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De svensk-norska försöken med en ny revolver år 1877. 
 

Inledning 

Under 1800-talet skedde en snabb utveckling av skjutvapnen som blev både effektivare, enklare att 

handha och även enklare att tillverka. Fältmässigheten ökade alltså samtidigt som priset minskade. 

På grund av innovationerna var det därför värdefullt för de olika staternas krigsmakter att ta del av 

varandras erfarenheter, samt att genomföra ordentliga försök inför varje nyanskaffning av vapen. 

Sådana försök sker i Sverige under hela 1800-talet och under perioden samlar man information om 

de andra nationernas beväpning, och tankarna bakom denna. Denna artikel studerar endast ett 

begränsat utsnitt av dessa försök: revolverförsöken som ingick i det arbete som 1877 års Svensk-

Norska handeldvapenskommitté genomförde med start samma år. Kommitténs betänkande finns 

arkiverat hos Krigsarkivet. Den del som behandlar frågorna om revolvern utgör en mindre del, ett 30 

tal sidor vilka är numrerade.1 Utöver kommitténs arbete har även artiklar i Kungliga 

krigsvetenskapsakademiens tidskrift för åren 1870 till och med 1890 studerats för denna artikel. 

Krigsvetenskapsakademiens tidskrift har kunnat ge ytterligare inblickar i hur man under 1870- och 

1880-talen resonerade kring sidovapen såsom revolvrar, sablar och dess användning i den svenska 

hären. 

Artikeln beskriver försöken utifrån källmaterialet och i slutet diskuteras även kommitténs 

resonemang om revolvern samt deras slutliga förordande av ett specifikt vapen. Även om 

revolvrarnas funktion kommenteras vill jag hänvisa den intresserade av revolvrarna som sådana till 

andra texter: Arne Thells artiklar i Armémuseums årsböcker eller de mer populärt hållna artiklarna 

om de svenska revolvrarna som publicerats i den svenska Vapentidningen eller någon av de 

internationella tidskrifterna.2 I dessa mer tekniska texter ges knappt något utrymme till frågor om 

varför eller på vilka grunder ett specifikt skjutvapen valts av krigsmakten. Denna artikel tillför således 

kunskaper om hur olika vapen testades under 1800-talets slut, samt hur handeldvapenskommittén 

argumenterade för olika vapen, till de kunskaper om vapnens funktion som tidigare publicerats i olika 

sammanhang. 

Ett sätt att beskriva den svenska krigsmaktens beväpning under 1800-talets sista år är att säga att 

man följde med de större staternas modernisering. I Sverige beväpnades huvuddelen av infanteriet 

med patronladdat gevär av Remingtons modell år 1867 och cylinderrepetergevär av Mausers modell 

år 1896. Båda vapensystemen låg i fas med de som användes i till exempel Storbritannien, 

Preussen/Tyskland eller USA.3 Vad det gäller sidobeväpningen, det vill säga revolvrar till officerare 

                                                           
1
 KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877.  

2
 Se till exempel Arne Thell, ”Revolver M/1871 för svenska kavalleriet”, i Meddelande/Armémuseum, år 1988, s. 

161-196; Göran Linder, ”Funktionssäkerheten själv: Historik – armérevolver 1871”, Vapentidningen: 
Skandinaviens ledande magasin för jägare, skyttar & samlare, nr. 17, Stockholm: 2010, s. 68-70.  
3
 Under 1860-talet var USA och Storbritanniens arméer beväpnade med Springfield respektive Sniders gevär 

vilka båda var mynningsladdare som konverterats till bakladdare. Preussens infanterigevär var Dreyses 
tändnålsgevär fram till 1871.  På 1890-talet hade Tysklands, USAs och Storbritanniens arméer gevär av följande 
modeller: Mausers, Krag-Jørgensen samt Lee-Enfield. Samtliga gevär under 1860-talet motsvarade de svenska 
vapnen till funktion. 1890-talets gevär, samtliga av typen cylinderrepeter, var motsvariga både i funktion och 
prestanda. 



och annan personal utan behov av det långa och tunga armégeväret, finns också likheter med de 

större staternas utrustning. Skillnaderna är dock större än då det gäller huvudbeväpningen.4 Dessa 

skillnaders orsak kan skönjas i kommitténs arbete och artiklarna i Krigsvetenskapsakademiens 

tidskrift. De andra staternas beväpning under denna tid och resonemangen bakom deras beväpning 

ligger dock utanför denna undersökning, vars avsikt är att beskriva försöken med en revolver till de 

svenska och norska krigsmakterna i slutet av 1800-talet, samt i någon mån försöka förklara varför ett 

visst vapen förordades.  

