
Frågor samt försök till svar 
 
Författaren till dessa rader får ibland frågor av specifik art – för några dagar 
sedan kom telefonledes ett par frågor som väl kan sägas ha allmänt intresse och 
därför redovisas på hemsidan (eftersom jag vet att det är spörsmål som alltid är 
diskuterade i diverse forum): 
 

1. fråga om gevär m/40 kallades pv-gevär m/40 
samt 
2. något om utvecklingen av 8 mm ptr m/32 

 
Mina försök till svar: 
 

1. Jodå - Gevär m/40 kallades visst pv-gevär m/40 se utdrag ur 
Besiktningsbestämmelser för 8 mm pansarprojektil m/39, 8 mm sk ptr 
m/32 pansarprojektil m/39 Fastställda av KATD den 27/6 1942. 

 

 



2. Att försöka ge en beskrivning av utvecklingen av 8 mm patron m/32, i det 
begränsade utrymme vilket står författaren till buds är inte så enkelt – för 
kaliberfrågorna under 20-och 30-talen var av väsentligt intresse och betydelse 
för de militära etablissemangen världen över. 
 

 
 
Rysk-Japanska kriget 1904/1905 blev den stora scenen för den finare kalibern 
med nya erfarenheter inom terminalballistiken (slut- och sårballistiken). I 
Sverige likväl som annorstädes genomfördes under 1900-talets första decennier 
stort upplagda försök.  
 
Mellan 1905 och en bit in på 1920-talet gjordes för svenskt vidkommande 
jämförelser mellan 6,5 mm kaliber samt 7,2 – 7,5 – 7,9 mm kalibrar – med 
resultat vilka skulle komma att ligga till grund för de 1931 utförda ammunitions-
och kaliberförsöken. Nya tankegångar och rön hade också inhämtats genom 
överstelöjtnant de Laval, kaptenerna Nygren och Holmgren under en studieresa i 
oktober 1930 till främst Tyskland och Nederländerna. 
 
1931-års försök syftade primärt till att göra en jämförelse mellan 6,5 och  
7,9 mm kalibern för ksp m/14-29. 
 
 Tidigt hade konstaterats att 7,2 mm kalibern var väsentligt överlägsen övriga 
provade kalibrar. Dock fanns synpunkter på att det kanske bästa kalibervalet 
skulle kunna vara 7,9 mm. Kalibern hade under de tidigare försöken inte provats 
i en omfattning som var nöjaktig. Efter vittomfattande försök med olika 
prjkonfiguration och prjvikter kunde nu konstateras att 7,9 mm kalibern med 
14,2 grams kulan var ett synnerligen gott val med dödande verkan (200 Nm 
anslagsenergi) på 3600 m. 
 
I den rapport som avslöts Till Kungl. Arméförvaltningens artilleridepartement 
den 28 november 1931 sammanfattade kommissionen enligt nedanstående 
utdrag: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Bilaga IX utgör en sammanfattning av provade projektiler i 7,9 mm kaliber 
under 1931 års försöksskjutningar 
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