
Polinson's revolver 

I revolvrar tillverkade av Polinson , England (forsta halften av 1700-talet) kan magasinet 

kringvridas genom att sparren ovanfor fangpannan fores bakat och magasinet separat kring

vrides ett steg for hand . Magasi net rymmer 6 skott. 

Lin jeri ngen mel Ian magasin och pipa kravde stor precision. Stammer inte denna linjering 

drivs kulan mot nagon av vaggarna eller ka nten pa pipan med odesdigra feljder for bade 
skyttens hand och vapnet . 

Collier's revolver 1818 

Trummans linjering lostes pa ett t il lfredsstallande satt av en amerikansk kapten Artemus 

Wheeler. Han fick patent den 10 juni 1818 pa en flintlasrevolver med fangkrutsmagasin 

och antagligen automatisk kringvridning av trumman_ Mekanismen pa de tva i Forenta 

Staternas Nat ional Museum bevarade exemplaren saknas dock, men av konstruktionen 

framgar det att pipan kan tradas in i en ursvarvning i kammaren for varje skott, varvid gas

t atning erhalles. Denn a form av gastatning 1lterfinns i den ryska varianten av Nagantrevol

vern, anvand annu under andra varldskriget. Vapnet gjorde dock ingen succe i USA. 

Wheelers kompanjoner Elisha H . Collier och Cornelius Cool ridge ordnade dock patent, 

Collier i England 1818 och Cool ridge 1819 i Frankrike . Uppfinnaren Wheeler bortglomdes 

helt och vapnet benamnes numera Colliers flintlasrevolver. 
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I eldstalet finns ett magasin for fangkrut och utlostes en lamplig kvantitet och nedslapp

tes i fiingpannan , d~ eldstalet falldes ner over fangpannan . 
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Cookson's revolver \' 

T illverkad av I . Glass 1775 · 1779 '\ 


\'. 
~ , 

Redan den 3 mars 1664 erholl Abraham Hill engelskt patent pa en pistol , dar sex eller 

sju skott, formodligen i nagon form av enhetsladdning, kunde inforas genom en laddlucka 

pa pistol ens vanstra sida . Framfor laddluckan finns en hiivarm, som kan feras framat, var

vid en laddning infores . Nar havarmen fores bakat till sitt utgangslage portioneras en lagom 

stor mangd fangkrut ut och nedslapps i fiingpannan, varefter havstangen aterfores och fast

knapps i sitt ursprungliga lage utefter kolven. 

I Birch 's " Historv of the Roval Societv " aterfinns en notis, anmald av sir Robert Moray, 

att en vapensmed den 2 mars 1664 sokt foretrade has prins Rupert under forevandning, 
att han gl0rt en pistol, som skot lika fort , sam man kunde trycka pa avtryckaren och trots 

detta stoppa eldgivningen, nar man onskade. Kraften vis skottlossningen anviindes for att 

ladda om vapnet med krut, kula och fangkrut samt spanna hanen ("make a pistol shooting 

as fast as it could be presented and vet be stopped at pleasure: and wherein the motion of 

the fire and bullet within was made to charge the piece with powder and bullet, to prime 

it and to bend the cock") . Beskrivningen pa funktionen stammer till alia delar med 

funktionen hos en modern automatpistol. 
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Femte skedet: Perkussionslaset, slaglaset 

(eng. Percussionlock, ty. Perkussionsschloss, fr oPlatine a percussion.) 

Den 11 april 1807 skrev kyrkoherden Alexander John Forsyth (under 42 ar prast i 
Belhelvie, Skottland) patentbrev pa en revolutionerande metod att tanda krut i ett skjut
vapen: 

"Jag anvande mig av en blandning lattantandliga amnen sasom svavel eller svavel och tra
kOI tillsammans med ett klorsalt.. .. ..... eller av metalliskt fulminat sasom kvicksilverfulmi
nat etc." 

Denna patenthandling bildar en av de viktigaste grundstenarna for den moderna vapenut
vecklingen. 