Revolverförsöken 

Svensk-Norska handeldvapenskommittén år 1877 hade att besvara åtta frågor gällande gevär, karbin 

och revolver för de svenska respektive norska härarna. Frågorna om geväret ägnades mest 

uppmärksamhet av kommittén och mycket grundliga försök gjordes. Resultatet från dessa visades i 

tabeller, diagram och text. Huvuddragen av dessa försök återfinns i Kungliga 

krigsvetenskapsakademiens tidskrift år 1878.5 Karbin- och revolverförsöken ingår inte i den 

tidskriftens texter. Uppdraget gällande revolvern formulerades i dessa två likartade frågor:  

1. Uppfyller den nu varande revolvern sitt ändamål, eller bör en ny modell å revolver 

antagas? 

2. Da man efter i Norge anstillede försög har fundet den för det svenska kavaleri antagne 

revolvermodel af 1871 hensigtsmæssig, vil Komitéen have at udtale sig om hvorvidt der 

efter de i Sverige gjorte erfaringer er grund til att foreslaa nogen forandring i 

konstruktionen af denne pistol eller af dens ammunition. 

For saavidt Kommittéen finder saadan forandring nödvendig eller maatte komme til at 

foretrække en af de övrige i Norge eller i Sverige försögte revolversystemer, bliver 

fuldstændigt förslag til konstruktions-bestemmelser for revolverpistolen og dens 

ammunition at fremsætte.6 

Arbetet började med att kommittén tog del av tidigare genomförda försök i Norge och Sverige 1870, 

1875, 1876.7 Dessa försök utredde den svenska kavallerirevolverns (m/1871) styrkor och svagheter i 

                                                           
4
 Likheterna är kanske störst mellan Sveriges samt Frankrikes och Rysslands utrustning eftersom den svenska 

revolvern av 1863 års modell var lika en fransk, och såväl Ryssland som Sverige vid sekelskiftet 1900 var 
utrustade med varianter på den Belgiska Nagantrevolvern. Medan USA, Storbritannien och Tyskland fortsatte 
med sina grova revolverkalibrar med dimensioner omkring 11 mm under lång tid, gick Sverige i stället mot en 
finare 7,5 mm kaliber för 1887 års Nagantrevolver, likaså Ryssland. Se Paul S. Scarlata, ”Though simple and 
solid, the M1895 Nagant revolver was obsolete when Russia adopted it.” Military History, Vol. 22, Jun 2005, s. 
24, 80-81. 
5
 Kungliga Krigsvetenskapsakedemiens handlingar och tidskrift 1878, s. 345-360, 385-409, 417-440. 

6
 Fritt översatt: Efter försök som genomförts i Norge har man funnit den av det svenska kavalleriet antagna 

revolvermodellen från 1871 som lämplig ska kommitteen uttala sig om huruvida det i Sverige gjorts 
erfarenheter som är till grund för att föreslå någon förändring i pistolens konstruktion eller av dess 
ammunition. Om kommittén finner sådan förändring nödvändig eller kan komma att föreslå en av de andra i 
Norge eller i Sverige prövade revolversystemen, blir det aktuellt att föreslå konstruktionsbestämmelser för 
revolverpistolen och dess ammunition. 
KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, s. 230. 
7
 Rapporterna var ett utlåtande från 1870 års Vapen- och befästningskommittés vapen avdelning, en rapport 

från 1875 från Norska geværkomissionen samt två rapporter från 1876: en från Norska geværkommissionen 
och en svensk rapport från löjtnanterna Holmberg och Lagerbring.  
KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, 231f. 



