
KRUTETS OCH PISTOLENS URSPRUNG 

Betraffande krutets ursprung kan ingenting med bes tamdhet sagas. Manga forskare havdar 

att de forsta skjutforsoken agde rum i Fjarran Ostern och att uppfinningen av krutet v ia 
Arabien kom till Europa. Riktigheten kan vara trolig, da man vet att atmins tone i Kina, sam 

havdas vara ursprungslandet, krut anvandes sam drivmedel i raketer for att skramma bart 
onda andar redan fo re var tiderakning, men troligen ej i , vad vi idag menar med skjutvape~. 

Sa mycket kan dock med bestamdhet sagas, att den forsta skriftliga beskrivningen pa krut 
forekommer under mitten av 800-talet i en skrift "Liber Ignum ad Cumburendas" av en 
Marcus Graecus, dar han bland annat talar am "Ignis Valans", vii ken erhillies genom att 

blanda "R. lib. I. sulphuris vivi, lib. /I carbonis salicis, salis petrosa VI libras" d.v.s 1 pund 
svavel , 2 pund kol, 6 pund salpeter, som ju klart anger bland ningen for svartkrut. Han be

skriver aven, hur detta pulver skall iordningstallas och aven laddas for "aska" eller "kast

ning". Troligen anvande sig Albertus Magnus (von Boli stedt, 1193-1280) , Roger Bacon 

lengelsk franciskanermunk, 1214-1280) och Berthold Schwartz Itysk munk, 13 18-1384) 
av samma recept. 

1546 publicerades ett verk av italienaren Tartaglia 11469-1527) under titeln " Quest e 
Inventioni Diversi" ett av varldens markligaste verk i h ithorande fragor. Tartaglia ar mindre 

kand, men i ett tidigare verk "Nuova Scienzia", publicerat i Venedig 1536, an lade han som 
den forste, abstrakta matematiska resonemang pa artilleriets anvandning, varv id han bland 
annat faststa ller, att ingen del av projektilbanan ar en rak lin je. Han ar formod ligen uppfin

naren av arti lIeri kvadranten . 

Den intressantaste delen av Tartaglias verk av 1546 ar avhandlingen om krutformler. Han 
lamnar ca 25 detaljerade recept for alia typer av krut sasom fyrverkerikrut, fangkrut, driv
krut och krut for kraftiga att anvandas i datidens skjutvapen. Vid denna tid, da kemin lag 
i sin linda, sammankopplade Tartaglia pa ett inspirerande satt deducerande resonemang med 
rutinmassiga, empiriska metoder for att fa fram dessa formler . 

Hans skrifter med sina formler ar tydligen kanda i ovriga Europa och Nicola Machiavelli ko
pierar dem exakt i "The Arte of Warre " (engelsk Withorne-oversattning 1588), dock utan att 
angiva ursprunget. 

Nagon saker uppgift, nar begreppet PISTOL borjade anvandas, finnes inte . 

I Grazzinis kronika fran 1364 i "Archivio Storico Italiano " forekommer en autentisk rap

port om en order fran staden Perugia pa 500 barbara bombarder med en langd av en spann. 

Det gamla mattet spann motsvarar ca 19 cm. Det angives sarskilt, att de skala avfyras med 
en hand . Kronikan anger inte, an bestallningen skulle vara pa nagot satt ovanlig . 

I staden Modenas kronika fran ungefa r samma tid finns en uppgift om "fyra sma 'Sc ioppi' 
for handen" , vilka skulle vara stadens egendom . 

Man bor lagga marke till beteckningen "Scioppi", vilket troligen utvecklats till sclopetum, 
det f aststa llda latinska ordet for pistol. 

Mojligt ar att dessa tidiga vapen anvandes fasts ana pa pikar eller stavar, men de kunde tydli
gen aven anvandas med en hand. 
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En av de fa autentiska illustrationerna av ett tidigt enhandsvapen aterfinns pa en fresko i 
Palazzo Publi ca i Sienna i Toscana i Italien malad av Simone Martini pa 1430-ta let, forestal 

lande slaget vid Poggibonsi, dar hertigen av Calabrien besegrade florentinarna pa tidigt 

1400-tal. 

Beteckningen "handgunnis ", "handgonnes", "Handbuchsen" och "canon a main" fore
kommer i slutet av 1370-talet och lamnar inget tvivel om an ordet skall beteckna begreppet 

pistol. 