Forsyth konstruerade nagra pistoler, tydligen for att prova sitt initieringsmedel och at
minstone i ett av dessa (se nedan) har upptagits iden med ett magasin for initieringsmedel 
i enlighet med Cookson. Initieringsmedlet i form av pulver av fulminat forvarades i ett 

magasin, mot vars bakre oversida hanen slog. 

Forsvth-slaglaspistol, fore 1810 

Magasinet har pa undersidan en rorlig kolv. KOlven kan roras med hjalp av en havstang. En 
tryckning pi! havstangen matar fram fulminatet under ett slagstift, som racker upp over 

oversidan av magasinet, varigenom hanen kan sla ner stiftet och krossa fulminatet . Fulmi
natet tandes for att i sin tur initiera huvudladdningen. 

1810 bildades Forsyth & Ltd, Gunmakers, London, vilket bolag tillverkade vapen i storre 
skala enligt Forsyth's system. 

Forsyth upptackte dock icke fulminatblandningarna. Man vet att fore 1700 hall en fransk 
vetenskapsman, Piere Buldoc, pa med experiment inom detta omrade. Nicolas Lemery rap
porterade 1712 till Royal Academy of Sciences angaende experiment med fulminat . 
Louis XV's vapenexpert, dr Bayen redogjorde for knallkvicksilvrets explosiva egenskaper 

men forstod icke preparatets betydelse. Kemisten Berthollet skadades under experiment 
1788 av det hogkansliga silverfulminatet. 1800 tillverkades "Howard's Powder", en bland
ning av kvicksilverfulminat och sal peter, silsom resultat av uppfinnarens studier av franska 
experiment och undersokningar. 
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Kyrkoherde Forsyth ar dock den forste, som anvande preparatet som initieringsmedel 

for eldhandvapen. 

Under forsta halften av 1800-talet forekom en mangd oli ka system for anvandandet av 

fulminat . 1809 uppfann en schweizisk vapensmed, Pauly, verksam i Paris, en papphylsa 

innehallande fulminat. Genom att en nal drevs genom pappret , nar avtryckaren fordes 

bakat, avfyrades fulminatet och fungerade som drivladdning. 

Nagot senare kom initieringsmedel i form av sma kulor, som vid slag t .ex. av en hane 

exploderade och tande huvudladdningen. 

Manga beromda vapensmeder havdade, att det av dem uppfunna systemet for perkussions
initiering var det basta t.ex . Manton 's (London) ror-perkussionslas , men samtliga slogs ut 

av knallhatten. 

Denna uppfanns av en engelsman, kapten Joshua Shaw, 1814. Till en borjan anvande han 

sig av stalhattar, som kunde omladdas. 1815 anvande han tennhattar och 1816 av knall

hattar av koppar. 

Den i vara dagar av barn anvanda knallpulverremsan uppfanns av Maynard i Amerika 1845 
och anvandes bl.a . i ett av honom framtaget vapen och producerat av bl.a. Mass. Arms Co, 

USA. 

Revolver med Mavnard-svstem. Tillverkad av Mass. Arms Co. 

Varianter av detta system fbrekom i form av remsor av mycket tunn koppar, hopvikt 
kring klickar av fulminat. Aven forekom runda plattor av dubbelt papper med fulminat 

emellan. 

Av alia system visarle dock kopparknallhatten placerad pa en knallhattsnippel vara den 

fornamsta . 

Trots all erfarenhet och all reklam forefanns dock starka tvivel pa systemets tillforlit

lighet och kombinationslasar forekom , kanske som en sakerhetsatgard , om knallhattarna 

tagit slut. 
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K ombinationslas, flint- och slaglas_ 

I Amerika var Deringer, Philadelphia , den forste , som i kommersiell skala tillverkade va

pen, avsedda for knallhattstandning. Det var med ett dylikt vapen John Wilkes Booth 

mordade president Abraham Lincoln. Genom den egendomliga manskliga sensationslyst

naden resulterade detta mord i en enorm efterfdlgan pa just detta vapen. 

