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Förord

Denna småskrift om Lee Enfi eld-gevären har tillkommit i ett försök att berätta lite om deras bakgrund 
och historia. Medlemmarna i Göta Vapenhistoriska Sällskap har bett mig att skriva lite om dem. De 
tyska Mauser-gevären är mer kända i Sverige men efter några träff ar i Sällskapet med brittiska vapen som 
tema har frågan väckts.

Det var med största tvekan jag antog denna uppgift eftersom jag inte är någon expert på dessa gevär men 
jag har sedan 1970-talet varit intresserad av dem. Allt sedan jag hade äran att bo hemma hos Överstelöjt-
nant William R. Reeves, DSO (f. 1906, d. 2003), som tjänstgjort vid Royal Tank Regiment, har jag varit 
intresserad av brittiska vapen, utmärkelser, märken, ja kort sagt all brittisk militaria.

Om jag har skrivit något felaktigt är felet mitt.

Jag tackar alla medlemmar inom Sällskapet som har bidragit med sitt kunnande och sina vapen som jag 
har kunnat fotografera.

Göteborg i september 2018
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Storbritanniens armégevär Lee Enfi eld under 1900-talet

Redan när britterna gick in i 1:a Världskriget var de utrustade med ett av de bäst designade armége-
vären. Ett vapen som användes ända fram till 1945. De brittiska armégevärens väg fram till deras 
perfektion mot slutet av 2:a Världskriget var emellertid lång och krokig.

Bild  1   Utrustning för britter under 1:a Världskriget

Bild 2   Brittisk utrustning från 2:a Världskriget, runt 1943
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Bild 3   Utrustning för britter i Middle East Commando No 50 & 51, stationerade på Kreta, i maj 1941

Bakgrundshistoria
Det var en lång rad duktiga män som låg bakom Enfi eld-gevärens utveckling.
Lite kort om historien och männen bakom Enfi eld-gevären.

Enfi eld RSAF var det offi  ciella namnet som står för Royal Small Arms Factory Enfi eld (RSAF). En-
fi eld är en liten stad utanför London. Fabriken började under slutet av 1700-talet att tillverka ”Brown 
Bess”-gevären, mer kända i Sverige som ”Subsidiegevär”.

Bild 4    Brown Bess 

Bild 5      Brown Bess med Tower mekanism
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Bild 6  Patentritning på James P Lees system
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William Ellis METFORD (1824-1899) var en ingenjör med stort intresse för skjutvapen. Han är känd 
för sin typ av polygonräffl  ing som var anpassad till svartkrut, vilket var det enda som användes då. Gevär 
med hans namn är försedda med denna typ av räffl  ing i piporna. Detta återspeglas i modellbeteckningen 
för gevären, t.ex. MLM, där den sista bokstaven M står för Metford. 

Trots att hans namn är berömt för räffl  ingen som var avsedd för svartkrut bidrog han mycket till den nya 
typen av räffl  ing för det rökfria krutet kordit som fi ck namnet Enfi eld-räffl  ing.

James Paris LEE (1831-1904) låg bakom olika magasinskonstruktioner. Han var amerikan av skotsk 
börd. Han förbättrade slutstycket som gjorde att vapnet i kombination med hans magasin (M) på ett 
smidigt sätt kunde skjuta fortare. 

Om vi återvänder till bokstavskombinationen MLM så står bokstaven L för Lee.

Storbritannien antog Lee-Metford 1888 med sin typiska Metford-räffl  a för svartkrut. Dessa tidiga Lee-
gevär fångade uppmärksamheten hos fabriken Enfi eld Arsenal.
 
Joseph Speed. Han var direktör för fabriken Enfi eld Arsenal och utvecklade en magasinsspärr och ett 
dammskydd mot smuts och lera. 

Joseph Speed blev den drivande kraften bakom de fl esta förbättringarna och förfi ningarna vilka slutligen 
ledde till att Lee Enfi eld-geväret accepterades av britterna den 11 december 1895 som Rifl e, Magazine, 
Lee-Enfi eld Mark I eller Rifl e MLE Mk I.

Brittiska modellbeteckningar

Rifl e No.1 - No.2 - No.3 - No.4 - No.5 o.s.v.

Modellbeteckningarna på de brittiska gevären kan vara förvirrande. I slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet användes bokstäver för att sedan avlösas av en kombination av bokstäver och romerska siff ror 
för att slutligen helt låta ersätta de romerska siff rorna med arabiska siff ror.

Låt oss börja med att förklara något om de brittiska modellbeteckningarna för deras armégevär. Vi har re-
dan snuddat vid beteckningen MLM ovan. Mot slutet av 1800-talet hade brittiska gevär ofta dessa tillägg 
som MLM, MLE och SMLE.

MLM betyder i tur och ordning: M för Magasin, L för Lee system och M för Metfords pipräffl  ing, dvs 
geväret beskrevs som Magasin Lee Metford.

MLE innebär M för Magasin, L för Lee och E för Enfi eld.

SMLE innebär S för Short, M för Magasin, L för Lee och E för Enfi eld. Observera att ”Short” står för 
kort gevär till skillnad från den äldre modellens vanliga långa gevärslängd som kallades enbart MLE. 
Britterna insåg redan innan 1:a Världskriget behovet av ett kortare gevär, till skillnad från de fl esta andra 
länder i Europa.
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Bild 7   P1888 Lee-Metford Mk 1 sedd från 
            höger
           (Foto: International Military Antiques)

Bild 8   P1888 Lee-Metford Mk 1
            sedd från vänster
            (Foto: International Military 
            Antiques)

Bild  9   P1888 Lee-Metford Mk 1 sedd 
             från ovan
(Foto: International Military Antiques)

Bild 10   P1888 Lee-Metford Mk 1 mekanism 
              sedd från ovan
             (Foto: International Military Antiques)
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Bild 11
P1888 Lee Metford Mk 1 mekanism sedd från 
sidan
(Foto: International Military Antiques)

Bild 13  Volleysikte för P1888 Lee-Metford Mk 1 från höger
            (Foto: International Military Antiques)

Bild 12   Volleysikte för P1888 Lee-Metford Mk 1        
            (Foto: International Military Antiques)    

Bild 14    P1888    Lee-Metford Mk 1 front vänster                   Bild 15   P1888 Lee-Metford   Mk 1 front höger
(Foto: International Military Antiques)                                     (Foto: International Military Antiques)

Bild 16  P1888 Lee-Metford Mk I med monterad bajonett, i
            detta fall Bajonett M1888 Mk II
            (Foto: International Military Antiques)
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Boerkriget 1899-1902
Boerkriget hade ett avgörande och betydelsefullt infl ytande på den brittiska utvecklingen av gevär. Se-
kelskiftet kom att bli brytpunkten för taktik, kruttyper och ny teknik. Britterna gick in i boerkriget med 
gammal beprövad taktik, svartkrut och gevär av typen Lee-Metford och enskottsvapen som Martini-gevär 
och karbiner. Boerna hade varit mer förutseende och skaff at sig modern utrustning som Mauser-gevär och 
kulsprutor för röksvagt krut. Början på boerkriget var rena katastrofen för britterna.

Kriget ledde till det viktiga tillägget på geväret MLE genom att man utrustade det med anordning på 
slutstycket för laddramsladdning kallad CLLE = Charger Loading Lee Enfi eldoch antog en 25 tums pipa 
(0,635 m) som en kompromiss för såväl kavalleri som infanteri. Det nya geväret ersatte både infanterige-
väret och kavallerikarbinen med ett lite kortare gevär. Detta kortpipiga gevär blev känt som Short, Maga-
zine, Lee, Enfi eld (SMLE).

Brittiskt armégevär MLE Mk I och Mk II

Rifl e Mk I godkändes den 1 december 1988 och hade ett 8-patroners magasin. Mk II kom 3 år senare, 
1892, och hade då ett antal ändringar som ett dubbelradigt 10-patroners löstagbart magasin, ett damm-
skydd och ett extra band mitt på framstocken.

MLE-geväret fi ck smeknamnet ”Emily”. Den största orsaken till den nya typen av gevär var det röksvaga 
krutet. Britterna använde kordit som inte lämnade så mycket slaggrester som svartkrutet. Finessen med 
Metford-räffl  an försvann och man tog fram en ny typ av räffl  or med skarpa kanter som var anpassade 
till kulor med högre hastighet. Denna typ av räffl  ing kallas Enfi eld. Den hade fem räffl  or som roterar åt 
vänster med ett djup av 0,13 mm och en stigning på 1 varv på 10 tum. 

Bild 17    MLE Mk I med tillverkningsnummer 1      (Bild: Royal Armouries)

Bild 18  MLE 1895 Mk II       (Bild från Armémuseum)

Bild 19  Skillnad i längd mellan tyska G98 och SMLE No 1 Mk III* med påsatta bajonetter i början av 1:a Världskriget
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Bild 20  Till vänster Metford-räffl  an och till höger .303 brittiska patronen som först användes till deras kulsprutor av 
             Maxims konstruktion (som allmänt kallas Vickers kulspruta).

Det fi nns följande ”303 Magazine Lee-Metford & Lee Enfi eld” gevär:
MLM Mk I* med Metford-räffl  or
MLM Mk II med Metford-räffl  or
MLE Mk I* med Enfi eld-pipor
CLLE Mk I* med Enfi eld-pipor   CLLE = Charger Loading Lee Enfi eld
Dessa 4 varianter är alla Pattern 1888 Mk I.

MLE Mk I kallades CLLE Mk I
MLE Mk I* kallades CLLE Mk I*
MLE Mk I* IP kallades CLLE Mk I* IP där IP står för Indian Ishapore

MLE-gevären utvecklades varje år:
1889-1890       35.633 st tillverkade
1890-1891 M I DP och Mk II försök 122.023 st tillverkade      DP = Drill Purpose
1891-1892 Mk I, Mk I DP    71.554 st tillverkade
1892-1893 Mk I, Mk I DP, Mk II och CC   51.560 st tillverkade      CC = Cavalry Carbine

MLE-geväret användes 1895-1926. Geväret hade fortfarande samma längd som de tidigare långa svart-
krutsgevären.