Den forst bevisade anvandningen av " handkanon " sasom kavallerivapen var forekomsten 

av uttrycket "Petronel ". Ett vapen med en omkring 20 cm langt eldror fastsan vid en tra

stav eller svetsad till en jarnten. En handskrift av Marianus Jacobus, skriven och illustrerad 
1499 , nu i Bibliteque de Bourgogne i Bryssel , har en bild av en beriden sOldat fardig att av

fyra en petronel. Pipan stods av en gaffel fastad vi d sadelns framre del. Stocken halles av 

hoger hand med stockens bakre spets stodd mot brostet. I vanster hand hailer soldaten en 

tand lunta , fardig att fora till fanghalet . 

J 
-;t. 

Rustningskliidd och beriden skvtt med "pe trone/" frlm andra hiilften 
av 1400-talec. enligt teckning i handskrift i forutvarande Burgundiska 
Biblioteket, Tvsk!and. 

De beridna tyska legoknektarna , "Die schwartze Reiter"eller pa franska "Les Raitres 
noirs" anvande dylika va pen mot det franska fotfolket till dessas stora forvaning och 

forskracke lse. Fransmannen kallade vapnet "Poi trina!", d.v.s. avfyrat fran brostet (fra . 
poitrine~brost), en term, som formodl igen senare utvecklades till "Petrone!". Detta 

synes vara en mera logisk sprakutveckling an att ordet skulle harro ra fran ett gammal

spanskt ord "Perdenal" vii ket betyder eldvapen. 

Fragan om hur uttrycket " pistol" uppkommit har varit en tvistefraga under langa tider. 

En flertal losningsforslag finns: 

Pistolen sku lie ha uppfunnits av en italiensk vapensmed Camillo Vettelli, verksam i staden 

Pistoia i mitten av 1500-talet. 

Pistolens kaliber skulle motsvara det gamla och internationellt anvanda myntet "pistol ". 

Som tidigare visats fanns pistolvapen langt fore den italienska vapensmedens tid och 
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kalibermater man riktigt gamla pistoler visar det sig, att olika vapen sallan har samma 

kaliber. 

Det troliga ar saledes att fbrklaringen maste sokas pa annat hall. 

Den tyske forskaren A. Demmin har framkastat , att forklaringen bor s6kas i sattet att med

fora pistolerna , namligen i holster, ett eller flera pa var sida om sadelknappen. Sadelknapp 

hette pa aldre romanska spdik " pistallo". Det troliga ar att denna forklaring ar den riktiga. 

Vid den tiden , da ordet priiglades, visste med siikerhet varje beriden krigare vad pistallo var 

och det forefaller naturligt , att det vapen, som fordes i holster vid sadel knappen, fick ett 
namn, som anspelade pa platsen for dess forvaring. 

Den forsta mera betydande person i Europa, som man med bestamhet vet mordades av ett 
pistolskott, var Earlen av Shrevbury i England ar 1453. 
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PISTOL ENS UTVECKLING 

Forsta skedet: Kanonl1lset 

(eng. Cannon Lock, tv. Kanonenschloss, fro Platine de canon) 


De tidigaste enhandsskjutvapnen var miniatyrkanoner bestaende av ett baktill slutet ror av 


brons eller smidesjarn fastsatt till nagon slags kolv eller grepp med hjalp av metallband eller 


liiderremmar. 


C 
?~ 

Ett med !1ttkan tigt eldror av brans forsett eldvapen uppgravt i ruiner
na efter det 1399 forstorda slattet Tanneberg. 

Liksom kanonerna fran denna tid laddades vapnen fran mynningen med krut, kula och for

laddning. Fiingkrut hiilldes i och over fanghalet och vapnet avfyrades med en brinnande lun

ta eller en glodande jarnten , som fordes till fangkrutet. Genom fiinghalet antandes huvud

laddningen . 

Soldat avfvrande sitt eldhandvapen. 

Dessa tidiga "kanonlasar" iir mycket siillsynta. Med hiinsyn till det datida krutets ineffektivi 

tet, den langsamma avfyringen, det daliga stodet vid riktning och framf6r alit svarigheten att 

rikta vapnet samtidigt som man skulle hitta ratt till fiinghalet, gjorde att triiffverkan var 

diskutabel och vapnet hade sitt storsta viirde som oljudskiilla. Dartill kom de stora kostna

derna for krutet. 
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Enligt en utredning av oversten , senare kejsaren Napoleon Bonapart i hans verk " Etydes sur 

Ie passe et f'avenir de f'Artillerie" kostade pa 1470-talet jarnet 5 -6 sous, bronsen 20 men 

krutet 120 sous per pund. 