I Europa forekom en mangd olika konstruktioner antingen for enkelskott eller for ett 

flertal skott mojliga att avfyra efter varandra. En av de framgangsrikaste konstruktioner

na var den s.k . Mariette-revolvern , uppfunnen av den belgiska vapentillverkaren Mariette 

och av honom patenterad 1837. Denna konstruktion fick manga efterapningar, liksom 

Deringers. Marietterevolvern ar alltid fbrsedd med underliggande hane medan efterapning
arna har nastan alltid overliggande. 

Mariette-revolver_ 

1835 erholl oversten Samuel Colt patent i England, da centrum for tillverkningen aveld

handvapen, pa sin revolverkonstruktion och aret darpa 1836 motsvarande patent i 

Amerika. 

Detta patent blev av sa avgorande betydelse, att alia revolvrar i dagligt tal kallas for "Col· 

tar" liksom senare automatpistoler kallas for "browningar". 
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Colt-Patersons slaglasrevolver 

Colt havdade aldrig, att han var uppfinnare av revolversystemet, men hans patent 

voro sa rigorosa och Colt havdade dem sa kraftigt , att inga vapen av revolverkonstruktion 

kunde framstalias under tiden 1840-1850 varken i Amerika eller Europa. Av detta skal 

sag en mangd markvardiga konstruktioner dagens Ijus . 

Cochran trumpistol 

Ovanstaende pistol patenterades i New York 1837. I vissa fall betecknas den som " Moni

torpistol" . 
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Fyraskotts hjulpistol. 

Fyraskotts trumpistol 

Noels tioskottspistol med vertikalt trummagasin. 
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Noel patenterade sitt vapen 1863. Det forekom i olika utfOranden. Det ovan avbildade ar 

avsett for 10 skott och initierades med tandpiller. 

Under senare delen av 1850-talet, d1l Colt 's patent icke langre kunde hallas sa hart men 

hans vapen forvarvat en sadan popularitet, framkom en mangd konstruktioner med mer 

eller mindre markvardigt utforande. 

Walch slaglasrevolver for 10 skott. 

Att erhalla en samlad traffbild med denna revolver var nog omojligt, da det bakre skottets 

krut maste komprimerats kraftigt , v id det framres avfyring . Genom denna komprimering 

erhalles namligen helt andra forbranningsforhallanden, resulterande i hogre tryck och sa

ledes hogre u tgangshastighet. 

Den enda rent svenska pistolkonstruktionen, som kan regi streras ar den s.k. Feilitzenska 

revolvern. Detta vapen uppfanns av A.G. R. von Feilitzen, fodd 1815 i bstergotland och 

dod i Stockholm 1898. Han var sjoofficer och med undantag for tre ar, dil han verkade 

som direktor for Motala Mekaniska Verkstader, var han i aktiv tjanst i Kungl. Flottan, dar 

han avancerade till konteramiral och chef for Kungl. Marinforvaltningen. 

Pistolen skall ha uppfunnits 1861 men nagra patenthandlingar forefinns inte. Vapnet pro

vades tillsammans med diverse andra forsoksvapen 1863, varvid "Lefaucheux"-revolvern, 

m / 1663, antogs. Feilitzens revolver, som var konstruerad med slaglas, hade overlevt kravet 

pa ett modernt vapen. 
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Under denna tid barjade "brunering ", d .v.s. kemisk fargning av still och jarn till brun eller 

svart farg , bliva allman. Brunering av skjutvapen under 1600-talet kunna undantagsvis pa

triiffas och under 1700-talets senare del kom fabriksmassig brunering alit mer i bruk. Au 

marka ar dock aU manga vapen med bruna pipor icke fabriksmassigt brunerats utan genom 

datidens rengaringsmetoder (oftast invandig putsning med urin och finpulvriserad tegel

sten) erhallit en brun yta. Den aldsta bruneringen (enligt G . Buchner} beskrives i Manover 

Magazin 1781 (eu tekniskt magasin utgivet i England under 1780-talet. )Enligt uppgifter i 

deua magasin anvandes antimonsmar far fargning av still till markt brunt nastan svart. 

