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Bilaga. 

Uniformer och gradbeteckningar m m. 

I. säkerhetsföreskrifter . . 

l. För att de risker, s-om utbildning och övningar med olika strids
medel medföra, i möjligaste . mån skola minskas, kräves a v soldaten 

KUNSKAP 
om materielen och dess handhavande och om riskerna vid fel· 

aktigt hanterande. 

ANSV ARSKÄNSLA 

gentemot allmänheten, befäl, hamrater och soldaten själv. 

NOGGRANNHET 

under all tjänst, även vid till synes obetydliga förrättningar. 

2. A ll personal är skyldig att medverka till att säkerheten. icke efter
sättes under utbildning, förrådstjänst och transporter. 

bet är förbjudet att »på lek» eller av vårdslöshet rikta vapen mot 
kamrater eller i sådana riktningar, som kunna innebära fara . 

Allt onödigt hanterande av laddade vapen är förbjudet. Detta gäller 
såväl utom som i tjänsten. Varje vapen skall under skjutövning be
handlas som om det vore laddat. 

3. Vid skjutning på skjutbana får endast av befälet anbefallda öv
ningar äga rum. Vapen, som överlämnas av en skytt till en annan eller 
som föres från skjutplatsen, får icke vara laddat. Vapen, •som icke är i 
bruk, skall oladdat vara placerat på anvisad plats. Härvid få vapen, 
som användas vid skjutning med skarp ammunition, icke samman
blandas med vapen som användas vid andra övningar. 

Det åligger soldaten att ingripa om vårdslöshet i dessa avseenden 
observeras. · 

4. Soldaten får icke självständigt handskas med eldvapen eller ammu
nition förrän han bibringats från säkerhetssynpunkt betryggande fär
dighet i handhavande -av materielen i fråga. Den, som vet med sig eller 
misstänker att han (på grund av tillfällig frånvaro under utbildning eller 
av alinan anledning) icke besitter sådan färdighet, skall anmäla detta 
till närmaste chef. 



6 I. Sälcerhetsföreslcrifter. 

5. Under övning åligger det soldaten att utan dröjsmål ingripa (rap
portera), om han uppmärksammar något, som han bedömer kunna 
äventyra säkerheten. Är omedelbar farca förhanden rop~s dler ges signal 
»Eld upphör». 

Efter övning åligger det soldaten att, även om han icke 'får order 
därom, snarast lämna ifrån sig ej förbrukad ammunition till övnings
ledaren eller närmaste chef. 

6. Under skjututbildning skall soLdaten iaktta följande. 
Före skjutning skall han 
kontrollera att erhållen ammunition är av rätt slag samt ren och 

oskadad; felaktig ammunition (t e med intryckt projektil) får icke an
vändws; 

kontrollera att vapnet har rätt pipa, rätt rekylförstärkare och oskadad 
mynningsbroms, 'att lösskjutningspropp icke är monterad då skjutning 
skall utfö])as med skarp 'ammunition, att loppet är urdraget, rent och 
oskadat samt .att icke främmande föremål finnes i patronläget eller lop
pet. (»Läskskotb får icKe avges emedan det medför risk för vapen
sprängning.) 

7. Under skjutning skall han 
för att vapen- eller hylssprängning skall undvikas, göra patron ur 

(plundra) och kontrollera att loppet är fritt, så snart en patron icke går 
helt in i patronläget, eller då det kan misstänkas, t e vid omladdnings
rörelser, att en projektil fastnat i loppet,1 eller om mynningen eller 
patronläget smutsats av jord eller snö; · 

vid klick behålla vapnet i anläggningsställning (motsvarande) under 
5 s med stängd mekanism (på grund av risken för efterbrännare) och 
därefter göra patron ur (plundra) och kontrollera (se genom loppet!), 
att hela patronen, även projektilen, avlägsnabs; 

för att vådaskott (självantändning av krutet) skall undvikas, göra 
patron ur (plundra) vid uppehåll i eldgivning med automatgevär eller 
kulspruta om pipan blivit mycket varm (så att den bränns); 

ansvara för att hans vapen icke avfyras, då mynningen är bredvid 
eller nära bakom s]dokamrats huvud (på grund av ' risk för hörsel
skador).2 

1 Projektilen kan fastna i loppets bakre del, dels vid omladdning, särskilt om pa(roner 
med spruckna hylshalsar användas, dels vid skjutning, om fuktskadade eller kruttomma 
patroner användas. I det senare fallet driver tändhatten vid avfyring ut projektilen ur 
hylsan men ej ur loppet. Detta ger sig till känna dels genom att slutstycket vid automat
vapen stannar i framfört läge. Vid mekanismspänning följer endast den av tändhatts
gaserna nedsvärtade hylsan med ut, med!J.n projektilen stannar kvar i loppet. 

2 :P:ör att hörselskador skola undvikas bör luckan mellan skyttar som ligga i samma 
linje vara minst l m. Då skyttarna äro placerade snett bakom varandra, bör luckan ökas 
med l m för varje meter i djupled mellan dem intill 5 m. 

I. SälcerhetsföreskTifter. 7 

8. Efter skjutning skall han 
återlämna all · ej förbrukad skarp eller lös ammunition, även om han 

icke erhållit order därom. 

9. Vid dubbelsidiga stridsövningar skall soldaten iaktta följande. 
Före övning skall han utan order kontrollera 

_ att skarpa skott icke finnas i magasin, ammunitionsgördel (-väskor), 
fickor osv samt 

att icke skarp ammunition medföljer, då han tar emot och laddar 
med lös eller blind ammunition. 

Vid skjutning med 6,5 mm rlös ammunition får vapnet icke riktas mot 
levande mål på avstånd under 30 m. Vid skjutning med 9 mm lös am
munition1 till kulsprutepistol, varvid lösskjutningspipa och lösskjut
ningsskydd alltid skall användas, är motsvarande avstånd 5 m. 

På grund av risken för olycksfall genom vådaskott är det förbjudet 
att vid handgemäng ta i eller på annat sätt påverka en motståndares 
eldvapen. 

10. Soldate~ kan ställas till ansvar för brott mot säkerhetsföreskrif-
te rna. 

1 Projektilen är av plast, som ej splittras utan lösskjutningspipa och lösskjutningsskydd. 
Löst skott från t e pistol m/ 40 blir därför livsfarligt. 



II. Utrustningens vård. 

Ansvar och skyldighet. 

21. Förbandens liksom den enskilde soldatens förmåga att'lösa i fält 
tilldelade uppgifter beror i hög grad på materielens till stånd . 
' Det är därför ett oeftergivligt krav, .att mate1·ielen vårdas så, att den 
alltid bibehålles i fältd1Lgligt skick. 

22. All personal, befäl som menig, skall ägna största uppmärlcsamhet 
åt materielens handhavande och vård. 

Underlåtenhet i fråga om materielvården kan icke blott föranleda 
bestraffning utan även medföra ekonomisk ersättningsskyldighet för 
uppkommen skada. 

V ar och en, som mottagit materiel för bruk eller förvaring eller för 
tillfälligt handhavande, är skyldig att vårda denna. 

Soldaten är •sålunda personligen ansvarig för och skyldig att väl vårda 
honom tilldelad materiel. Han skall på eget initiativ, dvs utan befälets 
order, sköta sin utrustning. 

För vården av materiel, •SOm är utlämnad till gemensamt bruk, sva
rar gruppchef, avdelningschef osv. Han fördelar arbetet på underly
dande personal. För vissa reparationsarbeten finnes dessutom för kom
pani (motsvarande) gemensam, hantverksutbildad personal, såsom 
vapen-, pjäs-, bil-, signal- och instrumentmekaniker m fl, ävensom 
vissa yrkesmän, såsom snickare och sadelmakare, vilka sl~ola biträda 
vid materielvården. 
. Om materielen skadas under övningar m m, sl<.all orsaken till skadan 

om möjligt klarläggas och åtgärder vidtas för att hindra .. ett upprepande. 
Var och en skall till närmaste chef anmäla sådana fel på materielen, 
som han själv icke kan e:ller icke får avhjälpa. 

För viss materiel finnas fa:stställda anteckningsböcker, i vilka upp
gifter om upptäckta skador eller felaktigheter m m och anteckningar 
om reparationer och utbytta delar skola införas. 

Materielen får icke utsättas för större nötning eller påfrestningar än 
tjänsten oundgängligen kräver. 

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd nyttja Kronans materiel 
utom tjänsten ävensom att i övr:igt använda den för icke avsett ända
mål. 

23. Sparsamhet för Kronan är sparsamhet för den enskilde. 

Allm. bestämmelser för vård av tygmateriel. 9 

24. Att stjäla ur Kronans förråd är förnedrande för oc~ ovärdigt sol
daten. Stöld är dessutom belagt med stränga straff, särskilt om den 
ker vid mobiliserat förband . Soldat, som underlåter att anmäla till 

kompani- eller motsvarande chef eventuell vetskap om att annan begått 
stöld, kan även bli medansvarig i brottet. 

._25. Soldaten skall noga förvara till honom överlämnad förteckning -
persedelkort- över den materiel, som lämnats ut till honom, och med 
stöd d ära v kontrollera, att· intet kommit bort. Vid behov kompletteras 
persedelkortet. Förloras eller skadas materiel, skall han snarast anmäla 
detta till sin närmaste chef. 

26. Soldaten skall ei'sätta materiel, som genom hans förvållande kom
mit bort, skadats eller vanvårdats. 

Allmänna bestämmelser för vård av tygmateriel. 

Grunder. 

M aterielvårdtms om fattning. 

Med tygmaterielvård avses alla åtgärder, som vidtas för att tygmate-
rielen skall hållas i fältdugligt skick. . 

31. MateriEhården utföres som daglig tillsyn och särskild tillsyn. 
stundom erfordras dessutom reparationer och (eller) renoveringar. 

32. Genom daglig tillsyn kontrolleras materielens tillstånd fortlöpande. Vid be
hov rengöres härvid materielen, varefter upptäckta smärre felaktigheter rättas till 
samt smörjning, insmörjning och funktioneringskontroll verkställes. Materiel, 
som icke använts och som förvaras så, att den icke skadas genom rostbildning, 
nedsmutsning, väta e d behöver icke underkastas tillsyn varje dag. Sådan in
skränkning anbefalles av befälet. 

Soldaten skall själv utan särskild order verkställa daglig tillsyn av sådan ma
teriel , som utlämnats till honom för personligt brulc. Detta skall ske så snart till
fälle ges, dvs vid uppehåll i eller efter strid, övning osv. 

Daglig tillsyn av materiel, som utlämnats till gemensamt bruk, verkställes i 
regel på därför särskilt anslagen tid och, om så erfordras, med biträde av meka
niker (han tverkspersonal). 

Vid daglig tillsyn skall materielen om möjligt vara skyddad för fuktighet 
(fuktutfällning). Materielvård bör sålunda icke förekomma utomhus under regn
väder eller dimma. (Se även 63.) 

Hänsyn till behovet av vila får icke föranleda, att erforderlig daglig tillsyn 
eftersättes. 



to II. Utrustningens vård. 

33. Särskild tillsyn omfattar, utöver daglig tillsyn, noggrann rengöring och visi
tationi (besiktning) ävensom sådana åtgärder, som på grund av materielens kon
struktion enligt givna föreskrifter skola vidtas efter visst antal drifttimmar, 
körda kilometer, skjutna skott e d. Särskild tillsyn verkställes - i motsats till 
vad som är regel för daglig tillsyn - på särskilt anslagen tid, dels så snart om
ständigheterna så fordra (i allmänhet minst en gång i veckan), dels omedelbart 
före överlämning till annat förband (annan personal). Mekaniker skall om möj
ligt närvara vid särskild tillsyn. 

34. Reparationer utföras vid särskilt organiserade verkstads( tross-) förband samt 
vid militära eller civila verkstäder. 

35. Renovering sker enligt av central myndighet utfärdade särskilda anvisningar 
för vederbörligt materielslag och utföres vid militär eller civil verkstad. 

Materielvårdens medel och metoder. 

41. En grundläggande förutsättning för god materielvård är ingående 
kännedom om materielens konstruktion och verkningssätt samt för
måga att rätt handha den. . 

Tygmaterielen är i allmänhet tillverkad av ett flertal olika råämnen 
(material), vilka på grund av sina egenskaper kunna fordra helt olika 
vårdåtgärder. Sålunda kan t e ett rengöring'smedel, som är föreskrivet 
för ett visst material, verka rent skadegörande, om det begagnas på ett 
annat, för vilket det ej är avsett. · 

För att materialet skall få ökad motståndskraft mot åverkan genom 
stötar och slag, nötning, rostbildning m m samt angrepp av mögel, 
röta, mal o d, behandlas eller prepareras det ofta på olika sätt i sam
band med tillverkningen. 

Som skyddsmedel och ofta även för att förhöja en ytas eller ett före
måls utseende eller för att åstadkomma maskeringsverkan användes i 
stor utsträckning målning för trä, järn och metaller. Järn och stål kunna 
även skyddas mot rost genom metalliska överdrag av t e nickel, krom, 
zink och tenn. Speciellt vapendelar kunna av samma · anledning vara 
blåanlöpta, brunerade, svartoxiderade, fosfaterade eller parkeriserade, 
vilket i förening med en lätt insmörjning ger ett gott rostskydd. Trä 
kan förutom genom målning även skyddas genom impregnering med 
exempelvis trätjära eller vissa saltlösningar. . 

Läder göres hållbart och smidigt genom garvning och infettning. 
Vissa textilier (tyger och vävnader) kunna på olika sätt »malsäkras». 

Det är viktigt, att man vid materielens handhavande och vård icke 
skadar eller fördärvar den skyddsbehandling, som materielen kan ha 
bibringats vid tillverkningen. 

1 Visitation utföres av soldatens befäl och besiktning i regel av särskild fackutbildad 
personal. 

Allm. bestämmelser fö.r vård av tygmateriel. 11 

Olämpliga verktyg kunna allvarligt skada materielen. Därför tillses 
bl a att skiftnycklar, fasta nycklar och skruvmejslar av rätt storlek an
vändas. Det är förbjudet att bruka våld vid isärtagning av materiel. 
Delar, som fastnat hårt, få dock lossas genom slag med träklubba eller 
koppar- eller blyhammare. 

R e n g ö r i n g. 

46. Vid rengöring skall rost, smuts, damm, fukt, snö, is, intorkat 
smörjmedel, krubslagg m m fullständigt avlägsnas. Svåråtkomliga delar 
skola särskilt beaktas. 

4 7. För viss materiel finnas särskilda verktyg, som underlätta isär
tagning och rengöring. Som exempel på dylika kan nämnas universal
nycklar, kratsar, rengöringsläskar, penslar, bortsviskare, vagnsborstar 
m m. Dessa verktyg få användas endast för .avsett ändamål. 

43. Som hjälpmedel vid rengöring användas lappar, blånor, trasor, 
sämskskinn, trassel, papper, träpinnar m m. 

49. Målade ytor tvättas i regelmed vatten. Grövre smuts borstas dess
förinnan bort eller skrapas av med pinnar. Vid tvättningen användas 
svampar, svabbar, mjuka borstar o d eller spolning. Vid spolning skall 
försiktighet iakttas; så att icke sand och smuts kommer in i lager (strå
len får icke riktas direkt mot lagret). Efter tvättning (spolning) . torkas 
ytorna med torra trasor eller rent, torrt trassel. 

Olja, bensin, fotogen e d får icke användas vid rengöring av målade 
ytor, enär färgen upplöses därav. Detsamma är förhållandet med hett 
vatten, soda- eller metasilikatlösning och .starkt •såpvatten. Olje- och 
fettfläckar må dock försiktigt avläg.snas med lappar eller tmssel, lätt 
fuktade med bensin eUer lättfotogen. 

50. Obehandlade (blanka) yto?" av järn och stål rengöras med vapen
fett l, lättfotogen, bensin, sprit tn m enligt hestämmel•ser, som anges 
för varje särskilt materielslag. Rengjorda blanka ytor av järn och stål 
böm icke beröms med blotta handen, enär handsvett påskyndar rost
bildning. Insmörjning skall snarast verkställas (61-64). Rödrost gnides 
bort med vapenfett l. Härvid användes en trasse-lsudd eller en pinne, 
omlindad med en tyglapp. Borttagning av rost upprepas vid behov med 
någon dags mellanrum, varunder rostfl'äckarna omso~gsfullt hållas in
smorda. Soldaten får icke själv försöka ta bort de mörka fläckar (grav
rostfläckar), som eventuellt finnas ·kvar efter sådan behandling. Härför 
erford11as »skarpa» putsmedel såsom smärgelduk, trippelsten och stålull 
eller k·emiska avrostningsmedel, vilka få användas endast av hantverks
personal. 
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51. Blanka ytor av andm metaller än jä:rn och stål rengöras på samma 
sätt som dessa. Soda- eller metasilikatlösning får dock icke användas på 
lättmetall och zink, som upplösas där~ y. 

52. Tillbehör och delar av läder och skinn rengöras i första hand genom 
borstning. Om så erf01•dras rengöras de dessutom med trasor och varmt 
vatten. Därvid får lädret icke blötas mer än nödvändigt, eJ;lledan det 
luckras upp •av vatten. Någon .såpa kan lämpligen sättas till vattnet vid 
rengöring av hårt smutsat läder. Efter rengöringen behandlas materie
len, om så anses erforderligt, med lädersmörja eller läderpasta enligt be
stämmelserna i 72. 

53. Textilier (t e presenningsväv) rengöms genom bol"stning eller tvätt
ning med vatten (eller svag såplösning) samt 'torkas därefter väl. Våta 
textilier frysa j . kyla och kunna då brytas sönder . 

54. Tillbehör av gummi, ebonit och plast rengöras med torrt eller i 
svag såplösning fuktat trassel e d, icke med olja, bensin eller fotogen, 
vilka kunna verka upplösande på ifrågavarande ämnen. 

55~ Glas ingående i optiska instrument (optik, optiskt glas), rengöres 
från eventuella sandkorn och andra repande stoftpartiklar med hjälp 
av i utrustningen ingående mjuk hårpensel (som icke får brukas för 
annat ändamål, t e insmörjning e d) och avtorkas därefter varsamt med 
lappar av sämskskiim eller linne. »Fläckar» på glaset kunna ofta av
lägsnas genom att man samtidigt med avtorkningen andas på glaset. 
Optiskt glas får icke beröras .med fingrarna, enär handsvett kan verka 
etsande på glaset. Fingeravtryck skola snamst avlägsnas. Optiskt glas 
skall i görligaste mån skyddas för direkt infallande solljus, som vid lång
varig inverkan kan min:ska genomskinligheten. 