jämförelse med Lefaucheuxs franska, respektive Steigers tyska konstruktioner. Enligt kommittén 

1877 fann de norska och svenska försöken att de franska eller tyska konstruktionerna inte var bättre 

än den svenska. Steigers revolver har enligt texten bara ett övertag gentemot kavallerirevolver 

m/1871, den var något mer träffsäker. Revolver m/1871 befanns dock ha tillräcklig precision för att 

fungera som det närstridsvapen kommittén ansåg att det var. Ett citat ur 1876 års svenska försök, 

vilket återges i ett utlåtande av den Svensk-Norska handeldvapenskommittén år 1877, visar att 

träffsäkerheten inte tillmättes någon större betydelse:  

Jemföras vapnens 100% träffytor med kroppsytan af en stående man, så finnes, att 

ännu på 100 fot8 alla afskjutna kulor böra träffa bröstkorgen, om lämplig sigtpunkt 

användes.”9  

De norska försöken med den svenska m/1871 revolvern var alltså positiva. Inte heller hade något av 

de förband som utrustats med den svenska M/1871 revolvern några negativa erfarenheter av denna 

efter att ha använt den ett par år. Trots att kavallerirevolvern alltså ansågs vara duglig, även i 

jämförelse med andra vapen, framfördes argument för att genomföra nya försök. Det handlade 

framför allt om att få ett smidigare vapen genom att minska dess kaliber. En patronkula med kaliber 

om ca 9 mm ansågs medföra flackare kulbana och ett behändigare format än den 11 mm kula som 

m/1871 revolvern hade. Vidare hade man funnit att en belgisk revolver av Warnants system skulle 

kunna tänkas vara lättare att använda och minst lika bra som m/1871 års revolver. Därför kom 

ytterligare försök tillstånd och då inkluderades även två amerikanska vapen: Merwin Hulberts (11 

mm) samt Smith och Wessons (10,66 mm) modeller.10 

 

Träffsäkerhetsskjutningen 

De första försöken som redovisas i utlåtandet är ”träffsäkerhetsskjutningen”. Med hjälp av sandsäck 

sköts serier från 10 meter upp till 70 meter med den svenska m/1871 och Smith och Wesson. Medan 

Merwin Hulbert inte sköts på längre håll än 50 genomfördes försök med Warnant upp till 90 meter.  

Den svenska revolvern sköts med både den ordinarie ammunitionen och med patroner som laddat 

med engelskt krut.  Försöken med det engelska krutet genomfördes eftersom det var ”starkare” och 

alltså inte behövde packas lika hårt i patronen, något som inte ansågs vara fördelaktigt. Även till de 

övriga revolvrarna användes patroner laddade med engelskt krut. Till Warnant-revolvern inköptes 

patroner som Eley tillverkade medan de amerikanska vapnens patroner laddades med Curtis och 

Harvey krut vid Mariebergs ammunitionsfabrik.11 Ammunitionstillgången begränsade försöken med 

de båda amerikanska revolvrarna och därför användes endast Warnants revolver på 90 meter. Den 

svenska revolverns träffbild var så pass stor redan vid 70 meter att fortsatta försök inte ansågs vara 

nödvändiga. Dessutom ansågs det praktiska avståndet för revolvern redan uppnått.  

                                                           
8
 100 fot motsvarar 30 meter. 

9
 KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, s. 234 

10
 Utöver dessa vapen ingick inledningsvis en revolver med 8 mm kaliber. Detta bedömdes dock på ett tidigt 

stadium inte vara nödvändigt att inkludera i studien eftersom det inte skulle vara vare sig lättare, eller mindre 
än en revolver med grövre kaliber.  
11

 KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, s. 239 



Kommittén fann att på avstånd upp till 40 meter fanns inga avgörande skillnader mellan de olika 

revolvrarnas kulbanor, men därefter var de båda amerikanska vapnens kulbanor flackare än de 

övrigas. Vad det gäller träffsäkerheten rangordnades revolvrarna enligt följande: Smith och Wesson, 

Merwin Hulbert, Warnant och slutligen m/1871. Det konstaterades dock att samtliga har god 

precision upp till 20 meter och att det är endast marginella skillnader på 30 metersavståndet – 

träffbilden håller sig inom en kvadratfot.12 Därefter är m/1871 sämre än de övriga vapnen. Försöket 

med det engelska krutet föll alltså inte ut som man förväntat sig – vare sig kulbana eller träffsäkerhet 

förbättrades, tvärt om. 