Pil grund av svllrigheten au finna yrkesman, kunniga pi! deua omrilde, drajde det lange 

innan metoden blev standard pa militara vapen (i Tyskland-Preussen anda till efter 1871). 

Feilitzens revolver, svenska flottans revolver ml1863 

Mekanismen var relativt komplicerad, som framgllr av nedanstaende ritning: 

@ 

-31
-30



Sjatte skedet: 8akladdning med enhetspatron 

Som redan tidigare angivits fanns redan fore 1600-talet vapen avsedda for nagon form av 

patronladdning. 

Antingen bestod dessa "patroner" av sarskilda kammarstycken "cartages", som kunde for

varas laddade och foras in i vapnet omedelbart fore skottlossning samt borttagas for om

laddning eller ocksa ett slags pappershylsor av karduspapper innehallande krut och kula. 

Pappret, tillskuret efter ett visst monster, veks och rullades kring en traform, "shamplun", 

avsnordes i ena anden och bildade ett i ena anden hopvridet ror. I detta ror nedslapptes ku

lan, som fixerades genom en bakre avsnorning. Krutet ifylldes och den overblivna delen av 

roret veks tillbaka. Hela den slutna patronen overdrogs, som skydd mot fukt och trans 

ponskador med schellack. 

()(~~- ::=~~ 

Papperspatron fran tidigt 1lOa-tal. 

Vid laddning revs patron en upp baktill, krutet halides ner i pipan, en del av pappret an

vandes som forladdning och slutligen stottes kulan, fasthallen av resten av pappret, ner 

ovanpa krutet. Fangkrut maste halias i fangpannan, vanligen ur ett separat kruthorn, var

efter vapnet var klan for avfyring . 

For att oppna dessa papperspatroner bets krutanden av patronen av med framtanderna. 

Det forekom bland annat i Frankrike att unga man lat draga ut framtanderna for att for

klaras odugliga for krigstjanst. 

Den forsta verkliga enhetspatronen kom med kulan forsedd med laddning och initierings

medel. 

VOlcanic repeterpistol konstruerades for dylik ammunition och patenterades 1854. 

Tandhatt 

VOlcanic-kula med in van dig krutladdning och tandhatt, bakplanet 

tillslutet med en tunt kopparbleck. 

~i'~K~;;;'~~~'t 
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Volcanic repeterpistol. 

Volcanic system med knallhatt i kulan anvandes bl.a . i Tyskland, dar en slags patronhylsa 

konstruerades. I kulans bakdel satt en knallhatt insatt och denna tandes av ett nalformigt 

slagstift, som drevs genom krutladdning. Tandnalssystemet, som denna anordning kallas 

genomfordes i diverse geviirsvapen och provades i pistolkonstruktioner med mindre 
Iyckade resu I tat. 

Tvsk patron for lang tandnli!. 

Den forsta patronen med metallhylsa uppfanns av Lefaucheux. den s.k. tandhalspatronen 

och anvandes denna patron i bl.a. revolverkonstruktioner av Mariette. 

~~ 

Lefauxcheux-patron, tandnalspatron. 

Mariette-systemet anvandes bl.a . i svenska artilleriets revolver m/1863. 


1847 uppfann den pariserska vapenteknikern Flobert patronen for kantantandning. 
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Flobert-patron. 

Patrone rna utstalldes pa Varldsutstallningen i London 1851 . Colt, som visade sina vapen 

pa samma utstallning, forstod inte vardet av denna uppfinning. Firman Smith & Wesson 

kopte patronpatentet och kunde firman patentera den forsta revolvern for kantantand

ningspatroner. Den forsta kantantandningspatronen kallas numera " BB-cap", var i kaliber 

.22 och saknade krutladdning. 