Bild  21      MLE 1895 Mk II
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Bild 22  Volleysikte för MLE.  Det främre med graderingen tippas framåt för elevation på långa håll och det 
             bakre hålsiktet passar till det främre

Under andra hälften av 1800-talet hade britterna haft problem med kvaliteten på sina militära bajo-
netter. De hade blivit tillverkade av undermåligt stål. Detta medförde att bajonetterna kröktes ! Från 
och med M1888 hade de börjat med noggrann kontroll av bajonetterna och stålet var från denna tid 
mycket hårt och av toppkvalitet.

Se mera om bajonetter på särskida sidor, 39-52, 72-73 och 91. 

Lägg märke till det s.k. volleysiktet (Long Range Dial Sight) som sitter på gevärets vänstra sida. Ge-
väret togs fram före kulsprutornas tid. En pluton kunde då ställa upp sina volleysikten på uppskattat 
avstånd, mellan 1500 och 2600 yards, och avlossa ett 30-tal gevär samtidigt mot fi enden.

Geväret var försett med en lång bajonett, i allmänhet M1888 Mk II, som är 42 cm lång beroende på 
att geväret är så pass långt. 
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Bild 23

Soldaten på bilden heter James Wilkinson, ifrån Northumberland Fusiliers, vilket kan ses på mössmärket.
Fotot är från 1907.

Han är utrustad med geväret MLE Mark I med påsatt bajonett M1888 Mk II
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Bild  24      En översiktsbild över de brittiska gevären.

De tre översta gevären No 1 Mk 3 är i tre olika varianter, d.v.s.

1 Vanligt armégevär

2 Handgranatskastande gevär

3 Prickskyttegevär

Gevär nr 2 uppifrån är ett No 1 Mk 3 förstärkt med ståltråd för att kunna skjuta iväg handgranater
(Mills bomb) mellan 50 - 200 m.

Sedan i turordning: No 3, No 4, No 4 (T) och No 5
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SMLE, dvs Short Magazine Lee Enfi eld

Rifl e No. 1 eller SMLE Mk I i kaliber .303 British

SMLE togs ursprungligen fram 1902 och antogs den 1 januari 1904. En del äldre Lee-Metford och Lee- 
Enfi eld-gevär omändrades till den nya modellen.

Denna modell kallades SMLE Mk I och geväret användes 1904-1926.

Bild 25  En tidig SMLE tillverkad 1903, dvs SMLE Mk I. Notera långhållssiktet (Long Range Dial Sight) som är 
             nerfällt på vänster sida av kolven.                          (Foto: Armémuseum)
            

No. 1 Mk III i kaliber .303 British

1907 gjorde man en del väsentliga förändringar på SMLE Mk I. Detta skedde under ledning av Colonel 
W.B. Wallace som var chefsinspektör på Enfi eld-fabriken. Dessa ändringar ledde fram till att SMLE Mk 
III kom till.

Bild 26    SMLE Mk III

Britterna har inte alltid varit helt logiska i sitt sätt att benämna sina vapen. Här talar man om SMLE Mk 
I och nu plötsligt om SMLE Mk III. Låt oss se vilket gevär som kallades för SMLE Mk II.
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SMLE Mk II - Skolskjutningsgevär i kaliber .22LR

Britterna hade sedan slutet av 1800-talet försökt komma fram till ett bra gevär för utbildning. Man hade 
försökt med att använda mindre pipor inne i gamla gevär. 1904 tog man fram ett första träningsgevär i 
kaliber .22. Man gjorde fl era försök med olika kalibrar för att till sist bestämma sig för .22LR. Senare när 
nomenklaturen ändrades kallades de för Mk II. Flera olika försök gjordes med fl era olika typer.

Bild 27      No. 2 Mk IV* i kaliber .22LR, samma gevär som på bilden nedan

Bild 28    Skolskjutningsgevär No. 2 Mk IV* i kaliber .22LR

1921 konverterade man SMLE Mk III-gevär genom ompipning till kaliber .22LR. Detta var ett enkel-
skottsgevär utan patronutdragare. Slutstycket är anpassat till kantantändning. Magasinet saknar patron-
förare och ! äder och fungerar endast som uppsamlare för tomhylsorna eller så lät man tomhylsorna falla 
rakt ner. Andra magasin blockerades med en bit trä. 

Dessa gevär har modellbeteckningen Rifl e No. 2 Mk I till Mk IV*.

Varianten Mk IV blev den mest vedertagna inom brittiska och australiensiska arméerna.
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Bild  29   Mekanism på No. 2 Mk IV* på ett annat omändrat SMLE-gevär utan laddramsbrygga

Bild  30   Sikte för skolskjutningsgevär No. 2 Mk IV* anpassat för .22LR-patronen.
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Bild 31   No. 2 Mk IV*
              Magasinet är öppet nedtill för att tomhylsorna ska falla rakt ner genom magasinet.
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Bild  32    Både hästar och soldater blev tvingade att använda gasmask. Bilden är från 1916.

Bild 33  De offi  ciella siff rorna för tillverkade SMLE-gevär 
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Bild 33a
Oljedosa som förvaras i en lucka i gevärs-
kolvens bakkappa.



Rifl e No III Mk I eller Pattern 14
(Pattern 14 = Modell 1914)

Detta gevär kallas Rifl e No III, P14 och Pattern 14

Bild  34     Rifl e No 3 eller Pattern 14          (Bild: Armémuseum)

Pattern 13/14/17 - samma gevär i olika kalibrar

Som en följd av motgångarna i Boerkriget hade britterna gjort försök med en Mauser-konstruktion i 
kaliber .276 som kallades Pattern 13.

1903 skaff ades 1.000 gevär för försök i denna kaliber.

Om första världskriget inte hade kommit skulle förmodligen Lee-Enfi eld-geväret ha avskaff ats till fördel 
för detta gevär med en kraftig 7 mm patron.

När kriget kom blev det föreslagna geväret i stället gjort i kaliber .303 och kallades då Pattern 14 eller 
bara P14 efter årtalet 1914. Geväret antogs av War Offi  ce i oktober 1914. BSA erbjöds att tillverka 
dessa gevär men avböjde eftersom de var fullt upptagna med SMLE-geväret.

I juni 1915 fi ck Vickers Ltd ett kontrakt på 100.000 P14-gevär. De hade problem att få igång tillverk-
ningen eftersom de var i full gång med att tillverka Vickers kulsprutor och förlorade då ordern på detta 
gevär. I september 1914 hade den brittiska armén hyrt J.P. Morgan Company i New York, USA, för att 
ta kontakt med amerikanska vapenfi rmor. Winchester Repeating Arms Co. fi ck kontrakt på 400.000 
gevär och Remington Arms/Union Metallic Cartridge Co. fi ck då order att tillverka 1.000.000 P14-ge-
vär samt Eddystone fi ck 2.000.000 gevär. Gevären accepterades offi  ciellt av britterna 21 juni 1916. 
Skillnaden från P13:s ursprungliga .276-patron till den brittiska .303-patronen medförde stora förse-
ningar av leveranserna.

Antal tillverkade (enligt Skennerton) 1.235.293 P14-gevär.
 Winchester  235.293 P14-gevär med bajonetter. Pris USD 36,82/st
 Remington  400.000 P14-gevär (okänt antal bajonetter). Pris USD 28,38/st
 Eddystone  600.000 P14-gevär och de befriades från bajonettillverkningen. Pris
    USD 37,46/st
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Bild 35 ovan    Sikte för P14 sett ovanifrån, 1600 yards        Bild  36 nedan   Sikte för P14 sett från sidan
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No 3 Mk I eller Pattern 14-mekanismen är en Mauser-mekanism och med en typ av sikte som är lik-
nande det på BAR 1918 och det svenska Kg m/1921 och 1937.

Tyskarna hade redan infört enhetliga mått för sin vapentillverkning men detta hade inte britterna eller 
amerikanarna gjort. Därför fi ck varje gevär märkas med tillverkarens begynnelsebokstav:

 .303 Pattern 1914 Mk I W för Winchester
 .303 Pattern 1914 Mk I R för Remington
 .303 Pattern 1914 Mk I E för Eddystone

Enligt Winchester skeppades 1916 i december 17.500 gevär P14 till Rumänien på order av britterna. 
De satte själva dit olika traditionella acceptanskoder:

 W eller IW för Winchester
 RE i en oval eller IR för Remington
 ERA eller IE för Eddystone

1917 upphörde all produktion av P14-gevären i USA.

1917 insåg USA:s regering att de snart skulle dras in i 1:a Världskriget och att deras militär hade ett 
skriande behov av vapen. Trots att M1903 Springfi eld var det standardiserade vapnet i USA hade de 
bara 600.000 sådana gevär. Detta medförde att USA 1917 antog geväret P14 i kaliber .30-06 som 
M1917.

P14 hade ett s.k. volleysikte på sidan som kunde fällas upp. Det var graderat till 1600 yards.

Ett problem med de olika tillverkarna var att de hade små variationer på sina mått vilket gjorde att de-
larna inte var utbytbara med varandra utan inpassning av vapensmed !

1926 fi ck P14 den nya beteckningen No. 3 Mk I

Under mellankrigstiden hade britterna, liksom svenskarna, uppfattningen att det aldrig mer skulle bli 
krig. Storbritannien sålde då merparten av dessa No 3 Mk I till litauiska armén och bara ca 600.000 
behölls i förråd i Storbritannien. Dessa gevär gicks igenom strax före 2:a Världskriget och anpassades till 
den tidens standard. Man tog bl.a. bort volleysiktena och de tunga gevärskolvarna gjordes lättare.