En revolver som ska användas för militärt bruk behöver både träffsäkerhet och viss verkan hos det 

mål som ska bekämpas. Samtliga vapen befanns ha god genomträngningsförmåga och alltså vara 

tillräckligt kraftiga för sin uppgift, man skrev till exempel att Warnant-revolverns kulor kunde slå 

igenom furuplankor med en tums tjocklek.13 Kommittén var förvisso intresserad av att revolvern 

skulle ha en kraftig patron, men de båda revolvrarna från USA ansågs vara allt för kraftiga. Man 

menade att rekylen i de båda amerikanska vapnen var besvärande och någon förminskad variant av 

de båda systemen ansågs inte bli aktuell förutsatt att patronen behölls. De europeiska revolvrarna 

ansågs ha en rekyl som kunde hanteras även i en mindre modell av samma system och med samma 

patron. 

Tillförlitlighet och handhavande 

Revolvrarnas mekanik bedömdes i positiva ordalag, alla beskrivs som pålitliga, funktionella samt 

enkla att handha. Kommittén utförde dock inga mer omfattande tillförlitlighetsprov med den svenska 

m/1871 revolvern eller de två revolvrarna från USA.14 Warnants revolver var alltså den enda vars 

tillförlitlighet testades ingående. Man sköt 1000 skott under en dag utan avbrott för något annat än 

för omladdning och avkylning. Vapnets självspänningsfunktion användes och endast pipan 

rengjordes, men trots detta uppstod inga avbrott i eldgivningen.15 Detta försök visade att vapnet 

fungerade väl, och att det var lätt att använda, något som beskrivs på detta sätt:  

Samme man sköt – utan stöd – samtliga 1000 skotten och ehuru hans högra hand 

genom användandet av självspänningen tröttades, var ansträngningen dock icke 

större, än att han obehindradt [sic], kunde fortsätta, till dess att det uppgifna antalet 

patroner förbrukats.16  

Eftersom Warnant revolvern ansågs i grunden vara mycket lik den svenska m/1871, och denna 

befunnits vara mycket tillförlitlig, genomfördes inte heller några andra försök med den belgiska 

revolvern.  

Inte bara revolvrarnas tillförlitlighet utan även patronernas var av intresse för kommitteen.  Vad det 

gällde de svenska patronernas funktionalitet fanns inget att anmärka på, endast en av de 

svensktillverkade patron fungerade inte. Det svenska krutet ansågs däremot vara av låg kvalitet. Det 
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 En fot = ca 30 cm. 
13

 En tum= ca 25,4 mm. 
14

 De amerikanska revolvrarna testades inte med hänvisning till ammunitionsbrist samt att man kunnat bilda sig 
en uppfattning under träffsäkerhetsproven. Den svenska m/1871 ansågs vara grundligt utvärderad tidigare. 
15

 Med självspänning avses det som idag även i svenska texter benämns ”double action”, det vill säga att 
revolvern avfyras och en ny patron förs i läge enbart genom att vapnets avtryckare används.  
16

 KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, s. 244. 



ansågs behöva packas för hårt och det smutsade mer än övriga krut. Vidare påpekade man att de 

svenska patronhylsorna inte tillverkades på samma sätt som andra staters, utan på ett mer 

komplicerat och omodernt sätt. Patronerna till de amerikanska revolvrarna hade inledningsvis fel hos 

tändhattarna, men då dessa bytts ut försvann problemen. Den belgiska revolverns patroner 

uppvisade en del felaktigheter. Några av dem var endera för lite laddade eller laddade med skadat 

krut. Vidare hade några patroner demolerats i samband med kulans isättande och var därför 

obrukbara. 