Ur denna patron har utvecklats den nu sa allmant anvanda .22 -ammunitionen (.22 short, 

.22 long rifle och .22 extra long). Diverse andra kalibrar forekom men har ersalts med 

andra patroner med baltre prestanda. 

l:a model/en av Smith & Wesson revolver for kantantandnings
patroner. 

Under 1880- och 1890-talet framkom patroner med centralantandning och med dessa 

patroner de forsta forsaken alt astadkomma pistoler, dar funktionerna automaticerades . 

Centralantiindningen medgav all laddningshylsan kunde tillverkas av betydligt kraftigare 

material an den mjuka kopparen, som var elt maste i kantantandningspatronen. Hylsorna 

tillverkades nu av den hardare miissingen och t.o.m. av stal. Patronhylsorna kunde aven 

givas lampligare form for all passa i stavformiga magasin . 

Diverse mellanformer foregick den moderna automatpistolen. 
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En svarighet var all man fortfarande anvande det gamla svartkrutet. Delta , som ju var 

en mekanisk blandning och dessutom var hygroskopiskt, kunde inte tillverkas med tillriick

lig precision mel Ian de olika laddningarna ens en gang i samma parti och delta gav upphov 
till funktionsstarningar . 

\[}) 

40-skottspistol med paternostermatning. 

Bittner's repeterpistol med slutstycksmatning 

Den farsta verkliga automatpistolen , som kommersiellt serietillverkades var Schonberger 8 

mm automatpistol och patenterades 1892. Den tillverkades av bsterreichisches 

Waffenfabrik in Steyr efter patent av Laumann och har elt synnerligen intressant farreglat 
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system, dar for forsta gangen en helt ny ide fOrekommer . Systemet kallas for "Primer 

Operation ", d.v.s. av tandhatten paverkat system. Vid avfyring utnyttjas rorelsen av en for

sankt tandhatt for att kasta en laskolv bakih, dymedelst upphavande slutstyckets regling 

till stommen. Pistolen kom dock aldrig att atnjuta nagon stOrre popularitet, bl.a. pa grund 

av funktionsstorningar, den hade just svartkrutsladdade patroner och tillverkningen lades 

snart ner . 

Samma ar erholl den amerikanska vapenkonstruktoren Borchardt patent pa sin pistol och 

sattes tillverkningen igang 1893 av Ludwig Loewe i Berlin . 

Borchardt-pisrolen 

Borchardt-pistolen var, som framgar av bilden, en synnerligen klumpig historia och anvan

des mest med en pakopplingsbar gevarskolv . Vapnet utvecklades av en hos Loewe anstalld 

ingenjor, Luger, till den nu sa beromda "PARABELLUM" (latin : For krig) eller LUGER 

(amerika nska namnet ). vars forsta exemplar foreteddes 1900. Utvecklingsaren for denna 

pistol ar 1900, 1902, 1904, 1906 , 1908 (modellaret for tyska armepistolen, P-08) och 

1918. 

1890-talet far anses vara de banbrytande aren och uppfinnarna pa vapenomradet astadkom 

vapen, som fortfarande far anses vara de basta. 

1893 kom Andrea Schwarzlosa, vars pistol ar egenartad i sa motto , att den bygger pa rekyl 

framat. Schwarzlose konstruerade aven kulsprutor, vilka aven antogs i bl.a. Sverige. 

Theodor Bergman var verksam sasom va penkonstru ktor under 1893 - 1903. Under denna 

tid konstruerade han en del mycket fornamliga vapen. Bland annat tillverkades pa licens av 

Piepers i Herstal , Belgien, Bergman - Bayard militara pistOl, anvand som armepistol i 

Grekland, Danmark och Spanien. 
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Bergman-pistOl, 1895 

Bergman konstruerade aven en synnerligen fornamlig mal sk jutningspistol, som trots att 

den ar en automatpistol, ar forsedd med ett stallbart snalltryck. en anordning, som konst
ruktionen ar ensam om. 