Kombinationen av enhandskanonen med exempelvis stridsyxa eller stridsklubba forekom 

ratt allmant pil tidigt 1500-tal. Ett sildant vapen, forvarat i The Towern of London, ar den sa 

kallade " Holy Water Sprinkler". Detta ar en tung klubba, dar klubbhuvudet innehaller fyra 

pipor hopsatta till en cylinder. Bakom denna cylinder finns ett for samtliga pip~r gemen

samt fanghal. Samtliga pip~r avfyras saledes samtidigt. 
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Andra skedet: Luntlilset 


(eng. Matchlock , tV. Luntenschloss, fr . Platine a mech) 


Den forsta stora utvecklingen i pistolens historia, liksom i alia andra eldhandvapen, kom 


m~d i ntorandet av lunWlset , vilket gjorde det mojligt att avfyra ett eldhandvapen med en 


hand och dessutom medgav mojlighet att rikta detsamma. 


Denna typ av vapen laddas pil samma satt som kanonlilsvapnen men fangkrutet tandes av 


luntan fastsatt i en vridbar hane. 


L aset bestar narmast av en krok rorligt fastsatt till stockens sida . Denna " serpent in" (be


namningen , pa grund av formen , utvecklades senare tiil hane, formodligen fran tyskans 


Hahn , d .v.s. tupp /engelskans cock/), var i sin ovre ande kluven for att fasthalla en lunta av 


langsamt glodande garn eller fnoske . Det finns ingen avtryckarmekanism for denna serpen


tin. Den helt en kelt trycktes mot fanghalet med tummen . 


Var luntlaset uppfunnits har inte med sakerhet kunnat faststallas. Troligen har det fram 


kommit i den tidens stora vapencentrum i liege i slutet av 1300-talel. De tidigaste bilder


na av ett luntlils aterfinnes i det s.k. Glockenton-manuskriptet fran tidigt 1400-tal och spe


cifikt for pistol i det ungefar samt idiga Codex Manuscript, nu i Wien. 


. ~ . /~ 

' 7_ - ~' 

~ ' .~. 

Ryttare med handkanon fran 1400-talet. Efter Codex Germanus i 

Munchens Hovbibliotek . 

Ovanstaende bild forestaller tydligen en i rustning kladd skytt, avfyrande en " pistOl ", 

som med hansyn till att skytten endast anvander en hand maste varit forsedd med nagon 

form av luntlas. 
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L untlas enligt Glockton-manuskriptet. 

Ovanstaende vapen har endast hane fastsatt pa sidan av stocken och saknar saval avtryckare 

som fjiidrar. Hanen maste ha tryckts fram mot fiingpannan med tummen. 

"' "" ~v' ,, '. ",,/g ~~~- ) 
/ 

Luntlas med returfjiider men utan avtryckare. 

Delta vapen, som finns avbildat i en privat samlings viigledning. visar ett luntlas utan avtryc
kare men med en returfjiider. som hailer hanen tillbakaford fran fiingpannan. Hanen fares 

med ett finger, troligen tummen, ner mot fiingpannan mot fjiidertrycket. 

Luntlas fran samlingen i Tungen med avtryckare men inga fjiidrar 

En!. Demmin. 

Att kombinera dessa tva olika typer, sa att man fick en fjiiderpaverkad hane med avtryckare, 
blev naturligtvis niista utvecklingssteg. 

. Q

L untlas for pistol enligt Codex Manuscript. 

Dylika enkla lilsar har funnits i museer bl.a . Tyskland. i vissa landsmuseer, men troligen for

svunnit under kriget . Ytterligare varianter kan iakttagas i befintliga samlingar. varvid diverse 

mekaniska finesser forekommer. 

Den troligen mest uttommande beskrivningen av luntlas aterfinns i den tyska oversten 

M. Thierbachs arbete "Die Geschichtliche Entwickelung der Handfeuerwaffen", publicerad 

i Dresden 1886. Nytryck i faximil har gjorts 1965 av Akademische Druck- u. Verlagsanstalt 

i Graz, Osterrike . 

Manga varianter av luntlas kan iakttagas i hithorande litteratur och i befintliga samlingar . 

Samtliga kan dock hiinforas till tvi! huvudtyper : 

1. 	 Lasar, diir tryck pa serpentinens avtryckariinde, sviinger densamma mot fiinghalet. 

TRYCKTYPEN. Lastypen aterfinns pa bilder ovan . 
Till TRYCKTYPEN kan iiven riiknas den senare utvecklingen med ett avtryckarsystem, 

bestaende av en eller flera oli ka delar, forbundna sins emellan med axeltappar eller 

liinkar, och reglerade av fjiidrar. 

Tyskt luntlas fran senare hiilften av 1400-talet. 

-g



For undvikande av vadaavfyring och skydd for krutet tacktes redan tidigt fangpannan av 

ett lock , vanligen svangbart i horisontalled kring en skruv. Senare kunde man skjuta fang

pannelocket horisontellt fram och tillbaka i ett spar over fangpannan. Aven har kom an 
ordningar som med automatik forde undan locket snart fram. 

o 

Luntlas med automatiskt undanfdrande av fiingpannelocket, fran 

sent 1500-tal. 