Efter förlusten vid Dunkirk blev man tvungen att plocka fram dessa gevär igen tills man kunnat bygga 
nya gevär och ersätta de förlorade. Vissa problem uppstod eftersom gevärsdelarna sinsemellan ej var 
utbytbara. När det målet var nått överläts No 3 Mk I till hemvärnet och en del som ansågs vara mycket 
bra gjordes om till prickskyttegevär.

Specifi kationer No 3 Mk I (P14)  total längd 118 cm
      piplängd 66 cm
      vikt  4,7 kg
      kaliber  .303 British eller i mm: 7.7 x 56 R
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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.
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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. 
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Rifl e No 4 Mk 1 och No 4 Mk I*

Bild 87  Text på fotot: Premiärminister Churchill inspekterar det nya geväret i november 1942. (Imperial War

             Museum)

Efter 1:a Världskriget trodde engelsmännen som redan nämnts att de inte behövde så många gevär. 
Man förstörde till och med en del vapen. Efter reträtten från Dunkirk där hundratusentals handeldva-
pen övergavs blev behovet av fl er gevär kritiskt. 

I juni 1939 insåg britterna att de oundvikligen skulle komma att bli indragna i ett kommande krig. 
Det halvautomatiska geväret som man experimenterat med var långt ifrån färdigutvecklat. Valet föll då 
på försöksmodellen No 1 Mk VI. Cirka 1.025 gevär tillverkades 1927-1930. Den gamla trotjänaren 
från 1907 och 1916 No 1 Mk III* lämpade sig inte för massproduktion och var mycket dyr att tillver-
ka.

Bild 88  Försöksmodellen No 1 Mk VI med sin typiskt nätskurna framstock och
             kraftiga tumgrepp på slutstycksmuttern i ändan på slutstycket
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Bild 89   Överst geväret från 1916, No 1 Mk III*, och underst No 4 Mk I*

Denna nya försöksmodell som tillverkades 1930 blev kallad No 4 Mk I och den skiljer sig från de senare 
tillverkade genom stockens nätskärning och tumgreppet i slutet på slutstycket. Vapnet hade dessutom en 
patronavskiljare (Cut-off ) för magasinet. Siktet är ett hålsikte som har medfört längre visirlinje. Det man 
inte lika enkelt kan se är att pipan är grövre.

2.500 gevär tillverkades 1930 av denna försöksmodell. Försöken lades ned eftersom man räknade med 
att anta ett halvautomatiskt gevär. Detta hann aldrig utvecklas färdigt.

Beslutet om att anta och sätta No 4 Mk I i produktion togs i oktober 1939. Detta var tre år innan vap-
net kunde levereras till militären !

Indien

Indien hade redan 1927 beslutat att anta försöksmodellen No 1 Mk VI som sitt armévapen. Maskiner 
köptes in och anpassades för vapnets produktion och tillverkning av delar påbörjades. 1930 gav brittiska 
War Offi  ce order om att lägga ner projektet och produktionen eftersom War Offi  ce ansåg att vapnet ald-
rig skulle användas inom krigsmakten (!). De inköpta maskinerna fi ck ställas om till annan tillverkning. 
Detta medförde att Indien tvingades att fortsätta sin dyra produktion av det gamla geväret No 1 Mk III. 
De tvingades också därför att gå in i kriget med detta gamla sämre gevär.
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Åter till Storbritannien ...

15 november 1939 antogs No 4 Mk I offi  ciellt.

De viktigaste ändringarna som skiljer det gamla No 1-geväret från No 4 var No 4-gevärets mycket styva-
re låda med fl ata sidor och den tyngre pipan.

I specifi kationerna från 15 november 1939 och 15 februari 1941 står det beskrivet följande i den offi  ciel-
la listan:

  Para   B4737 -
  Rifl es No 4 Mk I
  With long butt
  With normal butt
  With short butt

  Accessories for rifl e
  Bayonets, No 4 får Rifl es, No 4 Mk I
  Mk I
  Mk II
  Mk III*
  Scabbards, Bayonet, No 4 Mk I
  Tools, Removing, Foresight Screw
  for Rifl es, Mk 4 Mk I
  Tools, Spring, Extractor, No 2
  for Rifl es, Mk 4 Mk I
  Gauges, Armourers
  Striker point No 4 for Rifl es, Mk 4 Mk I ...

Gevärskolvarna var i början gjorda av gammal valnöt. När kriget brutit ut gick man över till framför allt 
björk men även bok förekom. Man gjorde försök med kolvar av stål, bakelit (som är ett plastmaterial) 
och laminerat trä. Tyskarna hade lyckats mycket bra med sina kolvar av laminerat trä. Detta klarade ald-
rig britterna av - limningen släppte.

Ironiskt nog kom No 4 Mk I aldrig att tillverkas på själva ursprungliga Enfi eld-fabriken. I stället byggdes 
helt nya fabriker för tillverkningen:

 1 Fazakerly, nära Liverpool på Östkusten
 2 Maltby, cirka 16 km nordöst om Sheffi  eld
 3 Birmingham Small Arms öppnade en ny fabrik, 85 Factory, Marshall Lake Road i Sherly,
  som är en förort till Birmingham.

Det var dessa tre fabriker som började med tillverkningen av geväret No 4 Mk I år 1941.

Fazakerly i Liverpools utkanter började tillverka dem i juni 1941. Deras produktion stod för över hälf-
ten av alla dessa gevär i Storbritannien under kriget. De hade 12.000 anställda varav 70% var kvinnor ! 
Företaget fortsatte sin produktion av dessa gevär efter kriget och tillverkade även gevären längre fram i 
NATO-kalibern 7.62x51 mm.

Maltby startade sin produktion halvåret före Fazakerly. Trots detta blev deras krigsproduktion klart min-
dre. Maltby fungerade som en hopsättningsfabrik med delar från många underleverantörer och därför 
varierande kvaliteter som måste korrigeras av Maltby.
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Sent under 1939 beslöts det att behålla produktionen av Mk III* samtidigt som produktionen av 
verktyg för No 4 Mk 1 sattes upp. Denna modell var mer anpassad för massproduktion. Vapnet hade 
ursprungligen utvecklats och provats vid RSAF Enfi eld. Dessa fabriker reserverades under kriget för 
tillverkning av det viktiga kulsprutegeväret Bren (som är en akronym av Brno och Enfi eld). Ironiskt nog 
blev följden av detta att det blev andra fabriker som kom att producera No 4 Mk I.

Bild 90  Rifl e No 4 Mk I av tidig brittisk tillverkning med fällbart mikrometersikte och valnötsstock

Bild 91  Rifl e No 4 Mk I av senare brittisk tillverkning med fällbart mikrometersikte och björkstock. Här är
             geväret utrustat med Mk I-siktet.

Bild 92   Rifl e No 4 Mk I av senare brittisk tillverkning med fällbart mikrometersikte och björkstock.
              (Foto: Royal Armouries)
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Bild 93   Rifl e No 4 Mk I av senare brittisk tillverkning i genomskärning (Foto: Royal Armouries)

Nordamerikansk produktion

När kriget stod för dörren anlades också fabriker i Nordamerika. Den absolut största delen av gevär No 
4 Mk I tillverkades på andra sidan av Atlanten utom räckhåll för de tyska bombplanen.

Det startades produktion i Kanada vid Long Branch Arsenal (SAL) och vid Stevens Savage Company i 
USA. Dessa senare gevär märktes med det typiska ”US PROPERTY” som en del av Lend-Lease-avtalet 
mellan USA och Storbritannien.

Stevens Savage. Den nordamerikanska fi rman Savage Arms köpte 1920 J Stevens Arms Co och blev 
därmed USA:s största vapentillverkare. De fi ck det första kontraktet 1941 på att tillverka 300.000 
gevär No 4 Mk 1 för USD 75/styck. 1942 utökades kontraktet till att omfatta 450.000 gevär. Totalt 
tillverkade Sevens Savage 1.196.706 gevär No 4 under kriget. Geväret bestod av 95 väsentliga delar 
varav 89 levererades av 30-talet underleverantörer. Detta betydde att de endast behövde tillverka lådan, 
pipan, slutstycket, slutstyckshuvudet, varbygeln och kolven. Slutlig sammansättning av geväret skedde 
hos Savage. I slutet av 1941 hade de tillverkat 24.200 gevär och bajonetter. 1942 tillverkade de ytterli-
gare 450.000 gevär No 4 Mk I. Detta gjorde att det inte fanns något behov för ytterligare någon fabrik. 
Deras första prototyper testsköts fredag 25 juli 1941. Vissa förändringar gjordes.

Bild 94  Rifl e No 4 Mk I* av nordamerikansk tillverkning med enkelt hålsikte och endast 2 räffl  or
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Bild 95  No 4 Mk 1* var försett med ett enkelt L-format hålsikte för 300 yards och 600 yards

Det allmänt förekommande siktet på No 4 Mk I* var ett klaff sikte i L-form som fälldes upp och ned 
för avstånden 300 yards och 600 yards. Vapnet skulle skjutas in med påsatt bajonett för att träff a 
korrekt på alla avstånd upp till 300 yards. Skulle man skjuta på 400 yards togs bajonetten av för att få 
samma träffl  äge. För att skjuta på 500 yards fi ck skytten fälla upp siktet på 600 yards och sikta 2.5 fot 
(80 cm) lågt.

Lägg  märke till lådans fl ata sida som förenklade massproduktionen.

Bild 96
Geväret är tillverkat av Stevens 
Savage 1943 (den stora bokstaven 
S) och stämplat med USA:s mili-
tära acceptans, den fl ammande
bomben. (Lend-Lease-geväret är 
också märkt US PROPERTY,)
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Stevens Savages serienummer börjar med bokstaven C normalt följt av max 4 siff ror. Dvs OC10 för tio-
tal, OC100 för hundratal och OC1000 för tusental. När det fi nns 5 siff ror efter bokstaven C tyder detta 
på. enligt Skennerton, att det är gevär med serienummer på 1.000.000+.