Bergmans mest beromda vapenkonstruktion ar dock "Bergman-muskoten", den forsta 

verkliga kulsprutepistolen. Fran denna kulsprutepistol har nastan samtliga nu i varlden an
vanda dylika utvecklats . 

1896 sokte Mauser patent pa sin pistol MAUSER-REKYL - pistol och tillverkningen 

igangsattes 1898. Dena vapen ronte stor uppmarksamhet under Boerkriget 1899-1903 . Sir 

Winston Churchill hade ett dylikt vape n, nar han , tillsammans med 21. Lancers, stred vid 

Omdurman. Han fi ck ett mycket gott intryck av pistol en sasom vapen och rekommende
rade densamma som kavalleribevapning. 

1898 kom sa patentet fran John M . Browning pa en automatpistol. 1899 konstruerade han 

en patron i kalibern 7,65 mm, som alltsedan iitnjutit stor popularitet . For denna patron 

kons\ruerades, med utgangspunkt fran 1898-ars-pistolen, en pistol, som kom i handeln 

1900. Brownings fortsatta verksamhet utmarktes av konstruktioner av stor betydelse . Kul

sprutor, kulsprutegevar (Lex . svenska kulsprutegevaret (Kg) m/211 och automatiska jakt

gevar har i manga fall byggts pa Brownings patent . 
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Begreppet automatpistol ar till viss del missvisande. Av praktiska skal kan man inte skjuta 

automateld med ett enhandsvapen med minsta chans att trMfa en ladugardsdbrr med alia 

skotten i ett magasin. Termen automatpistol har emellertid blivit stadsfast i de fiesta euro

peiska sprak. Ett begrepp som automatpistol, som under sa lang tid blivit anammat, kan 

knappast utraderas och maste man nog godta begreppet markerande en pistol med magasin 

och automatisk omladdning med som kraver separat avtryck fbr varje skott. 

Under senare delen av 1880-talet kom den mantlade kulan och nagOt senare de kemiska 

kruten och nu tog enhandsvapen ett verkligt sprang framat. 

Fran 1893 och framih kom ett otal olika system fbr automatpistoler fram och ar det 

knappast mbjligt i denna korta uppsats tacke mer an nagra fa. Det viktiga ar att tacka upp 
de olika principerna. 

AUTOMATSYSTEMENS PRINCIPER 

Automatsystemer, kan indelas i tre olika huvudgrupper , 

1, GASOPERERADE MED DIREKTVERKANDE KRUTGAS 

2. SLUTSTYCKSREKYLERANDESYSTEM 

3. KOMBINATION AV DESSA BADA 

1. Den enda representanten fbr gasopererad pistOl ar den franska Clair-pistolen. I Frank

rike havdas, att gasprincipen uppfanns av brbderna Clair i St. Etienne omkring 1880, Detta 

ar dock troligen en efterkonstruktion och brbdernas patentansbkan, som inlamnades 21 

augusti 1893, avslogs, da tidigare tackande patent pa gasopererade mekanismer fbrelag. 

Deras vapen var en " fbrbattring" av den franska tjansterevolvern men klumpigare och icke 
till sin funktion tillfbrlitlig. 

2. De slutstycksrekylerande systemen, de enda praktiskt anva ndbara , kan indelas i tva 
huvudgrupper, det direkta och det fbrreglade , 

Det direkta slutstycksrekylsystemet (eng, Blow back-system) kraver en relativt svag patron 

da eljest antingen slutstycket skulle bli va onormalt tungt eller krava en mycket kraftig re

kylfjader (det finns dock en pistol med sa stark rekylfjader , att fbr laddning, fjadern kan 

urkopplas med en sarskild sparr,) 

En av de fbrsta, som anvande det direkta rekylsystemet var John M, Browning, tidvis 

knuten till F N i Belgien (Fabrique Nationale des Armes de Guerre, Hers tal, Liege) med 

fbrsta patent fbr pistol 1898, Colt Arms Co, anvande sig av Brownings konstruktioner, 

Redan 1897 hade han tagit ut patent pa fem olika pistolkonstruktioner, Fyra av dessa 

kom aldrig langre an till experimentstadiet men en blev den fbrsta .38 Colt 1900. 