Fönsterglas rengöres i första hand geno·m tvättning med trrusor, som 
fuktas i vatten, gärna försatt med denaturerad sprit eller fönsterputs
ningsmedeL Därefter torrtorkas och blankas glaset med rena, torra 
rappar. 

Smör j n i n g o c h i n s m ö r j n i n g. 

61. Obehandlade (blanka) järn-, stål- och metallytor skola i regel skyd
das genom smörjning eller insmörjning. Båda dessa begrepp innebära, 
att man anbringar ett skikt av fett eller olja. Smörjning skall minska 
friktionen, varigenom nötningen blir mindre och rörelsen går lättare. In
smörjning skall skydda materielen mot skadegörelse genom rostbildning 
och annan korrosion. 

Ä ven blåanlöpta, brunerade, svartoxiderade, fosfaterade eller parke
riserade järn- och stålytor böra ytterligare skyddas ,genom imsmörjning, 
eftersom ifrågavarande behandling icke utgör något säkert rostskydd. 

De fetter och oljor, som användas föT smörjning och insmörjning, be-

Allm. bestämmelser för vård av tygmateriel. 13 

uiimnas alltefter sin användning smörjmedel eller insmörjningsmedel. 
Flera av de fastställda medlen av denna art kunna användas som både 
Hmörjmedel och insmörjningsmedeL Som ovan nämnts kunna vissa 
oljor och fetter ibland även användas för rengöring. 

62. Som smörj- och insmörjningsmedel få endast .genom armeförvalt
ningens tygavdelning utlämnade (fastställda) fetter och oljor användas. 

-Dessa indelas i grupper, av vilka följande kunna nämnas: 

vapenfett, 
lagerfett, 
instrumentfett, 

vapenolja, 
motorolja. 

Inom var öoh en av dessa grupper kunna olika typer förekomma. 
Dessa anges g·enom ·sifferbeteckning (t e vapenfett l, vapenolja l osv) 
eller i vissa fall genom handelsbeteckningar. · 

Ifrågavarande medel användas enligt de s~örjningsföreskrifter, som 
finnas utfärdade för varje materielslag. 

63. Insmörjning skall föregås av rengöring. Om endast ett mindre 
parti av ytan på ett eller annat sätt frigjorts från insmörjningsmedel 
och inga spår av rost eller föroreningar kunna rupptäckas, kan det .dock 
vara ändamålsenligt 1att direkt förnya (bättra på) insmörjningen. 

Vid all insmörjning skall ytan vara fullständigt torr. Även den minsta 
vattendroppe under insmörjningsmedlet kan förorsaka rostbildning. A v 
detta skäl bör insmörjning icke ske utomhus vid regnväder och dimma 
eller inomhus förrän fuktbildning på kalla delar upphört. Insmörjning 
skall utföras med borstar, penslar, lappar eller tmssel och ej med bara 
händerna. 

Vid insmörjning skall särskild vikt fästas vid att ett tunt men dock 
fullständigt täckande skikt erhålles. Kanter och vinklar skola speciellt 
uppmärksammas, eftersOlffi fettskiktet här gärna vill bli för tunt respek
tive för tjockt. 

64. I många fall blir materiel, som smörjes in mot rostbildning o d, så 
pass rikligt smord, att friktionen i erforderlig grad minskas. Detta gäller 
framförallt, då vissa rörliga delar (t e i en vapenmekanism) insmörjas 
var för sig och sedan sammansättas. I andra fall (t e beträffande lager 
av olika slag) fordras däremot särskild smörjning. Ofta äro lagren för 
detta ändamål försedda med smörjnipplar, vilka tillföras smörjmedlen 
med tillhjälp av smörjspruta. Föroreningar få icke införas i lagl"en i .sam
band med smörjningen. Smörjnipplarna skola därför före smörjning 
noggrant befrias från damm, sand, målarfärg o d. 

Mängden SJ;llörj- och insmörjningsmedel skall anpassa;s efter materi
elens konstruktion, verkningssätt och förutsedda användning. Materi
elens funktionering kan lika lätt äventyras genom för mycket som ge· 
nom för litet smörjmedel. 
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K o n s e r v e r i n g. 

71. Genom preparering med konserveringsmedel åstadkommes, att 
vissa material, såsom läder, trä och textilier, bibehålla sina egenskaper 
och icke torka, hårdna, angripas av röta, mögel eller mal osv. Denna 
behandling är i I'egel utförd redan i s:vmband med materielens tillverk
ning men måste i vissa fall förnyas vid materielvården. 

/ 

72. Läder och skinn konservems genom ingnidning av lädersmörja eller 
läderpasta. Lädersmörja användes härvid för läderpersedlar i allmänhet, 
såsom remtyg och seldon m m. Läderpasta, som är dyrare, förbehålles 
persedlar, vilka vid användningen icke få smeta av sig, t e ridsadlar och 
dynor. Lädersmörjan är fö11satt med ämnen, som förhindra mögelbild
ning. Behandlingen med läderSil1lörja eller läderpasta, vilken verkställes 
först sedan lädret noggrant rengjorts, sker med hjälp av trasor eller 
borstar eller med händerna. Lädersmörjan {läderpastan) skall noggrant 
inarbetas (ingnidas). Man skall icke ta mer härav, än vad lädret förmår 
suga upp. Det är bättre att gnida in en mindre kvantitet, eventuellt i 
två omgångar, än att direkt anbringa ett alltför tjockt lager, varigenom 
lädret blir sladdrigt. Om vatten använts vid rengöringen, bör lädret in
smörjas, innan det torkat fullständigt. Vått eller för rikligt smort läder 
blir stelt vi.d kyla och brytes lätt vid användning. 

73. Trävirke (t e pulkor och medar) och tåg'1Yirke konserveras ofta med 
trätjära. Denna kolliServering måste tid efter annan förnyas. Härvid 
påstrykes tjäran {helst varm) rätt flödigt och lämnas tillfälle att sugas 
upp och torka väl (gärna i solen), innan materielen ånyo tas i bruk. 

Vård av eldhandv~cpen och kulsprutegevär. 

81. Ett slitet eller vanvardat vapen ger dålig precision och minskad 
funktionssäkerhet samt kan medföra risk för vapensprängning. solda
tens liv kan därför hänga på att han vårdat sitt vapen väl. 

82. Vapnets precision är i främsta rummet beroende av loppet och rikt
medlen samt av att inga otillåtna glapp finnas. Funktionssäkerheten 
beror nämnast på tillståndet hos vapnets rörliga delar och eventuella 
gaskanaler samt på att smörjningen är riktigt utförd. Ett vapens alla 
delar måste därför vårdas med samma omsorg. Tillbehör och reserv
delar få icke glömmas bort vid materielvården. Skadade eller illa vårdade 
(rostiga, osmorda eller nedsmutsade) magasin kunna förorsaka eldav
brott. 

83. V{tpen äro av ett mycket kraftigt utförande, för att de skola tåla 
de stora påfrestningar de utsättas för vid eldgivning. Detta hindrar 
icke, att de kunna . sk:ada~s allvarligt .genom ovarsamt handhavande. 
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Riktmedel och mynning skola särskilt aktas. Soldaten får icke ställa ellei' 
lägga ett vapen · så, att riktmedlen komma i beröring med hårda före
mål. Han skall, särskilt vid förflyttning, se till att vapnet skyddas mot 
stötar och slag samtatt främmande föremål icke komma in i loppet eJ.ler 
mekanismen. Mynningsskydd (mynningsbleck, mynningsfodral, myn
ningsringar o d) skola alltid vara anbringade, såvida icke skjutning 

..fller materielvård är omedelbart förestående. Vapnen skola i förekom-
mande fall om stridsberedskapen så tillåter, skyddas för regn, snö, 
damm, sand o d, genom a tf fodral, snö- och dammskydd osv användas. 
Vapnen skola i görligaste mån skyddas mot kraftiga temperaturväx
lingar och få icke ställas nära öppen eld eller annan kraftig värmekälla. 

Vapenvårdens omfattning. 

86. Vården av vapen i bruk bedrives som daglig tillsyn och särskild 
tillsyn. 

87. Daglig tillsyn äger rum i samband med och snarast efter använd
ning av vapnet. Härvid kontrollerar soldaten, att mekanismen fungerar 
väl, samt ser till, att vapnet är fritt från rost, fukt, smuts o d. O:m vap
net vid den dagliga tillsynen behöver tas isär eller icke, beror på den 
föregående användningen. Om skjutning ägt rum eller om vapnet an
vänts under sådana förhållanden, att damm, smuts eller fuktighet kan 
förmodas ha trängt in i dess inre, skall vapnet tas isär,1 så att ·samtliga 
nedsmutsade delar kommas åt för vård (rengöring, besiktning och in
smörjning m m). Särskild uppmärksamhet skall soldaten ägna sådana 
detaljer, som utsatts för inverkan av krutgas. Soldaten skall kontrollera, 
att alla skruvar och muttrar äro åtdragna och i förekommande fall 
säkrade samt 'att inga delar blivit förbytta. 

88. Särskild tillsyn sker på order av befälet. Därvid skall vapnet tas 
isär1 och alla vapendelar samt tillbehör ·och reservdelar noggrant ren
göras. Efter visitation (besiktning) insmörjes och sammansättes vapnet. 

Vapenvårdens medel och metoder. 

91. Till varje vapen hör en sats tillbehör, vars omfattning framgår av 
beskrivningen över vapnet ifråga. Soldaten skall medföra tillbehören vid 
tjänst med vapen, så att han ständigt är beredd att utföra erforderlig 
vapenvård. 

1 Utöver vad som anges under .»isärtagning och sammansättning» för de olika vapnen 
få vapen tas isär endast av vapenmekaniker eller tygpersonaL Isärtagning •på tid» är 
förbjuden. 
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92. För handvapenvården i kasern eller und~r därmed jämförliga för
hållanden (på skjutbanor, bakom fronten osv) finnas särskilda satser 
rengöringsve1ktyg,1 vilka utöver tillbehören skola användas för vap
nens vård. Rengöringsverktygen äro i allmänhet utlämnade till gemen
samt bruk för viss truppenhet (pluton, grupp, avdelning osv). 

93. Förutom tillbehören och rengöringsverktygen användas ~om hjälp
medel vid vapenvården träpinnar av lämplig form, vilka tiHve11kas av 
soldaten själv, samt trassel, blånor, lappar och pappersdukar,2 penslar 
mm. 

De verk,tyg m m, som användas vid vapenvården, skola kontrolleras 
och vårdas med samma omsorg som övrig materiel. Ett deformerat eller 
smutsigt rengöringsverktyg eller förorenat trassel kan nämligen åstad
komma allvarlig skada på vapenmaterielen. 

94. Som rengörings-, insmörjnings- och smörjmedel såväl för vapen i 
bruk ·som för v.apen i fö1Tåd användes 1JazJenfett 1.2 

Vapnens krutsmutsade delar (lopp, tändspets, stöthotten os:v) måste 
rengöras med särskild mnsorg (98). 

95. Gevär och karbiner smorda med vapenfett l funktionera väl vid alla 
förekommande temperaturer. Automatvapen .smorda med vapenfett l 
funktionera väl vid temperaturer ned till ca - 30° C. Vid lägre tempe
raturer smörjes med förtunnrud vapenolja 1 enligt anviSillingarna i 106. 
Under ihållande eldgivning fövsämras smörjmedlets egenskaper genom 
inverkan av de heta krutgaserna och på grund av uppblandning med 
krutsmuts. Automatvapen .skola därför fortlöpande ·smörjas med vapen
fett l (under- 30° med förtunnad vapenolja 1), såvida icke tillfälle till 
rengöring och orosmörjning föreligger. 

96. Vid bruket av de olika medlen iakttas 
a) beträffande vapenolja 1, 
att den skall förvaras i sluten burk, kanna, flaska e d, så att den icke 

förorenas, 
att den skall arrvälldas som smörjmedel i vissa fall enligt 95 och 106, 

samt 
att den har obetydligt rostskyddande egenskaper; 
b) beträffande vapenfett 1, 
att det skall förvaras i sluten burk, så att det icke förorenas, 
att det icke får upphettas, 
att det icke får tillsättas med oljor eller andra förtunningsmedel, 

1 Rengöringsläsk med knapp, läskända och borstviskare, rengöringsslutstycke, klack
spårläsk, patronlägesläsk och rengöringsklove. 

2 Vapenfett l, vapenolja l , vax, mynningsbleck etc sammanföras i s k materielvårds
satser. 
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att borstviskare, penslar e d, som användas för vapenfett l, icke få 
vara bemängda med annat fett eller olja, 

att det bör omröras kraftigt före användningen, om tendens till av
skiljning av olja förefinnes, samt 

att det skyddar mot rost under åratal, om ytan rengjorts väl före 
fettets anbringande och den skyddande hinnan får vara oskadad. 

97. Loppet kräver särskilt omsorgsfull vård. Det skall alltid hållas väl 
rengjort och insmort. Föve skjutning skall loppet dock dras ur (100) . 

98. Vid rengöring indras1 loppet först ·rikligt med v.apenfett l med hjälp 
av borstviskare, ,som föres några gånger fr.am och åter, så att loppet 
»skuras». Fettet lämnas att verka minst 15 min.2 Efter torrdragning be
siktigas loppet och upprepas förfarandet vid behov. Skulle en mörk be
läggning kvarstå i loppet efter rengöring enligt denna metod, får sol
daten icke söka avlägsna denna. 

Vid e l d h a n d v a p e n och k u l s p r u t e g e v ä r utföres torr
dragning med rengöringsläsk3 med påskruvad knapp (om rengörings
läsk icke finnes tillgänglig, användes i stället till vapnet hörande lä·sk
stång, i förekommande fall med påskruvad läskända) och lappar, som 
ett par gånger föras genom loppet. Om mynningshylsa saknas, avlägsnas 
lappar, som kommit utanför mynningen, innan Jäsken dras tillbaka, I 
annat fall skadaJs mynningen. Lapparna skola vara så avpassade, att de 
väl fylla räfflorna, men få iyke vara så tjocka, att indragningen går 
trögt. De få icke vara längre än att de högst nå till »knuten» på läsken 
(läskändan). För stora eller för tjocka lappar kunna föranleda, att läsken 
fastnar.4 

99. Sedan loppet rengjorts och kontrollerats, skall det - såvida icke 
skjutning omedelbart förestår - insmörjas genom indragning med va
penfett l. Härvid skall ett jämnt, tunt, hela loppet täckande skikt 
eftersträvas. Proppar av insmörjningsmedel få icke förekomma (man 
skall kunna se genom loppet). 

Vid de vapen, där lämplig borstviskare icke ingår i utredningen, skall 
den slutliga indragningen i stället ,ske med trassel. 

1 Då mynningshyls·a, rengöringsslutstycke och rengöringsklove finnas, skola de i största 
möjliga utsträckning komma tiiJ användning vid aiJ dragning av loppet, så att onödig 
nötning eiJer annan skada undvikes. 

2 Minst 15 minuter, dock helst l timme. Vid stark förorening kan tiden utsträckas 
tiiJ högst l dygn. Härigenom upplöses krutsmutsen och kan lätt bortskaffas vid den 
efterföljande torrdragningen. 

3 Vid vissa vapen finnas därjämte särskild patronlägesläsk. 
• En hårt fastnad läsk eiJer en i loppet kvarsittande projektil får soldaten icke själv 

söka avlägsna, eftersom härvid stor risk föreligger, att loppet allvarligt skadas (repas). 
Vapenm~kaniker skall anlitas för felets avhjälpande. 
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IOO. Urdragning, som innebär att loppet befrias från största delen av 
befintligt insmörjningsmedel, skall alltid företas före skjutning, så att 
icke skador på vapnet eller onödig rökbildning uppstår. Urdragning ut
föres på samma sätt som torrdragning. Då såväl rengöringsläsk som 
läskända saknas, kan urdragning ske enbart med läskstång och borst
viskare. 

Vapenvård vintertid. 

I06. Vapenvård vintertid innebär särskilt beträffande smörjning spe
ciella problem. Följande särskilda bestämmelser gälla. 

Vapnen böra om möjligt icke tas in i uppvärmd lokal, om deomedel
bart efteråt skola användas utomhus, enär man då riskerar att de ned
isas: De böra i stället förvaras vid den temperatur, vid vilken de skola 
användas. 

Då skjutning i kyla förestår, få anhopningar av smörjmedel ·icke 
finnas i vapnet. Speciellt gäller detta glidytor, fjäderlägen och fjädrar 
samt gaskanaler. V:id a)ltomatvapen, kan det vid mycket stark kyla 
(under - 30°) vara nödvändigt att börja skjutningen med helt torra 
mekani:;mdelar. För att hopskärning skall undvikas, pågjutes dock 
vapenolja l (förtunnad med 1/3 lättfotogen), då vapnet blivit uppvärmt 
genom eldgivning. 

Faran för isbildning måste ständigt uppmärksammas. Uppstår sådan 
i loppet, kan vapnet sprängas vid skottlossning. Efter eldgivning under 
snöfall är risken stor för att mekanismen skall frysa fast, särskilt vid 
automatvapen. Åtgärder böra därför vidtas, så att snö hindras att 
tränga in i lopp, mekanism, låda eller magasin. 

Atgärder i samband med skjutning. 

III. Före skjutning skall mynningsskyddet tas bort och vapnet dras 
ur. Loppen kontrolleras. · 

Under skjutning skall soldaten, 
om hinder uppstår vid laddning, göra patron ur (plundra) och kon

trollera, att patronläget är fritt (har t e hylshals fastnat, dras denna ut 
med hylsutdragal'e, är patronläget smutsigt, användes patronlägesläsk; 
angående förfarande om projektil fastnat se not 4 sid 17), samt 

i övrigt ge akt på vapnets •sätt att funktionera och genom åtgärder, 
såsom fortlöpande smörjning, pipbyten m m, förebygga eldavbrott. 

Så ofta tillfälle därtill ges, böra sävskilt automatvapen rengöras, för 
att funktioneringen härigenom skall säkras. 

II2. Vapenolja l användes vid behov av fortlöpande smörjning under 
pågående eldgivning med automatvapen (utom vid kulsprutepistol som 
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nm smörjes med vapenfett 1). Om vapnen äro insmorda med vapenfett 
l , uppträder behov först efter nedan angivna ungefärliga skottantal (kan 
Vltriera beroende på eldhwstighet, yttertemperatur, individuella egen
Hkapei' hos vapnet nl m). 

Kpist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400-500 sk 
Ag, kg och pistol . . . . . . . . . . . . 200-300 sk 

Fortlöpande smörjning måste ·ske med tätare intervaller än ov.an an
givna. Det är därför fördelaktigt att vid uppehåll i eldgivning rengöra 
vapnet och verkställa omsmörjning med vapenfett l. Vintertid använ
des för fortlöpande smörjning vapenolja l, eventuellt förtunnad. 

ll3. Efter skjutning skall loppet snarast dras in med vapenfett l, och 
sådana delar, som utsatbs för krutgasens inverkan, smörjas in med 
samma fett. Mynningsskydd sättes på. Daglig tillsyn skall därefter 
snarast möjligt utföras. 