2. 	 Nasta huvudtyp - vanligen fran slutet av 1400-talet - med separat avtryckare och fjader
paverkat system, dar hanen med luntan av en fjader hastigt slungas ner mot fangpannan 
och fiingkrutet medgivande battre riktmojlighet . SNAPPLASTYPEN . 

I SNAPPLASET ar hanen belastad av en fjiider , som viII fora hanen ner mot fangpannan. 

Hanens nedre del ar utformad som en fot, som kan upphakas pa en tapp, fastad till en innan
for lasblecket fastad STANGFJADER . Vid tryck pa avtryckaren bojes stangfjadern undan 

och hanens fot frigores. Hanen kan av sin fjader hastigt svangas ner i fangpannan. I tidiga la
sar kan hanen foras forbi upphakningen , varvid slagfjadern lagger sig i ett sakringshack, 
dymedelst forhindrande ofrivillig avfyring. 

Betraffande luntlastiden finns palitliga uppgifter fran nastan samtliga europeiska lander. 

Fran Henrik V III :s (kung av England 1509 - 1547) forekommer skriftliga uppgifter, att 

manga ryttare var bevapnade med tidiga former av pistoler. 

Samma kung inbjod Peter Bawd och Peter von Collen att flytta fran Flandern, dar Henriks 
forsta eldhandvapen tillverkades, till London, dar han sysselsatte dem med eldhandvapen
ti IIverkning. 

Under denna tid framkom atskilliga konstruktioner med drag, som senare aterkommer i 
fullt moderna vapen . 

I The Towern of London forvaras en pistol , som troligen tillhort Henrik VIII och som ar 

beromd for sin konstruktion. Pistolen ar en enkelpipig verklig revolverkonstruktion av brons 
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med en trumma med kammare for ett flertal skott. Trumman vreds for hand , sa att en kam

mare i taget kom i linje med loppet . Varje kammare har sitt separata fanghal och kunde sa

ledes ett skott i taget avfyras. Laset saknas men konstruktionen i ovrigt visar att detta maste 

varit ett luntlas med en enda serpentln. Vapnet iir markt med en instansad Tudor-ros. 

En annan lustig konstruktion aterfinns aven den i The Towern . Det ar fangvaktarens pistol 

i form av en nyckel. 

Fangvaktarens nvckelpistol med luntlas, Towern. 

Luntlaset bibeholls lang tid sedan nyare laskonstruktioner sett dagens Ijus , olta i kombina
tion med nyare. Napoleon Bonaparte's Garde des Mameluque anvande nytillverkade luntlas
gevar . Ett dylikt gevar ingick i Rustkammaren pa slottet Pfaffroda i Polen. Luntlas har ny

tillverkats i var tid i Mongoliet och Korea. 

Luntlaset var i sa motto otillfredsstallande att det fordrades en tand lunta for att kunna av 

fyras . Det var saledes ratt vardelost vid overraskande anfall eller vid jakt och i regn eller fuk 
tig vaderlek synnerligen opraktiskt. 

Redan under armborsttiden hade man ex perimenterat med vapen skjutande flera skott i 
foljd. Detta blev an mer onskvart under eldhandvapentiden. Sarskilt ryttare kravde mojlig

het att skjuta manga skott . Detta uppnaddes naturligtvis enklast genom att medfora manga 
laddade vapen . Detta var dock ratt opraktiskt, varfor man tidigt (redan under luntlasti 

den) experimenterade med vapen, som medgav avgivande av manga skott, som i forvag kun
de laddas i ett vapen. Resultatet blev bland annat s.k. "£spingoles": eldhandvapen, framfor 

alit pistoler, dar en och samma pipa laddades med ett antal skott (krut och kula) det ena 
framfor det andra. Laset var forsett med ett antal hanar utefter framstockens sida, som kun

de avfyras i tur och ordning framifran eller ocksa kunde laset forskjutas bakat efter varje 
skott. 
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Tredje skedet: Hjullaset 


(eng. Wheel lock, tV. Radschloss, fro Pl iltine a rouet.) 


Nasta steg i utveck lingen for eldhandvapen kom med det s.k. hjullaset , med vars hjalp an

tandning av krutet kunde ske utan anvandning av medford eld. Eldhandvapnens beredskap 

hojdes hogst vasentligt med okad betydelse av dessa vapen for saval militart bruk som for 

jakt . 