De fiesta automatpistoler i klenare kaliber ar konstruerade fbr just detta system. 
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De fbrreglade systemen, dar slutstycke och pipa vid skottlossningen genom hopkoppling 

bildar en tyngre enhet, kan anvandas fbr grbvre kaliber med relativt hbg utgangshastighet . 

Man talar om system med piprekyl. Denna kan vara kort eller lang. 

Den korta piprekylen fbrekommer i Mauser 1896 , Luger - Parabellum 1900, Colt 1897 

och 1902, Bergman 1897, Bergman - Bayard 1902, Mannlicher 1902, Glissenti 1906 och 

Steyer 1911 . 

Den langa piprekylen anvands i pistoler av fabrikat Mars 1905, Frommer 1901 och 

Steyr 1907 . IArtalen i ovanstaende hanvisar till aret fbr respektive engelska patent.! 

Det fbrekommer en pistol, dar systemet bygger pa piprekyl framat, Denna , Mannli cher, 

patenterad 1894, har ett till stommen fixerat slutstycke och det ar pipan som rbr sig fram

at. Pa den fbrsta versionen lastes pipan i sitt framfbrda lage, ett fbrnyat tryck pa avtrycka

ren lossade pipan fran sitt framfbrda lage och ett andra tryck pa avtryckaren avfyrade vap

net . 

En enda pistol har tillverkats med en kombination av gas- och rekyleffekt namligen Reif

graber pistolen 1908. 

Systemen fbr lasning varierar men kan i huvudsak fbljande system urskiljas: 

Rbrligt lasslYcke : exempel Walther HP-38, Lahti (svensk pistol m/40) 

Knaledslasning : Borchardt 1894 , Luger - Parabellum 

Roterande pipa: Steyr m / 11 

Roterande slutstycke. Schwartzlose 1898 Ikort piprekyl) , Mars Wing piprekyl) . 
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Nagra lustiga pistoltyper forvarade i Stockholms kriminaltekniska anstalt 

.~ 

Apache-revolver med dolk och knogjiirn. 

Detta vap2n ar tillverkat i Belgien, da det ar forsett med Liege kontrollstamplar. I hop

fallt skick kan vapnet anvandas som knogjarn och utfalld antingen som dolk eller revolver. 

Vapnet ar avsett for 6 stycken 7,5 mm tandnalspatroner. 

Gaulois repeterpistol 

Vapnet ar troligen tillverkat i Osterrike eller Tyskland. Vid hopkramning av kolven mata

des ett skott in i loppet och avfyrades. Nar kramningen slutade utdrogs tomhylsan och 

vapnet var klart for nasta skott. Patroner av kaliber 7,65 forvarades i ett magasin i hand

tagets framre del och rymmande 6 skott. 
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Pro tector-pistolen 

Detta vapen ar tillverkat av Chicago Firearms Co. i kaliber .32. Vapnet bars inuti handen 

med pipan pekande ut mel Ian tva fingrar och vid hopkramning av handen avfyrades ett 

skott. Den avtryckarliknande anordningen under pipan ar en greppsakring. 

SLUTORD 

For att ge lasaren en uppfattning om omfattningen av hithorande amnen, kan namnas, 

att Thierbach's Handfeuerwaffen omfattar bland annat over 700 illustrationer av vapen 

fran kanonlastiden fram till 1880-talet och NRA Book of Small Arms vol. 1 (pistoled 

ca 600 sidor med bilder av moderna pistoler pa nastan varje sida. 

Amnet ar siiledes synnerligen omfattande men samtidigt mycket intressant. De littera

turanvisningar, som finns pa nasta sida kan giva nagon impuls till ytterligare studier i 

hithorande amnen. 

Att detta arbete icke blivit mer omfattande beror narmast pa tids- och utrymmesskal. 

I amnet kan, for att bli tiickande, skrivas hyllmeter. 
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