Vård av ammunition. 

121. Fukt och väta förstöra snabbt all ammunition, och även lådor ta 
skada därav. Ammunitionen måste därför med alla medel skyddas där
emot. Ammunitionslådorna få icke, vare sig de uppställas i det fria eller 
under tak, ställas direkt på marken eller golvet utan skola placeras på 
läkt eller plank, ·så .att de komma några cm från underlaget. De böra 
icke placeras omedelbart intill en vägg, utan även åt sidorna bör luften 
ha några cm fritt spelrum. Mot regn skyddas ammunitionen, om den är 
upplagd utomhus, med presenningar eller eventuellt med skyeldstak 
och skyddsväggar. Vid lagring av ammunition i täckta rum, t e skydds
rum, källare e d, är det oundgängligen nödvändigt, att betryggande ven
tilation är anordnad. 

Har ammunition eller dess förpackning utsatts för fukt och väta, 
öppnas lådorna (dock ej igenlödda lådor), och ammunitionseff~kterna 
tas ut. Lådorna ställas att torka eller ersättas med torra lådor. Am
munitionseffekterna torkas med trasor eller trassel, så att fukt och rost 
i möjligaste mån avlägsnas, varefter de metalldelar, som angripits, lätt 
insmörjas. 

Ammunition, som är särskilt ömtålig för fukt och väta, förvaras i 
igenlödda eller lufttätt slutna förpackningar. Dessa förpackningar få 
icke i onödan öppnas. Ammunition, som förvaras i brutna förpackningar, 
bör i första hand förbrukas. 

Tändrör äro i allmänhet känsEga för fukt. Om vissa pressade krut
detaljer inuti röret angriprus av fukt, kunna de vittra sönder och rörets 
funktion äventyras. I vissa fall kunna därigenom även eventuella säk
ringar' skadas eller förstöras. 
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122. Kyla skadar icke ammunitionen men kan göra t e krut spröLL <H 'Ii 
känsligt för slag. - Krossat krut kan medföra vapensprängning. A 111 
munitionen kan 'skadas av ha;stiga temperaturväxlingar, emedan fu k l 
kan avsätta sig på de ännu kalla ammunitionseffekterna vid en höjn i 11 ~ 
av lufttemperaturen. 

123. Måttlig värme under kortare tid är icke skadlig. Hög t emperal! ll', 
som kan erhållas, då ammunitionen eller lådorna en varm sommard a~ 
få ligga i solen, är däremot skadlig. Krutets fuktighetSihalt och dänn<•d 
dess egenskaper förändras. Ammunitionseffekterna skola därför föl·
varas i skugga eller övertäckas, så atL de icke utsättas för direkt sol
sken. Presenningar eller annan täckning får dock icke läggas direkt pi\, 
ammunitionslådorna. 

124. Ammunitionen måste noggrant skyddas från föroreningar, såsom 
sand och lera, emedan vapnen kunna förstöras av smutsig ammunition . 
Särskilt gäller detta, OIIJ. ammunition insmorts med f.ett eller olja och 
sandkorn fastnat i insmörjningsmedlet. Ammunitionen måste därför av
torkas före användningen, om den kommit i beröring med sand och 
lera. 

125. Ammunitionen får icke utsättas för ovarsam yttre behandling. 
Särskilt känsliga för den yttre behandlingen äro rör, hylsor, patroner, 
tändmedel och förpackningar. Tillbucklade hylsor och patroner passa 
icke i vapnen och äro därför oanvändbara. Modellförpackningen måste 
behandlas varsamt, vare sig den innehåller ammunition eller är tömd. 

Modellförpackningarna äro icke att betrakta som förbrukningsmate
riel. De skola, liksom även patronhylsorna, i största möjliga utsträck
ning tillvaratas och återsändas. 

Vård av uniformspersedlar m m. 

131. Soldaten skall hålla sina persedlar rena och själv utan tillsägelse 
avhjälpa mindre fel. Han skall därför vara försedd med skoborste och 
klädesborste, nål och tråd (stoppgarn). 

132. Våta klädespersedlar qöra icke göras rena, förrän de torkat. Vid torkning 
böra kläderna hänga fritt. Kappor och vapenrockar böra hängas upp i s k galge. 

Ytliga smutsfläckar, som icke försvinna genom borstning, avlägsnas med 
varmt vatten och såpa eller annat lämpligt fläckuttagningsmedel. 

Mindre revor sys ihop med fin enkel tråd. Kanterna hopfogas försiktigt med 
små täta stygn. Knappar sys fast med grov och stark, dubbel eller hoptvinnad 
tråd. 

133. Strumpor och vantar skall soldaten lära sig att tvätta och laga. Tvätt
ningen får icke ske i hett vatten. 
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134. Skor göras rena, torkas och smörjas med lädersmörja. Vid torkning få skor
na icke utsättas för starkare värme än 35° , då lädret eljest tar skada. Torkningen 
underlättas, om skorna fyllas med papper, hö eller halm. Insmörjning bör icke 
ke förrän skorna halvt~rkat. Skorna skola smörjas i uppvärmd lokal, då läder-

smörjan i annat fall icke upptas av lädret. Vid mycket st räng kyla skola skorna 
icke smörjas utan böra endast lätt ytbehandlas med vaxkräm e d . . 

13'5. Kokkärlet skall torkas torrt snarast efter användningen och göras rent med 
varmt vatten. Skura icke med sand eller andra ämnen som kunna repa eller fräta. 
- Matbesticket göres rent med varmt vatten och torkas av. - Matto.rnistern 
skall, särskilt om feta matrester blivit kvar, tvättas med såpa och vatten samt 
därefter hängas upp till torkning. Regnskydd skall hållas fritt från jord och lera 
och hängas upp till torkning, om det är vå tt. 
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Automatgevär (ag) m/42. 

151. Automatgevärets huvuddelar äro: pipa med mynningsrjng, gasrör 
och riktmedel, låda, rörliga delarna (låsstycke och slutstycke), bakstycke 
med säkringsanordning, underbeslag med avfyringsanordning, kåpa 
med framföringsfjäder, stock med handskydd och beslag samt magasin. 

152. Pipan har en kaliber av 6,5 mm och är räfflad som en gevärspipa. 
Den är framtill försedd med rekylbroms (mynningsbroms). Ett stycke 
från mynningen går från loppet ett gasrör, som fortsätter bakåt ovan
för pipan. 

Längst fram på utsidan av pipan finnas gängor för lösskjutningspropp. 
Gängorna skyddas av mynningsringen. , 

På pipan äro riktmedlen - sikte och korn - fästade. Siktet höjes 
eller sänkes, då siktratten vrides. Det kan inställas på var 100. m från 
100 till 800m för torpedammunition och från 100 till 600 m för ogival
ammunition. I fön-a fallet finnes en spetsig projektil avbildad vid av
ståndsskalans fönster, i det senare en trubbig projektil. Kornet är skyd
dat av en skyddsring. Det kan flyttas i sidled med kornskruven. Korn
klacken är graderad i streck. 

153. Lådan har spår invändigt för låsstycket och utvändigt för kåpan. 
Framtill är pipan inskruvad, och ovanför denna sticker bakre delen av 
gasröret ut bakåt. I lådans botten finnes en klack med låsyta för slut
stycket samt utkastare, slutstycksspärr och avtryckarspärr. 

154. De rörliga delarna äro låsstycke och slutstycke. 
L å s s t y c k e t har utvändigt styrlister för lådans spår, baktill ett 

hål ·för framfäringsfjädern och ett hak för kåpans hake samt framtill 
en framskjutande cylindrisk gaskammare, som vid stängd .mekanism 
omsluter bakre delen av gasröret. Invändigt är det utformat tillläge för 
s l u tstycket. 

I s l u t s t y c k e t finnes hål för tändstiftet, som hålles tillbaka av 
tändstiftsfjädern. Framtill märkas stötbotten och utdragare, ,baktill två 
styrklackar och nedtilllåsyta. 

155. Bakstycket bromsar upp de rörliga delarnas bakåtgående rörelse. 
Det är fäst vid lådans botten med säkerhetsspärren (163 c). 

Automatgevär (ag) m/491. 
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Kornskyddsring 

Mynningsbroms 
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Bakstycke 

Säkerhetsspärr 

Bild 1. A1ttomatgevär m/42. 
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Bild 2. Automatgevär m/ 42. Genomslcäming. 
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Balcstyclcet . 

Kåpan, Slutstyclcet. 

l. säkerhetsspärren. 
2. Tapp fÖr hålet på skyddskåpan. 

7. Styrlister. 
8. Klackar för slutstycket. 

3. Hake för låsstycket. 9. Läge för slutstycket. 
4. Grepp. 10. Gaskammaren. 
5. Tapp för framföringsfjädern. 11. Bakre delen av tändstiftet. 
6. Framföringsfjädern. 12. Utdragaren.· 

Bild 3. Detaljer av automatgevär m/42. 

Då säkerhetsspärren är överförd till höger, är vapnet ·säkrat, till 
vänster osäkrat. 

156. I unde1·beslaget, som är fastskruvat på lådan, finnas magasins
spärren och avfyringsinrättningen. 

157. Kåpan har grepp, som underlätta mekanismrörelse för hand. 
Framtill finnes läge för en laddram, baktill ett hål, som svarar mot bak
styckets tapp. Invändigt finnas en styrtapp för framföringsfjädern och 
en hake, som vid mekanismrörelse griper tag i låsstycket, så att även 
detta följer med bakåt. 

153. Framföringsfjädem består av två delar, vilka hållas samman av 
en tapp. 

159. stockens bakre del kallas k o l v med kolvhals, dess främre del 
f ö r s t o c k med handrännor. Till stocken hör h a n d s k: y d d e t, 
som täcker gasröret och pipans bakre del. 

160. Magasinet, som rymmer 10 patroner, fästes med magasinsspärr. 

161. Tillbehör äro gevärsrem med tilläggshake och tygfodral med in· 
nehåll. 
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Tygfodralet innehåller l hylsutdragare, l patronläge,släsk, l oljedosa, 
l borstviskare, l oljekanna, l universalnyckel samt l låda för reserv
delar och verktyg. 

Lådan för reservdelar och verktyg innehåller l utdragare, l utdragar
fjäder, l utdragarstift, l tändstift, l tändstiftsfjäder, l tändstiftspinne 
samt 'I verktyg för utdragarens borttagande. Stundom ingår även l fräs 
för mynningsbroms. · 

Funktionering. 

162. Automatgeväret har gasuttag på pipan. 
Då automatgeväret är laddat och klart till eldgivning, ligga de rör

liga delarna i framfört läge och en patron i patronläget. Låsstycket ligger 
i sitt främsta läge, så att slutstyckets bakre del är nedpressad mot lås
ytan i lådans botten och så att gaskammaren omsluter bakre delen på 
gasröret samt griper in i urtaget på lådan . . Tändstiftet hålles tillbaka av 
tändstiftsfjädern. Hanen hålles upphakad i tillbakafört läge. · 

Då avtryckaren föres .bakåt, frigöres hanen och slår fram mot tänd~ 
stiftet (skottet avlossas). Härvid alstrar krutgasen ett kraftigt tryck 
mot projektilen, som tvingas framåt i loppet, och mot de rörliga delarna. 
På grund av slutstyckets ställning kunna de rörliga delarna icke sam
tidigt pressas bakåt av trycket på stötbottnen. 

Då projektilen passerar gasuttaget, strömmar en del krutgas uppåt 
och bakåt genom gasröret och för låsstycket'bakåt. 

Under den första delen av låsstyckets rörelse bakåt lyftes slutstyckets 
bakre del ur sitt nedpressade, låsta läge. Under den fortsatta rörelsen 
följa slutstycket och hylsan med. Rörelsen hejdas av bakstycket, och 
hylsan kastas ut. Under denna rörelse bakåt spännes hanen och hakas 
upp i tillbakafört läge. Då kåpan befinner sig i sitt bakre läge och 
geväret är osäkrat eller osäkras, påverkas haken av säkerhetsspärren, 
så att låsstycket frigöres från kåpan och föres framåt . 

Framfäringsfjädern pressar de rörliga delarna framåt. Sintstyckets 
under främre kant för en patron in i patronläget, där den fattas av ut
dragaren. I sista delen av den framåtgående rörelsen deltar endast lås
stycket, varvid slutstyckets bakre del pressas ned i låst läge. 

Förnyad avfyring kan icke ske, förrän avtryckaren släppts fram och 
endast om låsstycket är i sitt främsta läge. 

Om magasinet är tömt, hakas slutstycket upp i tillbakafört läge av 
slutstycksspärren, som pressas uppåt av patronföraren. 

Isärtagning och sammansättning. 

163. Isärtagning sker på följanlie sätt. 
a) Kontrollera att patronläget är tomt. Tag vid behov bort maga

sinet. Härvid måste magasinsspärren tryckas framåt. 
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b) Tryck vid behov ~ed patronföraren och för kåpan till fullt fram· 
fört läge. 

c) Ställ säkerhetsspärren rakt bakåt och lyft upp bakstycket. 
d) Tryck kåpans hake nedåt, så att den frigöres från låsstyck~t. Håll 

därunder emot bakom kåpan och släpp tillbaka denna under langsam 
eftergift. Tag bort kåpan och framföringsfjädern. 

·-;;) Tag bort de rörliga delarna. 
f) Skilj slutstycket från låsstycket genom att lyfta dess låsklackar 

ur spåren i låsstycket, föra det framåt och vrida det något. 
g) Tag vid behov bort tändstiftet och tändstiftsfjädern genom att 

trycka ut tändstiftspinnen åt sidan samt utdragaren genom att med en 
smal mejsel trycka ut utdragarstiftet bakåt. 

h) Vid särskild tillsyn får dessutom underbeslaget tas bort. Detta bör 
helst utföras av vapenmekaniker och tillgår så:lunda. , 

Skruva bort de tre underbeslagsskruvarna och tag bort underbeslaget. 
Härvid måste säkerhetsspärren vara i mittelläge, såvida icke bakstycket 
är borttaget. Hanen skall vara spänd. Se till, att distanshylsan på den 
mellersta underbeslagsskruven ej kommer bort. 

Släpp fram hanen med långsam eftergift. Tag bort slagfjädern. 

164. Sammansättning sker på följande sätt. . 
a) Om underbeslaget varit borttaget, fastsättes det sålunda. 
Sätt fast slagfjädern, spänn hanen och vänd underbeslaget medo var: 

bygeln nedåt. Träd en underbeslagsskruv genom det mellersta halet 1 

underbeslaget och träd på distanshylsan på skruven. 
Passa in underbeslaget underifrån i stocken så, att hanen kommer 

över urkopplaren. Skruva fast underbeslagsskruvarna. 
b) Sätt vid behov fast tändstiftet, tändstiftsfjädern och utdragaren. 
c) Lägg in slutstycket i låsstycket och för det till sitt mest frain

skjutna läge. 
d) För in de rörliga delarna i _lådan. Hä~vid måste f~.ri't hanen och 

sedan, om magasinet är insatt 1 vapnet, aven patronforaren pressas 
nedåt för att slutstycket skall kunna passera. 

e) För kåpan till sitt främsta läge, så att de~. hakas .~a~t vi.~ lås
stycket av sin hake. Härvid tillses, att tappen for framformgsfJadern 
passar in i skarvhylsan. . 

f) Sätt fast bakstycket och ställ säkerhetsspärren i osäkrat läge. 
g) Lossa kåpan genom tryck på dess hake och släpp den bakåt under 

långsam eftergift. 
h) Gör avfyring och säkra. 
i) · Sätt fast magasinet. 
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Kornet kan vid behov tas bort. Man lossar därvid på mynnings
ringen så mycket, att sparrplåten släpper taget om kornet. Skruva där
efter ut kornet med kornskruven. 

Handhavande och vård. 

(Se »Allmänna bestämmelser för vård av tygmateriel».) 

165. Före skjutning skall slutstycket och dess styrklackar smörjas med 
vapenolja l. 

Under skjutning skall 

patronläget då och då göras rent och smörjas med patronläsken och 
vapenfett l (vid stark kyla förtunnad vapenolja) och helst även ammu
nitionen insmörjas genom att vapenolja l droppas på patronerna i 
magasinet, 

slutstyckets styrklack:ar då oeh då smörjas med vapenolja l, 
eldgivning med mer än 100 skott i tät följd undvikas; öppen meka

nism underlättar avkylningen. 

166. Daglig tillsyn utföres enligt 87. 

167. Särskild tillsyn utföres enligt 88. Har underbeslaget varit bort
taget, tillses, att dess skruvar dras åt hårt, då de åter anbringas på 
sina platser. 

Åtgärder vid eldavbrott. 

168. I princip vidtas samma åtgärder som vid kg. Härvid är att märka, 
att låsningen är fullständig, då Iåsstycket är fullt framfört. Gastrycks
fel kan bero på stukning eller smuts kring bakre delen av gasröret. Vid 
behov göres gasrörets öppning ren med rörfräsen samt smörjas styr
klackarna med vapenfett l (vintertid förtunnad vapenolja l). Sliten 
eller slapp utdragare förorsakar utdragningsfeL Glapp i magasinsinfäst
ningen medför matningsfeL Åtgärder vid kg se 271-273. 

Skjutning med lös ammunition. 

169. Vid skjutning med lös ammunition användes särskild lösskjut
ningspropp (märkt med L), som skruvas på i stället för mynningsringen. 
Innan lösskjutningsproppen skruvas fast, göres mynningsbromsen ren 
med därför avsedd fräs. 

Gevär (karbin). 29 

Gevär (karbin). 
Gevär m/96. 

176. Följande gevä~styper finnas: 
6,5 mm gevär m/96 och m/38, 
karbin ?n/94. 

1'7'7. Gevärets huvuddelar (bild 4) äro pipa med riktmedel, låda, 
mekanism, stock, beslag samt bajonett med balja. Till geväret hör 
läskstången. 

178. Dessutom finnas vissa tillbehör (184). 
Pipans urborrning, loppet (bild 5), är försedd med fyra spiralgående 

urtagningar, räfflor. De mellanliggande delarna av pipans gods kallas 
bommar. Loppets tvärlinje (kaliber) är 6,5 mm. Loppets bakre del är 
urfräst till samma fOirm som patronen och kallas patronläge. På pipans 
övre sida äro sikte och korn fästade . Siktet kan inställas för var 100. m 
av avstånden 300-2 000 m 1 (bild 6). Gevär, avsedda för prickskjutning, 
ha kikarsikte (201). 