Stevens Savage-pipor har alltid endast två räffl  or vilket förenklade tillverkningen.

Bild 97   Detta är ett s.k. Lend-Lease No 4-gevär märkt med US PROPERTY på lådans övre vänstra främre del, som
              man kan se på denna bild

Bild 98
Ytterligare förenklingar i produktionen 
syns här. Det fl ata tumgreppet för slagstiftet 
kräver färre moment och det L-formade Mk 
2-hålsiktet likaså.
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Long Branch i Kanada Small Arms Ltd (SAL) byggde en helt ny fabrik i Ontario 30 juni 1941 med 
735 anställda. Fabriken fortsatte efter kriget att tillverka No 4-gevär ända fram till 1950-talet. SAL 
tillverkade också kulsprutepistolen STEN. Under kriget var cirka 4.600 anställda varav 65% kvinnor.

Bild 99   Den brittiska kulsprutepistolen STEN Mk 2

30 september 1941 hade 200 gevär sammansatts och skeppats iväg. I slutet av året var tillverkningen i 
full gång och 7.589 gevär hade levererats.

SAL hade en anmärkningsvärt felfri produktion med tanke på den korta tid som fabriken byggdes. 
Gevär 1L8577 och 2L3286 levererades  till Ordnance Board i England för jämförande tester med 
brittisktillverkade No 4-gevär. Nu hade man lärt sig att tillverka delar till No 4 Mk I* som var kompa-
tibla mellan olika tillverkare. Skillnaden mellan No 4 Mk I och Mk I* är bara hur slutstycket lossas. På 
Mk I fi nns det en spärr som lossas (se bild 101) medan Mk I* helt enkelt har en urfräsning i spåret vid 
slutstyckshandtaget (se bilderna 100 och 102) som styr slutstycket.

Bild 100   Spår för laddramen och slutstyckshuvudet i lådan

Klacken på slutstyckshuvudet förs fram några millimeter så att det kommer ner i urtaget i lådan och 
sedan kan slutstycket följa lådans spår utan att fastna. På lådans översida syns bryggan med spåret för 
laddramen. Magasinen, som rymmer 10 patroner, är utbytbara men normalt laddades gevären med 
laddramar.
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Bild 101   Den lilla spärren vid pilen trycks ner.

Denna spärr fanns på No 4 Mk 1 och No 5 Mk 1 tillverkade i Storbritannien. Man fi ck trycka ner 
denna för att kunna lossa slutstycket.

Bild 102   Spärr som ska tryckas ner

Denna spärr fanns på No 4 Mk 1* tillverkade i USA. Man fi ck  trycka ner spärren för att kunna lossa 
slutstycket.

Det fi nns en bit av spåret i lådan som är borttagen i lådans framkant där slutstyckshuvudet kan lyftas 
upp för att lossas bakåt.
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Bild 103   Flata sidor och runt hål för gaserna

Nordamerikanska No 4 Mk I och Mk I* har kolvar tillverkade av björk eller bok. Här ser man också 
den fl ata lådan som underlättar serietillverkningen. Man kan också se det runda hålet för att släppa ut 
gaserna vid ett tändhattsbrott.

Specifi kation No 4 Mk I och Mk I*:
Längd   1,13 m
Vikt   4,17 kg
Piplängd  0,640 m
Kaliber   .303 tum eller 7,7x56 mm Rim
Räffl  ing  5, 2, 4 och 6 vänster med en stigning av 1 varv på 12 tum
Magasin  löstagbart 10 patroner
Mynningshastighet 743 m/s
Sikte   Hålsikte ställbart för 200 yards (182 m) till 1300 yards (1.189 m)
   Hålsikte av L-form 300/600 yards (274/549 m)
Tillverkat antal  mer än 3 miljoner, varav den absolut största delen i USA och Kanada

63



Bild 104   Kanadensiska soldater poserar med en erövrad tysk fl agga nära Hautmesnil i Frankrike den 10 augusti 1944.
                Observera Sten gun och Lee-Enfi eld-geväret No 4 Mk 1       (Foto: Library and Archives Canada)
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Bild 105   Schematisk bild över delar till No 4 Mk I och Mk I*
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Återigen byte av benämning

1942 ändrade britterna modellbeteckningen igen. No 4 Mk I bytte namn till No 4 Mk 1, dvs man 
ändrade från romerska siff ror till arabiska siff ror efter ”Mk”.

No 4 introducerades inte på trupp förrän 13 februari 1941. Det var det första standardiserade geväret 
för britterna. Alla skruvar måste ha enhetlig gänga. Geväret kom inte till någon större användning i 
fält förrän 1943. Från och med då tog det gradvis över rollen som det primära geväret för britter och 
kanadensare.

Utifrån soldaternas perspektiv var det inte mycket som skilde de båda modellerna åt förutom siktet. 
Det var förvisso ingen fråga om vilket som var det bättre av de två. Den tyngre pipan och mekanismen 
på No 4 tillsammans med det lättare nosbeslaget fl yttade över vikten dit den gjorde nytta i avseende på 
styrka och precision.

Trots dessa förbättringar fi ck vapnet ett blandat mottagande av  trupperna. Detta berodde på att de 
inte gärna övergav ett beprövat vapen. Det nya No 4 var utrustat med betsad björkkolv i stället för 
traditionell vacker valnöt.

Trots att No 4 är en efterföljare till No 1 Mk 3* och dessutom mycket lika till utseendet så är bara ett 
fåtal delar utbytbara.

Många skribenter har varit lyriska över Mausers gevär av typen 98, så benämns sällan Lee-Enfi eld-se-
rien. Trots att Lee-Enfi eld betraktas som ett bättre vapen på slagfältet.

Det är ironiskt att de egenskaper som kritiseras i verkligheten är de fördelar som utgör Lee-Emfi elds 
överlägsenhet som repetergevär och som tjänstevapen. Särskilt kritiserad är den tvådelade stocken, 
bakre låsklackarna, separat slutstyckshuvud och att mekanismen spänns när slutstycket låses.

Bild 106   No 4 Mk I i delar. Lägg märke till slutstyckshuvudet, den delbara kolven med stockbulten.

Var och en av dessa egenskaper är en tillgång för ett militärgevär. T.ex. kolven är fastsatt i mekanismen 
med en stor, mycket stark bult som löper igenom kolvhalsen. Trots att kolvhalsen är en vanlig plats 
som bryts på militärgevär så hittar man det aldrig på Enfi eld beroende på bulten. Detta system gör det 
dessutom lätt att passa in olika längder på kolvarna för att passa olika storlekar på användarna. Det 
fanns fyra olika längder: lång, normal, kort och en s.k. bantam. Ett kolvsystem som Enfi elds gör det 
möjligt att byta ut framstock eller kolvens bakre del utan att byta hela kolven.
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Det separata slutstyckshuvudet på Enfi eld-mekanismen har ett spår som löper i ett motsvarande spår på 
högra sidan av lådan. Detta eliminerar s.k. byrålådeeff ekt och slutstycket löper mjukt utan att fastna eller 
wobbla. Detta underlättar handhavandet och ökar hastigheten och säkerheten vid omladdning.

Bild 107   Utbytbart slutstyckshuvud på både den äldre No 1 Mk 3* och den nyare No 4 Mk 1*

Det separata slutstyckshuvudet tillåter justeringen av headspacen på ett enkelt sätt. 

No 4-slutstyckenas huvud är numrerade i storleksordning så att för stor headspace kan korrigeras genom 
att välja ett huvud med numret högre.

De båda låsklackarna sitter baktill på slutstycket. Denna konstruktion är ofta kritiserad men den gör me-
kanismen kortare eftersom slutstycket bara behöver öppna patronlängden i stället för som vanligt patron-
längd plus längden på låsklackarna. Enfi eld-gevärets handtag behöver bara dras 89 mm jämfört med 115 
mm för M98 Mauser. Dessutom behöver handtaget vridas 90 grader på Mauser-systemet för att repetera 
jämfört med 70 grader för Enfi eld-systemet.

Mindre uppenbart och ännu mer viktigt är det med avseende på riktad eldgivning. Den korta rörelsen 
hos slutstycket medför att skytten inte behöver släppa siktlinjen med blicken för omladdning. Med de 
fl esta andra gevär måste skytten fl ytta huvudet ur vägen för slutstycket och han förlorar då siktlinjen och 
försenar därmed sitt nästa riktade skott.
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Bild 108   Utdragaren på No 4 hade gjorts större för att säkerställa utdragningen av tomhylsan

Systemet med spänning av slag� ädern vid låsning är mycket praktiskt vid svåra förhållanden i fält. 

Beträff ande vapen som spänner slag� ädern vid öppning sker detta när mekanismen öppnas genom att en 
kam trycker ihop � ädern. Detta samtidigt som den avskjutna hylsan ska dras ut. 

Om rörelsen i detta läge redan hindras av närvaron av smuts, korrosion eller skadad ammunition (allt 
detta som är vanligt på slagfältet) blir det ännu svårare p.g.a. kammen som trycker ihop � ädern. En 
mekanism som i stället spänner vid stängningen kräver bara kraft för att dra ut hylsan. Denna aspekt gör 
Enfi eld-geväret överlägset Mausers 98-system vid extremt smutsiga situationer. 

Dessutom är omladdningen snabbare eftersom kraften som behövs för att spänna slagstiftet krävs i ett 
skede av repeteringen när mesta möjliga kraft fi nns tillgänglig.
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Bild 109  ”E-Sqadron” Gilder Pilot Regiment på RAF Down Ampney strax innan start för ”Operation Market Garden” 
               i september 1944

Allt detta gör Lee-Enfi eld till det snabbaste repetergeväret för militärt bruk. Den genomsnittlige rekry-
ten förväntades klara av att skjuta minst 15 patroner per minut och dessutom träff a den standardiserade 
brittiska militärtavlan med varje skott på 300 yards.