Kommitteen fann att den svenska m/1871 och den belgiska Warnant-revolvern ska förordas utifrån 

de kunskaper man inhämtat gällande tillförlitlighet under de egna försöken, samt genom tidigare 

genomförda försök i Sverige och Norge. Eftersom kommitteen endast genomfört praktiska försök 

med den belgiska revolvern förlitar man sig i hög grad på tidigare tester samt på den bild av 

funktionaliteten som de får genom att studera vapnens konstruktion. Medan m/1871 och Warnant 

har få delar har de andra två många delar. De ansågs dessutom vara komplicerade till sin tillverkning. 

Till Warnant revolverns fördel lyfts särskilt fram att dess mekanism endast består av sex delar, trots 

att det är en självspännarmekanism. 

Gällande handhavande och tillförlitlighet fäste man uppmärksamhet vid hur tillverkarna på olika sätt 

löst problemet med att stöta ut avfyrade hylsor ur sina respektive patronlägen för att senare kunna 

iföra en ny patron. Kommitteen fann att de båda revolvrarna från USA hade mer komplicerade 

lösningar på detta och att de dessutom gjorde revolvrarna svagare till sin konstruktion än de 

europeiska revolvrarna.17 Vidare ansågs Smith och Wessons samt Merwin Hulberts revolvrar kräva av 

användaren att denne var mer noggrann vid omladdning av dessa revolvrar än då de europeiska 

revolvrarna hanterades. Genom att revolvrarna från USA var mer komplicerat konstruerade krävdes 

även större förtrogenhet med vapnet för att kunna genomföra daglig vård. Warnants revolver 

framhölls som särskilt lätt att hantera eftersom det var möjligt att ta isär vapnet utan större 

mekanisk skicklighet.18 Någon skillnad gällande vapnens säkringar finns inte, de tillämpar alla någon 

form av system med halvspänn av hanen som säkring. Warnant-revolvern avviker dock något 

eftersom den efter avfyrning och att avtryckaren släppts automatiskt sätter hanen i halvspänn.  

Trots att vapnens funktion är föremål för undersökningen kommenteras även deras estetiska 

egenskaper av kommitteen.  Den svenska m/1871 anses inte ha samma kvaliteter som de övriga. De 

båda revolvrarna från USA beskrivs däremot i positiva ordalag: 

Med afseende på yttre form, prydlighet och arbetets fulländning stå de amerikanska 

framför de andra revolvrarne i synnerhet den svenska. Warnants revolver är mycket 

väl arbetad, men eger dock icke den fulländning som utmärker de amerikanska 

revolvrarne.19  

Kommitteen och det slutliga förslaget 
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 KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, s. 248. 
18

 I beskrivningen konstateras till exempel att endast en skruv behöver lossas för att kunna komma åt hela 
mekanismen som kan tas isär och återmonteras ”med blotta fingrarne”. KrA, Svensk-Norska 
handeldvapenkommittén 1877, s. 250. 
19

 KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, s. 251. 



Då kommittén hade som en del av sitt uppdrag att utreda huruvida den svenska revolvern stod sig i 

konkurrens med andra konstruktioner redovisar man noggrant sin uppfattning om det vapnet. 

Kommittén anser det svenska vapnet vara dugligt för den roll man anser att den ska ha, ett 

närstridsvapen.20 Träffsäkerhet och funktion anses vara tillfredsställande och konstruktionen som 

sådan står inte Warnants system långt efter. Den svenska revolverns fältmässighet anses vara god, 

även om den är tung.21 Efter de försök man genomfört och den övriga informationen man samlat in 

kan kommitteen konstatera att Warnants revolver, samt m/1871 är att föredra framför de övriga.22  

Warnant revolverns dubbelspännarfunktion betraktades inte som en fördelaktig funktion. Tvärt om 

hade man försäkrat sig om att revolvern skulle gå att införskaffa med enkelspänning, eller med en 

möjlighet att spärra dubbelspänningsfunktionen.23 Motiv för detta förslag till förändring var att 

självspänningen skulle kräva större försiktighet av användaren, det vill säga ”trupp i allmänhet” än 

enkelspänning. Kommitteen medger dock att dubbelspänningsfunktionen har vissa fördelar, och att 

om revolvern ska tilldelas officerare så kan man tänka sig att även dubbelspännare tillåts. 