179. I lådan, ,som är påskruvad pipan, ligger mekanismen. 
Mekanismen utgöres av slutstycke med tändstift, slagfjäder, styr

hylsa och säkerhetsspärr, avfyringsinrättning, repeterinrättning (patron
förare, 

1

hlagasinsfjäder och magasinsbotten) m fl de'lar (bild 4 och 
8-10). 

180. stockens bakre del kallas kolv med kolvhais, dess främre del för
stock med handrännor. Till stocken hör handskyddet, som täcker pipans 
bakre del. 

181. Till beslagen räknas underbeslaget, vars bakre del bildar var
bygeln, övre bandet, som håller samman pipan med stocken, nedre 
bandet med övre rembygeln samt handskyddsringen, bakplåten m fl 
delar. 

182. Läskstången användes vid loppets dragning. I ena ändan finnas 
gängor för borstviskaren. 

183 . . Bajonetten fästes på geväret, om detta skall användas såsom stöt
vapen. På bajonetten märkas klingan, fästet och spärren (bild 4). Baljan 
tjänar som skydd för klingan.2 

184. Tillbehör äro kornskydd, gevärsrem med knapp, löpare och till
läggshake,3 mynningshylsa, oljedosa och borstviskare. 

1 På vissa gevär kan siktet inställas för var 50. meter fr o m 100 (150} m. 
2 Under övningar fästes baljan vid gevärsbajonetten med särskild baljfästare eller 

metalltråd. 
a Vid eldgivning kan tilläggshaken krokas loss från nedre rembygeln, väns~ra armen 

trädes in i slingan på remmen, vilken föres upp över armbågen 'och sedan tJänar som 
stöd. 



30 III . Eldhandvapen och kulsprutegevär. 

Läskstån gen 

övre bandet Klin gan 

K nivbajonetten 

F örstocken 
~~lJ,äst<>t 

Nedre bandet Spärren 

ö vre rembygeln 

'i 
j • 

' 4. 

Handskyddet 

Han d1·änn a· 
Siktet _..,. 

Mohru-·+ 
Kolv halsen , 

.,. stocken 

Nedre r embygeln ~·. W~ 

Kolven ~ 

B akplilten. "· ·' 

Bild 4. Gevär m/96. 

·~~ 
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egocb 

Bild 5. Genomskärning av pipan. 

Bild 6. Gevärets sikte. 

- - -Siktramen • 

~ ~ siktlöparen 

1 ,J--- Siktlöparspärren 
l .- ,,J 

. --
'-.....__ Siktskårnn 

Bild 7. Karbinens sikte. 
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. ~ 

Gevär (karbin) . 

lsä1'tagning och sammansättning. 

191. Isärlagning sker på följande sätt. 
Osäkra vapnet och spänn slagfjädern. 
För säkerhetsspärren rätt upp (bild 9: 3). 
Håll slutstycksspärren åt sidan och drag 

ut-slutstycket ur lådan. 
Skruva ut styrhylsan ur slutstycket. 

l. Då vapnet kan avfyras . 

2. Då vapnet är säkrat. 

3. Då vapnet skall tas isäJr. 

Bild 9. säkerhetsspärrens lägen. 
Bild 10. Melwnismens 

isärtagning. 

33 

Stöd tändstiftet mot lämpligt föremål, som icke skadar dess spets. 
Håll säkerhetsspärren i tumgreppet och pressa nedåt så långt, att tänd
stiftsmutterns spänntand blir fri från styrhylsan enligt bild 10. 

Vrid tändstiftsmuttern 1/4 varv och tag bort den. 
Slappa slagfjädern försiktigt. Tag isär tändstift, slagfjäder, styrhylSa 

och säkerhetsspärr. 
Tryck in magasinsbottenSpärren med en patron eller tändstiftets bak

ända och för magasinsbottnen bakåt. Tag ut magasinsbottnen med ma
gasinsfjädern och patronföraren. 
2 - Soldl Mtrl. 503343. 
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1_92. Sa11111nansättning sker i motsatt ordning. Därvid skaJl tändstiftets 
sifferstämpel vara vänd uppåt och sl;tg.fjädern slappas, sedan slut
stycket förts in i lådan. Detta sker på följ'ande sätt. 

Osäkra vapnet. 
För handtaget rätt upp. 
Tryck tändstiftsmuttern framåt; under det att avtryckaren föres 

bakåt. 
För ned handtaget. 
Säkra vapnet. 
När magasinsbottnen sättes fast, skall en tydlig kn~pp höras. 
Numrerade delar, som tillhöra olika vapen, få icke förväxlas. 

H andhavande och vård. 
(Se ·Allmä~na bestämmelser för vård av tygmateriel..) 

196. Efter daglig tillsyn (32 och 87) skall siktet vara nedfällt oeh in
s~ällt på lägsta avstånd, sltagfjädern slappad, vapnet s:äkrat och myn
nmgsblecket fastsatt. Spänd slagfjäder slappas utan avfyring {192). 

197. Vid dragning (98-100) föres utkastaren, om rengöringsslutstycke 
icke finnes, åt sidan så långt som möjligt och hålles fast genom att en 
träpinne eller hopvikt lapp sättes mellan lådväggen och s1utstycks
spärren. Om man ej har rengöringsklove, lägges geväret på ett bord 
e d med varbygeln mot bordskanten. Då icke heller bord finnes, biträda 
två man varandra, varvid den ene håller geväret stadigt, stött t e emot 
ett knä, medan den andre utför dragningen. 

Kikarsikte. 

201. Kikarsikte består av tub och hållare. 
Två svenska och en tysk typ finnas under beteckningarna AGA 

3 X 65 (m/42 och m/44) respektive Ajack 4 X 90 (m/41). Tuben är 
smalare på m/42 och m/44 än på m/41. På dess mellandel finnes bak- · 
till en ring med lättrat grepp och skala för okularinställningen samt 
framtill avståndsskruven med Usskruv. Avståndsskalan är graderad för 
6,5 mm torpedammunition från O till 800 m (på vissa kikarsikten till 
600 m). För 6,5 mm ogivalammunition inställes siktet enligt följande 
tabell. 

150 200 250 300 350 400 skjutavstånd 100 
--~-----+----~~--+-----~--~-----

A vs tändsinställning på J 

kikarsiktet . . . . . . 125 175 225 300 375 450 600 

- - ------ --·-----~-----------------
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På tubens mellandel är en hållare för kikartuben fastsatt med två 
överfallsband. Med hållaren fästes kikartuben vid geväret. På hållarens 
vänstra sida är en låsarm och genom foten två sidjusteringsskruvar 
anbringade. På geväret är en annan hållare fastskruvad, i vars laxspår 
ett låsstift för låsarmen finnes. 

202. Till kikarsiktet hör ett okular- och objektivskydd av läder samt 
en fodral av plåt. 

Tub och hållare måste ha samma nummer. 
Kikarsiktet förvaras i ett plåtfodraL Det måste handhas med största 

varsamhet. Då kikartuben fästes på geväret, tillses, att hå1larens lax
spår och laxfot äro fria från föroreningar samt att låsarmen är f;älld 
bakåt. När siktet kommit på sin plats, fälles låsarmen försiktigt framåt. 
Alla stötar och slag måste omsorgsfullt undvikas. 

Vapen försett med kikarsikte skottställes i regel av vapenmekaniker. 

Bild 11. Kikarsikte m/41. 

l. Okular. 
2 .. Okularinställning med 

gummikåpa. 
3'. Avståndsskruv. 
4. Låsskruv. 

5. Hållare på kikartuben. 
6. Låsarm. 
7. Justeringsskruv. 
8. Hållaren på geväret. 
9. Objektiv. 

{6,5 mm geYär m/911}, SOID är försett med kikarsikte, benämnes gevär m/41.) 

Karbin m/94. 

206. Karbinen avviker i följande avseenden från gevär m/96. 
Pipan är kortare och i hela sin längd lagrad i stocken. 
Kornet skyddas av 2 uppstående öron. 
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Siktet (bild 7) är inställbart för 300 m (nedfällt läge) 1 600 m. 
Det skall i nedfällt läge vara fastlåst med siktlöparen. 

Mekanismens handtag är böjt nedåt. · . 
Bajonetten och dess fästanordningar ha annan konstruktion. Fäst

anordningen finnes ej på alla karbiner. 
Karbinremmen är fästad på sidan av vapnet, varig·enom vapnet ligger 

bättre, då det bäres på ryggen. Knapp för remmen erfordras ej. 
Indragning sker på följande sätt. Borstviskaren skruvas på snörets 

gängade tapp så, att den sitter väl fast. Karbinen hålles med mynningen 
nedåt (utan att marken beröres), och läsksnörets tyngd släppes ned 
genom loppet. Karbinen vändes och stödes med kolven mot marken. 
Snöret dras med ena handen rakt uppåt, medan det med andra handen 
hindras att skava mot mynningen. 

Tillbehör äro karbinrem, oljedosa för karbin med läsksnöre och 
borstviskare. 

207. I övrigt gälla bestämmelserna för gevär m/96. 

Gevär m/38. 

211. Geväret är ett jö1·kortat gevär m/96 med karbinmekanism och 
något ändrade riktmedel. 

Kornet skyddas av ett kornskydd. 
Siktet är ett bågklaffsikte för 100 (150)- 600 m. Siktskåren är U

formad. 
En del gevär m/ 38 ha samma slags mekanism 0ch riktmedel som 

gevär m/96. På siktramen till dessa har man dock anbringat det s k 
SM-siktet, vilket utgöres av en skruvan9rdning, som kan ställas in för 
250-600 m. 

212. I övrigt gälla bestämmelserna för gevär m/96. 

Kulsprutegevär (kg). 

221. Av kg finnas 3 typer: 
6,5 mm kulsprutegevär m /37 och m/ 21, 
6,5 mm kulsprutegevär m/ 401 och 
6,5 1nm kulsprutegevär m/39.1 

Kulsln·utegevär m/37 (m/21). 

222. Olikheterna mellan kg m/21 (bild 15) och kg m/37 (bild 12- 14) 
äro betingade av att pipan är utöytbar på m/37 men ej på m/21. 

1 Ej beskrivet här. 
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Kg huvuddelar äro. pipa med bärhandtag (saknas vid m/ 21), gas
regulator, cylinder med benstöd (vid m/21 med handskydd), låda .med 
buffert- och framföringsanordningar, kolv, underbeslag med avfyrmgs
och säkringsanordningar, rörliga delar, riktmedel och magasin. 

De rörliga delarna, som vid skjutning röra sig fram och tillhaka äro 
pistong med ramstycke, hane, slutstycke och länkar. 

'223. Pipan har en kaliber av 6,5 mm och är räfflad som en gevärs
pipa. Den har 15 cm från mynningen en nerlatgående gaskanaL Denna 
slutar på m/21 i cylinderfästet och på m/37 i cylinderhuvudet, som på 
denna modell är fast förenat med pipan. Mynningen skyddas av en 
mynningsring. Baktill är pipan på m/37 försedd med gängade och sl~ta 
sektorer för fästande vid lådan. På m/ 37 är bärhandtaget lagrat krmg 
pipans bakre del. 

224. Gasregulatorn fåstes i cylinderhuvudet med sin fästskruv, som 
lossas och dras åt med universalnyckeln. Dess kropp, som kan ställas 
in i tre lägen, vilka svara mot var sin gaskanal, styres i rätt läge av 
ledarbanor, som glida mot en styrklack inuti cylinderhuvude~ .. På krop
pens ställskiva äro instämplade bokstaven S (skarp ammumtwn) eller 
L (lös ammunition) samt gaskanalernas diametermå~~· I ~antenJinn~s 
dessutom tre skåror, som svara mot gaskana:lerna. stallskiVan stalles m 
mot cylinderhuvudets ståndmärk e.· 

Inuti gasregulatorn finnes en inre - mindre - och en yttre - större 
- urborrning. I den större urborrningens inre del finnes ett slaggspår. 
Då de rörliga delarna äro i framfört läge, ligger pistonghuvudet i den 
större urborrningen. 

225. Cylindern har gasutströmningshål ocp benstödsfäste. På m/21 
märkes längqt fram cylinderhuvud med fästklack. 

Den egentliga cylindern fortsättes bakåt av cylinderstödet, på vilket 
på m/21 handskyddet är fästat och som längst bak har låsklack med 
hål för cylinderbulten. 

226. Lådan har på m/ 37 framtill piplagret och låsmuttern, vilka in
vändigt ha släta och gängade sektorer. Låsmuttern vrides och . hålles 
fast i stängt eller öppet läge av låsarmen. Invändigt i lådan finnas två 
styrlister med bakåt avrundade klackar och en rörlig styrplatta. För 
främre länken finnes i lådans tak en urtagning, vars bakre del även 
utgör låsyta för främre länken. På högra sidan finnas utkastarhål och 
hål för hanbulten. 
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Låsmuttern -------- --WI

Piplagret - -------- -lit

Lås klacken---------

Underbeslagsbulten 

A vtryckarstångramen 

A vtryckarstångfj ädern 

Avtryckaren --"-----1il\< 

Avtryckarlänken ~~~iiii~ 

Omställaren 

Omställarfjädern 

Avtryckarstången 

Bild 12. Kg m/37 (bakre delen). 

Cylinderbulten 

slutstycket 

Slutstycksbulter . 
Tändstiftet 
Främre länken 
Tändstiftets 
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Bakre länken 
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Spännhaket 
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Siktet 
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Fjädertappen 
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Bufferthylsan 
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Fjäderhuset 
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Bakplåten 

Kolvskruven 

Kornet 

Cylinderns 
gaskanal 

Kulsprutegevär. 

Cylind~iska - ---- --
delen 

Städklacken -------

Benstödsfästet 

Övre rembygeln 

Pistongen --------

<:;yli!ld~stödet ----- - -
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~agasinsbottnen 

Bärfumdtaget 

r-----/ilfll\1--- Cylinderbulten. 

----- Slutstycket 
--- --- Slutstycksbultett 
------ Tändstiftet 

Bild 13. Kg m/37 (främre delen). 
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Bild 14. Detaljbild. av gasregulator, pistong huvud, 

gaskanaler m m på kg m/37. 

Handtaget är lagrat i ett spår på lådans vänstra sida och har ett hål, 
genom vilket hanbulten sättes fast och tas bort. 

Buffertanordningen, som är lagrad i en i lådans bakplan fastskruvad 
bufferthylsa, hejdar mjukt den bakåtgående rörelsen. 

Fmmföringsanordningen, som är lagrad i ett i bufferthylsan fast
skruvat fjäderhus, för fram de rörliga delarna. Framfäringsfjäderns 
tryck förmedlas av f:ramföringsstången. 

Bild 15. Kg m/'27 . 

227. Kolven är av trä och omsluter buffert- och framföringsanord
ningarna. 
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22ft Underbeslaget täcker bakre, undre delen av lådan och fasthålles 
baletill av lådans fläns, framtill av underbeslagsbulten. Det är utformat 
till en pistolkolv med varbygel och har framtill utkastare och magasins

·'~1Järr. 
Avfyringsanordningen består bl a av avtryckare, avtryckarlänk och 

avtryckarstång med spänntand. 
·- Säkrings,anordningen består bl a av omställaren. 

229. Pistongen har längst fram pistonghuvudet med slaggspår och styr
flänsar. Ramstycket, som är fästat med någon rörelsefrihet vid 
pistongen har undertill spännhak för avtryckarstångens spänntand. 

Hanen är lagrad längst bak i ramstycket. 
Slutstycket, som styres i lådan av styrlisterna ooh styrplattan, har 

nedtill en patronförarklack. Utdragaren hålles i sitt läge av en fjäder. 
Tändstiftet sitter i ett genomgående hål i slutstycket. 

Främre länken är rörligt fästad vid slutstycket. I framfört läge kan 
dess bakre del föras uppåt, så att låsytan ligger an mot lådans låsyta. 
Undertill finnas halvcirkulära ledarbanor för klackarna på lådans styr
lister. En avfasad yta håller tändstiftet tillbakafört. då främre länkens 
bakre del är nedförd. 

BakTe länken är rörligt förenad med främre länken genom länkbulten 
och med hanen och ramstycket genom hanbulten. 

230. Siläet är ett ra m sikte med diopter. Det kan ställas in för 200 m 
(nerfällt läge) - l 200 m. 

Kornet är omgivet av skyddsring. Det kan tlyttas i sidled med korn
skruven. Kornklacken är graderad i streck. 

231. Magasinet, som rymmer 20 patroner, tillslutes undertill av en lös
tagbar botten o€h har inuti fjäder och patronförare. Baktill finnes en 
klack för magasinsspärren. 

Tillbehör. 

236. Tillbehör äro väska I, väska II och magasin. Dessutom finnas 
kgrem, bäranordning för legammunition och mekanismskydd. Till kg 
m/37 medföres ett fodral med en reservvipa och putsduk. 

237. Kgremmen består av 2 slingor, förenade med en mässingslänk. 
Den har .sölja, spänne och knapp. 

238. I väska I finnes förstahandsbehovet av rengöringsverktyg m m. 
Universalnyckeln har i ena änden formen av en mejsel. Den halv

cirkulära urtagningen med tapp användes för att lossa och fästa gas
regulator, mynningsring och lösskjutningspropp. Spåret mitt emot denna 
urtagning kan användas, då framfäringsstången skall tas ut eller sättas 
in. I det runda hålet kan }ämpligt föremål anbringas, så att större kraft 
erhålles, då mejseln användes. 
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l f.ltln /1 /.d'l'(t(J <L?'M~ användes för att avlägsna del av hylsa (t e hylshals), 
H!ltll vid hylsbrot t kan ha fastnat i patronläget. Sedan magasinet tagits 
hot•L, lägges den därvid i patronläget, varefter avfyring göres. Vid där
•fler följande handtagsrörelse följer hylsdelen med ut. 

V erictygshandtaget tjänstgör som skaft till en del verktyg. 
B orren för cylinderns gaskanal är märkt »Cyl4,10». 
Borren för pipans gaskanal är märkt »Pipa 2,87». 
Mässingskratsen är avsedd för läget för gasregulatorn. 
Patronlägesläsken skall förses med blånor och är avsedd för patron-

läget. ' 
I oljekannan medföres vapenolja l. 
Reservdelar.• gasregulator, tändstift, utdragare och utdragarfjäder. 

239. I väska Il finnes ett tygfodral med bl a följande verktyg m m. 
3 olika borrar med skaft för gasJ"egulatorns gaskanaler. Skaften äro 

märkta med diametermått, borrarna med l, 2 eller 3 skåror. 
2 rensnålar (varav en ' med snedslipad spets) för gasregulatorns gas

kanaler och l ritsspets för dessas försänkningar. 
Borr med fräs för gasregulatorns inre och skrapa för gasregulatorrns 

slaggspår användas vid avlägsnande av krutslagg o d. De kunna fästas 
i verktygshandtageL 

Magasinsfyllaren har baktill ett läge för laddramen. Då patronerna 
· skola tryckas ned, skall tummen fatta omedelbart framför laddramen. 

