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Våren 1977 samlade Olof Patrik Berg ihop 8 personer som han tagit reda på hade intresse 
för gamla vapen till ett möte. Mötet hölls i Olof P Bergs hem i Göteborg. Man beslöt där 
att bilda ett sällskap som till att börja med kallades Svevap Väst. Ordförande blev Olof P 
Berg. Ett krav för medlemskap var att man blev medlem i Svenska Vapenstiftensen (Sve-
vap) i Stockholm. Olof P Berg var sedan fl era år medlem i Svevap. Ytterligare ett par av 
det nya Sällskapets medlemmar var redan med i Svevap.

Ett stort problem, tyckte fl era medlemar, var de långa resorna till Stockholm för varje 
månadsmöte. Nu kunde man ha liknande möten i Göteborg för medlemmar intresserade 
av gamla vapen och militärhistoria. Svevap Väst skulle ha egna månadsmöten, ge ut en 
tidskrift samt ordna med årliga studieresor till platser som var intressanta.

Efter några år ändrades namnet till Göta Vapenhistoriska Sällskap.

De första åren hölls mötena i stadens museer samt i Olof P Bergs bostad.

Olof P Berg ägde en antikaff är i Antikhallarna i centrala Göteborg, ”Olof Bergs Antik”. 
Här kom ofta in kunder som efter några besök blev tillfrågade av Olof P Berg om de ville 
gå med i Sällskapet. Många medlemmar blev värvade i denna butik.

Medlemsantalet steg fort ju mer Sällskapet blev känt. Olof P Berg var mycket kunnig och 
hans stora entusiasm drog snart samlare från hela Västsverige till Sällskapet. Större möte-
slokal måste anskaff as. Det blev Katrinelunds gård vid Ullevi. 1980 fl yttade Sällskapet till 
Skansen Kronan som hade en mycket bra och lämplig lokal uppe i tornet. Efter 13 år där 
gjordes ett kort besök vid Hemvårnsgården på Landerigatan. Parkeringen där var så brist-
fällig att Sällskapet sökte sig till Kvibergs museum 1994. Efter  19 år i detta mycket fi na 
och innehållsrika militärmuseum lades det tyvärr ner 2013. Numera hyr Sällskapet en bra 
lokal i Kallebäck.

Ett programinslag under många år var fi lmvisning. Filmerna lånades av Föreningen 
Armé-, Marin- och Flygfi lm, AMF. Visning skedde sedan i Radarskolans fi lmsal på LV6. 
När denna lokal försvann fl yttades visningarna till fi lmsalen ute vid KA4.

Styrelsen bestod från början av 4 personer: ordförande, sekreterare, kassör och klubbmäs-
tare. 1993 utökades styrelsen med en ledamot som blev vice ordförande.

Sällskapet har fi rat 5-års, 10-års, 20-års och 25-årsjubileum sedan starten 1977.

Ordföranden och grundaren Olof P Berg avgick vid årsmötet för 1997. Klubban övertogs 
då av Göran Hansson från 1998 till 2016. Nuvarande ordförande är Sven Olof (Olle) 
Janson.

Bussresor har sedan starten genomförts årligen; vissa år två resor.



Sällskapet gav under en lång period årligen ut en skrift kallad ”Småskrift”. Fram till 1997 
vid 20-årsjubileet hade 17 nummer framtagits av Olof P Berg samt medlemmar.  Efter 
Olof P Bergs avgång har endast 4 skrifter tillkommit varav två i det gamla A5-formatet, 
sedan för 2010-2011 ett dubbelnummer i A4-format och därefter år 2016 som en kom-
pensation för 4 år utan småskrifter en praktfull bok om stridsknivar. Nästkommande 
skrift för 2016, också den i stort format, var resultat av ett samarbete med Eskilstuna Va-
penhistoriska Sällskap.  Den nu föreliggande jubileumsboken för 2017 är en bildkavalkad 
från många olika möten under åren.

Som många andra föreningar har även Göta Vapenhistoriska Sällskap förlorat en del med-
lemmar genom naturlig avgång. Ett gott betyg åt Sällskapet har ändå varit det stora in-
tresset vid alla möten. Idag har Sällskapet 112 medlemmar och 30 till 40 av dessa brukar 
alltid närvara vid de åtta månadsmötena som årligen arrangeras.

Vid pennan
Göran Hansson

                                 Olof P Berg, sällskapets grundare (1910-2015)

 



Denna jubileumsbok vill i bilder spegla en del av de intressanta föredrag som hållits i Sällskapet.

De som bidragit med bilder är (utan inbördes rangordning):

-  Anders

-  Bengt

-  Fredrik

-  Göran

-  Janne

-  Jon

-  Olle

-  Rolf 



Vanliga slaglåsrevolvrar under amerikanska inbördeskriget.
Uppfrån:
Colt m/1860 Army, kaliber .44
ca 200.000 tillverkade 1860-1873
Colt m/1851 Navy, kaliber .36
ca 215.000 tillverkade 1851-1873
Remington New Model Army, kaliber .44
ca 122.000 tillverkade 1863-1875.
Detta exemplar är graverat.