Bild 110   Träningen med geväret krävde att skjuta 5 patroner och träff a med minst 4 skott på 20 sekunder.
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Det betyder ett riktat skott var � ärde sekund inklusive tiden det tar att ladda om med fem patroner 
på en laddram. En vältränad skytt med ett Mauser-gevär klarar också av detta. Men en vältränad skytt 
med Lee-Enfi eld-gevär klarar av 20 patroner per minut. De bästa kan komma upp i 30 bull’s eye eller 
mer. Det fi nns inget annat militärt repetergevär som kommer i närheten av detta.

Bild 111

Hålsiktet på No 4 Mk 1 är mycket
snabbare och lättare att använda än
de öppna riktmedlen på No 1 Mk 3*,
särskilt vid dåliga ljusförhållanden.
Dessutom blev det en förlängning av
visirlinjen som resulterade i att det
var lättare att  träff a.

Bild 112
I Nordamerika gjordes ofta L-formade
hålsikten Mk 2. De är dessutom
enklare att tillverka.
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Bild 113 och 114    Det fanns även ett graderat hålsikte av enklare typ än Mk 1, det kallades Mk 3

En del som var svårare att tillverka var pipans bajonettklack som krävde noggrann fräsning. I stället var 
bajonetten enklare att tillverka.

Bild 115   Det laxade kornet var ställbart i sidled med kornskruv. Här visas också bajonettklacken.
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Bajonetter för Rifl e No 4 Mk 1
Lee-Enfi eld Mk III* använde en lång sabelbajonett som sattes fast på ett beslag som sitter på kolven 
och runt pipan. Lee-Enfi eld No 4 däremot har en kort spikbajonett utan handtag. Den monteras di-
rekt runt pipan med snäpplås på liknande sätt som gamla tiders spikbajonetter. Den långa M1907-ba-
jonetten var olämplig som kniv. Den kunde knappast användas till att öppna lådor m.m. Brittiska 
armén hade lärt sig från 1:a Världskriget att bajonett M1907 var för lång och lätt fastnade i en fi ende. 
Man gick därför över till kortare spikbajonetter som var lättare att lossa från en fi endes kropp. Dessut-
om var de enklare och billigare att tillverka. Dessa nya bajonetter medförde inte alltför stora träff bilds-
förändringar på No 4-geväret så som bajonetterna gjorde på No 1-geväret.

Som redan nämnts sköts geväret No 4 in med påsatt bajonett för avstånd upp till 300 yards. För längre 
avstånd togs den bort.

     Bild 116
     Uppifrån Bajonett No 4 Mk 1,
     No 4 Mk 2, No 4 Mk 3 och
     No 6 underst
     (Bajonett No 5 Mk 1 för
     djungelkarbinen visas på
     annat ställe i texten.)

      Bild 117  Den första modellen av bajonett No 4 Mk 1 med stukatklinga. 
                     Senare fi ck bajonetten en enkel rund klinga (Mk 2 & 3).
                     Se sid 44-45 om dessa bajonetter.
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Bild 118   Knivbajonett No 7 för såväl geväret No 4 som för kulsprutepistolen STEN. Greppet går att vrida som synes

                här på bilden.

Efter kriget utvecklades en liknande bajonett med ett Bowie-format blad och ytterligare en modell med 
samma typ av blad men med ett riktigt skaft. Konstruktionen var egentligen avsedd för kpisten Sten gun 
Mk V. Detta var den första brittiska bajonetten efter l:a Världskriget som också kunde fungera som kniv.

Siktena på No 4 är en klar förbättring jämfört med Mk III*. Normalt är det ett hålsikte, s.k. Ghost Ring, 
inställt på 400 yards. Man kan fälla upp det och får då ett ställbart sikte mellan 200 och 1300 yards. Noll-
ställning i sidled ställs med hjälp av ett laxat korn. Hålsikten är att föredra på militärvapen eftersom det är 
lättare att fånga in målet i sikten av denna typ. Det noggranna siktet på de första No 4 var att föredra men 
kriget kom att kräva förenklad produktion och de ersattes på senare modeller av stansade skruvar (Mk 3 
och 4). En starkt förenklad version är Mk 2 med ett L-format sikte. I det lägre läget inställt på 300 yards 
med bajonett och i det högre läget inställt på 600 yards utan bajonett.

De fl esta No 4 som tillverkades i Storbritannien har som standard fem vänstervridna räffl  or med en 
stigning på 1 tum på 12 tum. De som är tillverkade i USA och Kanada har bara två räffl  or. Detta är en 
förenklad tillverkningsprocess som inte gör avkall på den militära användbarheten. Det förekommer även 
No 4 med fyra eller sex räffl  or. Det verkar inte vara någon större skillnad i precisionen mellan antalet räff -
lor för dessa vapen. En fördel med gevären som bara har två räffl  or är att de kan skjutas bra med gjutna 
blykulor. De klarar också av att skjuta kulor i 7,62 mm (.308) med acceptabel precision. Gevären är ju 
avsedda för kulor med diametern .311.

De fl esta nordamerikanska vapnen i allmänhet kallas No 4 Mk I* och introducerades 15 juni 1941. De 
har en förenklad slutstyckslåsning vilket skiljer dem från No 4 Mk 1. Standardmodellen utan stjärna har 
en � äderbelastad låsning med en spärr ovanför slutstyckshandtaget som ska tryckas ned medan No 4    
Mk 1* har ett uttag i styrlisten för slutstycket. Slutstyckshuvudet kan lyftas upp ut ur styrlisten vid denna 
urfräsning.
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En nackdel med de gevär som tillverkades under kriget var att avtryckaren var upphängd i underbeslaget 
i stället för i lådan vilket hade till följd att trycket kunde variera med väderleken. Detta rättades till efter 
kriget.

Det fanns många kritiska röster som sade att vapnet har dålig precision. Låt mig citera Major E.B.B. Rey-
nolds, författare till boken ”� e Lee Enfi eld Rifl e”. ”Under alla dessa år som praktiskt tjänstevapen har Lee 
Enfi eld haft många kritiker, särskilt när det gäller precision som målskyttevapen. Många författare och kritiker 
verkar ha förbisett det faktum att det var utformat som den brittiska soldatens personliga vapen, inte som ett 
målskyttevapen.”

Bild 119   Rifl e No 4 Mk 1* med monterad bajonett No 4 Mk 1

Under kriget byggde britterna om många speciellt utvalda gevär till prickskyttegevär. Försök efter kriget 
som omfattade såväl alla allierade vapen som erövrade tyska visade att de ombyggda Lee-Enfi eld-gevären i 
allmänhet var de bästa prickskyttegevären som seriemässigt producerats.

Britterna använde No 4-gevären i 2:a Världskriget och i Korea-kriget, sida vid sida med amerikanska 
trupper som använde US M1 Rifl e (Garand, se bild nästa sida) som är ett halvautomatiskt gevär. Det 
fi nns inga rapporter om krav på halvautomater eller övertagande av Garand annat än i något enstaka fall.

No 4 Mk 1 och senare även Mk 2 ersattes av automatkarbinen FN FAL som i England kallas för Self 
Loading Rifl e L1 och från 1957 för L1A1.

Bild 120   L1A1 automatkarbin
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Bild 121    US M1 Rifl e (Garand), som användes sida vid sida med brittiska No 4 Mk 1
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Prickskyttegevär No 4 Mk 1T

Bild 122   No 4 Mk 1T

När 2:a Världskriget bröt ut var Storbritannien i ett desperat behov av prickskyttegevär. De gamla No 1 
Mk III* som var försedda med kikarsikten var klart underlägsna de tyska gevären.

Bild 124   Rifl e No 3 Mk 1T med hakmonterat sikte. Detta gevär var det vanligaste prickskyttegeväret i början av kriget.

Bild 123
De gamla prickskyttegevären från 2:a Världs-
kriget, No 1 Mk III* (T), var inte träff säkra
nog. De hade tre olika typer av kikarsikten
som var sidomonterade.
Detta gevär är utrustat med ett sidomonterat
P18 kikarsikte.
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Rifl e No 3 Mk 1T (dvs P14-gevär) togs ur förråd och utrustades med kikarsikten kallade Pattern 18. 
Man fi ck endast fram ett mycket begränsat antal prickskyttegevär på detta sätt.

Man beslöt att tillverka de nya prickskyttegevären av det nya bestämda geväret No 4 Mk 1 som hade en 
stabil kraftig låda och en tyngre pipa, trots att dessa gevär ännu inte var satta i produktion. Det hade ta-
gits fram ett stabilt kikarsikte till det brittiska kulsprutegeväret BREN LMG (förkortning av BRNO och 
ENFIELD) som kallades No 32.

Detta kikarsikte är ett mycket robust sikte av stål, om än något tungt. Det antogs 20 mars 1940. Det be-
stämdes att detta kikarsikte skulle användas trots att det aldrig monterats på BREN. Fästet var för klum-
pigt och konstruerades om. Man ansåg att det var viktigare med ett tungre, robust, hållfast och stabilt 
fäste och kikare än att ha en lätt konstruktion. 

No 4-geväret var som sagt ännu inte färdigt för produktion när prickskyttegeväret No 4 Mk 1 (T) 
utvecklades. Man tvingades därför att använda 2.500 Enfi eld-tillverkade försöksvapen. Man tog 2.000 
gevär No 1 Mk VI och försöksvapnen No 4 som man hade. Dessa renoverades snabbt för att sättas i bruk 
efter katastrofen vid Dunkirk. Några av dessa prickskyttevapen tilldelades prickskytteenheten till och 
med innan vapnet offi  ciellt antagits och introducerades 12 februari 1942. 