Mynningshylsan skruvas fast på mynningen då loppet skall dras. 
Reservdelar: gasregulator, lång handskyddsskruv med mutter (endast 

vid m/21), hanbult, länkbult, utdragare, framföringsstång, 2 avtryckar
stift (magasinsspärrstift), 2 utdragarfjädrar och 5 borrar i reserv för 
gaskanalerna. 

D essutom finnes en universalnyckel. 

Funktionering. 

241. Kg har gasuttag på pipan. 
Då vapnet är laddat och klart till eldgivning, hållas de rörliga delarna 

i tillbakafört läge av avtryckarstången, vars spänntand griper in i ram
styckets spännhak. Främre länkens bakre del är nedpressad, så att 
tändstiftet hålles tillbakafört. Sintstyckets patronförarklack ligger 
bakom den översta patronen i magasinet. 

Vid avfyring intar avtryckarstången vågrätt läge, så att spänntan
den släpper sitt tag i spä:imhaket. De rörliga delarna pressas därvid 
framåt av fjädertrycket, varvid en patron föres in i patronläget och fat
tas av utdragaren. 

Då slutstycket hejdas av pipans bakplan, fortsätter ramstycket och 
hanen framåt, varvid bakre Länken pressar främre länkens bakre del 

---= D 
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uppåt mot lådans låsyta. I sista delen av rörelsen slår hanen till tänd
stiftet {skottet avlossas). På grund av främre länkens läge kan krut
gasens tryck på stötbottnen ej pressa slutstycket ~akåt. 

Då projektilen passerar gaskanalen, strömmar en del krutgas genom 
denna in i gasregulatorn, där den verkar som. en kraftig stöt på pistong
huvudet, så att pistongen sätter sig i rörelse bakåt. Sedan pistong

·-huvudet lämnat gasregulatorn, forts•ätter krutgasen bakåt och ut genom 
cylinderns gasutströmningshåL 

Vid 11örelsen bakåt dras främre länken ned ur sitt låsta läge, varvid 
tändstiftet tvingas tillbaka. I sista delen av den nedåtgående rörelsen 
glida främre länkens cirkulära ledarbanor mot styrlisternas klackar och 
tvinga därigenom slutstycket bakåt (även hylsa, som kärvar, lossas ur 
patro~1läget). 

I den fortsatta rörelsen bakåt följer slutstycket med, varvid hylsan 
dras ut ur patronläget och kastas ut åt höger. Den bakåtgående rörelsen 
hejdas mjukt av buffertanordningen. 

Vid patronvis eld hakas de rörliga delarna efter avfyring upp i till
bakafört läge. Vid automatisk eld fortsätter den fram- och återgående 
rörelsen, så länge avtryckaren hålles intryckt. Då magasinet är tömt, 
stanna de rörliga delarna i framfört läge. 

242. Då omställaren står på A. (automateld), hålles vid avfyring av
trycl:arstången i vågrätt läge av avtryckarlänken, så länge avtryckaren · 
hålles tillbakaförd. Ramstycket hakas därvid icke upp. 

Då omställaren står på P (patronvis eld), föres vid avfyring avtryckar
stången till vågrätt läge, varefter avtryckarlänken släpper sitt tag. A.v
tryckarstångens fjäder pressar sedan spänntanden uppåt , så att ram-
stycket ånyo hakas upp. · 

Då omställaren står på S (säkring), kan avtryckaren ej föras bakåt, 
varför avfyring är omöjlig. 

Isärtagning och sammansättning. 

246. T särtagning sker på följande sätt. 
a} h..vrtrollera att patronläget är tomt, magasinet borttaget och slut

stycket framfört. Tag bort underbeslagsbulten och underbeslaget. 
b) Lägg kg med siktet nedåt. För handtaget . ett par cm tillbaka. 

Fatta framför hanen och släpp fram de rörliga delarna, till dess han
bulten kommer mitt för lådans rurida hål. Stick samtidigt in under
beslagsbulten genom hålet i handtaget och tryck ut hanbulten. Tag bort 
underbeslagsbulten och handtaget. 

c) För ramstycket till dess bakersta läge. Om vapnet därvid hålles 
med riktmedlen uppåt och med kolven höjd, falla hane och framfärings
stång ur lådan. Framfäringsstången kan tas bort med universalnyckelns 

~ 
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gn•pp 1· dun innan åtgärder enligt b ovan vidtagits. Greppet får icke 
Hliippa taget, ty då kastas framfäringsstången med stor kraft ur lådan. 

d) Sätt in universalnyckeln eller underbeslagsbultens fläns i hålet i 
styrplattan och tvinga denna åt sidan. Fatta i bakre l,äni)en och för 
slutstycket bakåt samt lyft upp slutstycket och länkarna i lådan. 

e) Tag bort länkbulten, tändstiftet och vid behov också utdragaren 
(utdragarfjädern får endast bas bort, om den sitber löst). 

f)1 Vrid låsmuttern till öppet läge genom att föra låsarmen nedåt och 
därefter lyfta den utåt. Om låsmuttern kärvar, får den ej lossas genom 
bändning på låsarmens yttre del, ty då kan denna deformeras. Bänd
ningen skall i stället ansättas mot. låsarmens inre del (t e med en uni
versalnyckel, som införes med sin avrundade del under låsarmen) . För 
låsarmen åter bakåt, så att låsmuttern ej oavsiktligt kan vridas till
baka till stängt läge. Tag bort pipan framåt-uppåt. Om pipan kärvar, 
får den ej lossas genom slag på handtaget, ty då stukas dess skänklar, 
så att handtaget blir glappt. · 

g) Tag bort cylinderbulten, cylindern och pistongen. 
h) Tag bort gasregulatorn och benstödet. 

247. Sammansättning sker på följande sätt. 
a) Sätt fast benstödet och ga.sregulatorn. 
b) Lägg vapnet med siktet nedåt. Träd in pistongen i cylindern för

siktigt, så att pistonghuvudet ej skadas. Vänd därvid spännhaket åt 
samma sida som cylinderstödet. För in ramstycket i lådan och kon
trollera, a'tt cylinderns fläns (vid m/21 cylinderfästet) griper trug. Sätt 
in cylinderbulten. För ramstycket till dess bakersta läge och sätt in 
hanen på dess plats. 

c) Sätt in utdragaren. Sätt till sammans länkarna med länkbulten, så 
att bakre länkens trekantiga del vilar mot främre länkens låsyta. Stick 
ned slutstyckets främre ända bakom styrklackarna. 

d) För in tändstiftet. Pressa ned slutstyckets ba:kre del under styr
plattan och för in bakre länken i hanen. 

e) För in hanbulten genom ramstycket, hanen och bakre länken ·samt, 
sedan ramstycket förts framåt, genom lådans hål. För in handtaget i 
dess främsta läge och tryck tillbaka hanbulten innanför lådväggen. 
Kontrollera sammansättningen genom att hälla de rörliga delarna bakåt 
och åter framåt. 

f) Sätt framfäringsstångens ena ända mot framföringsfjäderns tapp. 
Tryck med tummen ·eller med hjälp av universalnyckelns grepp ned den 
andra ändan i läget på ramstyckets bakplan. (Greppet får ej släppa 
taget, ty då slungas framfäringsstången med stor kraft ut ur lådan.) 

g) Passa in urtagningen i underbeslagets bakre kant över flänsen i 
lådöppningens bakersta del. Fäll in underbeslaget på dess plats och sätt 
in underbeslagsbulten. 

l Gäller endast m/37. 

·-
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h) Spänn mekanismen. Sätt fast pipan försiktigt, så att cylinderhuvu
det icke skadas (.gäller icke m/ 21). Gör blindavfyring. 

248. Vid pipbyte tillses först, att magasinet är borttaget och mekanis
men spänd. Pipan tas bort enligt 246 f. Den nya pipan sättes fast enligt 
247 h. 

Vanligen förekommande fel. 

251. Urbränningar i och framför projektilläget uppstå, när vapnet an
vänts länge. Ju större dessa bli, desto mer upphör tätningen mellan pro
jektilen och loppet. Krutgasen kan då delvis strömma förbi projektilen. 
På grund härav blir gastrycket lägre och ojämnare, vilket innebär, att 
funktioneringen blir osäker, skottvidden minskas och spridningen ökas. 

252. Förstorat hylsläge uppstår genom mekanisk slitning, orsakad av 
friktionen, då hylsan under starkt tryck pressas bakåt ur det på grund 
av skjutningen uppvärmda och nedsmutsa•de patronläget. Förstorat 
hylsläge, särskilt i förening med gravrost, orsakar, att hylsan eller delar 
av denna fastnar i patronläget. Genom en omso11gsfull vård och riklig 
oljning fördröjes uppkomsten a v nämnda fel. 

253. stukningar och gmder på pipans låsflänsar kunna uppstå på kg 
m/ 37 genom att pipbyte utföres ovarsamt eller felaktigt. Felet kan göra 
det svårt eller omöjligt att fästa pipan vid lådan. 

254. Glappning m ellan cylinderfägtet och cylinde1·ns fästklack uppstår 
på kg m/ 21 genom slitning och ovarsam behandling. Tätningen blir ofull
ständig, varigenom funktioneringen blir osäker. Urbränningar uppstå 
och ökas snabbt. 

255. Minskad diarneter på pistonghuvudet uppstår dels genom rost och 
urbränningar, dels genom ovarsarrn rengöring. Härigenom strömmar en 
del krutgas ut mellan pistonghuvudet och gasregulatorn. Gastrycket 
mot pistonghuvudet blir försvagat, varför funktioneringen blir osäker. 

256. Skador på spänntand och spännhake uppstå genom slitning och 
genom att avtryckaren icke föres fullt tillbaka vid punkteld. Skadorna 
kunna orsaka dels att ramstycket icke med säkerhet hakas upp och dels 
att säkringen blir otillfredsställande · (vådaskott). 

257. Fö1·svagad utdragarfjäde?' orsakar, att utdragaren icke håller fast 
hylsan ordentligt, varigenom eldavbrott kan uppstå. 

H andhåvande och vård. 
(Se •Allmänna bestämmelser för vård av tygmateriel>.) 

261. Kulsprutegeväret kräver på grund av sin konstruktion mycket 
noggrann tillsyn och vård. 

' 
..J 
l 



,,.. 
41i III. Eldhandvapen och kulsprutegevär. 

Bl tt ti llses, att handskyddsskruvarna på kg m/21 sitta stadigt och 
aLL underbeslagshultens grepp ej går för lätt, ty då kan denna och 
11nd ' r b slaget falla bort. 

Vid vi~.terns i~~rott ~kall kulsprutegeväret inlämnas till vapenhant
verkare for rengormg, sa att det funktionerar väL 

~6~. Som rengöringsverktyg användas i väska I och II (238 och 239) 
r~gae~de verktyg sa.mt rengöringsläsk med borstviskare och knapp, 
laskstang och borstvrskare för cylindern samt vid kg m/21 spegel för 
kontroll av loppet. 

2?3. Buffert- och framfäringsanordningarna rengöras av vapenmeka-
mker. . 

264. Före skjutning (111) skall gasregulatorn ställas in för den minsta 
g askan~!, ~?m. ger god ~u~ktio~. ~id stark kyla (under ~ 30°) kan det 
vara nodvandrgt att borJa skJutnmgen med helt torra mekanismdelar 
(106). 

Under skj1dning (111) skall 
avtryckaren vid avf~ring föras fullt tillbaka (vid automatisk eld 

hållas kvar i detta läge), så att ramstyckets spännhak icke skadas, 
vapenfett l eller vid stark kyla (under - 30°) vapenolja l förtun

nad med 1/3 lättfotogen tillföras de rörliga delarna, i patronläget på 
patronerna i mag-asinet , i lådans inre och på pistonghuvudet ' 

p~tronläget då och då göras rent med patronlägesläsk och' vapenfett 
l (vrd stark kyla förtunnad vapenolja 1), 

ihållande eldgivning om möjligt undvikas, för att pipan icke skall bli 
· alltför upphettad, samt 

upphettad pipa kylas av eller på kg m/37 bytas, så snart tillfälle ges. 
Innan magasinet tas bort, skall alltid mekanismen spännas ty här-

igenom minskas risken · för vådaskott. ' 
Efte: skjutning (113) skall daglig tillsyn (265) snarast utföra•s. Kan 

detta rcke göras, skall loppet utan dröjsmål dras in med vapenfett 1, 
gasre.?ulat?rn sk~uvas ?.ort samt ga~regulatorns inre, pistonghuvud, pa
tronlage, ladans mre framre del, cylmderns främre gängade del och gas-
kanalen insmörjas med vapenfett l. . 

265. Daglig tillsyn utföres enligt 32 och 87. 
Då kulsprutegeväret använts i fuktig väderlek eller i kyla, skall det 

före rengöring hänga minst en timme med mynningen nedåt så att 
vattnet icke rinner ned i buffert- och framföringsanordningarna: 

266. Särskild tillsyn (33 och 88) utföres på följande sätt. 
1.. Loppet rengöres och kontrolleras (vid kg m/21 med spegel). 

. Vrd kg m/21 göres cylinderfästet försiktigt rent och eventuellt slagg 
r gaskanalerna tas bort med borr för pipans gaskanaL 

2. Lådans inre göres rent. Om vatten har trängt in i buffertanord
ningen, anmäles detta för befälet. 

,. 
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3. Läget för gasregulatorn rengöres varsamt med vapenfett l och 
L•:fl.ssel. Slag&bildning invid gaskanalen tas bort med mässingskratsen, 
v1lken föres m och vrides försiktigt, så att den icke skadas. Sedan den 
använts, skall läget för gasregulatorn åter noga torkas rent. På kg m/21 
Las kr:rtslagg cp å cylinderns fästklack bort, utan att klacken repas, och 
slagg r gaskanalen avlägsnas med borr för cylinderns gaskanaL För 
~:gngöring och inoljning av cylinderns inre användes härför avsedd läsk
stång (eljest läskstång till gevär eller rengöringsläsk) och · borstviskare. 

4. Gasregulatorn göres ren med särskild omsorg. Slrugg, som fastnat i 
gaskanalerna, tas försiktigt bort med rensnålarna och slagg i försänk
ningarna med ritsspetsen. Om icke allt krutslagg kunnat avlägsnas med 
rensnålarna, tillgripas borrarna. Dessa måste användas med försiktig-

. het, så att de icke brytas av. 
Gasregulatorns inre göres rent med den härför avsedda borren, om 

slagg i större mängd samlats. Slaggspåret rensas vid behov med skrapan· 
för gasregulatorns slaggspår. 

5. Underbeslagets och avfyringsinrättningens åtkomliga delar göras 
rena. Har vatten trängt in, anmäles detta för befälet. 

6. Magasinen tas isär, varefter alla delar omsorgsfullt göras rena. 
7. Pistongen med ramstycket rengöres och smörjes in med vapen

fett l. Särskild omsorg ägnas pistonghuvudet.. 
8. Slutstyckets .främre del, hålet för tändstiftet och läget för utdra

garen fordra särskild omsorg. 
9. Väskorna med innehåll göras rena. 

Åtgärder vid eldavbrott. 

271. Uppstår eldavbrott, kontrolleras låsningen. Den är fullständig, 
om främre länkens låsyta ligger an mot lådans låsyta (dvs slutstycket 
är fullt framfört) . 

272. Å t g ä r d e r o m l å s n i n g e n ä r f u l l s t ä n d i g. 
Spänn mekanismen. Om patron icke kastas ut, kontrolleras att maga

sinet är ordentligt fastsatt. Elden fortsättes . Upprepas felet bytes maga
sinet , det kan då vara skadat. (magasinsjel) eller tomt. 

·Om patron kastas ut, har klick intl'äffat. Märket på tändhatten efter 
anslaget undersökes. Är detta normalt, har klicken orsakats av fel på 
patronen ( ammunitionsfel). Är det mindre än normalt, har tändstiftets 
anslag varit för svagt. Elden fortsättes. 

Inträffar ny klick, spännes mekanismen och undersökes den utkastade 
patronen. Är märket på tändhatten åter ringa, beror felet på att smuts 
e d i mekanismen, lådan eller patronläget hindrar anslaget. »Patron ur» 
göres, nämnda delar göras rena och smörjas. ( Anslagsfel.) 

Anslagsfel kan också bero på tändstiftsbrott, i vilket fall tändstiftet 
bytes ut. 

1 



48 III. Eldhandvapen och kul.sprutegevär. 

273. A t g ä r d e r o m l å s n i n g e n ä r o f u l l s t -ä n d i g. 
Om patron ligger i bänd framför slutstycket, spännes mekanismen 

och patronen tas bort, varefter elden fortsättes. Inträffar samma för
hållande igen, beror eldavbrottet på skadade ledarbanor på magasinet. 
Magasinet bytes ut. (Magasinsfel.) 

Om hylsa (eller patron) ligger framför slutstycket, spännes mekanis
men, och h:ylsan (patronen) avlägsnas, varefter elden fo:rtsättes. Inträf
far samma forhållande igen, beror eldavbmttet på att gastrycket\ icke 
är tillräckligt för att föra tillbaka de rörliga delarna fullständigt. Of>,sa
ken kan vara sl:vgg i gaskanalerna, isbdäggning,, jord, sand, hylsspl:it_
ter e d i vapnet eller felaktigt inställd gasregulator. Sedan »patron ur>~ 
gjorts, tas hylsan (patronen) bort och gasregulatorn bytes ut, varefter 
mekanism, låda och patronläge rengöras. Därefter smörjes patronläget 
samt spännes mekanismen och göres avfyring några gånger. (Gastrrycks
fel.) 

Gastrycksfel kan också ge sig tillkänna genom »dubbelskotb. Detta 
inträffar, om gastrycket endast för slutstycket så långt tillbaka, att det 
kommer bakom nästa patlJon och icke tillräckligt långt för att det skall 
kunna hakas upp av avtryckarstången. 

Om patronen icke fullständigt kommit in i patronläget, spännes meka
nismen. Kastas patron ut, fortsättes elden. Inträffar samma förhållande 
igen, beror eldavbrottet på att det finnes smuts e d i mekanismen, lå.dan 
och patronläget. Magasinet tas bort, mekanismen, lådan och patronläget 
göras rena samt smörjas (hals från söndrad hylsa tas bort med hyls
utdragaren), varefter mekanismen spännes och avfyring göres några 
gånger. (Låsningsfel.) 

Skjutning med lös ammunition. 

