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SMLE MkIII eller No. 1 Mk III

SMLE-serien började med Mk I och fortsatte att utvecklas med bl.a. en brygga för laddramen och bättre 
sikte till den kända Mk III som antogs den 26 januari 1907.

Bild  37    SMLE Mk III med brygga för laddram

En originalritning till geväret ...

Bild  38    Ritning till SMLE Mk III
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Bild 39   Ritning för SMLE 1 Mk III

Bild 40     Ritning till magasinet till No 3 och No 4

No 3 Magazine är ”� e Military Pattern Of ’Lee-Speed’ Rifl e” och No 4 är magasinet för militära versionen
av No 1 Mk III.

23



En ny eff ektiv gevärspatron

Patronen Mark VII i kaliber .303

Bild  41   .303 British. Patronen                    Bild  42   .303 British trädda på en laddram
Mark VII i kaliber .303 (Imperial
War Museum)

1910 antogs en ny patron i kaliber .303 (7.7 x 57R) som kallades Mark VII. Den var ett försök att hålla 
jämna steg med Tyskland, Frankrike och USA, som alla hade antagit ammunition som hade bättre ballis-
tiska kulor och som sköts med högre hastighet. Denna laddning hade en 174 grains (11,2 gram) spetskula 
som gick med 2440 fot/sekund (743 m/s). Som jämförelse kan nämnas den ammunition som användes 
med framgång av amerikanska prickskyttar i Vietnam US M118 7.62x51 NATO Match som har en 173 
grains (11,1 gram) kula med en hastighet av 2550 fps (777 m/s). Den brittiska Mark VII .303-patronen 
visade sig ha en längre eff ektiv räckvidd än de amerikanska 150 grains 30-06-patroner som användes i 
båda världskrigen.

Den brittiska .303 Mark VII-patronen är en av de dödligaste någonsin på slagfältet. Den konstruerades 
med en lätt kärna framtill bestående av aluminium. Denna kärna ändrade projektilens balans så att den 
är stabil i sin kulbana, helt träff säker ut till enorma avstånd och penetrerar hårda mål mycket bra. Kulan 
tumlar om den träff ar något mjukt som t.ex. mänsklig vävnad. 

Den extremt eff ektiva Mark VII-patronen kom att förbli brittisk standard fram tills att den ersattes av 
7.62x51 mm NATO-patronen.

På grund av denna nya patron med fl ackare kulbana fi ck siktet anpassas. Denna förändring samt en del 
andra smärre fastställdes i ordern LOC 15638 daterad den 1 oktober 1911. Den medförde ingen ändring 
av modellbeteckningen. Tidigare SMLE som ändrades på detta sätt fi ck en markering ”HV” strax bakom 
det bakre siktet.
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Bild  43    Laddram till No. 4 Mk I

Bild 44    Utbytbart dubbelradigt magasin för 10 patroner
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Blockerat 10-patroners magasin

De konservativa militärerna var rädda för att soldaten skulle slösa bort alla sina 10 patroner i magasi-
net. Det infördes därför en s.k. ”cut-off ”. Det var ett plåtbleck som hindrade att patronerna i magasinet 
matades upp till patronläget. Detta gjorde att geväret användes som ett enkelskottsgevär. Vid anfall ut ur 
skyttegravarna fälldes detta plåtbleck undan. Denna typ av magasinsblockerare infördes redan på MLM- 
och MLE-modellerna. Se sida 9, bilderna 17 och 18.

Detta bleck måste stänga magasinet när man sköt iväg handgranater (mera om detta längre fram).

Bild 45     Cut-off 
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Bild  46     Patronblockerare för 10-patronssmagasinet
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Bild 47
Jämförelse i längd mellan Gew98 med stort magasin från slutet av 1:a Världskriget och No III Mk I* med 10
patroners magasin
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SMLE Mk III*

Mark III SMLE förenklades för att underlätta produktionen under 1:a Världskriget och kallades då i 
stället för Mk III* SMLE och introducerades 2 januari 1916. Den primära förändringen var att det på 
sidan placerades volleysiktet (Long Range Dial Sight) för skytte på mycket långa håll togs bort. Detta 
skytte hade nu övertagits av de tunga kulsprutorna.

Bild 48   Långhållssikte, s.k. volleysikte som kunde fällas upp

Dessutom togs magasinsbegränsaren bort och bakkappan av mässing byttes mot plåt. Dessa förändringar 
genomfördes successivt vilket medför att man hittar senare gevär utan dessa förändringar. Ett anmärk-
ningsvärt exempel är att den australiensiska fabriken Lithgow SAF inte gjorde några förändringar på 
siktet med anledning av förändring till ammunition Mk VII, från 1910, förrän i november 1917 !

