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Inleiding. 
 
Die oorspronklike Sweedse Mauser was die model M/94 wat in 1893 ontwerp is. Die 
gewere het baie kort 17.7 duim lope met ‘n stywe 1 in 7.5 duim groefdraai gehad ten 
einde die lang 156gr rondeneus koeël te stabiliseer. In 1896 is die Mauser aksie 
verbeter en die model M/96 met ‘n 29 duim loop is in 1899 deur Swede in gebruik 
geneem. Die Sweedse weermag het vir ‘n hele aantal jare beide die kort- en 
langloop gewere in gebruik gehad, maar teen 1938 besluit dat ‘n enkele model met 
‘n 24 duim loop beter aan die behoeftes sou voldoen, en so het die model M96/38 en 
later die M/38 ontstaan.   
 
Tot sowat 10 jaar gelede was die 6.5 x 55 Sweedse Mauser ‘n onbekende kaliber in 
Suid Afrika. Dit het egter verander met die invoer van ‘n groot hoeveelheid Sweedse 
Militêre Mausers die afgelope paar jare. Die gewere was meestal in ‘n baie goeie 
toestand en goeie waarde vir geld, veral die modelle wat in Australië met sintetiese 
kolwe en teleskoopmonterings toegerus was. Die een geweer wat vir die 
ontwikkeling van die data gebruik is, is dan juis so ‘n model met ‘n sintetiese kolf en 
‘n 24 duim loop, terwyl die tweede geweer ‘n oorspronklike model M96/38 is. Nuwe 
gewere in die kaliber is egter ook beskikbaar van Sako, Tikka, Ruger, Remington en 
andere.  
 
 
Herlaaikomponente 
 
In die Skandinawiese lande vervul die Sweedse Mauser die rol wat die 308 Win hier 
in die RSA vervul, naamlik dié van amptelike skyfskiet en algemene jagkaliber. Dit is 
dan ook die rede waarom daar so ‘n verskeidenheid van koeëls beskikbaar is. 
Ongelukkig vervaardig PMP nog nie enige koeëls of ammunisie vir die kaliber nie. In 
die tabel kan die verskeidenheid van koeëls gesien word wat deur die meer bekende 
vervaardigers vervaardig word. 
 
Wat dryfmiddels betref, is ons in die RSA aangewese op Somchem se dryfmiddels. 
S365 is die algemeen aanbevole dryfmiddel, maar S385 lewer ook goeie resultate 
met koeëlgewigte van 140gr of meer. 
Doppe is ook redelik algemeen beskikbaar en kan verkry word van Winchester, 
Remington, Lapua, Sako en Norma. Vir die herlaaidata in hierdie artikel is 
Remington doppe gebruik.  
 
Indien ‘n mens dringend doppe moet kry en niks is op daardie stadium beskikbaar 
nie, kan 7x57 doppe doodeenvoudig in die 6.5x55 matrys gevorm word. Die doppe 
se lengte moet net teruggesny word na 55mm. Akkuraatheid sal waarskynlik met die 
eerste gebruik nie baie goed wees nie aangesien die deursnee van die kop van die 
6.5x55 dop ietwat groter is as die van die 7x57. Die gelaaide ronde sal gevolglik los 
in die geweer se kamer lê totdat dit een keer gevuur is en die dop die geweerkamer 
se dimensies aangeneem het. Die doppe sal ‘n bult vertoon net bokant die kop, maar 



dit veroorsaak gewoonlik nie probleme nie. Dit word egter aanbeveel dat slegs 
matige ladings in die omstandighede gebruik word. 
  
6.5mm Koeëls  
 85gr 95gr 100gr 107gr 120gr 125gr 129gr 140gr 142gr 150gr 155gr 160gr 

Barnes   x  x  x x     
Claw        x  x   
Hornady  x x    x x    x 
Lapua   x x    x   x  
Nosler   x  x x  x     
Rhino     x   x     
Sierra x  x x x   x x  x x 

 
 
Herlaaidata  
 
Die Sweedse Mauser is ‘n baie gebalanseerde kaliber, aangesien die dopvolume 
goed aangepas is by die 6.5mm kaliber. Daar is ook koeëls beskikbaar vanaf 85gr 
tot 160gr wat bydra om die Sweedse Mauser baie veelsydig te maak. Dit is dus 
maklik vir ‘n herlaaier om die kaliber só te laai dat dit by sy spesifieke behoeftes kan 
aanpas.  
 
Daar is ‘n paar belangrike eienskappe van die Sweedse Mauser om in gedagte te 
hou ten einde goeie akkuraatheid te verkry. Die belangrikste hiervan is die stywe 1 in 
7.5 duim groefdraai van die oorspronklike Sweedse militêre Mausers. Om die stywe 
groefdraai in perspektief te plaas kan ‘n mens dit met die 1 in 10 duim van die 25-06 
vergelyk: Die 6.5x55 Mauser teen ‘n trompsnelheid van 3000ft/s plaas meer 
middelpuntvlietende kragte op die koeël as die 25-06 teen 4000ft/s. Die gevolg 
hiervan is dat 3000ft/s as die praktiese maksimum trompsnelheid vir gewone tipe 
koeëls beskou kan word, al is die koeël  nou ook so lig soos 85gr. Teen hoër 
snelhede breek die koeëls net eenvoudig op in vlug, of raak totaal onakkuraat.   
 