276. För att tillräckligt gastryck skall uppnås, användes vid skjutning 
med lös ammunition lösskjutningspropp och gasregulator för los am
munition. Den senare är stämplad med bokstaven L på ställskivan. 

Under skjutning skall vapenolja l ofta sprutas in i patronläget och 
på de rörliga delarna. 

Efter skjutning göres snarast daglig tillsyn (265). 

Kulsprutepistol (kpist). 

301. Av kulsprutepistoler finnas 4 typer: 
9 mm kulsprutepistol m/37-39 och m/37-39 F, 
9 mm kulsprutepistol m/39,1 

11 mm kulsprutepistol m/401 samt 
9 mm kulsprutepistol m/45. 

302. Till m/37-39, m/37-39 F, m/39 och m/45 användes 9 mm patron 
m/39 (bild 28). 

l Ej beskriven här. 
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Kulsprutepistol m/37-39 (m/37-39 F). 

303. Kul,sprutepistolens huvuddela1· {bild 16-18) äro pipa, mantel, 
låda med bakstycke och handtag, underbeslag med avfyrings- samt 
säkrings- och omställningsanordning, stock, rikflmedel, slutstycke med 
rekylfjäder samt magasin. Till kulsprutepistolen höra även lösskjut
ningspipa och . losskjutningsskydd (ej vid m/37 -39 F). 

304. Pipan är lagrad i lådan och omges av manteln. Kalibern är 9 mm. 
Loppet har ett cylindriskt patronläge samt 6 bommar och räfflor. På 
bakre delen av pipan finnes en fläns med urtagning för lådans styr
klack och på bakplanet en urtagning för utdragaren. 

På m/ 37 -39 F är pipan något längre än på de övriga. 

305. Manteln är baktill försedd med spår för lådans fästklackar och en 
låsklack för mantellåset. Framtill märkas lager för pipan, kornring med 

Bild 16. Kpist m/37-39. 

ritsa för kornet, luftutströmningshål och utmed sidorna lufthål för· 
pipans avkylning. 

306. Lådan, i vilken slutstycket ligger, har en cylindrisk del, på vilken 
bakstycket är påskruvat och en plan undersida begränsad av under
beslaget. Utanpå främre delen, som är lager för pipan, finnas fäst
klackar för manteln. Inuti den cylindi'iska delen finnas på vänstra sidan 
utkastaren, på övre sidan en styrklack för slutstycket ooh på under
sidan ett spår för handtagsklacken. Under den cylindriska delen märkas 
framtill magasinsstödet med mantellåset och magasinsspänen, vars 
lättrade grepp måste tryckas framåt, när magasinet skall tas loss. 

Bakstycket är låst av handtaget, då detta är framfört. 

307. I underbeslaget, som bildar lådans undre begränsning, finnas av
fyrings- och säkringsanordningar (bild 18). 

Avfyringsanordningen består av avtryckare och avtryckarlänk, på
verkad av avtryckarfjådern, samt avtryckarstång, som hålles i uppfört 
läge av sin fjäder. 
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L §.da 

Handtagsklack 

siktfjäder 

Sikthuvud 

Siktfot 

Rekylfjäderstång -~13------1-l 

Fjäder till 
handtagsstång ---H-------.I+t--1-J<I 

Handtag --·l::l--------'1'-1-l.--u.l-! 

Ma\'tellås 

Fjäder till m agasimspärr 

Axel till · magasinssp)\' 

Magasinsspärr ·~ 

Axel till avtryckarstång 

Avtryckarstång 

Säkringsklack 

Avtryckarstångfj äder 

Styrtapp för avtryckar
stångfjäder 

Spänntand 

Omställare 

Regleringsklack 

Tand 

Spännhak 

Axel till avtryckarlänk 

Näbb 

Avtryckadänk 

Bröst 

Avtryckarfjäder 

Avtryckare 

Axel till avtryckare 

Kolv 

Skruv fö•· kolvfäste 

Bild 17. Kpist m/37-39 (mellerstq, delen). 

Säkringsanordningen hestår av omställare, som är .förskjutbar .framåt 
och bakåt genom greppet i varbygelns främre del. Då omställaren är i 
tillbakafört liige, är kulsprutepistolen säkrad, varvid slutstycket icke 
kan föras tillbaka eller avfyring verkställas. Då omställaren är i mittel
läge, kan patronvis eld avges och i främsta läge automatisk eld. 

Kul3prutepistol. 

Automateld 

Patronvis eld 

Bild 18. Avfyrings- samt säkrings- och omställaranordningarna 
vid kpist m/37-39 (m/37-39 F). 

51 
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m/37-39 
m/.37-39 F 

m/45 

Bild 19. Magasin och magasinsfyllare till 9 mm kpist. 

308. Stoclcen består av kolv och förstock Kolven har liten kolvvinkel 
för att motverka vapnets stegring vid automatisk eld. 

309. Riktmedlen äro sikte och korn. Kulsprutepistol m 37-39 har 3 
siktskåror för 100, 200 och 300 m, m/37 -39 F har bågklaffsikte för 
100-500 m. ' 

310. Slutstycket har en främre och en bakre cylinder. På främre cylin
dern finnas en fast tändspets, en patronförarklack, utdragare samt spår 
för utkastaren och magasinets ledarbanor. 

På bakre cylindern märkas framtill en spännyta för avtryckarstångens 
spänntand, upptill ett spår för lådans styrklack, undertill en avfasning 
för avtryckarstångens spänntand och för handtagsklacken samt baktill 
en urborrning för rekylfjädern och rekylfjäderstången. 

311. Magasin rn/37-39, som rymmer 50 patroner, har 2 patronförare 
och 2 magasinsfjädrar •sam:t löstagbar botten med ring. På fram- och 
baksidan finnas klackar, som :styra magasinet, när det sättes in i lådan, 
och på haksidan en klack för magasinsspärren. Magrusinet fylles med 
magasinsfyllaren. Därvid 1stödes magasinet mot lämpligt underlag, ma
gasinsfyllaren påsättes, dess knapp tryckes ned, varvid patronföraren 
eller förut införda patroner pressas nedåt, patronen föres in med flänsen 
först, till dess den stannar mot m.agasinsfyllarens stjälk, knappen släp-
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pcs och patronen införes i hela sin längd. Förfaringssättet upprepas, tills 
magasinet är fyllt. När första patronen pressas ned, skall man se till, att 
elen överföres åt hög13r. Om så icke skett, uppstår eldavbrott, (risk för 
vådaskott), då 4-5. patroner återstå i magasinet. Under påfyllarrdet 
får man icke stöta magasinet mot underlaget för att rätta till patro
nerna . 
. J reviderad kpist m/37-39 kan även magasin m/45 användas. 

Magasin till m/37-39 och m/37-39 F sättas in underifrån. 

312. Tillbehör äro gevärsren1- med knapp och sölja, väska, oljedosa 
för karbin med läsksnöre och borstviskare, magasinsfyllare och 6 maga
stn. 

Funktioneri ng. 

316. Kulsprutepistolen är konstruerad med fast pipa och slutstycks~ 
rekyl. 

Då vapnet är laddat och klart till eldgivning, hålles slutstycket i till
bakafört läge av avtryckarstångens spänntand, som ligger framför 
slutstyckets spännyta. Sintstyckets patronförarklack ligger bakom 
öve:rsta patronen i magasinet. 

Då avtryckaren föres bakåt, dras avtryckarstångens spänntand ned
åt av avtryckarlänken. Sintstycket frigöres och föres framåt av rekyl
fjädern, varvid en patron föres in i patronläget och fattas av utdra
garen. I rörelsens sista del slår tändspetsen mot tändhatten. 

Krutgaserna pressa vid avfyringen slutstycket bakåt. Eftersom slut
stycket i avfyringsögonblicket är i rörelse framåt och slutstycket är 
relativt tungt, erfordras det stor kraft för att sätta igång rörelsen bakåt. 
Projektilen hinner därför lämna mynningen, innan hylsan lämnar pa
tronläget och tätningen upphör. 

Under den bakåtgående rörelsen dras hylsan ut och utkastas. Rörel
sen bromsas upp av rekylfjädern och hejdas, då slutstycket slår mot 
bakstycket. . . 

Vid patronvis eld hakas slutstycket ånyo upp i tillbakafört läge av 
avtryckarstångens spänntand. Vid automatisk eld fortsätter den fram
och återgående rörelsen, så länge avtryckaren hålles intryckt. Då maga
sinet är tömt, stannar slutstycket i framfört läge. 

317. Då omställaren står i sitt främsta läge (automatisk eld), hålles ' 
avtryckarstången nedförd, så länge avtryckaren hålles tillbakaförd. 

Då omställaren står i mittelläge (patronvis eld), föres vid avfyring 
avtryckarstången nedåt, varefter avtryckarlänken släpper sitt tag. Av
tryckarstången pressas därför åter uppåt av sin fjäder, så .att slut
stycket efter skottet hakas upp i tillbakafört läge. 

Då omställaren står i sitt bakersta läge (säkrat), ligger omställarens 
säkringsklack under avtryckarstången och förhindrar avfyring. 
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318. Om vid skjutning »dubbelskott» inträffar trots att omstälhtrr u 
är inställd för patronvis eld, beror det i regel på att rekylfjä~ern tLl' 
krökt eller att smuts kommit in i underbeslaget. '\ 

. ' 

Isärtagning och sammamättning. 

321. Isärtagning .sker på följande sätt. 

\ 

a) Kontrollera att magasinet är borttaget, patronläget tomt, omställa
ren i främsta läget och slutstycket framfört. 

b) För handtaget något tillbaka och håll emot med högra tummen 
bakpå bakstycket. Skruva loss bakstycket. Drag bakstycket hastigt 
rakt bakåt, så att rekylfjädern ej krökes. -

c) För avtryckaren bakåt och häll ut slutstycket. 
d) För mantellåsets grepp rakt ned. Vrid manteln 1/8 varv åt vän

ster_ och tag bort den. 
e) Drag ut pipan ur lådan. 

322. Isärtagning av magasin sker genom att magasinsbotten tas bort, 
varefter magasinsfjädrarna ooh patronförarna tas ut. 

323. Sammansättning sker i motsatt ordning mot isärtagning. Om
ställaren skall därvid vara i sitt främsta läge. 

Vid sammansättning beaktas särskilt, att slutstycket är i sitt baker
sta läge, då rekylfjäderns främre del införes i slutstyckets hål, och att 
bakre delen av fjädern därvid hålles hoppressad på rekylfjäderstången. 
Så snart bakstyckets gängor börjat ta, kan slutstycket släppas fram 
(avfyring ske). 

Kulsprutepistol m/ 45. 

331. Kulsprutepistolens (bild 20 och 21) huvuddelar äro pipa, mantel, 
låda med bakstycke och avfyringsanordning, pistolkolv, axelstöd, rikt
medel, slutstycke med handtag och rekylfjäder samt magasin. Till kul
sprutepistolen höra även lösskjutningspipa och lösskjutningsskydd. 

332. Pipan är lagrad i lådan och omslutes av manteln. Pipan är den
samma som till kpist m/37-39. 

333. Manteln är försedd med en låsring för fastskruvning vid lådan 
• samt med spår för lådans styrklack. På manteln finnas korn med spärr

fjäder, kornskydd och främre rembygeL Manteln är försedd med lufthål 
för pipans avkylning. 

334. Lådan omsluter slutstycket och avfyringsinrättningen. På dess 
bakre del äro bakstycke, fäste med spärr för axelstöd sam t bakre rem
bygel fastsatta. Lådan är framtill gängad för mantelns låsring och för
sedd med st,yrklack och spärr för låsringen. På ovansidan är siktet an
bragt och på undersidan magasinsspärr och varbygel. Lådan är inuti 

Kulsprutepistol. 55 

Bild 20. Kpist m/1,.5. 



56 III. Eldhandvapen och kulsprutegevär. 

Spärr för lås ring 

Korn 

Pipa 

Mantel 

Låsring 

Låda 

Slutstyc~e 

Sikte 

Bakstycke 

Bild 21. Kpist m/ 45 i genomslcärning. 
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försedd med projektilglidbana och utkastare. V~dare finnas låsspår för 
bakstycket, man0ver- och säkringsspår för slutstyckets handtag, ut
kastarhål och urtagning för magasinet. 

335. Bakstycket kan tas bort med en enkel tryck- och skruvrörelse. 

336. I den undre delen a v lådan finnes avfyringsanordningen, som be
står av avtryckare och avtryckarstång, vilken hålles i upphakningsläge 
av avtryckarstångfjädern. 

337. Pistolkolven består av fäste, som är fastsvetsat vid lådan, samt 
två siddelar av trä. 

338. Axelstödet är fällbart och i utfällt läge fixerat av en spärr. Det är 
försett med ett kindskydd av gummi. 

339. Riktmedlen äro sikte och korn. Siktet har tre U-formade sikt
skåror för 100, 200 och 300 m. Kornet är ett pelarkom, som med en 
kornnyckel kan ges olika inställning i höjd- och sidled. 

340. Slutstycket har framtill stötbotten med fast tändspets, patron
förarklack samt spår för utdragare och utkastare. Baktill finnas på 
undersidan spännhak för avtryckarstångens spänntand och ett på tvä
ren genomgående hål, vari handtaget är fästat. Bakre delen är ut
formad som ett stöd för rekylfjädern. Utdragaren är rörlig mot en 
fjäder, som fasthålles av en bricka. Sintstycket kan låsas i framfört läge 
genom att handtaget tryckes in och bringas att gripa in i ett hål på 
lådans vänstra sida. 

341. Kpistmagasin m / 45 (bild 19) är ett tvåradigt rakt magasin för 36 
patroner. Härvid skall magasilllsstyrning vara monterad på vapnet. 
M.agasinet är försett med hål, så att antalet skott i mwgas:inet kan 
ungefärligen bedömas. Påfyllning sker utan hjälp av magasinsfylla
re, genom att pat ron efter patron tryckes ned i magasinet till dess 
det är fyllt. Magasin till kulsprutepistol m/37-39 kan även användas. 
Härvid måste dock magasinsstyrningen avlägsnas. 

342. Tillbehör äro kpi:strern m/ 45 med knapp och sölja, väska för 
kpistmagasin m / 45, oljedosa för gevär med borstviskare och läskända 
m/ 45, läskstång m / 45, kornnyckel m / 45, styrhylsa för kpistmagasin 
m / 45 med bygel och 6 kpistmagasin m / 45. 

Funktioneri ng. 

346. Kulsprutepistolen är konstruerad med fast pipa och slutstycks
rekyL Vapnet är säkrat, då slutstyckets handtag är uppfört i lådans 
säkringsspår.1 Vapnet osäkras genom att slutstyckets handtag åter
föres till lådans manöverspår. 

1 Vapnet är säkmt endast då handtaget är uppfört i lådans säkringsspår; det är 
osäkrat, då handtaget icke är i lådans säkringssp&r. 
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Då vapnet är laddat och klart för eldgivning, hålles slutstycket i till 
bakafört läge av avtryckarstångens spänntand, som ~ipit in i slu t
styckets spännhak. slutstyckets patronförarklack ligger ~vid bakont 
översta patronen i magasinet. · ~ 

Då avtryckaren föres bakåt, dras avtryckarstångens spännta~ nedå t. 
slutstycket frigöres och föres framåt av rekylfjädern, varvid en patron 
föres in i patronläget och fattas av utdragaren. I rörelsens sista del slår 
tändspetsen mot tändhatten och skottet avlossas. 

Krutgasen pressar vid skottlossningen slutstycket bakåt. Eftersom 
slutstycket i skottlossningsögonblicket är i rörelse framåt och då slut
stycket är relativt tungt, erfordras det stor kraft för att sätta igång 
rörelsen bakåt, varför projektilen hinner lämna mynningen, innan hyl
san lämnat patronläget. Härigenom upphör icke tätningen, förrän pro
jektilen lämnat loppet. 

Under den bakåtgåend~ rörelsen dras och kastas hylsan ut. Rörel
sen bromsas upp av rekylfjädern och hejdas senast då slutstycket slår 
emot bakstyckets buffert. 

347. Vapnet är konstruerat för automateld, som erhålles, så länge av
tryckaren hålles intryckt. Ett skott i taget kan avfyras, om avtrycka
ren släppes fram omedelbart efter avfyring, så att slutstycket ånyo kan 
hakas upp. Då magasinet är tömt, stannar slutstycket i framfört eller 
tillbakafört läge. 

Slutstycket kan låsas fast i framfört läge genom att handtaget tryckes 
m. 

I särtagning och sammansättning, 

351. Isärtagning sker på följande sätt. 

a) Kontrollera, att magasinet är borttaget, patronläget tomt och 
slutstycket framfört. 

b) Tag bort bakstycket genom en tryck- och skruvrörelse åt vän
ster. Tag bort rekylfjädern. 

c) Tag ut slutstycket. 
Om mantel och pipa skola tas bort, tryckes spärren för låsringen in 

och låsringen lossas. 
Isärtagning GJV magasin sker genom att magasinsbotten tas bort, var

efter magasinsfjädern och patronfömren ta>s ut. Vissa bottnar taSI bort 
genom att man med, t e en patronspets trycker upp ett i magasinets 
bott>en befintligt spärrstift. 

Ytterligare isärtagning får endast göras av vapenmekaniker. 

352. Sammansättning sker i motsatt ordning mot isärtagning. Slut
stycket kan dock icke föras fullt fram, förrän avtryckaren förts tillbaka. 

l 

/ 
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H andhavande och vård. 
(Se .Allmänna bestämmelser för vård av tygmateriel..) 

353. Bestämmelserna för kulsprutegevärets och pistolens handhavande 
och vård gälla i tillämpliga delar även kulsprutepistolen. Vid särskild 
tillsyn (33 och 88) och i övrigt vid behov skola magasinen tas isär och 
göras rena .. Smuts på eller i magasinen kan förorsaka e~davbrott. 

354. För fredsbruk utlämnade kulsprutepistoler med tillbehör skola 
förvaras under lås, då de icke användas. · 

355. · Åtgärd·er vid eldavbrott vid kulsprutepistol m/37-39 och m/45. 

Fel 

Patron i bänd känneteck
nas av att patronen lämnat 
magasinet och är fastklämd 
mellan slutstyckets patron
förarklack nedtill och pa
tronlägets övre vägg upptill. 

Hylsa i bänd kännetecknas 
av att slutstycket hindras 
i sin framåtgående rörelse 
av en hylsa. Denna är fast
klämd av slutstycket och 
översta patronen i magasi
net, som är under inmat
ning. 

Ej utdragen hylsa. 

Stort inmatningsmotstånd 
kännetecknas av att slut
stycket hindras i sin fram
åtgående rörelse av patro
nen, som helt eller delvis 
kvarhålles av magasinsläp
parna, eller av föroreningar 
i vapnet. I regel stöder 
kulan mot kulglidbanan. 

