
Sabeltaska, svensk, efter 1809, för offi  cer vid Kungl. Husarregementet, 
sedermera Kronprinsens Husarer.



Pistol med hölster/löskolv samt tillhörande trummagasin.
Militär modell / ”Lange Pistole 08”
Halvautomatisk, centralantändning, patron 9 mm Parabellum

Georg Lugers vidareutveckling av Borchards konstruktion med ledat slutstycke.
Tillverkad 1918 i Tyskland.
Märkt DWM (Deutsche Waff en- und Munitionsfabriken)



Övre pistolen:
Pistol, civil modell för målskjutning. Enkelskott. Centralantänd patron av 
fl asktyp 6,5 mm. Rullblocksystem.
Märkning på pipan: Karl Müller Carlsbad Pirkenhammer (Böhmen, nuvaran-
de Tjeckien). Ca 1880-1890.

Undre pistolen:
Pistol, civil modell för målskjutning. Enkelskott, Kantantänd patron .22LR 
(5,6 mm). Fallblockssystem. Anatomisk justerbar kolv i trä.
Märkning: Udo Anschütz (Rekord Match Pistole Mod. 240)
Tyskland Zella-Mehlis, Anschütz, 1936.



Pistol med tillhörande necessär/”hölster”.
Civil modell för självförsvar.
Halvautomatisk med tungt slutstycke,
Centralantänd patron 3 mm
Frans Pfannls konstruktion, modell ”Kolibri 3 mm”,
Österrike, Pfanni/Grabner 1928

Nedanför:
Patron 3 mm i jämförelse med patron .38 Special



Revolver, civil modell för självförsvar, med tillhörande cigarr-etui/”hölster”.
Dubbelrörelse (double action).
Stiftantändingspatron 5 mm.
Lefaucheuxs konstruktion.
Saknar tillverkarens märkning men är tillverkad i Liège, Belgien, ca 1860



Övre pistolen:
Pistol, militär modell för ryttare. Enkelskott. Hjullås. Mynningsladdning,
rundkula 14 mm
Märkning med initialer på låsbleckets insida.
Tyskland, ca 1630-1640.

Undre pistolen:
Pistol, civil/militär modell för ryttare. Enkelskott. Mynningsladdad. Rundkula
13,5 mm.
Märkning med initialer på låsbeckets utsida.
Tyskland, ca 1590-1600



Övre pistolen:
Pistol civil/militär modell för ryttare. Enkelskott. Flintlås. Mynningsladdning. Rundkula 15 mm
Märkning med initialer på låsbleckets insida
Nederländerna ca 1715-1720

Undre pistolen:
Pistol civil/militär modell för ryttare. Enkelskott. Flintlås. Mynningsladdning. Rundkula 14 mm
Märkning på låsbleckets utsida ”Corneles Cooster Utrecht” (stavas även Cornelis Cooster)
Nederländerna Utrecht ca 1650-1660



Övre kruthornet:
Kruthorn, civil modell. Bälteshake samt öglor för alternativt bärande i lädersnodd.
Ena sidan slipad och därefter graverad.
Längd 21 cm. Sent 1500-tal.

Undre kruthornet:
Kruthorn, civil modell med bälteshake. 
Längd 32 cm. Tidigt 1600-tal.



Pistol-par stående i schatull med tillbehör.
Civil modell för målskjutning. Enkelskott. Slaglås. Mynningsladdning.
Spetskula 11.5 mm
Märkning på pipan ”Morgenroth am Gernrode”
Tyskland, Gernrode, ca 1850



Uniform på docka



Vikingasvärd från 1100-talet
i original



Baskermärke för Army Air Corps (AAC), 1942-1949
Winston Chirchill, som var premiärminister under WW2, 
bestämde tidigt under kriget att sätta upp ett nytt luftburet 
arméförband. 1942 bildades därför ”Army Air Corps” (Ar-
méns Flygburna Kår). Ursprungligen bestod förbandet av 
glidplanregementet ”Glider Pilot Regiment”, fallskärmsjägar-
regementet ”Parachute Regiment”, Air Landing Regiment 
och Air Observation Post Sqadrons. 1944 adderades det 
världsberömda ”SAS Regiment” som tidigare opererat tillsam-
mans med ”Long Range Desert Group”

Baskermärke för Parachute Regiment (fall-
skärmsjägarregementet), allmänt känt som 
Paras. Regementet tillhör den engelska armén 
och är en elitenhet inom det luftburna infante-
riregementet.
Förbandet bildades 22 juni 1940 och fi nns än 
idag.
Från början bestod det av 17 bataljoner. I 
slutet av kriget minskades det till 3 reguljära 
armébataljoner. Förbandet bar de berömda 
röda baskrarna. Under kriget användes detta 
märke.

Mössmärke för LRDG ”Long Range Desert 
Group”, en mycket berömd spaningsenhet 
inom engelska armén som huvudsakligen ope-
rerade i Nordafrika. Från och med december 
1940 till och med april 1943 befann de sig hela 
tiden bakom fi endens linjer djupt inne i öknen 
som ansågs allmänt som omöjlig att färdas i, 
bortsett från totalt 15 dagar under hela denna 
tid. LRDG var experter på att navigera i det-
ta ökenlandskap. Den berömda enheten SAS 
började med att samarbeta med LRDG för att 
senare bli en helt fristående enhet. På skämt 
kallades denna grupp för Den Libyska Taxin. 
Mössmärket var format som ett hjul med en 
skorpion inuti. Mannen som designade detta 
märke lär ha blivit stungen ett fl ertal gånger när 
han ville avbilda skorpionen ...



Middle East Commando
Denna styrka var av ungefär en bataljons storlek och bestod av 50, 51 och 52 Commandos. Dessa 
tre commandoenheter bestod av såväl araber som judar och leddes av engelska offi  cerare. De stred 
tappert på Kreta där majoriteten av styrkan förlorades.
Bilden visar uppifrån mössmärke (en förminskad version av den berömda commando-kniven), axel-
banderoll och vapensköld för 50, 51 och 52 Commando.



Den berömda engelska Commando-kniven, en version av Fairbairn-Sykes Fighting Knife. Här tillverkad helt i 
stål. Det är bekräftat via bilder att denna typ av kniv användes under D-dagen 6 juni 1944 samt att den användes 
av partisaner. Därför kallas den ofta för F-S partisankniv.

Exakt denna Commando-kniv låg hela tiden på det skrivbord som tillhörde Wilkinson Sword Co:s direktör John 
”Jack” Wilkinson.
Wilkinson Sword Co var det företag som tog fram och tillverkade denna typ av Commando-kniv från 1940 och 
ända fram till 2005.



Slutligen ...
En kavalkad av bilder från våra månadsmöten



Samlarintresset omfattar inte bara blankvapen och skjutvapen ...







... och en radioutrustning som användes under WW2