Eftersom den svenska revolvern m/1871 var tyngre och större än Warnants modell, framför allt 

beroende på den svenska revolverns 11 mm patron, fann kommitteen att Warnants mekanism 

slutligen skulle förordas. Utöver storleken ansågs även Warnant revolvern billigare i inköp än något 

av alternativen. Man önskade dock att den revolver som eventuellt skulle införskaffas skulle ha 

mindre kaliber än vad den prövade Warnant revolvern hade: 9,0 mm i stället för 9,2 mm patron. 

Genom en reducerad kaliber på patronen skulle viktskillnaden bli ännu större. Vidare skrev 

kommitteen att man anser sig kunna förorda en klenare kaliber trots att någon sådan inte ingått i 

försöken. Tidigare prövningar med Steigers 9,0 mm revolver samt en 8 mm revolver visade inget som 

skulle föranleda misstanke om att någon skillnad i prestanda skulle uppstå.   

Ett problem som kommitteen förutsåg var att om dess förslag om en 9,0 mm Warnant revolver skulle 

antas skulle det finnas två olika slags revolvrar, med skilda patroner i Sverige för en tid framöver. 

Detta bekymmer ansågs dock vara av ringa karaktär eftersom skjutvapnen av detta slag inte ansågs 

användas i någon större omfattning under krig, något som exemplifieras med att de ryska 

revolvrarna avfyrades i genomsnitt 5,42 skott under det rysk-turkiska kriget 1877-1878.24 Det 

betonas att problemet med två typer av revolverpatroner inte bör få avgöra vilken revolver som ska 

inköpas. Lämpligheten bör i stället avgöras av kriterier som exempelvis vikt samt storlek. Kommitteen 

understryker att den inte har till uppgift att säga något om när den nya revolvern ska införskaffas, 

men att man vill se att marknadens mest ändamålsenliga revolver köps in – det vill säga den som 

anses vara lämpligast i fält. Man vill inte att man tar hänsyn till att det kan finnas äldre modeller som 

kan användas.  
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 Att revolvern skulle brukas för närstrid skrivs ut i kommittéarbetet, en uppfattning som delas i till exempel 
C.M. Björnstjerna, ”Ytterligare några ord om kavaleriets beväpning och sabelhuggning.” Kungliga 
Krigsvetenskapsakedemiens handlingar och tidskrift 1879, s. 379-383. 
21

 Endast Merwin Hulberts revolver är tyngre av de vapen som ingick i försöken. 
22

 KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, s. 255. 
23

 Meddelande därom hade erhållits från de som ägde patentet och tillverkade revolvern: Scholdberg och 
Gadet i Liége. KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877,  s. 255f. Samtidigt som man säger sig ha ett 
sådant löfte skriver man ett par sidor senare att man försökt få fram revolvrar enligt de specifikationer man 
önskar, men utan resultat. Det anses vara först då en större beställning görs som man kan få de önskade 
förändringarna till stånd. S. 259f 
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 KrA, Svensk-Norska handeldvapenkommittén 1877, s. 261. 



Kommitteen avrundade sitt utlåtande genom att konstatera att de båda frågorna som man tilldelats 

kunde besvaras på samma sätt, alltså att m/1871 var att betrakta som ett användbart vapen. Den 

svenska revolvern ansågs alltså vara i klass med utländska modeller, men att det belgiska 

Warnantsystemets hade fördelaktigare storlek och vikt, vilket gjorde att den revolvern förordades – 

dock med en mindre kaliber.  

Varför Warnant? 