Bild  49  Det fi ngraderade ställbara siktet mellan 100 och 2000 yards. Såväl siktesskåra som korn är väl skyddade av 

              sidoöron gjorda av stål.

Det var Mk III* SMLE:s otroligt överlägsna handhavande under 1:a Världskriget som lade grunden till 
gevärets välförtjänta rykte som ett utmärkt tjänstevapen. Många anser att Mk III* var det bästa geväret 
på 1:a Världskrigets slagfält. Det var behändigt till storlek och vikt. Det var betydligt smidigare i skyt-
tegravarna än de tyska gevären M1908. Det var det klart snabbaste repetergeväret för precisionsskytte. 
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Världsrekordet sattes redan 1914 av den brittiske armésergeanten Snoxall som träff ade med 38 skott 
inom en radie av 30,5 cm på ett avstånd av 300 yards (270 m) på en (1) minut ! Geväret var otroligt 
tåligt och slagkraftigt. Det var det mest pålitliga geväret någonsin i smutsig miljö. Dessutom hade det ett 
löstagbart magasin som innehöll 10 patroner. Geväret kunde dessutom laddas snabbt med laddramar. 
Tyskarna hade rapporterat att de trodde att de låg under kulspruteeld när det i själva verket var britter 
som sköt med sina vanliga SMLE-gevär. Detta fi nns bekräftat i rapporter från tyska befälhavare.

1926 ändrade britterna sitt system för modellbeteckningar

SMLE Mk III bytte då beteckning till Rifl e No 1 Mk III. SMLE Mk III* bytte till Rifl e No 1 Mk III*. 
Men man behöll de romerska siff rorna efter Mk (Mark).

No. 1 - Stridshästen i två världskrig

Bild 51    Mekanismen på SMLE No 1 Mk III* i öppnat läge

Bild 50      Mekanismen på SMLE No 1 Mk III* från höger sida
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Bild 52 Slutstycket lyfts upp när det passerat laddramsbryggan. Där fi nns ett litet urtag ur slutstyckets spår i lådan
            som tillåter att slutstyckshuvudet lyfts upp (se pilen på bilden).
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Efter 1:a Världskrigets slut trodde man i Storbritannien på talesättet ”Aldrig mera krig” eftersom detta 
krig hade varit så hemskt och orsakat stora förluster.

Som ett bevis på denna infantila uppfattning lade britterna ut sina armégevär i gatukorsningar och lät 
sina stridsvagnar (”tanks”) köra fram och tillbaka över dem. Man sparade bara så pass många att de fyllde 
behovet hos den fasta reguljära armén.

Detta tillsammans med förlusterna av materiel i 2:a Världskrigets inledningsskeden, framför allt vid Dun-
kirk, medförde stor brist på snart sagt all krigsmateriel för britterna. Detta gällde till och med vanliga 
knivar. Civilbefolkningen uppmanades att lämna in sina jaktknivar.

Bild 53  Turkisk-syriska gränsen 9 juli 1942. En nyazeeländsk soldat J � ompson visar sin fångst för en kurd. Han
             ”fångade” den med hjälp av sitt gevär No 1 Mk III och en handgranat No 36

Tillverkningen av denna modell fortsatte vid fabriken BSA i England fram till 1942 medan fabrikerna i 
Lithgow i Australien och Ishapore i Indien tillverkade dem även efter 2:a Världskriget.

No 1 Mk III* som är stämplade GRI är tillverkade före 1948 och de senare är stämplade med RFI som 
står för den indiska fabriken Rifl e Factory Ishapore.
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Bild 54   Mekanismen sedd från vänster sida med den tysta säkringen som bara behöver föras fram för att osäkra.

              Långhållssiktet är borttaget.