Orsaker 

Ej fullständigt isatt maga
sin, stukademagasinsläppar, 
smuts eller för stor friktion 
i magasmet, slutstyckets 
patronförarklack deforme
.rad, ofullständig rekyl. 

Deformerad utkastare eller 
utdragare, slutstyckets re
kylerande rörelse för liten. 

Ammunitionsfel, deforme
rad utdragare. 

Deformerade magasinsläp
par, ej fullt isatt magasin, 
smuts i magasin och låda 
eller för stort antal patro
ner i magasinet (t e 37 
patroner i magasin m/45). 

Åtgärder 

Spänn mekanismen. Säkra 
vapnet. Kontrollera patron
läget och lådan. Tag vid 
behov bort magasinet och 
avlägsna patronen. Defor
merad patron får icke skju
tas. 

Spänn mekanismen. Säkra 
vapnet. Kontrollera patron
läget och lådan. Tag vid 
behov bort magasinet och 
avlägsna hylsan. 

Spänn mekanismen. Säkra 
vapnet. Kontrollera patron
läget och lådan. Tag bort 
magasinet. Avlägsna hyl
san och visitera loppet. 

Spänn mekanismen. Säkra 
vapnet. Kontrollera patron
läget och lådan. Ladda ma
gasin m/45 med endast 35 
skott. Byt vid behov ma
gasin eller rengör vapnet. 
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Fel 

Blindmatning kännetecknas 
av att slutstycket befinner 
sig i fullt framfört läge och 
utan patron i patronläget, 

·trots att magasinet ej är 
tomt. 

Klick kännetecknas av att 
slutstycket befinner sig i 
fullt framfört läge och av 
att patron inmatats i pa
tronläget utan att avfyras. 

Orsaker 

Magasinsfel (stukade maga
sinsläppar, smuts eller för 
stor friktion i magasinet}, 
magasinet ej fullt isatt (fel 
på magasinsspärren), slut
styckets rekylerande rörelse 
för liten, fel påfyllt maga
sin (gäller endast vid 50-
skottsmagasin). 

Ammunitionsfel, deforme
rad tändspets, otillräckligt 
ansjag på grund av stort 
inmatningsmotstånd (smuts 
i vapnet). 

Åtgärder 

Spänn m~nismen. Säkm 
vapnet. Kontr;Q!_lera patron
läget och lådan~ vid 
behov magasin. 

Behåll vapnet i anlägg
ningsställning under 5 s. 
Spänn därefter mekanis
men. Säkra vapnet. Kon
trollera patronläget och lå
dan. Därest endast hylsan 
kommit ut, ·tag bort ma
gasinet, visitera loppet. 
Rengör vid behov vapnet 
(magasinet). Kontrollera 
anslaget på tändhatten. Vid 
deformerad tändspets in
lämnas vapnet för repara
tion. 

Kom ihåg, att de flesta eldavbrott hänföra sig till magasins/el, Visitera 
därför magasinet omsorgsfullt före och efter skjutning och i samband med 
materielvård. Vid smuts eller stor friktion i magasinet, rengör och anolja 

detta. Krökta fjädrar utbytas, 

356. V ådaskott kunna uppkommå genom att 

slutstycket är framfört över isatt magasin; härvid kan om ofullstän
dig mekanismrörelse utföres, om vapnet är osäkrat (kpist m/37-39) eller 
om slutstycket icke är fastlåst (kulsprutepistol m/45) och vapnet ut
sättes för häftig knyck eller stöt eller hanteras så, att handtaget fast
nar i främmande föremål, en patron avfyras, utan att avtryckaren vid
röres, 

vid kulsprutepistol med isatt magasin slutstycket föres långsamt 
framåt. Härvid inmatas en patron i patronläget utan att utdragaren gri- . 
per om hylsans fläns; patronen kan då avfyras, om vapnet utsättes för 
häftig knyck eller stöt dler om avfyring i samband med patron ur 
göres utan att soldaten först kontrollerat, att patronläget är tomt. 

... 

371. Av pistoler finnas 3 typer: 
9 m;m pistol m/07, 
9 mm pistol m/ 40 och 

.9 mm pistol m/39.1 

Pistol. 61 

Pistol. 

373. Till pistol m/07 användes 9 mm patron m/07, till de övriga 9 mm 
patron m/39 {bild 28). 

Patronsorterna få icke förväxlas. 

Pistol m/07. 

373. Pistolens {bild 22, 23) huvuddelar äro pipa, mantel med rikt
medel, styrhylsa och slutstycke, stomme med avfyrings- och säkerhets
anordningar m m, rekylfjäder med rekylfjäderstång samt ett magasin. 

Magasinet rymmer 7 patroner. 

37 4. Tillbehö1· äro läskstång, oljedosa och 92 reservmagasin. Dessutom 
finnas pistolfodral m/07 och pistolsnodd. 

375. Pistol m/07 är konstruerad enligt principen tungt slutstycke och 
fungerar på följande sätt. 

Då vapnet är laddat och klart till eldgivning, ligger slutstycket fram
fört och en patron i patronläget. Hanen hålles spänd av avtryckar
stången. 

Vid avfyringen s,ätter krutgasernas tryck projektilen i rörelse framåt 
samt manteln med slutstycket i rörelse bakåt, varvid hylsan börjar dras 
ut ur patronläget. Eftersom manteln med slutstycket har flera gånger 
så stor vikt som projektilen, går dess rörelse så lång.samt, att projektilen 
hinner lämna mynningen, innan hylsan helt lämnar patronläget. 

Vid slutstyckets rörelse tryckes urkopplaren nedåt, så att avtrycka
ren släpper sitt tag framför avtryckarstången. Denna strävar därefter att 
åter haka upp hanen. 

Sedan projektilen lämnat mynningen, fortsätter manteln ytterligare 
bakåt, varvid hylsan helt dras ut och kastas ut åt sidan. Under man
telns bakåtgående rörelse spännes hanen. 

Genom rekylfjäderns tryck återföres manteln i framfört läge, varvid 
ny patron införes i patronläget. Då slutstycket når sitt främsta läge, 
upphör trycket på urkopplaren, så att avtryckaren ånyo strävar att 
gripa tag om avtryckarstången. Är magasinet tömt, hakas manteln upp 
i tillbakafört läge. 

Förnyad avfyring kan först göras sedan avtryckaren släppts fram 
så att den fattar framför avtryckarstången. 

376. Pistolen säkras genom att säkerhetsspärren föres upp i mantelns 
runda urtagning. 

l Ej beskriven här . 

.. ~ ~~~------------------------------------~---~~----------------------------~-1 
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----- -Mantelns styrhylsa 
Hak for isärtagning 
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siddelar 

. -6~~ . .. M agasin__ Magas1ns sparr 

Bild 22. Pistol m/07 (sedd från vänster). På högra sidan finnas 
mantelspärr och utdragare. 

,----- Tändstiftsfjäder 

Hane 

'.J lffY Avtryckarstång 

~k/ffi ~-'\1V;W, Slagfjäder 

l'ipans halvgängor \'\\\\ Mekanismfjäder 

Rekylfj äderstång ____... Magasinsspärrfjäder 
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Bild 23. Pistol m/07. Genomskuren. 
Meknismen stängd. Pistolen färdig till avfyrning. 
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Bild 24. Pistol m / 40. 

Säkerhetsspj!J:r 
- (wäkratläge) 

377. För att pistolen skall kunna avfyras, måste den vara osäkrad och 
stångfrigöraren dessutom hållas intryckt. 

378. Isärtagning sker på följande sätt. 
a) Kontrollera att magasinet är borttaget och patronläget tomt. 
b) Håll pistolen i höger hand som vid laddning. Fatta med vänster 

hand uppifrån och framifrån om mantelns grepp. Drag manteln bakåt 
och för med höger tumme upp säkerhetsspärren i haket för isärtagning 
på mantelns vänstra sida. 

c) Vrid pipan så, att dess projektilglidbana kommer uppåt (kontrolle
ras i utkastarhålet). 

d) Fatta manteln enligt b, pressa den något bakåt och för ned säker
hetsspärren ur haket i manteln. Släpp fram och tag bort manteln med 
vidhängande delar. Säkra pistolen. Om hanen tillåtes slå fram, under 
det att pistolen är isärtagen, uppkomma stukningar, som äventyra funk-
tioneringen. · 

e) Tag bort rekylfjädern. 
f) Vrid styrhylsan så, att urtagningen för fjädertappen kommer 

uppåt och pipan så, att projektilglidbanan kommer nedåt, och tag bort 
dem. 

g) Tag vid behov bort mantelspärren. 

379. Vid sammansättning, som sker i motsatt ordning, tillses, 
att pipan föres så långt in, att dess halvgängor vid vridning passa in 

i urtagningen i mantelns tak, 

Pistol. 

att rekylfjädern inpassas först i stommen samt 
att rekylfjädern ej krökes. 

65 

Efter sammansättning göres blindavf;v;ing med riktning mot marken. 
Delar, som tillhöra olika vapen, få ej förväxlas. 

Pistol m/40. 

386. Pistolens huvuddelar (bild 24-26) äro pipa med korn, mantel 
med sikte, vipparm och regel, slutstycke med rekylfjäder och rekyl
fjäderstång, stomme med avfyrings- och säkringsanordningar m m samt· 
ett magasin. 

Pipan är fastskruvad 1 manteln och får ej lösgöras vid trupp. 
Magasinet rymmer 8 patroner. 

387. Tillbehör äro läskstång, oljedosa och g reservmag'asin. Dessutom 
finnas pistolfodral m/ 40 och pistolsnodd. 

388. Pistolen är konstruerad enligt principen kort piprekyl och funge
rar på följande sätt. 

Då vapnet är laddat och klart till avfyring, ligger en patron i patron
läget. Hanen hålles i tillbakafört- spänt - läge av avtryckarstången. 

Då avtryckaren föres bakåt, pressar avtryckarlänken avtryckar
stångens spänntand bakåt så, att hanen frigöres och slår fram mot 
tändstiftet (skottet a v lossas). , 

Vid avfyringen pressa krutgaserna slutstycket bakåt. Eftersom regeln 
ligger i sådant läge, att slutstycket är låst vid manteln, följas slut
stycke och mantel samt den i manteln fastskruvade pipan åt under 
rörelsens första del. 

När dessa delar rört sig omkring. 5 mm, pressar spåret i stommen 
regeln uppåt, varigenqm låsningen mellan slutstycke och mantel upp
hör. Vipparmens nedre del träffar stoppläget i stommen och kommer 
härigenom att svänga runt i s•in bult, så att den övre, längre delen ger 
slutstycket ökad hastighet bakåt, samtidigt som den nedre delen stop
par mantelns rörelse. 

slutstycket fortsätter bakåt, till dess det stoppas av klacken i stom
mens bakre del. Under denna rörelse dras hylsan ut och utkastas, rekyl
fjädern och slagfjädern pressas samman och hanen hakas ånyo upp av 
avtryckarstången. Den senare påverkas nämligen icke längre av av
tryckarlänken, som vid slutstyckets tillbakagående rörelse tryckts nedåt 
av urkopplaren och därigenom släppt sitt tag framför avtryckarstången. 

Rekylfjädern driver slutstycket framåt, varvid en ny patron föres in 
i patronläget. Då slutstycket når pipans bakplan, pressas regeln av 
spåret i stommen nedåt så, att slutstycket låses vid manteln. Slut
stycl~.et, manteln och pipan följas därefter åt till fullt framfört läge. Ar 
magasinet tömt, hakas slutstycket upp i tillbakafört läge på slutstycks
spärren, som pressas uppåt av patronförarens grepp. 
3 - Soldl Mtrl. 60381,3. 
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Bild 26. Pistol m/ 40. 
Isärtagen i sina huvuddelar. 

Ny avfyring kan icke göras, förrän avtryckaren släppts, så att av
tryckarlänkens klack ånyo kommit framför avtryckarstången. Detta i 
sin tur kan ej ske, förrän slutstycket nått sitt främsta läge. 

389. Pistolen säkras, då säkerhetsspärrens grepp föres till sitt bakre 
läge, varvid klacken på säkerhetsspärrens axeltapp hindrar avtryckar
stången från att föras bakåt. 

390. Isärtagning sker på följande sätt. 
a) Kontrollera att magasinet är borttaget, patronläget tomt och vap-

net osäkrat. -
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b) För mantellåsets grepp nedåt samt tag bort manteln framåt. 
c) Vänd manteln med undersidan uppåt. Tryck vid behov ned regeln. 

Låsningen mellan slutstycket och manteln upphör härvid, så att slut
stycket kan dras ut bakåt.· 

d) Tag bort regeln. 
• 

391. Vid sammansättning, som sker i motsatt ordnirng, skall regeln 
vändas så, att pilen pekar framåt. Högra sidd~kzuvas bort för 
rengöring av urkopplaren, om denna krånglar (omöjligt att avfyra) . 

Handhavande och vård av pistol m/07 och m/40. · 
(Se »Allmänna bestämmelser för vård av tygmateriel>.) 

396. Pistol, som är utlämnad till fredsbruk för manskap, får endast 
användas för utbildning i skjutning och vid vakttjänstgöving. Vid 
övningar användes i regel pistolattrapp. För fredsbruk utlämnade pisto
ler med tilLbehör skola förvaras under lås, då de icke användas. 

397. Före skjutning (HI) skall tillses, att riktmedlen icke äro skadade 
samt att hanen hakas upp, vilket kontrolleras gel).om kraftiga mantel
rörelser och blindavfyringar. (Obs! Hanen skall även hakas upp, då 
mantelrörelse stker med tillbakaförd avtryckare.) På pistol m/40 skall 
kontrolleras, att regeln blivit isatt, genom att man med ena handen 
håller i pipan och med den andra försöker dra slutstycket bakåt. Om 
regeln är isatt, går detta icke att utföra. 

Pistolen förvaras i fodralet. 
Under skjutning (skjututbildning) skall 
pistolen tas fram på order eller när färdigställning intas, 
riktning och avfyring ske endast på därför avsedd plats och mot an

givet mål, 
pistolen vara säkrad, om den lämnas från enskytt till en annan, 
pekfingret hållas utanför varbygeln, när magasinet fästes och lossas 

samt vid mantelrörelse, 
patron i patronläget avlägsnas vid »patron ur», varefter pistolen 

avfyras (m/40 .säkras därefter), under det att den är dktad mot marken, 
ses till att, om en patvon klickat, projekbilen följer med, då hylsan 

avlägsnas, samt 
patronerna eller patronläget smörjas med vapenfett l, om hylsan icke 

kastas ut efter skottlossningen. 
Efter skjutning skall 
ses till, att patron icke finnes kvar i pistolen, och 
magasinen tömmas. 

398. Efter daglig tillsyn (32 och 87) skall slagfjädern vara slappad 
(m/40 säkrad). 

\ 

IV. Ammunition för eldhandvapen och 
kulsprutegevär. 

406. Skarp ammtmition (s k a r p a p a t r o n e r) har drivladdnin_g 
(krut) och projektil (prj). Hit räknas även h a l v s k a __ r p a~-~ u .n l
t i o n och k a m m a r p a t r o n e r, som endast arrvandas for skJut-
ningar i fred. . . . . 

Lös ammunition (l ö s a p a t r o n e r) har dnvladdnmg. ProJekti
len är er.satt med en förladdning (träprojektil). 

Blind ammunition (l a d d b l i n d p a t r o n e r) saknar drivladdning 
och har projektil eller attrapp. 

Bild 27. 6,5 mm skarp patron med projektil m/41. 

407. Ammunition för get>är (karbin), ag och kg har 6,5 (bild 27) mm 
kaliber. 6,5 mm ammunition finnes av två olika typer- en äldre, som 
kallas »6,5 mm sk ptr m/94» (med ogival projekt~, trubbprojektil) och 
en nyare, ·som benämnes »6,5 mm ·sk ptr m/94 p11 m/41>> (med torped
projektil, spetsprojektil). Den nyare ammunitionen har lämpligare pro
jektilform och är lättare. Den ger bättre precision och har flackare pro-



() I V. A-mmunition fö1· eldhandvapen och kulsprutegevär. 

m/07 m/39 

Användas till 
Patroner 

pistol kulsprutepistol 

m /07 (9 mm) 

l m/39 (9 mm) m/3'7-39, m/37-39 F, m/39, m/45 

Känn.etecken på ~ mm patroner: 
m/07: projektil: försedd med rand, spetsen kort och rund, 

hylsa: invikt i projektilens rand, fläns med något större diameter än livet. Hylsans 
längd 20 mm. 

På patroner, tillverkade 1947 eller senare, sakmir projektilen rand och är hylsan ej invikt. 
m/39: projektil: utan rand, spetsen något utdragen, 

hylsa: ej invikt i någon rand på projektilen, fläns med samma diameter som livet. 
Hylsans längd 19 mm. 

Bild 28. 9 mm slcarpa patroner. 

jektilbana än den äldre ammunitionen med ogival projektil. Övergång 
kommer efter hand att ske till den nya ammunitionen. 

Skm·pa patroner1 kunna ha s p å r l j u s p r o j e k t i l e r, som ha vit 
(~ldre pa1·tier röd) spets och en lysväg av 800 m, p a n sa r p r o j e k
t 1 l e r, som ha svart spets och som kunna genomslå pansar på korta 
håll, eller b r a n d p r o j e k t i l e r, som ha orangefärgad spets. Halv
skarp ammunition har kortare projektil och mindre laddning. K ammar
patroner ha kort och mycket lätt projektil. 

Lösa patroner ha röd (äldre partier grön) ihålig träprojektiL Krutet 
i den lösa patronen får icke användas till skarp ammunition. Om så sker, 
spränges vapnet sönder. 

1 Patroner med blå spets äro avsedda endast för övningar i fredstid . De ha samma 
skjutegenskaper som vanliga skarpa patroner. Hylsan kan emellertid vara något klenare, 
va rför den kan förorsaka eldavbrott i automatvapen. 
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/,atltlulindpatroner äro förnicklade samt i vissa fall försedda med 
'io/'111 w j ktil (äldre partier äro svärtade) och ha inpressade ränder runt 

l1 y iHII.Il. \ 
' 11:LL p:ttronpaket består av två patronknippen med vardera fem pa-

11'011 •r. 

'1J)H. Ammunition för pistol och hpist är av 9 mm kaliber (bild 28). Den 
1il gö r s av 

slca?J!a patroner och . . .. 
l(l,ddblindpatrone1·, som äro förnicklade samt 1 VIssa fall forsedda med 

1-( rii n projektil (äldre partier svärtade) och ha inpressade ränder runt 
hylsan. 

T ilL kulsprutepistol finnes dessutom lös ammunition. Denna får en
dn.st användas till kulsprutepistol försedd med särskild lösskjutnings
pipa och lösskjutningsskydd. 

