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Modelbetegnelser for Mauser langdistancegeværer 
 
På repræsentantskabsmødet i 2006 blev det besluttet at indføre ”Anden godkendt aktivitet på 
foreningsplan for historiske våben” i De Danske Skytteforeninger og dermed at godkende både om- 
og nyregistrering de langdistancegeværer, som gennem tiden har været godkendt i De Danske 
Skytteforeninger. I Skyttenbogen kap. 17 fremgår, hvilke våben, der er godkendt til ovenstående 
aktivitet. 
 
Nedenstående beskrivelse kan anvendes til bestemmelse af modelbetegelse for Mauser geværer. 
 
M52 har det originale Mauser-skæfte fra militærriflen Mauser 98.  
Bageste sigtemiddel er forsynet med M52-hulsigte som vist på billedet.  Forskellen til M58 er, at 
M58-hulsigtet består af en viserfod med et vinkelstykke, der bærer sigtehullet. Såvel højdeskrue 
som sideskrue er forsynet med klik, som tydeligt mærkes ved drejning af skruerne. Et klik flytter 
træffepunktet en centimeter pr. 100 m skudafstand. Vinkelstykket kan frigøres fra viserfoden, 
således at skytten kan beskytte sigtemidlet mod overlast ved transport.  

 

 
 
Forreste sigtemiddel på M52 kan være et åbent stolpekorn med to opadvendte flige eller en 
cylinderformet sigtekornsbeskytter med dimensionen udvendig diameter 17 mm. Cylinderens totale 
længde er 18 mm. Sigtekornsbeskytteren har arrangement til at fastholde sigtekornet, der kan være 
stolpekorn eller ringkorn.  

 
På M58 består det 
forreste sigtemiddel 
af en kornfodsring, 
hvori sigtekornet 
isættes.  
Sigtekornet 
fastholdes 
af en 
møtrik. Sigtekornet kan 

være stolpekorn eller ringkorn. Kornfodsringens 
udvendige diameter er 20 mm og cylinderens totale længde er 25 mm. 
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Skæftet på M58 er identisk med M52, og derved adskiller disse modeller sig fra M69, der er 
forsynet med et nyt sportsskæfte produceret 
af Otterup. M69 kan desuden være forsynet 

med et nyt S&L 
aftræk, ligesom det 

forreste 
sigtemiddel er 
monteret som én 
enhed, hvor M58 
har en flytbar 
kornfodsring.  
 
Nogle gange ser 
man M58 
monteret i et 
skæfte M69. 
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