SMLE Specifi kationer No 1 Mk III:
Längd   1.13 m
Vikt   3.71 kg
Piplängd  0.635 m
Kaliber   .303
Räffl  ing  5 vänster
Magasin  löstagbart 10 patroner
Mynningshastighet 738 m/s
Sikte   2000 yards (1829 m)
Totalt antal  Totalt tillverkades ca 17.000.000 gevär No 1 Mk III

Tillverkade av  Royal Ordnance Small Arms Factory i Enfi eld Lock, mer än 2 miljoner gevär
   Birmingham Small Arms Co (BSA, den siste tillverkaren i Storbritannien fram till 
   1943) tillverkade 1.601.600 gevär
   London Small Arms Co (LSA) tillverkade fl era hundra tusen
   Lithgow i Australien producerade 415.800 st från 1939 till 1955 !
   Ishapore i Indien - produktionssiff ran är osäker. Mot slutet av kriget var den 
   indiska armén 2.500.000 man och dessa var alla utrustade med detta gevär. Man
   kan lätt se att geväret är tillverkat i Indien eftersom dessa har en stockbult eller 
   kryssbult tvärs igenom träet framför lådan.
   Lithgow i Australien och Ishapore i Indien tillverkade Mk III* efter antagandet av
   No 4. 

Geväret No 1 Mk III i olika utföranden tillverkades fram till 1975. Geväret har numera återigen börjat 
tillverkas för samlare. Ingen vet det exakta antalet av dessa gevär som tillverkades men uppskattningar på ca 
17.000.000 gevär är en möjlig siff ra.
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Bild 55 Den brittiska soldatinstruktionen för gevär, tryckt 17 juni 1942, har genomgående bilder på No 1 Mk III
            även om den amerikanska No 3 och den då nya No 4 fi nns med, men bara i texten

Man ser i denna manual de brittiska .303-patronerna som är försedda med en liten fl äns som går utan-
för själva hylsans kropp. Detta medför att patronerna måste träs på laddramen med varannan under och 
varannan över den andra patronens fl äns.

I slutet av 1800-talet hade de fl esta arméerna använt sig av patroner med en stor fl äns. I och med det 
rökfria krutets införande gick de fl esta ifrån fl änspatroner. Storbritannien bibehöll emellertid en gevärs-
patron som var konisk och försedd med en stor fl äns. Problemet med fl änspatroner uppstod när man 
skulle använda vapen med magasin där fl änsen inte fi ck haka tag i nästkommande patron med eldav-
brott som följd. Detta gällde även i viss mån när man använde laddram. Ett sådant problem uppstår 
inte med patroner som saknar fl äns som t.ex. den svenska 6,5x55 mm, den tyska 8x57JS eller den 
amerikanska 30-06-patronen m.fl .
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Bild 56  1942: Här ser man hur man trär på patronerna varannan fl äns under och varannan över den föregående
             patronen. Man börjar och slutar således med patronen längst ner, under den bredvidstående.
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Granattillsats

Gevär No 1 Mk III och även den amerikansktillverkade No 3 (P14 och även USA:s P17) kunde förses 
med en granattillsats för att skjuta iväg handgranater mellan 80-200 yards (73-183 m).

Bild 57  Här ser man hur granattillsatsen klämdes fast runt näsbandet/bajonettfästet på No 1 Mk III

Det fanns fl era typer av granater man kunde använda men den vanligaste som användes under 2:a 
Världskriget var Mills bomb, handgranat No 36. Man skruvade fast en drivspegel bestående av en enkel 
stålplatta i botten på handgranaten. För att skjuta iväg granaten laddades först geväret med en speciell 
lös patron utan kula. Därefter drogs sprinten ur handgranaten medan säkringsgreppet hölls inne och 
granaten med grepp fördes försiktigt tillsammans ner i behållaren. Det fi nns rapporter om soldater som 
lät handgranatens grepp glida på utsidan av behållaren med katastrofala följder....

Geväret ska stödjas mot marken och riktas mot målet. Soldaten ska hålla i vapnets trädelar. Den enda 
ståldel som ska röras för övrigt är avtryckaren för att avfyra handgranaten. Vissa av dessa vapen var för-
stärkta med en stålvajer runt framstocken.

När den lösa patronen avfyras skjuts handgranaten iväg av den lösa patronens krutgaser. När granaten 
lämnar behållaren lossnar säkringsgreppet som är $ äderbelastat. Ett slagstift frigöres som antänder tänd-
satsen som med en fördröjning gör att granaten exploderar.

Drivgaserna kunde släppas ut genom att lossa skruven och vrida skålen. På detta sätt kunde man ställa 
in hur långt granaten skulle kastas. Det saknades gradering så det blev endast en uppskattning av hur 
långt granaten skulle fara iväg.