I kommitténs utlåtande argumenteras det för att en belgisk revolver av Warnants system bör antas, 

och att denna bör beställas i enkelspännarvariant och i 9,0 mm kaliber. De främsta orsakerna till 

detta är Warnants enkelhet, smidiga format och dess träffsäkerhet. Därtill framhålls att den troligen 

får ett fördelaktigt pris. Kommitténs argumentation framstår som rimlig då det gäller storleken på 

vapnet, samt den belgiska revolverns enkelhet gällande skötsel och användning. Då det gäller 

träffsäkerhet, tillförlitlighet samt patronens kraft är det svårare att acceptera argumenten.  

Revolvrarna från USA prövades inte lika utförligt med det något ihåliga argumentet att 

ammunitionen inte räckte till sådana tester. Dessutom hade deras patroner både flackare kulbana 

och större kraft. Kommittén lyfter dock fram nackdelen med de kraftigare patronerna: deras rekyl. 

Utifrån problemen med rekylen konstateras att det inte skulle gå att minska storleken på vapnen 

förutsatt att patronen behölls. Att spekulera i hur en mindre revolver av något av de amerikanska 

fabrikaten, med en klenare kaliber, skulle ha stått sig jämfört med Warnants verkar inte ha varit 

intressant. Däremot ingav man sig gärna i spekulationer om fördelar med en Warnant revolver av 

enkelspännarmekanism och i 9,0 mm kaliber, vilket alltså skulle ha krävt en enkom konstruktion efter 

kommitténs önskemål. Att det skulle ha varit fullt möjligt att ha inkluderat amerikanska revolvrar 

med klenare kaliber i försöken, om man så hade önskat kommenterades inte.25  

Warnant revolvern förordades alltså efter försök som inte var helt rättvisa mot konkurrenterna och 

där det främsta argumentet var att det var en smidig revolver som var enkel att handskas med. Att 

spekulera i orsakerna till att denna tillverkare fördes fram som det bästa alternativet kräver att 

källmaterialet lämnas för antaganden. Det är nämligen troligt att Merwin Hulbert samt Smith och 

Wesson revolvrarna ansågs vara olämpliga köp eftersom de brukades av Ryssland och att man hade 

insikter i de svårigheter som skulle kunna uppstå för en liten kund som Sverige. Om man skulle 

hamna i en situation där Sverige och den större kunden Ryssland behövde vapen eller delar skulle 

den senare statens order troligen behandlas först. Vidare skedde dessa försök i en tid då den belgiska 

vapenindustrin expanderade stort. Fabrikerna i Liege konkurrerade ut tillverkarna i USA från den 

ryska marknaden i slutet av 1800-talet och detta troligen på grund av de belgiska innovationerna 

samt kvaliteten på deras arbete, och möjligen även på grund av att de gav erbjudanden som var 

ekonomiskt förmånliga. Det är alltså fullt möjligt att det i de svenska försöken togs hänsyn till inte 

bara till vapnens funktion och verkan, utan även till ekonomiska faktorer, något som inte hörde till 

uppdraget. Ett tecken på att de ekonomiska frågorna var viktiga, trots att man inte hade dessa på sitt 

bord var att man menade att den svenska m/1871 var ett vapen som trots sin storlek och låga 

träffsäkerhet var jämförbart med de övriga.  
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 Så väl Smith och Wessons som Merwin, Hulbert och co. eller Colts revolvrar från 1870-talet fanns i ett otal 
kalibrar från ca 5,6 mm till dryga 11 mm.  



Trots kommitténs arbete med att pröva olika revolvrar fattades aldrig något beslut om att införskaffa 

en revolver av Warnants system.26 I stället valde man, som kommittén troligen befarade, en lösning 

där den tidigare m/1863 konverterades från stift- till centralantänd 11 mm patron lika m/1871 

revolverns. Först i och med m/1887 finns en modern revolver för arméns officerare. Denna revolver 

av Nagants tillverkning är tämligen lik Warnants i många avseenden och med sin 7, 5 mm patron är 

den i linje med vad 1877 års handeldvapenkommitté förordade.  
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 För det danska rytteriet blev Warnant revolvern dock inköpt under 1880-talet. Då med 
dubbelspännarfunktion. Se: http://www.ordonnanzrevolver.de/daenemark.shtml [111012] 
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