Kikarsikte No 32 har höjd- och sidojustering som brukligt ovanpå och i sidled på kikarens sida. Det 
är graderat med klick från 100 - 1.000 yards. Förstoringen är 3 gånger. 1 klick motsvarar 5 cm på 100 
yards.

Bild 126   Prickskyttegevär No 4 Mk 1 T med kikarsikte No 32 Mk III tillverkat av Daglish

Bild 125
No 4 Mk 1 (T)
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No 4 Mk 1 (T) var ett starkt och tåligt, träff säkert och behagligt gevär att skjuta med !  Precis som i 
Sverige tog man vara på utvalda gevär. De skickades sedan till den kända fi rman Holland och Holland 
(H&H) där man stockade om gevären och försåg dem med fäste för kikare. Kikarsikten passades in till 
geväret. Kravet var endast att träff a inom 75 mm på 100 yards, eller 7 av 7 skott inom 127 mm på 200 
yards eller 6 av 7 skott inom 254 mm på 400 yards.

No 4 Mk 1 (T) prickskyttegevär användes först i Nordafrika men de passade inte in i ökenkrigföringen 
där, något som såväl tyskar som italienare insett. Vid invasionen av Italien 1943 blev det helt andra för-
hållanden och gevären kom till god användning uppifrån bergen.

Long Branch i Kanada tillverkade många fi na No 4 Mk 1 som utvaldes till att bli prickskyttegevär 1944. 
Majoriteten av utvalda No 4 Mk 1 kom från BSA i Shirley. Ett mindre antal kom från Maltby och ensta-
ka från amerikanska Savage.

H&H byggde om dessa utvalda gevär från och med 22 september 1942 för GBP 2/7/6d per styck.  Kva-
liteten på deras produkt var utsökt !

H&H var defi nitivt inte sysslolösa. De reparerade gevär No 1 Mk 3, kpisten STEN, De Lisles Comman-
dokarbin (se längre fram om detta vapen) och den tysta Welrod-pistolen.

Bild 127   Den tysta Welrod-pistolen

Den  första ordern på No 4 Mk 1 (T) testvapen gavs till Enfi eld i maj 1940. Dessa gevär (No 1 Mk VI) 
utrustades med No 32 Mk 1-kikarsikten som hade ett utdragbart solskydd. Totalt 1.403 gevär leverera-
des.

Nästa kontrakt på 12.100 enheter gick till H&H den 13 februari 1943.

Det sista kontraktet på dessa gevär gick till BSA i Shirley. Egendomligt nog avsåg detta kontrakt endast 
prickskyttegevär No 4 Mk 1(T) i kalibern .22LR som skulle användas i utbildningssyfte.

H&H rapporterade efter kriget att de byggt 24.777 gevär No 4 Mk 1 (T). Ministry of Defence (MoD) 
däremot rapporterade att H&H tillverkade 26.442 gevär.
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No 4 Mk 1 (T) har en enorm status över hela världen bland såväl samlare som militärer. Under 2:a 
Världskriget var det de brittiska prickskyttarnas drömvapen.

Enligt olika kontrakt har följande antal utrustning tillverkats för No 4 Mk 1 (T):
ROF Enfi eld     1.403
H&H    12.101
H&H      4.824
SAL Kanada (på order av UK)      950
H&H      9.517
BSA Guns, Shirley       100

Dessa No 4 Mk 1 (T) användes fram till 1991 i lätt modifi erad version (7.62x51 mm) som L42A1. Ge-
väret ersattes av Accuracy International Arctic Warfare-tillverkade L96 som i princip är samma vapen som 
det svenska prickskyttegeväret Psg 90. Se bild 174 på sid 102.

Bild 129    Kikarsikte No 32 Mk 1 inklusive originalfästet, sett från höger sida

   Bild 128
   Kikarsikte No 32 Mk 1 med
   motljusskyddet som är typiskt
   för modellen
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Bild 130    En prickskytt i Italien 1943 med ett av de första No 4 Mk 1 (T)-gevären
                 (Doug på Colourised Photos har färglagt bilden.)

Bild 131
Soldat i Italien med ett gevär No 4

(Foto: National Archives of Canada)
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Bild 132
En prickskytt från C-kompaniet från � e Black Watch, 51st Highland Division som tar sikte genom ett husfönster i 
den holländska staden Gennep.
Det svartvita fotot är färglagt av Jean-Marie Gillet i Frankrike. Originalfoto av Sgt Silverside, No 5 Army Film Unit

Den 11 februari 1945 beordrades den 5:e bataljonen av � e Black Watch att erövra staden Gennep 
vid fl oden Niers. B-kompaniet tog bron och C-kompaniet gick fram på huvudgatan och tog den högra 
sidan av staden.

� e Black Watch erövrade Gennep den 13 februari 1945.
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Australiensiska prickskyttegevär under 2:a Världskriget

De australiensiska förbandens prickskyttar utrustades under 2:a Världskriget med två typer av prickskyt-
tegevär:

1 USA-tillverkade No 3 Mk 1* med australiensiska Pattern 18 kikarsikten
2 Nytillverkade gevär av den gamla konstruktionen No 1 Mk III* som var försedda med Pattern 18
 kikarsikten

Bild 133   Det USA-tillverkade geväret byggt på Mauser-mekanismen No 3 Mk 1* med Pattern 18 kikarsikte

Bild 134    No 1 Mk III med P18 kikarsikte

    Bild 135
    Gevärsstämpel
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Bild 136   Lithgow SMLE No 1 Mk III* tillverkat 1943 med lågmonterat Pattern 18 kikarsikte

Bild 137   Prickskytten meninge P Ennis (ja, han hette verkligen så) i First Australian Infantry som just ska gå ut på
                patrull med sitt No 1 Mk III* gevär och P18 kikarsikte
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Bild 138   Australiensiska gevär No 1 Mk II från Lithgow i genomskärning

Bild 139   Soldater med BREN kulsprutegevär och SMLE No 1 Mk 3 i strider på Nya Guinea
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På bilden föregående sida syns ett BREN kulsprutegevär använt av soldaten J Pie överst och ett SMLE 
No 1 Mk 3-gevär i händerna på soldaten Inglis närmast kameran. Till och med efter krigets slut i Euro-
pa användes dessa gamla SMLE No 1 Mk 3.

Doug har färglagt fotot från Australian War Memorial.

De meniga soldaterna Inglis och J Pie i C-kompaniet 2/8:e australiensiska infanteribataljonen, 6:e 
australiensiska divisionen ger eldunderstöd mot en japansk postering för att understödja det övriga 
förbandets kringgående rörelse runt Mount Shiburangu nära Wewak på Nya Guinea den 27 juni 1945. 
Erövrandet av höjderna kring Mount Shiburangu var styrkans största bedrift under kriget.

Bild 140   En soldat under den nordafrikanska kampanjen i Egypten 1942.
                (Fotot färglagt av Doug, originalfoto National Library NZ)

Sergeant Ian ! omas från Nya Zeeland röker på sin pipa under den nordafrikanska kampanjen i Egyp-
ten 1942. Han har en gammal SMLE No 1 Mk III. Geväret No 4 Mk 1 hade ännu inte kommit dit.

Han ingick i 25:e Bataljonen, 6:e infanteribrigaden, 2:a Nya Zeeländska expeditionsstyrkan (2nd 
NZEF). 2NCEF-divisionen bestod av 16.000 man och leddes av generalmajor Bernard ”Tiny” Freyberg 
(VC).
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Bild 141   Canadian Calgary Highlanders Sniping Platoons sergeant Harold A Marshall poserar med sin Lee-Enfi eld
                No 4 Mk I i Kapelen, Belgien, den 6 oktober 1944.   (Foto: Library and Archives Canada)
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Bild 142     Utdelning av Viktoriakorset till major 

                  David V Currie

Major Currie hade fått Viktoriakorset strax in-
nan. 18 augusti 1944 hade C Sqadron 29 Cdn. 
Reg. (SAR) under befäl av B-kompaniet samt 
några andra enheter fått order att avancera mot 
Saint-Lambert-sur-Dives för att skära av tyskarnas 
fl yktväg via Trun-Chambois. Major Currie förde 
befäl över denna styrka på 175 man, 15 stridsvag-
nar och 4 raketgevär. Kl 20 när styrkans förtrupp 
började gå in i Saint-Lambert mötte de starkt tyskt 
motstånd. De två ledande stridsvagnarna slogs ut 
av 88 cm LvAk. Männen satt fast där och kunde 
inte fl y tillbaka. Major Currie insåg att enda sättet 
att rädda sina män var att omedelbart anfalla med 
enbart infanteri under denna natt och att erövra 
Saint-Lambert.

Major Currie fi ck Viktoriakorset här

Major David V Currie, till vänster med revolvern, i 29:e kanadensiska pansarrekognoseringsre-
gementet (South Alberta Regiment) samtalar med R Lowe i C-kompaniet samtidigt som medlem-
mar ur tyska 2. Pz. Div. ledda av kapten Siegfried Rauch kapitulerar till fanjunkare G Mitchell. 

Platsen är Saint-Lambert-sur-Dives, Calvados.

   Bild 143   Viktoriakorset
87



No 5 Mk 1

Bild 144    No 5 Mk 1, den s.k. djungelkarbinen

Försöken med ett lättare och kortare gevär inleddes sommaren 1943. Till en början gjorde man 
försök med löstagbara kolvar som stacks in i en styrhylsa på lådan. Ursprungligen var vapnet avsett 
för fallskärmsjägarna men de ville också ha ett vapen för djungelkrigföring. Britterna hade kommit 
till slutsatsen att det i djungeln räckte med ett vapen som hade god precision upp till 400 m. Vapnet 
introducerades våren 1943 och blev berömt under namnet djungelkarbinen. Produktionen upphörde 
redan 1947.