Geväret var fortfarande försett med ett bleck som kunde blockera att patronerna i 10-patronsmagasinet 
matades upp till slutstycket. Detta bleck måste stänga magasinet när man sköt iväg handgranater. 
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Bild 58    Visar hur geväret med granattillsatsen skulle hållas

Bild 59
Granattillsatsen för Mills
bomb No 36.
Till vänster ser man hålet
för att släppa ut gaserna.
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Bild 60    Mills bomb, handgranat No 36 med drivspegel

Bild 61  Denna tillsats för Rifl e No 1 Mk III användes som synes av commandosoldater även under landstigningen under
             D-dagen 6 juni 1944
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Bajonetter från 1888 fram till 2:a Världskriget

Under andra hälften av 1800-talet hade britterna haft problem med kvaliteten på sina militära bajo-

netter. De hade tillverkats av undermåligt stål. Detta medförde att bajonetterna kröktes ! Från och 

med 1888 hade man börjat med noggrann kontroll av bajonetterna och stålet var från denna tid myck-

et hårt och av toppkvalitet.

Bajonett modell M1888 för MLE-geväret

Bild  62    Bajonett M1888 för gevär MLE (Magazine Lee Enfi eld)

Specifi kation M1888:
Total längd   43 cm
Bladets längd   30 cm
Bladets bredd   25 mm
Bladets tjocklek  5,5 - 6 mm
MRD=infästningens diameter 16,5 mm
Vikt    0,4 kg

Bild 63   En originalritning av bajonett
M1888 Mk II, greppet

(Med tack till Robert Wilkinson Latham)
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Bajonett för M1903 för SMLE

Bild 64    Ombyggd bajonett M1888 kallades M1903

När gevär SMLE antogs behövdes en bajonett till detta gevär. Eftersom man hade gott om gam-
la M1888 Mk II-bajonetter byggdes en del av dessa om med ändrat grepp för att kunna fästas på         
SMLE-geväret No 1.

Specifi kation M1903:
Total längd   43 cm
Bladets längd   30 cm
Bladets bredd   25 mm
Bladets tjocklek  5,5 - 6 mm
MRD=infästningens diameter 16,5 mm
Vikt    0,4 kg

Bajonett M1907, 1:a modellen för SMLE-geväret No 1 Mk III

Den första modellen var försedd med långkrok som en del av parerstången. Kroken var tänkt att fånga 
upp fi endens bajonettklinga för att kunna vrida blankvapnet ur motståndarens hand. Detta var kanske 
möjligt med svärdsvapen men inte med gevär som hölls med två händer.

Bild 65   1:a modellen av bajonett M1907 med krok, infl uerad av den samtida japanska Arisaka-bajonetten.
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Bild 66   Här är bajonetten M1907 med krok instucken i sin balja

Specifi kation M1907:
Total längd   54 cm
Bladets längd   42 cm
Bladets bredd   25 mm
Bladets tjocklek  6 - 7 mm
MRD=infästningens diameter 15,5 mm
Vikt    0,45 kg

Bajonett M1907, 2:a modellen, för SMLE-geväret No 1 Mk III

Bajonetten på bilden är tillverkad 1907 av Wilkinson Sword Co Ltd men den är ombyggd för att vara 
utan krok. Generalordern som utfärdades 29 oktober 1913 meddelade att alla krokar skulle tas bort på 
dessa bajonetter.

Bild 67   Bajonett M1907, 2:a modellen, för SMLE No 1 Mk III

Specifi kation M1907:
Total längd   55 cm
Bladets längd   42 cm
Bladets bredd   25 mm
Bladets tjocklek  6-7 mm
MRD=infästningens diameter 15,5 mm
Vikt    0,5 kg

Bild 68
Soldater drillas i användandet av bajonett M1907
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Bild 69  Tre bajonetter till SMLE. Uppifrån och ner: M1903, M1907 med den stora kroken och nederst M1907 med 

              vanlig kort parerstång.

Den konservativa militärledningen kunde inte släppa tanke på att det är bra med långa vapen när det 
kommer till bajonettfäktning. Därför valde de en lång bajonett medan soldaterna själva under 1:a Världs-
kriget föredrog den kortare M1903. Detta gällde särskilt nyazeeländare och australiensare.
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Bild 70    Bajonett till No 3 Mk I eller P14 som tillverkades i USA.
               För att skilja dessa bajonetter från SMLE-bajonetten M1907 gjordes två parallella skåror i trägreppets sidor



Bild 72
Skottar gör bajonettanfall 1915

Bild 71    En intressant bild med brittiska soldater, daterad 1920-04-13, vid Jaff a-porten i Jerusalem, Palestina

En gammal T-Ford men i avklätt skick, utrustad med den berömna Lewis kulsprutan med sitt tallriksma-
gasin.