Tekniskt sett ar hjullaset en komplicerad foregangare till var tids cigarettandare d .v .s. en 

rivanordning, som genom rivning mot nagot liimpligt material astadkommer gnistor, tan
dande ett lattantant amne. I hjullaset anvandes en tandad stalyta och mineralen svavelkis 

(pyrit), som pressas mot stalet. Stalet satts sa i kraftig rorelse, varvid gnistor rivs av svavel 

kisen och gnistorna i sin tur tander krutet i fangpannan mynnande i direkt anslutning till 

rivstalet . 

Manga bud betraffande Silval uppfinnare som plats foreligger. Elddon med just anvandning 

av stal och svavelkis brukades av romerska sOldater under hartagen bland annat till England 

och Tyskland . 

I Historiska Museet i Dresden fanns bevarad den s.k. " Mdnchsbuchse ", " munkbossan", vil 

ken enligt inventarier fran 1606 skulle anvii nts av Berthold Schwartz vid hans f6rsok med 

krut pa 1300-talet. Att den verkligen ar sa gamma l kan sattas i t v ivelsmiil, den kan dock 

sakert dateras till slutet av 1400-tal et . Loppet ar namligen ej forslutet baktill av en svans

skruv utan av en dorn, som indrivits sedan pipan varmts, ett sakert tecken att den ej till 

verkats under 1500-talet eller senare. Laset bestar av en i en bronslada inskjutbar, filhug

gen stalstang, mot vii ken en hane med svavelkis i kaften pressas av sit! fjadrande skaft . 

Fjaderbelastningen kan okas med hjalp av underinfran inskruvad skruv. 

VS~~-Y'=-IIiIJ- -~_ . . ______~--@
CE:: 

"Munkbdssan " fran Dresden Historiska Museum. 

I Tyghuset i Zurich finnes ett las, dar stalet bestar av en cirkelkvadrant, vars kant ar fil 

huggen och mot denna kant pressas den av hanen hallna svavelkisen . Genom ett koppel

system spannes filbiigen , da hanen fares bakih, och hakas upp pa avtryckarstangen, var

efter hanen aterfores till sitt lage mot filytan av sin fjader. Laset harror fran 1520-1540

talet . Ett liknande las finns pa en pistol i museet i Basel och ar troligen fran 1610-1620
talet. 
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Las, fran 1520 -1540, i Das Zeughaus, Zurich. 

1511 uppfanns det fjiiderdrivna fickuret i Nurnberg och iden upptogs snart aven for att 

anviindas for vapenlasar av nagra vapensmeder, bl.a . av Johann Kiefuss, Georg Kuhfuss 

och Kaspar Rechmagel , samtliga just i Nurnberg. Johann Kiefuss anses ha varit den forste, 

som troligen 1515 eller 1517 anva"de detta system. Ulsets konstruktion paminner i sa stor 

utstrackning om de ursprungliga urverken, att tvivel om den intensiva paverkan knappast 

kan ifragasattas. 

Liksom i klockan anvandes en fjader for att bringa ett hjul i rotation . Om hjulet utformas 

med en filhuggning i kanten och lampligt mineral, exempelvis svavelkis, pressas mot denna 

kant, kunde starka gnistor erhililas, om hjulet hastigt kringvrides. Kringvridningen skedde 

pa samma satt som i klockan med fjadern. Denna, en dubbel plattfjader ar kopplad till 

hjulets axel med hjalp av en liinkkedja . Med en urnyckel kringvrids hjulet och upphakas 

pa avtryckarstangen, enligt samma system som i luntsnapplaset, hanen falls ner mot 

hjulet, trycks diiremot av sin fjader och vapne t ar klart for ev. avfyring . 
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I 

633 

Hjullas for pistol, fran 1520 - 1540, med nvckel_ Welfermuseum , 

Herrenhausen, Hannover. 

Utsidan 

Svenskt hjulllis, fran omkring 1600. 


Insidan 


Svenskt hjullas, frlin omkring 1600_ 


Hjullaset mojliggjorde konstruerandet av tillfredsstallande pistoler oeh framfor alit de 

tyska legoryttarna tog naturligt snart nog upp denna nya uppfinning. De forde i allmanhet 

tva eller fyra pistoler. For strid med pistol anvande de sig av en speciell stridsmanover s.k. 
"caracole", vilken med stor verkan for forsta gangen anvandes i slaget vid Renty 1544. 