Fazakerly fi ck en order på 250.000 gevär No 5 Mk 1 men kontraktet bröts av MoD när 169.807 
tillverkats. BSA i Shirley fi ck ett kontrakt på 100.000 gevär som också bröts när de tillverkat 81.329 
gevär. Det är möjligt att några ytterligare exemplar producerades 1947. 

Orsaken till dessa små och korta kontrakt var att det fanns problem med konstruktionen. Det största 
och mest mystiska problemet var träff bildsförfl yttningarna, s.k. ”Wandering Zero”. Fabrikerna kom 
aldrig till klarhet vad detta berodde på.

No 5 Mk 1 är en No 4 Mk 1 som har kortats 126 mm. Ett utmärkande drag är den stora trattformade 
fl amdämparen, kort framstock och tjock gummibakkappa. Detta var ett krav eftersom samma patro-
ner användes till långa pipor och dessa kortare pipor. Vapnets knall blev kraftigare och vapnet stötte 
mer, beroende på den lägre vikten och kortare pipan. No 5 försågs därför med en tjock bakkappa av 
gummi. Vapnet var påfallande lätt och behändigt att hantera men blev snabbt impopulärt beroende på 
att det var lätt och gav en kraftig rekyl. Man hade inte utvecklat mynningsbromsen ännu.

Det gjordes några försök med No 5 Mk 2 men den versionen blev aldrig antagen. Australien försök-
te med en variant kallad No 6 Mk 1 och 1/1 och en förkortad lättad SMLE (1944-1945) som heller 
aldrig antogs. Dessa försöksvapen är stämplade XP följt av 1-3 siff ror och dessa tillverkades av Lithgow 
SAF.
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Bild 145   Australiensisk No 6 Mk 1/1 ombyggd SMLE till s.k. djungelkarbin

Många soldater tyckte om detta lätta och smidiga gevär som närmast var en karbin. Många av vapnets 
delar var utbytbara med No 4 Mk 1. När man tog fram djungelkarbinen hade man försökt ta bort så 
mycket gods som möjligt på vapnet för att göra det lättare. No 4-lådan hade lättats, detsamma gällde 
gevärsstocken och pipan hade kortats. Beroende på den kraftiga patronen krävdes en fl amdämpare som 
gjorde pipan lite längre. Förbättringar gjordes när framstocken av trä förlängdes ända fram till den fl am-
dämpande tratten. 

De mest erfarna vapensmederna på fabriken ansåg att träff bildsförfl yttningarna berodde på den klena-
re lådan och att slutstyckshuvudet inte låg rakt mot pipans patronläge. När lådan på Mk 5 hade gjorts 
lättare hade gods avlägsnats från lådan på den plats där de två bakre låsklackarna griper in i lådan. Detta 
ansåg vapensmederna var det största felet. I Fjärran Östern byttes en del lådor ut på No 5 mot vanliga 
No 4-lådor och då försvann problemet men vapnet blev tyngre.

Bild 146
De första som kom att använda vapnet var 1st Airborne 
Division när de befriade Norge och Danmark. Bilden från 
en dagstidning är tagen i Oslo 1945.

Vapnet ansågs särskilt lämpat för fallskärmstrupper.

Bild 147   No 5 Mk 1 med den stora trattformade fl amdämparen

89



Bild 148    No 5 Mk 1 med den kraftiga gummibakkappan

No 5 Mk 1 specifi kation:
Total längd   1 m
Piplängd   47,75 cm
Kulhastighet vid mynningen 686 m/s
Tillverkat antal   251.368 totalt varav 81.329 (BSA Shirley) och 169.807 (ROF Fazakerley)
Sikte    Flip-up bakre sikte, fast korn fram
Vikt    3,20 kg oladdat

Bild 149   No 5 Mk 1 sedd från vänster sida
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Bild 150   Bajonett No 5 Mk 1

På grund av den stora trattformade fl amdämparen var man tvungen att ta fram en annan bajonett, nu 
med knivblad. Bajonetten heter också No 5 Mk 1. Detta var den första knivbajonetten som de tog 
fram.

Bild 151    Flamdämparen på No.5 Mk1
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Commandokarbinen - De Lisles ljuddämpade karbin

Bild 152    William Godfrey De Lisle 1980

Bild 153   De Lisles tysta Commando karbin (Foto: Royal Armouries)

Bild 155    Här är siktet bak av typen enkelt Winchester-sikte

Detta vapen har konstruerats av William Godfrey De
Lisle som föddes i Sydafrika 29 maj 1905. Han gick
sedan i skola i Storbritannien och tog civilingenjörsexamen 
vid Lounghborough University. Redan som 16-åring roade
han sig med att göra ljuddämpare för gevär i kaliber
.22LR. Han har berättat:

”När jag var 16 år ock gick i skola i Lincoln brukade jag
göra ljuddämpare för mina skolkamrater för att  användas
till att jaga kanin - de var gjorda av tomma Coca Cola-
burkar och de var med låghastighetsammunition mycket
eff ektiva. Detta var inte olagligt på den tiden men polisen
fi ck reda på vad jag höll på med och bad mig att inte göra
fl er - och de förklarade risken för olyckor och framför allt
risken för kriminalitet om dessa spreds vidare. Jag tillverka-
de aldrig några fl er förrän under det senaste kriget, och då
var det för ett riktigt ändamål.

Bild 154   Ljuddämparen från ovan med det Winchesterliknande siktet bak och kornet fram skyddat av en bockad plåt
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De första prototyperna i kaliber 9 mm och .45ACP tillverkades av gamla gevär som använts vid fi lm-
inspelningar. Dessa tillhandahölls av Mark Dinely of Bapty’s som var ett etablerat företag som hyrde 
ut vapen till fi lmindustrin. Alla Lee-Enfi eld-gevär i tjänstdugligt skick hade rekvirerats av staten för att 
användas av militären. Nya vapen fanns inte att få tag i.

De Lisle hade två goda vänner, Stanley Hand som var direktör för United Development Association 
Plastics Ltd (UDAP) som försökte tillverka sköldar av plast och major Sir Malcom Campel vid Com-
bined Operations huvudkvarter. När de träff ades kom de att tala om olika vapen. Campel blev intres-
serad av De Lisles karbin och ville se ett provexemplar i 9x19 mm beroende på att detta var en antagen 
brittisk kaliber. De Lisle avrådde och förordade .45 i stället eftersom kulans hastighet är långsammare än 
ljudet. Campel insisterade på 9 mm och man borrade hål i pipan för att få ner hastigheten med resultat 
att manteln runt pipan blåste bort när skott avlossades. Efter detta misslyckande gjorde De Lisle ett va-
pen i .45ACP som också har en tyngre kula och, som amerikanarna säger, ”more stopping power”. När 
testvapnet var klart gav han det till Campel för utvärdering.

Vapnet provsköts rakt ner i � emsen från ett fönster i UDAP utan att någon reagerade på gatan därun-
der. Campel bad att få ett litet antal av dessa karbiner. 17 prototyper tillverkades hos Ford Dagenham, 
byggda på gamla kasserade SMLE-mekanismer och kolvar. Dessa vapen tillverkades av De Lisle själv 
tillsammans med  två av Ford Dagenhams förmän. Piporna gjordes av � ompson kulsprutepistolpipor 
som var reservdelar. 

Ordnance Board lade senare en order hos Sterling Arms Company för tillverkning av Commandokarbi-
nen. 

Självklart fi nns det vissa skillnader mellan de första och den senare serietillverkade av Sterling, t.ex. 
sikten, mynning, framstock och magasinsstyrning. Prototyperna hade fosfaterat stålrör medan Ster-
ling-vapnen hade rör av legering. Även piporna var försedda med borrhål för att minska trycket bakom 
kulan. Det bakre siktet bestod av en vanlig V-skåra ofta liknande Winchester-gevärens med en glidande 
del som lyfter siktet. Sterling hade dels sikten från Lancasters kulsprutepistol för 200 - 600 yards och ett 
anpassat sikte för 50, 100 och 200 yards.  Dessa sikten var självlysande och tillverkade av Holland och 
Holland. Truppförsök gjordes med dessa Sterling-tillverkade Commandokarbiner som jämfördes med 
kulsprutepistolen STEN som var försedd ned ljuddämpare. Karbinen visade sig mer hanterbar, hållbara-
re och framför allt tystare. Combined Operations beställde en serie av dessa vapen men ordern inhibera-
des efter invasionen i Normandie. Behovet av Commando-opeerationer ansågs då vara mycket begränsat 
och man övergick till konventionell krigföring. De Commando-karbiner som redan hunnit tillverkas 
skickades till Fjärran Östern, där de med framgång användes i krigföringen i djungeln.

Offi  ciella specifi kationer De Lisle Commando karbin:
Modell     Fast kolv   Fällbar kolv (1 ex fi nns)
Vikt laddad 7 patroner   8 lb 4 oz = 3,74 kg  7 lb 4 oz = 3,29 kg
Längd totalt    2’ 11,25” = 895 mm  2’ 1” = 626 mm
Piplängd    7,25” = 184 mm  7,25” = 184 mm
Ljuddämpare längd   10,25” = 260 mm  10,25” = 260 mm
Visirlinje    12,25” = 311 mm  12,25” = 311 mm
Ammunition    .45ACP = 11,43x23 mm .45ACP = 11,43x23 mm
Hastighet kula vid mynning  830 ft/s = 253 m/s  830 ft/s = 253 m/s
Eff ektivt skjutavstånd   275 yards = 251 m  275 yards = 251 m
Magasinskapacitet   7 och 11 patroner  7 och 11 patroner
Ljudnivå    85 db    85 db
Order antal    500 st    50 st, 1 fi nns kvar idag
Levererat antal    Ca 130 st   Kanske bara 1 st
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Bild 156   En skiss med ritning över ljuddämparen som hade 13 brickor eller ljudskärmar
                (Bild: Royal Armouries)

Bild 157   Commandokarbinen i sina beståndsdelar, varav 13 ljudskärmar
                (Bild: Royal Armouries)
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Bild 158   Vapnet sett ovanifrån med det Winchester-liknande bakre siktet    (Bild: Royal Armouries)

Slutstyckshandtaget var dämpat med små kuddar för att eliminera att stål slogs mot stål för att förhindra 
det typiska ljudet när skytten laddar om ett repetergevär.