- Föraren har på huvudet en skärmmössa med märket ”Alexandra, Princess of Wales’s Own 
 Yorkshire Regiment”, s.k. � e Green Howards.

- Soldaten i tropikhjälmen som sitter till vänster om föraren har en brittisk bajonett fäst vid bältet, 
 M1907 som fortfarande har den stora kroken på parerstången kvar ! Generalordern från 1913 att
 sådana krokar skulle tas bort hade uppenbarligen inte trängt igenom ända till Mellanöstern....  
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Bajonetter för gevär från 1939 fram till 1975

No 4 Mk I stukatklinga

Bild 73  Bajonett No 4 Mk I är smidd i ett stycke

Specifi kation No 4 Mk I med stukatklinga:
Total längd   25,5 cm
Bladets längd   20,5 cm
Bladets bredd   12 mm
Bladets tjocklek  12 mm
MRD=infästningens diameter 15,5 mm
Vikt    0,20 kg

No 4 Mk 2 med rund klinga

Bild 74  Bajonett No 4 Mk 2 plus en likadan bajonett i oöppnad originalförpackning.. Även denna bajonett är smidd
             i ett stycke.
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Specifi kation No 4 Mk 2 med rund klinga:
Total längd   25 cm
Bladets längd   20 cm
Bladets bredd   10 mm
Bladets tjocklek vid fästet 13 mm
MRD=infästningens diameter 15,5 mm
Vikt    0,22 kg

No 4 Mk 3 med gjutet fäste för geväret och balja av bakelit

Bild 75  Bajonett No 4 Mk 3 har ett gjutet fäste och en experimentell balja av bakelit (fenolplast) men det fi nns liknan-
de baljor gjorda av aluminium också.

Denna bajonett är tillverkad av två delar, en gjuten del och en smidd klinga. Baljan kallas Experimental 
Bakelite Pattern B.

Specifi kation No 4 Mk 3 med gjutet fäste för geväret och balja av bakelit:
Total längd   25 cm
Bladets längd   20,2 cm
Bladets bredd   10 mm
Bladets tjocklek vid fästet 11 mm
MRD=infästningens diameter 15,5 mm
Vikt    0,19 kg
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GB Bajonett No 5 Mk I för djungelkniven

Bild 76 Bajonett No 5 Mk I med  två genomgående skruvar i greppet. Den allra första modellen No 5 hade bara en
            genomgående skruv.

9 olika företag tillverkade dessa bajonetter under kriget. Totalt producerades 231.450 bajonetter.

Wilkinson Sword Co Ltd tillverkade lejonparten, totalt 136.450 st.

1947 utrangerades dessa bajonetter och lades i förråd. Strax därefter lät man dessa användas för kulsprute-
pistolen Sterling.

Specifi kation bajonett No 5 Mk I:
Total längd   30 cm
Bladets längd   20,8 cm
Bladets bredd   2,3 cm
Bladets tjocklek  6 mm
MDR=ifästningens diameter 22,6 mm
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Bild 77 och 78
Djungelkarbinens bajonett med balja
sedd från båda sidor
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Bild 79     Den brittiska kulsprutepistolen Sterling L2 (1944-1994) som ersatte STEN

Bild 80    Sterling kpist försedd med bajonett No 5

Bild 81   Hopfälld Sterling kpist
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Bajonett No 6 som var avsedd att användas på gevär No 1 Mk 3 (SMLE)

Bild 82    Bajonett No 6

Denna bajonett var tänkt att användas på det gamla geväret No 1 Mk 3 (SMLE). 

Bladet har samma form som No 5 medan grepp, pommel och parerstång ligger i linje med 1907 års 
bajonett. 

12 maj 1945 lades den första ordern på 20 bajonetter No 6. 

Denna brittiska bajonett visade sig bli populär i Sydostasien. Australien har en till namnet likadan 
bajonett men den har en parerstång avsedd för deras utvecklade variant av djungelkarbin No 5, som de 
kallade No 6. Därför har deras bajonett No 6 ett stort hål för att passa över fl amdämparen. 

Den brittiska No 6 har MRD = 16,8 mm och den australiensiska har MRD = 22,5 mm. Det fi nns 
dessutom tre varianter av den australiensiska No 6:

 - en har ett 55,6 cm långt blad
 - en försöksbajonett No 6 har ett 37,3 cm långt blad
 - en annan försöksbajonett har ett 19,8 cm kort blad

Specifi kation Bajonett No 6:
Total längd   32,6 cm
Bladets längd   20,3 cm
Bladets bredd   1,7 cm
Bladets tjocklek  6 mm
MRD=infästningens diameter 16,8 mm
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Bajonett No 7 för gevär No 4 Mk I och kpisten Sten Mk 5

Bild 83   Bajonett No 7 med infällt grepp respektive med utfällt grepp när den ska monteras på gevär

Bajonetten är monterad på No 4 Mk I, se bild 118 på sid 73.