Denna taktik, som riktades mot fransmannen, hade forodande verkan . Den franske kungen 

Henrik 1\, insag snabbt betydelsen av detta forfaringssiitt och tog legoryttare forfarna i 

denna stridsteknik i sin tjanst . Han kallade dessa ryttare for "Pis toliers". Denna beteek

ning tyder pa att begreppet pistol var all mant kant redan vid denna tidpunkt. 
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En utveckling under denna tid ar riifflingen , 'Jars ursprung iir holjt i dunkeL Det troliga ar 

att raka rafflor anvandes i borjan av 1500-talet for att minska slaggavlagringar, som hindra
de kulans rorelse genom loppet. Dessa slaggavlagringar sam lades i rafflorna under det att 

kulan gled pa bommarna. Gastatning erholls genom att forladdningen pressades in i rafflor
na. I ett skyttebrev d.v.s. tavlingsbestammelser fr~n 1579 fran staden Meiningen bestam
des: "krumt eller rakt rafflade pip~r aro forbjudna" . 

Oha tillskrivs riifflorna en tysk vapensmed Augustus Kotter i NLirnberg ( 1630). Han till 

verkade vapen med s.k. stjarnraffling enligt nedanstaende bild troligen omkring 1606. 

Stjarn · eller Kotter-raffling_ 

Under 1600- och 1700-talet framkom en mangd miirkvii rdiga raffelsystem t.ex . hjart 

formig, oval, trekantig eller fyrkantig genomskarning. Som en kuriositet kan namnas an 

for narforsvar i Orienten rekommenderades de vita anviinda fyrkantiga kulor mot de 

otrogna. 

Ulsarna utveeklades till verkliga masterverk av mekanik. Manga gjordes med komplieerade 

koppelsystem mel Ian hanen oeh hjulets spannanordning for att man skulle slippa nyekeln, 
som i stridens hetta kunde forloras . 

Under denna tid fullkomnades aven det s.k. snalltryeket. Redan under armborsttiden 

fanns fornamliga snalltryekslasar oeh under hjullastiden utveeklades dessa ytterligare, 

for att kvarsta i nastan oforandrat skiek till va ra dagars fripistolers snalltryekslasar med 

nagra grams vi kt pa avtryeket. 

Under hjullasepoken blev forsaken med flerskottspistoler alit vanligare. I de fiesta fallen 

anvande man sig av " Espingole-systemet " (se sid 11) _ 

Som en sarskilt intressant konstruktion ~te rges har en uppsats av davarande intenden

ten vid Waffenmuseum i Wien om en automatisk hjullaspistol. 

Han berattar att under bortforandet av utstallningen 1940 fran vapenrummen i museet 

till bombskydd, fann han bland gruppen 1600-talsvapen en fornamlig hjullaspistol med 

fyra pip~r. Pipkomplexet, bestaende av fyra jarnpipor, hardlodda tillsammans, bildade ett 
fyrkantigt knippe oeh var ea 26 em langt. 
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Loppens kaliber var ca 8 mm. Stocken var av svartnat parontra och slutade vid kolven 

med en val skupterad maskaron . Vapnet fanns illustrerat i Die Waffensammlung d. Ost. 

Kaiserhauses etc. (Wien 1870). 

Intill 1940 beskrev alia han dl ingar betraffande detta vapen, sasom avfyrande samtliga pi

por samtidigt. Niir Wettendorfer tog ned vapnet fran vaggen, lade han marke till att den 

hiigra pipan hade ett andra fanghal nara mynningen borrat genom till den vanstra pipan. 

Ytterligare undersiikning visade att de fyra loppen var olika djupa. Denna egendomlighet 

har aldrig omnamnts i kataloger, inventarier eller litteratur. 

Under pressen av kriget slutade fiirfattarens undersiikningar pa denna punkt . 

1945 under Wiens befrielse blev bombskyddet, dar samlingarna fiirvarades, eriivrat 

och alia vapnen antingen bortfiirda eller siinderslagna. I kansla av att 1600-talspistolen 

dolde nagonting av ovanligt intresse, genomsiikte fiirfattaren noga alia rester, som kunde 

hittas i bombskyddet. Han hittade pipan, laset och delar av stocken. 

Nar svansskruvarna avlagsnades, visade sig dessa vara av olika langd , varigenom erhiills 

de olika lopplangderna . 

Undersiikningen av loppen visade dock den verkliga iiverraskningen. Langsta loppet, det 

vanstra, hade utom halet till den hiigra pipan sju hal till den iivre och sju hal till den undre. 

Omsorgsfulla fiirsiik med det restaurerade vapnet bevisade, att det var ett 15-skottsvapen. 

Pistol en laddades pa ett sarskilt satt. Nar det avfyrades, brann laddningarna av med en un

gefarlig eldhastighet av 600 skott per minut. 

{"I V r f' 

; i ( I ~ ~ (' (' 

I\Jr il : ' 

Hi~ ill) r 

3 

t. 

Diagram for visande av avfyringscykeln. 