Die tweede eienskap wat in gedagte gehou moet word is die besonderse lang keel 
van die kaliber ten einde die oorspronklike lang 156gr rondeneus koeëls te kon 
akkomodeer. Swaarder koeëls wat ‘n mens in staat stel om met ‘n langer totale 
patroonlengte nader aan die groewe in die loop te kom, is gewoonlik meer akkuraat 
as die ligter koeëls. Die meeste herlaaiers sukkel gewoonlik met akkuraatheid 
wanneer spitser koeëls van 120gr of ligter gebruik word. Die uitsondering op die reël 
blyk die ligter koeëls met ‘n bootstert te wees, bv. Sierra se 107gr en Hornady se 
95gr Vmax. 
 
    Herlaaidata 6.5x55 SM  
Koeël Koeël Dryfmiddel Lading Slagdop Patroon-  Trompsnel- Opmerkings 
tipe massa 

(gr) 
tipe (gr)  lengte heid (ft/s)  

        
Hornady Vmax 95 S365 48 CCI 250 73 mm 2980 Baie akkuraat 
Hornady SP 100 S365 48 CCI 250 74 mm 2920 Swak groepering 
Sierra HPBT 107 S365 47 CCI 200 77.5 mm 2930 Akkuraat 
Hornady SP 129 S365 43 CCI 200 79 mm 2800 Akkuraat 
Hornady SP 140 S365 42 CCI 200 79 mm 2660 Na aan maksimum 



Hornady SP 140 S385 46 CCI 250 79 mm 2630 Matig 
Hornady HPBT 140 S365 43 CCI 250 80 mm 2510 Moly coted, Akkuraat 
Sierra SPBT 140 S365 41.5 CCI 200 79 mm 2650 Akkuraat 
Claw  140 S365 41 CCI 200 79 mm 2550 Matige lading 
Claw  150 S365 40.5 CCI 200 79 mm 2500 Boslading 
Hornady RN 160 S385 45.5 CCI 200 79 mm 2400 Boslading 

  
In die nuutste Somchem handleiding word daar ladings aangedui vir die 6.5x55 met 
120gr, 140gr en 156gr koeëls. In die tabel hierby word ladings ook vir ‘n paar ander 
koeëlgewigte aangetoon. Tydens die ontwikkeling van die data is ‘n paar van die 
ligter gewig koeëls teen trompsnelhede bo 3000ft/s geskiet, maar in elke geval was 
die groeperings totaal onbruikbaar, en in sommige gevalle kon gesien word hoe die 
koeëls lood tydens vlug en op die papierteiken uitgooi. 
 
Hornady se 129gr koeël is die koeël wat in die algemeen die beste in my geweer 
presteer het. 129gr in die kaliber is ‘n baie bruikbare gewig en teen 2800 ft/s met 
goeie akkuraatheid is dit geskik om op vlaktewild op langer afstande gebruik te word. 
Hierdie lang dun 6.5mm koeëls is dan ook minder sensitief vir wind as meeste ander 
koeëls. 
 
Die koeël wat my egter die meeste verbaas het was die 95gr Vmax van Hornady. 
Met hierdie koeëls was groeperings kleiner as 20mm op 100m algemeen tensy die 
trompsnelheid bo 3000ft/s gaan. Dit maak dat die 6.5x55 baie suksesvol op 
ongediertes gebruik sal kan word, en ook waar die uitdunning van wild kopskote 
vereis. 
 
Koeëls in die 140gr klas is geskik vir die jag van groter boksoorte byvoorbeeld 
blouwildebeeste op 100m – 200m afstande. Teen 2300ft/s tot 2400ft/s is die 150gr 
tot 160gr koeëls uitstekend vir bosveldjag. Dit is dan ook met hierdie swaarder 
koeëls dat die 6.5mm kaliber vroeër jare baie respek onder die grootwildjagters in 
Afrika verwerf het.  
 
 
Slot.  
 
Ek wil hiermee ook my dank aan Sieg Dorfling uitspreek vir die beskikbaarstelling 
van sommige van die data.  
 
Die 6.5x55mm Sweedse Mauser is ‘n kaliber wat my na aan die hart lê. Die wye 
verskeidenheid van komponente maak dat die herlaaier die kaliber presies vir sy 
behoeftes kan laai. Die ligte terugskop is ‘n verdere gunstige eienskap wat maak dat 
die kaliber ook ‘n uitstekende keuse is vir ‘n seun of ‘n vrou.  
 
Die onwikkeling van die 260 Remington met basies dieselfde werkverrigting as die 
6.5x55 Sweedse Mauser, maar met die voordeel dat dit op ‘n .308 Winchester dop 
gebasseer is, sal waarskynlik in die toekoms die gewildheid van die Sweedse 
Mauser benadeel. 
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