Specifi kation Bajonett No 7:
Total längd   31,2 cm
Bladets längd   20,3 cm
Bladets bredd   2,3 cm
Bladets tjocklek  6,5 mm
MRD=infästningens diameter 12,8 mm
Vikt    0,38 kg
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Bajonett No 8

Bild 84  Bajonett No 8

Bajonett No 8 antogs aldrig och betraktas därför som en försöksmodell. Den var avsedd för ett halvauto-
matiskt gevär SLEM (Self-Loading Experimental Model) i kaliber 7.92 mm.

Specifi kation Bajonett No 8:
Total längd   30,2 cm
Bladets längd   20,3 cm
Bladets bredd   1,5 cm
Bladets tjocklek  6 mm
MRD=infästningens diameter 14,8 mm

Bajonett No 9 med knivblad och fäste för No 4 Mk I-geväret

Bild 85   Bajonett No 9
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Bild 86    Bajonett No 9 samt balja med munblecket synligt

Denna bajonett antogs 22 juni 1948. Detta är i princip ett blad från djungelkarbinens bajonett No 5 
som är försedd med ett fäste för gevär No 4. Fästet gör att bajonetten även passar på kpisten Sten Mk 5. 
Bajonetten tillverkades hos Poole 1947-1949 och hos Enfi eld 1949-1956 samt ett antal 1962.

Denna bajonett har en balja som är gjord av stål och är försedd med ett munbleck av mässing. Baljan 
passar även till bajonetterna No 5 och No 7.

Specifi kation Bajonett No 9 för marinen:
Total längd   25 cm
Bladets längd   20 cm
Bladets bredd   2,4 cm
Bladets tjocklek  6,3 mm
MRD=infästningens diameter 15,0 mm
Vikt    0,3 kg
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Vidareutveckling av Lee-Enfi eld

Trots No.1 Mk III* utmärkta prestanda märktes det en del brister. Mellan krigen utvecklades ett nytt ge-
vär för att komma till rätta med dessa brister. 1926 togs sex försöksmodeller fram kallade No.1 Mk VI. 
Vapnet konstruerades för att behålla alla positiva sidor hos Mk III*. För att underlätta en mer kostnads-
eff ektiv produktion konstruerades en starkare och stabilare låda, tyngre pipa och ett hålsikte långt bak på 
lådan för ökad visirlinje. Siktet kunde fällas upp för längre skjutavstånd.

Det bakre siktet fi ck ett skydd liknande Pattern 14.

Denna nya Enfi eld kallades No.4 Mk I och byggdes i försöksserier under början av 1930-talet. Cir-
ka 2.500 gevär tillverkades på försök. Ursprungligen var det samma vapen som ett No.1 Mk VI (som 
producerades under perioden 1924-1930). Skillnaden var bara att lådan var kraftigare och vapnet var 
mer anpassat för massproduktion. 1935 gjordes nya tester men man var inte nöjd med vissa detaljer 
som bajonetten och dess påverkan på träff säkerheten. Försöksgevärets bajonett hade mindre påverkan på 
träff bilden hos No.1 Mk 3 men detta ansågs inte gott nog. Man slutade med utvecklingen eftersom man 
antog att nästa brittiska gevär skulle vara ett halvautomatiskt gevär som det amerikanska Garand-geväret 
US Rifl e 30 M1
. 
Som en konsekvens av detta kom britterna och samväldet att gå in i 2:a Vvärldskriget beväpnade med 
sitt gamla gevär från 1:a Världskriget - Rifl e No 1 Mk III och Mk III* SMLE !

När så Storbritannien hade  förklarat krig mot Tyskland 3 september 1939 tog man fram försöken från 
1935 och slutligen, 15 november 1939, antogs Rifl e No 4 Mk I som var en uppföljning av de tidigare 
testerna.

I och med katastrofen vid Dunkirk och förlusten av mängder av såväl tung som lätt utrustning blev det 
uppenbart att en utökad produktion av gevär krävdes för att kunna fullfölja kriget. 

53


	SMLE NoI MkIII
	Granat
	Bajonetter