Pipa nr 1 laddas som vanligt med krut och kula. Pipa nr 2, som tjanar som en slags stubin, 

fylles till nagot ovanfiir fanghillet fran pipa nr 1 med fangkrut och tapps med en fiirladd

ning. Piporna nr 3 och 4 laddas darefter med 7 laddningar ovanpa varandra med varje krut

laddning i hojd med ett fanghal fran pipa nr 2. 
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Skottet i pipa nr 1 avfyras av hjullaset i vanlig ordning och krutgaserna diiver kulan fram

at. Nar kulan passerar det framre fiinghalet, tiinds krutet i pipa nr 2. Nar detta krut brinner 

bakat, avfyras vaxelvis 7 skott fran den ovre och 7 fran den undre pipan. 

I manga samlingar finns flerpipiga pistoler, vilka antas vara konstruerade for samtidig av

fyring av en kula fran varje pipa. Med hansyn till erfarenheter fran ovanstaende pistol, kan 

det vara vart att undersoka dylika vapen mera ingaende for att ev. finna forbindelse 

mel Ian piporna for serieavfyringar till storre antal an pipornas antal visar. 

ere ) 

Bakladdningsanordning till hjullaspistol, ca 1610, Dresdener 

Historiska Museum. 

I Historiska Museet i Dresden fanns tva hjullaspistoler med liisa kammarstycken. Bakre 

delen av loppet var utformat som ett trag forsett med ett lock. I detta trag kunde ett kam

marstycke nedlaggas och med en konisk nedsvarvning inskjutas en bit i loppet. Kammar

stycket var i sin bakre del fiirsett med en avlang tapp, som passade i ett motsvarande snitt 

i pipan . Tappen var genomborrad av ett fanghal, mynnande i fangpannan. Det laddade 

kammarstycket nedlades i traget med tappen inskjuten i ursnittet i pipan, locket fall des 

iiver, fiingkrut pilfylldes fiingpannan, hjulet spiindes och vapnet var klart for skott. 

De fiesta pistoler med hjullas maste ha varit rikemans egendom. Lasarna maste ha kostat 

stora summor och stockarna iir oftast miisterverk i fraga om utsmyckning. Enklare vapen 

finns naturligtvis, da pa den tiden de fiesta sol dater var legoknektar, som skulle halla sig 
med vapen sjalva och da valde billiga. Manga av dessa enklare pistoler har dock till stiirre 

delen forstiirts eller pa grund av ringa viirde kastats bort eller fiirlorats pa annat satt. 

For att pistolen skulle bli allman egendom, maste tillverkningen fiirbilligas, men detta 

skedde forst med nasta utvecklingsfas. 
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Fjiirde skedet: Flintlaset 


(eng. Fl int lock , ty. Batterieschloss, fr. Platine a silex.) 


Redan langt innan hjullaset sag dagens Ijus anvandes elddon , dar slag av flinta mot stal 


ilstadkom gnistor, som tande fnoske . 


Detta system for tandning borjade anvandas for vapen troligen Tyskland i borjan av 


1600-ta let . 


Laset konstruerades sa, att hanen , vilken liksom i hjullaset utformats till ett litet skruv


stycke, i va rs kaftar ett gnistalstrande mineral fastskruvas, slogs kraftigt ett slintande slag 


mot en i lamplig vinkel stalld stalplatta. Vid slaget slog mineralet gnistor och dessa i sin tur 

tande fangkrutet. Stillplattan, "eldstalet" eller ba ra "stalet" , var oftast satthardat och 


eventuellt filhugget . 


De tidigaste flintlasen var avsedda for svavelkis , en kva rleva fram hjullastiden . Flinta, som 

normalt anvandes i elddon, slet aven hardare pa sta let , dessutom foreliig i manga lander 


svilrigheter att anskaffa flinta, som oftas t inforsk revs fran utlandet. I vissa Iyxvapen anvan

des i stallet agat. Dessa tidiga lasar for svavelkis och av nord- och mellaneuropeiskt ur


sprung ar relativt sallsynta . 


Uset uppfanns troligen i Tyskland men vandrade diirifriln bl.a . till Spanien, dar utveck 
lingen av denna tidiga lastyp gick vidare. Laset fi ck av dena skal namnet "spanskt las". 


Py ritlaset har utanpa liggande fjiidersystem och fanghalet har ett separat fanghalslock, 

som manuellt maste vridas at sidan fore avfyringen. Avtryckarsystemet bygger pa det 


aldre snapplaset. 