Mindre vanliga slaglåsrevolvrar under amerikanska inbördeskriget
Uppifrån:
Starr m/1863 Army, single action, kaliber .44
ca 32.000 tillverkade 1863-1865
Savage & North Navy Model, kaliber .36
ca 20.000 tillverkade omkring 1861-1865
Whitney Navy, kaliber .36
ca 33.000 tillverkade 1857-1866



Ovanliga slaglåsrevolvrar under amerikanska inbördeskriget
Uppifrån:
Austin T Freeman Army Model, kaliber .44
ca 2000 tillverkade ca 1863-1864
Benjamin F Joslyn Army Model, kaliber .44
ca 3000 tillverkade ca 1861-1862
Allen & Wheelock center hammer Army Model, kaliber .44
ca 700 tillverkade ca 1861-1862 (detta ex har serienr 2)
James Butterfi eld Army Model, kaliber .41
ca 640 tillverkade ca 1861-1862. Denna modell har magasin 
för knallpiller



Remington-Beals 1st Model Pocket slaglåsrevolver,
kalilber .31
4500-5000 tillverkade ca 1857-1858



Tre ovanliga amerikanska pocket slaglåsrevolvrar
Uppifrån:
Massachusetts Arms, Wesson & Leavitt belt model, kaliber .31
ca 1000 tillverkade ca 1850-1851
Springfi eld Arms Company pocket model, kaliber .28
ca 1500 tillverkade under 1851
Massachusetts Arms, Maynard Primed 1st pocket model,
kaliber .28
ca 900 tillverkade ca 1851-1856



Metropolitan Arms ”Colt-kopior”. Tillverkningen började 
strax efter att Coltfabriken i februari 1864 brunnit ner till 
grunden.
Uppifrån:
Navy Model, kaliber 36
ca 7100 tillverkade 1864-1866
Police Model, 6 1/2 tums pipa och 4 1/2 tums pipa
ca 2750 tillverkade 1864-1866



”Bowie-knivar”
Uppifrån:
Omärkt, bladlängd 225 mm
William Rogers, Celebrate dirkknife, Sheffi  eld
Bladlängd 200 mm
Slash, Charles B Botson & Co, Sheffi  eld
Bladlängd 173 mm
IXL (George Wostenholm, Sheffi  eld)



Colt m/1849 pocket, slaglåsrevolvrar
Uppifrån:
Hartford US, kaliber .31, 6 tums pipa
ca 340.000 tillverkade 1850-1873,
London GB, kalilber .31, 5 tums pipa
ca 11.000 tillverkade 1853-1857



”Joseph Lang”, engelsk slaglåsrevolver, 64 bore, ca 10.7 mm
Troligen tillverkad av Pryse & Cashmore, ca 1860
Denna med gastät trumma och laddarm.
Såld av John Prall, Edinburgh



Kombinationsvapen, knivpistoler
Uppifrån:
Engelsk, märkt ”James Rogers, Sheffi  eld”, med två blad, kultång och 
laddstake instuckna i greppet.
Engelsk, märkt ”James Rogers, Sheffi  eld”, två blad varav det större 
med etsad dekor och orden ”Self Protector”, laddstake med pincett 
och kultång instuckna i greppet.
Svensk, märkt ”Eskilstuna C.E.P.” (Carl Erik Pettersson), två blad, 
korkskruv, laddstake instucken i pipan och pryl instucken i greppet.



Engelska Tranter slaglåsrevolvrar, 54 bore (kaliber .44)
Uppifrån:
Double trigger, tillverkad 1853 - ca 1870
Double action, tillverkad 1857 - ca 1870
Triple action, tillverkad 1858 - ca 1870



Engelsk slaglåsrevolver, Kerr m/1858, 54 bore, single action
ca 11500 tillverkade 1858-1866



Fyra ”Brevete Coltar”, europeiska Colt-kopior
Uppifrån:
Troligen tysktillverkad, inga stämplar, kaliber .36
Liège-stämplad (ELG) graverat med rutmönster, guld- och silverpunkter, kaliber .44 
(mycket ovanligt med Navy model i kaliber .44), ca 3600 tillverkade
Tillverkad av Victor Collette, Liège, enklare gravyr, kaliber .36
Liège-stämplad (ELG), 10 skotts trumma, kaliber .28



Tre ”Brevete Coltar”. europeiska Colt-kopior
Uppifrån:
Colt Army model, kalilber .44
Tillverkad av August Francotte, Liège
Colt Navy model med rund pipa, s.k. Hybridmodell, 
kaliber .36
Tillverkad av August Francotte, Liège
Colt model 1848 Baby Dragoon. kaliber .31 
Liège-tillverkad, med laddarm, helt försilvrad förut-
om trumma, avtryckare och hane som är förgyllda



Gravity-feed pistol, ca 1855
Tillverkad av Victor Collette, Liège
Målskjutningspistol i kaliber 10 mm, laddas i tubmagasinet som ligger 
ovanpå pipan med ca 20 spetskulor; dessa är urgröpta för att rymma tänd- 
och eventuell drivsats (liknande ”Volcanic”-patronen).



Flintlåspistoler, tyska, ca 1750, kaliber 14 mm
Piporna märkta Lacero Cominaco, förgyllda beslag