När ljudnivåerna mättes och jämfördes under kriget hade Commandokarbinen 85,5 db medan kulspru-
tepistolen STEN utan ljuddämpare hade 125 db och med ljuddämpare 89,5 db.

Detta är ett av de tystaste skjutvapen som någonsin tillverkats. Endast Sovjetunionens ljuddämpade 
vapen med sin specialammunition är tystare.

Det fi nns några rapporter från kriget där denna karbin användes med framgång. Mike Burke som var be-
fäl i Jedburgh-styrkan rapporterar: ”... två träff ar mot Nazistoffi  cerare av högre rang tidigt under 1944”.

Bild 159   Det enda kända exemplaret med fällbar kolv för fallskärmsjägare
                (Bild: Royal Armouries)

Bild 160   De Lisle Commandokarbin, tillverkad 1944
                (Bild: Royal Armouries)
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Bild 161    De Lisle Commandokarbin, tillverkad 1945    (Bild: Royal Armouries)

Bild 162  Commandokarbinen sedd från höger sida med det Winchester-liknande bakre siktet. Man kan tydligt se att
               vapnet är hopsatt av överblivna gamla gevärsdelar.   (Bild: Royal Armouries)

Bild 163   Samma vapen som på bilden ovan men sett från vänster sida     (Bild: Royal Armouries)

Bild 164   Nytillverkad. Valkyrie Arms i USA tillverkar sedan ett antal år en kopia på De Lisles Commandokarbin.
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1957 återinfördes detta vapen i tjänst av Storbritannien. Det fi nns rapporter om att cirka 100 karbiner 
skickades till södra delen av Malackahalvön och delades ut till plantageägare som självförsvarsvapen. 
Dessa plantageägare hade problem med lokala upprorsmän. Commandokarbinen var ett utmärkt vapen 
för att på ett diskret sätt få bort dessa s.k. inkräktare.

Bild 165   Den brittiske generalen Gerald Templer testskjuter en De Lisle Karbin, Perak. Malaya, 1952
                (Bild från British National Army Museum)

        Bild 166   Bar på Södra Malackahalvön
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Rifl e No 4 Mk 1 används än idag

Bild 167  Rifl e No 4 Mk I används idag av kanadensiska parkvakter som skydd mot björnar.
              Kanadensiske parkvakten Leo McKay skjuter med ett Lee-Enfi eld-gevär vid den kanadensiska Bace Borden
              2102.       (Foto: Torstar News Service)

Bild 168   Reservisten Judy Meekis skjuter med sin Lee-Enfi eld .303 British vid en övning på Cheepay Island i
                nordvästra Ontario 2005    (Foto: Torstar News Service)
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Bild 169   Patroner som användes under 1:a och 2:a Världskriget
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Efter kriget fortsatte utvecklingen av gevär No 4

I och med att man gjorde en ny infästning för avtryckarmekanismen på vissa av No 4 Mk 1-  och No 4 
Mk 1*-gevären fi ck de nya benämningar:

No 4 Mk 1 kallades Rifl e No 4 Mk 1/2
No 4 Mk 1* kallades Rifl e No 4 Mk 1/3

Man testade med olika piplängder som successivt anpassades till 7.62 mm-patronen. No 4 Mk 2 hade 
tre olika piplängder till skillnad  från Nr 4 Mk 1.

No 6 Mk 1 i kaliber .303 var ett australiensiskt försök med omändrad djungelkarbin No 5 Mk 1 som 
redan nämnts.

Rifl e No 7 var ett övningsgevär i kaliber .22LR som tillverkades av Birmingham Small Arms Co (BSA) 
för Royal Air Force (RAF).

Bild 170   Rifl e No 7 i kaliber .22LR

Rifl e No 8

Bild 171    Rifl e No 8 var också ett övningsgevär i kaliber .22LR
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Rifl e No 9

Rifl e No 9 var ett övningsgevär i kaliber .22LR konverterat från No 4 av Parker Hale för marinen 1956. 
Det hade samma externa utseende som No 4.

Det fanns ytterligare ett ”Rifl e No 9 Mk 1” men nu började intresset för automatkarbiner vakna.

Rifl e, Automatic, Caliber .280, No. 9

25 april 1951 antog armén ett nytt vapen som de kallade ”Rifl e, Automatic, Calibre .280, Number 9”. 
Under utvecklingsfasen kallades vapnet EM-2.

Bild 172   Rifl e, Automatic, No 9 Mk 1

Många nationer var intresserade av detta vapen som hade en kaliber liknande vår svenska 6.5x55 mm. 
Vapnet uppförde sig mycket bra i de militära testerna. Tyvärr drev USA igenom kravet på att i stället an-
vända den amerikanska kalibern 7.62x51 mm och den belgiska FN FAL antogs i stället.

Återigen byte av benämningar

När NATO antog enhetspatronen 7.62x51 mm kom man fram till att endast No 4 var stark nog att tåla 
ombyggnad till NATO-kalibern. Genom samarbetet med NATO bytte därför Storbritannien återigen 
system för modellbeteckningen och kallade vapnen 
 L  för Land Service (armén)
 N för Naval Service (marinen)
 A för Air Service (fl yget)

Många No 4-gevär byggdes om till 7.62x51 mm NATO-kaliber och fi ck då nya modellbeteckningar:

No 4 Mk 1 kallades L8A4
No 4 Mk 1* kallades L8A5
No 4 Mk 2 kallades L8A1
No 4 Mk 1/2 kallades L8A2
No 4 Mk 1/3 kallades L8A3

Efter NATO-inträdet gick man helt över till de nu använda nämningarna L8A1 o.s.v.
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Använd i brittiska armén fram till 1985

Bild 173    Prickskyttegevär L42A1 i kaliber 7.62x51 mm baserat på No 4-geväret

Den No 4-variant som användes längst inom armén var prickskyttegeväret No 4 Mk 1 (T) i kaliber 
7.62x51 mm. Den antogs 1970 och kallas L42A1- Detta gevär tjänstgjorde i armén ända fram till 1985 
då det ersattes av Accuracy International L96 (liknande det svenska Psg 90) och dessa är de repetergevär 
som används idag av britterna.

Bild 174     L96 tillverkad av Accuracy International
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Källor:

Engelska instruktörsmanualer från 1942
Skennerton - � e Lee-Enfi eld.  A Century of Lee-Metford and Lee-Enfi eld Rifl es and Carbines
Skennerton - Special Service Lee-Enfi eld Commando and Auto Models 2001
Skennerton & Richardson - British & Commonwealth Bayonets
Smith & Smith - Small Arms of the World 1965
Ian Hogg, John Weeks - Military Small Arms of the 20th Century
Maj. Fredrick Mayatt & Gerard Ridefort - Modern Rifl es
Robert Wilkinson-Latham
Royal Armouries in UK
Lithgow Small Arms Factory Museum http://www.lithgowsafmuseum.org.au/index.html
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Summary in English

� e designation systems have been changed over the years.  At the end of the 19th century, William 
Ellis Metford (1824-1899) invented new rifl ing for black powder, almost what we today call ”polugone” 
rifl ing with smooth edges.  UK rifl es from this period are for example called MLM rifl es, where the last 
M stands for Metford.

James Paris Lee (1831-1904) constructed the magazine.  Combining M for Magazine with L for Lee 
and M for Metford gives MLM rifl e (see picture 7-16).

Joseph Speed was mnager for the Enfi eld Arsenal.  He developed a magazine cut-off  and a dust cover for 
the mechanism.  He also brought forward the rifl e magazine.

With the introduction of smokeless powder, the Metford rifl ing became obsolete and the Enfi eld rifl ing 
was introduced with its sharp edge rifl ing (picture  20).

At the end of the 19th century and beginning of the 20th century, letters were used in combina-
tion with Roman numerals like SMLE No 1 Mk III (for Short Magazine Lee Enfi eld No 1 Mk III).  
Between WW1 and WW2, a change of designation was made again.  Now, Arabic fi gures were used, 
often in combination with Roman numerals like No 1 Mk VI (see picture 88).  Later on, only Arabic 
fi gures were used.

 No 1 became the SMLE rifl e No 1 Mk III (picture 1)
 No 2 was a .22LR-caliber training rifl e (picture 27-28)
 No 3 was a rifl e built in USA called P14 (picture 34)
 No 4 was the last great change during WW2 (picture 90)
 No 5 was a short lighter version of No 4, often called Jungle Carbine (picture 144)
 No 6 was an improved No 5 built in Australia (picture 145)
 No 7 was another training rifl e in .22LR-caliber (picture 170)
 No 8 was another training rifl e in .22LR-caliber (picture 171)
 No 9 was another training rifl e in .22LR-caliber
 No 9 was also another rifl e called Rifl e Automatic in caliber .280 (picture 172)

When joining NATO, UK changed the designation system again, adding L for Land, N for Naval and 
A for Air Service.

Rifl e No 4 (picture 90) was used, in diff erent variations, until 1985 but upgraded to NATO caliber 
7.62x51 mm.  � is rifl e was made in India and is still in production today.

� e Commando Carbine or De Lisle Silent Carbine was a weapon (pictures 153-155) produced for 
SOE from old SMLE gun parts.  A very small number of these silent carbines were produced at the end 
of WW2.  Reports exist that about 100 of these were sent to the Far East in 1957 to British plantation 
owners.
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