Tyskt pyrit/as, 1590-ta/et_ 

Aven i Nederlanderna utvecklades en t y p av pyritlas. Det mest typiska for dessa hollands
ka lasar ar det rorformiga, horisontella fiinghalslocket med sin runda forslutning pa 

fanghiilsrorets utsida. 
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Utveck linge n av pyritlaset i Spanien resulterade i det s.k. "mique/et-/aset", avsett for flinta 

och med fanghalsl ock och eldstal i ett s!,{cke. Detta still kan antingen fiillas undan av 
hanens slag eller vridas helt om for hand som en sakerhetsanordning. Laset ar nastan alltid 

forsett med snapplasavtryckare. Lastypen bibeholls anda in pa 1800-talet. 

Spanskt snapp/as med omvandningssta/. 

Mycket snart kom man underfund med att laset med mekanismdelarna pa utsidan av las 
blecket var kii nsligt for nedsmutsning, varfor fjiidrar och ovriga kiinsliga mekanismdelar 
flyttades innanfor lasblecket . Harvi d uppstod det nu kallade flintlaset eller frans ka !aset. 
Denna typ tillverkades med variationer, utove r i Frankrike, i England, Holland, Tyskland , 
Skottland och de nordiska liinderna . 

Franskt flint/as , sett fran insidan. 
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Flintlaset anvandes i nara 200 ar. Fortfarande tillverkas i avlagsna delar av varlden dessa 
flintlasar av europeisk modell om an stilmassigt forandrat av respektive kulturers smak . 

Under denna I~nga period har anvants manga anordningar , som aterkommer moderna 
vapen . Detta galler sarskilt pistolen. 

Utvecklingen var sarskilt markant under senare delen av 1600-talet och en mangd ideer 

och patent sag dagens Ijus . 

Bland annat gjordes aven under denna tid manga forsok med olika slutningsmekanismer 
for att kunna ladda vapen bakifran. Oftast stupade dessa forsok pa sv~righeterna att fa 

forslutningen gas- och eldtat . 

En dylik mekanism framtogs av Ferguson, en vapenkonstruktor i England. Ferguson 

lamnade ut tillverkningen till andra firmor. Firma Clacson (verksam i London 1680
1740) genomforde en del forbattringar och forenklingar pa Fergusons pistol och igangsatte 
en verklig fabri kstillverkning av vapnet. 

Bakladdningsmekanism av Fergusons typ, tillverkad av Clarkson 
(London 1680 - 1740) 

Pa detta vapen ar pipan inskruvad i en i<~ da av stal. Underifra n ar ladan genomborrad i 
hojd med loppets bakre oppning. Halet i ladan kan stangas med ett underifran inskruvat 
slutstycke. Slutstycket ar i sin tur fast forenat med varbygeln, som tjanstgor som kring
vridningshandtag. Vid laddning nedslappes kulan i laddningsrummet in i loppet , varefter 
krutladdningen ihalles . Laddningsoppningen stanges med slutstycksskruven, varbygeln 
lases i sitt bakre lage, fangkrut piifylles och vapnet ar eldberett . Aven vid denna konstruk
tion visade sig problemet med gastatheten. Krutslagg tranger ner i gangorna, som dari
genom erhiiller en belaggning av krutslagg, sa att oppnandet forsvaras. 

For alia vapenkonstruktorer hagrade naturligtvis mojligheten att fij fram pistoler, som 
kunde avgiva fler an ett skott. Det gamla "espingole"-systemet forekommer naturligtvis 
fortfarande men sporadiskt. 

Revolversystemet visade sig dock vara den basta losningen.Man hade ju erfarenhet sedan 
lang tid tillbaka och problemet med gastatning var av underordnad betydetse. 

I de fiesta europeiska vapencentra kan man aterfinna uppgifter om revolverkonstruktio
nero I England for att ta ett exempel gjorde en bossmakare, John Dafte, en revolver, som 
med viss framgang saldes till rika affarsman som personligt skyddsvapen. (ca1650). 
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Flintlasrevolver, ca 1650, tillverkad av Dafte, London. 

Pipan och magasinet (trumman) ar av brans. Magasinet rymmer 6 skott och ar infort i 
en hylsa av massing och forsedd med separata fangha l och fanghalslock for varje kammare. 
Nar hanen spanns, vrids magasinet ett steg. Vridningsmekanismen ar icke mycket olika 
anordningarna i Colts patent 200 ar senare . 

Vridningsmekanismen var naturligtvis en fordyrande och besva rlig faktor och da rfor 
gjordes vanligen revolvrarna med n~gon lamplig spa rr, vid vars frigorande magasinet kunde 
kringvridas for hand . 

Gorgo-revolver 

J 
I 

En verklig raritet ar den av Gorgo i London (1670-1680) tillverkade 3-skotts revolvern.t Trumman laddas, sedan pipan bortskruvats , framifran. Varje kammare ar nagot snedbor
rad for att linjera med pipan. Sedan pipan ater fastskruvats , vrider sig pipa och magasin 

som en enhet. 
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