409. För att olyckshändelser skola undvikas, är det av största vikt, 
att soldaten även i mörker kan skilja mellan olika slag av patroner. 

Patronerna få ej tas isär eller ändras på annat sätt. . 
Patron med lös eller intryckt projektil kan föranleda vapensprängnmg 

och får därför icke skjutas. 
9 mm patron m/07 och m/39 kunna icke ersätta varandra. Dessa 

patroner och hylsoT få därför icke fäTväxlas (bild 28). 

410. Före skjutning skall kontrolleras, . att rätt ammunition användes 
och att den är felfri. 

Efter skjutning skall kontrolleras, att ammunition icke finnes kvar i 
vapnet eller i fredstid i patronväskorna. 

överbliven ammunition och hylsoT skola noga tillvaratas. 
Beträffande vård se 121-125. 
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Grunder. 

426. Av ha,ndgranater finnas följande typer: 
spränghandgranater (m/ 39, m/43, m/ 40, m/ 45), 1·ökhandgranater 

(m/ 37, fm/ 46 och m/ 49) , 
övningshandgranater (m/ 39, m/ 40, m/ 45), dvs handgranater ·Som ha 

övnings- i stället för sprängladdning (övningssprängpatron i stället för 
sprängpatron), 

övningsgashandgranate1· (m/30 och m/37), 
åskådningshandgranater och blinda handgranater, dvs handgranater 

som sakna laddning och sprängpatron men i vissa fall ha mekanism, 
Förväxling dem emellan eller misstag vid materielens handha· 

vande kan ha livsfarliga följder. 

427. Handgranater kunna även indelas i nedslagshandgranater (m/.1,0) 
och tidhandgranater (m/ 37, m/ 39, m/ 43 och m/45). 

428. Handgronaten är: 
apterad då fullständiga tändmedel äro anbragta. Dessa utgöras 
vid h a n d g r a n a t m/39 och m/43 av bränntändare och spräng

patron {övrringlS'sprängpatron), 
vid h a n d g r a n a t m/40 av sprängpatron (övningssprängpatron), 
vid h a n d g r a n a t m/45 av mekanism med fördröjningsnippel med 

sprängpatron (övningssprängpatron), 
vid ö v n i n g s g a s h a n d g r a n a t m/37 av tändrör, 
vid r ö k h a n d g r a n a t m/ 37 av fyrkapsel och tändrör, 
v,id r ö k h a n d g r •a n a t fm/ 46 a v fyrkapsel och tändave, 
vid rökhandgranat m/ 49 av röktändare, 
vid ö v n i n g s g a s h a n d g r a n a t m/30 av stubin med knopp-

sats, 
säkrad då alla säkringsanordningar sitta kvar. Dessa utgöras 
vid h a n d g r a n a t m/ 39 och m/43 av säkringshuv, 
vid h a n d g r a n a t m/40 av säkringsskena med vingar jämte säJk

ringsnål med dragring och plomb, 
vid h a n d g r a n a t m/ 45 a v grepe med säkringsbygel och säkrings

sprint med dragring, 
vid rök- och övningsgashandgranat m/37 av grepe med 

sä;kring1ssprint med ring, 

Grunder. 

vid r ö k h a n d g r a n a t fm/ 46 ocb. m/ 49 av säkring;shuv, 
vid ö v n i n g s g a s h a n d g r a n a t m/ 30 av lock, 
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osäkrad då de säkrincrar, som icke automatiskt upphävas vid kast, 
/1,1• avlägsnade (upphävda). De säkringar, som automatiskt avlägsnas 
(upphävas), utgöras . 

vid h a n d g ra n a t m/40 av säkringsskena med .vmgar, 
·- vid handgranat m/45 samt rök- och övningsgashand
~ r a n a t m/37 av grepe; 

armerad då den är i sådant tillstånd att krevad eller utveckling av 
I'Ök eller övningsgas erhålles utan ytterligare åtgärd från den kastandes 
sida. Detta utgöres .. .. .. .. 

vid h a n d g r a n a t m/ 39 och m / 43 av att branntandaren ar ~tlost, 
vid h a n d g r a n a t m/ 40 av att säkringsskenan är utdragen till mer 

än halva sin längd, 
vid h a n d g r a n a t m/45 och m/37 av att grepen är avlägsnad, 
vid r ö k h a n d g r a n a t fm/46 av att tändaren är utlöst, 
vid r ö k h a n d g r a n a t m/49 av att röktändaren är _utlös~, .. 
vid ö v .n i n g s g a s h a n d g r a n a t in/30 av att •stubmen ar tand. 
En handgranat får osäkras först omedelbart före kastet, så att man ej 

riskerar att granaten oavsiktligt armeras. 

429. En armerad nedslagshandgranat kreverar vid minsta stöt (mot 
marken, fönster, grenar e d). . . . .. . . 

En armerad tidhandgranat kreverar kort tid efter det tidmrattnmgen 
satts i funktion. 

430. Sprängpatronerna äro mycket känslig~. för stöt~r och eld o_ch 
skola därför behandlas med stor varsamhet. Ä ven ett lost slag, en n v
ning eller en gnista på tändsatsen kan initiera sp1:~ngämnet. En deto
nemnde sprängpatron kan ha dödande verkan. Spr~ngpatronerna sk~~a, 
då de icke sitta i handgranater, alltid förvaras 1 for dem avsedda for
packning.ar ur vilka de skola tas ut en i sänder. (En sprängp~tron, so~ 
åter tas ut' ur en handgranat, ·skall alltid genast läggas ned 1 en dyhk 
förpackning.) 

Handgranat m/39. 

436. Spt·änghandgranat m/39 är en tidhandgranat (bil? 29). .. 
Granathylsan är av plåt och innesluter. spr.ängladdnmg~n. Skaft~~ ar 

a v trä och innehåller ett snöre med porslmsrmg och bly,sanke. Sprang
handgranat m/39 C har i •stället en tvådelad järntråd med por,slinsring 
och med en i spiral böjd ända. Snöret (järntråden) hålles kvar av hu
ven, som är pågängad skaftet. 

Bränntändaren, som skall igängas i skaftet, ·sättes i funktion genom 
dragning i ·snöret. Dess bränntid är 4,5 s. 
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Bild 29. Spränghandgranat m/3.9. 

Handgranat m/39. 75 

l r, HL handgranater förpackas i patronlåda ~98 (samma låda som 
1111 \'lt lld ' S för gevärspatroner). Skaft och granathylsor ligga var för sig 

hl dn 11 . I ett särskilt fack i lådan finnas dels en ask med 15 spräng
JIIIII'Oncr, dels en fuktskyddad ask med 15 bränntändare. 

lhiinntändaren anbringas på följande sätt. På snöret, som sticker ut 
III' 1'11 nftet, skjutes blysänket ett stycke från knuten. Bränntändarens 
i\ght trädes på snöret så, ·att öglan kommer att befinna sig mellan knu
ll' ll och sänket. Sänket skjutes därefter mot knuten, varvid bränntän
dnröglan låses rnell'an knut och sänke. För att låsningen skall säker
HLiillas vrides öglan något varv. Därefter skruvas bränntändaren in på 
si u plats i skaftet. Vid spränghandgranat m/ 39 C, •som i stället för 
HII Öre har järntråd, trädes bränntändarens ögla på trådens tillböjda 
ii.11da och föres in mot spiralens början. För att låsningen skall säker
s Lä !las vrides öglan något varv. 

Före aptering skall handgranaten visiteras. Härvid tillses 
att huven är oskadad och sitter lagom hårt fast (den skall kunna skru

vas loss, men får ej sitta så löst, att den kan falla bort), 
att bränntändaren är fullt iskruvad, samt 
att sprängpatronröret är fritt från främmande föremål och icke böjt 

åt någondera sidan (sprängpatronen kan eljest komma i bänd, då hand-
granaten skruvas ihop). · 

Sedan granathylsan vid behov skruvats loss från skaftet, apteras gra
naten på följande sätt. Skaftet hålles lodrätt med bränntändaren uppåt. 
Sprängpatronen1 trädes med sin öppna ända före in i bränntändaren. 
Granathylsan föres därefter försiktigt över sprängpatronen och skruvas 
stadigt fast vid skaftet . 
. Skall .sprängpatronen tas bort, håUes granaten lodrätt med granat

hylsan uppåt. Granathylsan lossas försiktigt och lyftes rätt upp, så att 
sprängpatronen icke utsättes för slag eller krökning. 

Granaten fattas med kasthanden med full fattning om skaftets yttre 
del. 

Granaten osäkras genom att huven skruvas av med den andra han
den .. Fatta därefter genast med .samma hand i porslinsringen utan 
att snöret spännes. (Händerna skola stödja varandra.) Granaten kan 
annars lätt armeras genom oavsiktlig dragning i snöret med handen eller 
genom att snöret fastnar i något föremål. 

Granaten mmeras genom att snöret med ett kraftigt ryck fullständigt 
dras ut ur skaftet. 

Granaten kastas i krig så sent efter armeringen, att krevaden äger 
rum strax efter eller vid nedslaget, dock icke så sent, att krevad kan 
skada kastaren. l fred skall kast alltid utföras omedelbart efter arme
ring. 

1 Sprängpatronen tas fram ur asken enligt bild 32. 
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Ö~ning~liylsa 

Bild 30. Övningshandgranat m/39. 

Shgll" m/43 
itusågad 

Handgranat m/43. 

Shgr m/43 · 

Bild 31. Handgranat m/43. 

Blindhgr 
m/43 
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437. Övningshandgmnat m/39 (bild 30) liknar >Spränghandgranaten 
men har i stället för granathylsa en öv ningshylsa av tjock perforerad 
järnplåt och i stället för sprängladdning en övningsladdning. 

Övningshandgranaten apteras genom att övningsladdningen skruvas 
fast på bränntända1~ens nippel, varefter övningshyls,an åter skruvas på. 

Dessutom finnes en övningshandgranat m/ 39 C, till vilken användes 
övningssprängpatron m/46 i ,stället :för övningsladdning. Denna övnings
handgranat apteras på samma sätt som spränghandgranat m/39. 

Handgranat m/43. 
441. Spränghandgranat m / 43 (bild 31) är en tidhandgranat med 4,;, 
s bränntid. Handgranaten är, då den utlämnaJS till trupp, försedd med 
bränntändare. Snörets porslinsring är uppträdd på ett stift i säkrings
huven. Då handgranaten osäkras, dras härigenom snöret med porslins
ringen ut ur skaftet. Då stiftet är oskadat (får ej omböjas) glider pors
linsringen av från stiftet så lätt, att den hänav förorsakade dragningen i 
snöret icke kan Ol"saka armering. 

Före aptering skall handgranaten visiteras. Härvid tillses 
att huven är oskadad och sitter lagom hårt fast (den skall kunna 

skruvas loss, men får ej sitta så löst, att den kan falla bort), samt 
att sprängpatronröret är fritt från främmande föremål och icke böjt 

åt någondera sidan. (Sprängpatronen kan eljest komma i bänd, då 
handgranaten skruvas ihop.) 

Säkringshuven tas bort omedelbart före kast. Om säkringshuven av
lägsnas för tidigt, kan utlösningssnöret fastna i något föremål och orsa:ka 
krevad. 
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- Bild 32. 

Handgranaten apteras på följande sätt. 
Skruva ur toppskruven och se efter att sprängpatronröret .är rent. Tag 

fram en sprängpatron ur asken genom att skjuta tillbaka locket så långt, 
att blott en sprängpatron blir fullt synlig (bild 32). 

För ned sprängpatronen med dess öppna ända före i sprängpatron
röret. Se till att packningen på toppskruven sitter kvar. Skruva fast 
toppskruven hårt, så att tätning erhålles. " 

Skall sprängpatronen åter tas bort, hålles handgranaten lodrätt med 
granathylsan uppåt, varefter toppskruven skruvas bort och spräng
patronen stjälpes ut i handen. 

Handgranaten fattas med kasthanden med full fattning om skaftets 
yttre del. 

Handgranaten osäkras genom att huven med den andra handen vri
des Y. varv åt vänster {motsols) och dras av från skaftet. Fatta där
efter genast med samma hand i porslinsringen utan att snöret spän
nes. (Händerna skola stödja varandra.) Granaten kan annars lätt ar
meras genom oavsiktlig dragning i snöret med handen eller genom att 
snöret fastnai· i något föremål. 

Handgranaten armeras genom att snöret med ett kraftigt ryck full
ständigt dras ut ur skaftet. 

Handgranaten kastas i krig så sent efter armeringen, att krevad äger 
rum strax efter eller vid nedslaget, dock icke så sent, a:tt krevaden kan 
skada kastaren. 

I fred skall kast alltid utföras omedelbart efter armering. 

Handgranat m/40. 79 

+------'Jt>PP.SKRUV 

Bild 33. Spränghandgranat rnl 40. 

Handgranat m/ 40. 

446. Spränghandgranat m / 40 är en nedslagshandgranat (bild 33). 
Granathylsan är av plåt och innesluter sprängladdningen. Den består 

av två delar, överdelen och underdelen, vilka hållas tillsammans av 
ytterringen och ha någon rörelsefrihet inbördes. 

Kastsäkringen utgöres av en säkringsskena, som går tvärs !?enom 
handgranaten och som håller isär över- och underdelarna och hmdrar 
mekanismen att nå fram till sprängpatronen. Säkringsskenan hålles kvar 
i sitt läge, så länge vingarna hållas tilltryckta. Då granaten är säkrad, 
hållas vingarna ihop a v säkringsnålen. . 

Mekanismen ligger mellan över- och underdelarna och hmdras av 
säkringsskenan att slå fram mot sprängpatronen. 
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Handgranaten apteras genom att sprängpatronen föres in i spri.ing 
patronröret, som därefter tillslutes med toppskruven. 

Före aptering skall handgranaten v i s i t e r a s. H ärvid förfares på 
följande sätt. 

L Kontrollera att säkringsnålen (transportsäkringen) är oskadad o ·h 
försedd med obruten plomb. 

Bild 34. Kontroll av att slagfjädern till handgranat m/ 40 ligger 
på rätt sida av sälcringsskenan. 

2. Kontrollera att slagfjädern ligger på rätt sida om säkringsskenan 
(annars :riskems att krevad inträffar vid aptering). D enna kontroll sker 
på följande sätt. 

Slq-uva bo.~;t toppskruven och se till, att den icke är försedd med läderpackning. 
Kontrollera genom att se ned i sprängpatronröret, att den blanka säkringsskenan 
kan iakttas. (Slagfjädern med slagstiftet får icke synas. Kan slagfjädern ses, lig
ger den på fel sida av säkringsskenan. Jfr bild 34.) 

Bild 35. Kontroll av att slagfjädern till handgranat m/ 40 
icke befinner sig i »halvspänn». 

Handgranat m/40. 81 

!J . Kontrollera att mekanismen icke kan gå i eller befinner sig i halv
Hpii,nn» .1 D enna kontroll sker på följande sätt. 

Vrid underdelen ett varv i förhållande till överdelen och tryck därvid delarna 
mot varandra. Säkringsskenans båda ändar skola glida mot ytterringen. Kontrol
l ra därefter genom att hålla upp granaten mot ljuset - granaten skall härvid 
hållas i överdelen - och se längs säkringsskenans undersida, att slagfjädern icke 

'l)efinner sig i »halvspänn» (bild 35). Slagstiftet får därvid icke ligga an mot 
stikringsskenan. 

Handgranat, som är felaktig i avseende på någon av ovanstående 
punkter, får icke apteras utan skall överlämnas till tygpersonaL 

En handgranat, som icke kastllis omedelbart efter apteringen, skall, 
innan den osäkras, ånyo undersökas genom a t t man håller upp den mot 
ljuset och ser längs säkringsskenans undersida (jfr bild 35). Om meka
nismen därvid befinnes vara i »hal vspänn», •skall sprängpatronen tas 
bort och handgranaten överlämnas till tygpersonaL 

H andgranat får osäkras och plomben därvid brytas endast omedelbart 
fö1·e kast. 

Osäkrad handgranat får icke säkras utan skall kastas. 
Säkringsskenan får icke rubbas ur sitt läge i handgranaten (detta för

hindras så länge som vingarna hållas tilltryckta). Om säkringsskenan 
dragits ut mer än till halva längden, är handgranaten armerad och ~:e
verar vid minsta stöt eller om över- och underdelarna tryckas eller boJas 
mot varandra (t e vid kramning i kasthanden, då denna höjes till kast) . 
Om säkringsskenan dragits ut endast så mycket, att dess fria äqda 
slä~pt taget ovanpå ytterringens fläns, går mekanismen i stället i 
»halvspänn». 

För att säkringsskenan icke skall falla ur före kastet iakttas 
att handgranaten redan före osäkringen skall fattas med kasthanden 

så, att tummen och långfingret trycka vingarna mot granaten, 
att detta grepp under inga omständigheter för släppas, förrän grana

ten vid kastet lämnaT handen, 2 

att handgranaten skall osäkras med den andra handen genom att 
säkringsnålens ring vrides åt vänster .(motsols) så att nålen öppnas eller 
går av, varigenom vingarnas flikar vid ka:stet kunna 1bli. fria ~rån var
andra (säkringsnålen skall avlägsnas helt, emedan den elJest vid utkas
tet kan fastna i kläder e d), 

att kasthandens grepp icke får ändras, även om det skulle vara svårt 
att lösgöra säkringsnålen. 

1 Med •halvspänn• menas, att slagfjädern slagit fram medan säkringsskenan ännu 
sitter kvar i handgranaten och att slagstiftet ligger an mot skenan. »Halvspänn• kan 
inträJffa, om handgva.IlJaten utsättes for stöt, t e om den tappas i marken. 

2 Osäkrad handgranat får aldrig flyttas från den ena handen till den andra. 
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447. övn_ingshandgranat m /.4-0 liknar spränghandgranaten och hur 
samma v1kt som denna men saknar ·sprängladdninD'. Underd len ii r· 
~ärkt ~-ed blå ring. Toppskruven har ett hål för kr~tgaserna från öv
mngssprangpa tronen. 

Till övningshandgranaten användes övningssprängpatron m / 40 
(märkt med blå ring), som har en liten tändhatt. 

öv:nin.gsha~dgranaten iordningställes genom att slagfj·ädern spännes 
(me~ e!! träpmne e d) och säkringsanordningarna anbringas. 

I ov1'1gt hanteras den som en spränghandgranat m/40. 

Handgranat m/37. 

451. Rök- och övningsgashandgranat m/37, som båda äro tidhando·ra
nater, ha i stort sett liknande utseende. Rökhandgranaten är märkt 1~1ed 
en grå rand (bild 36), övningsgashandgranaten med »Övngas». 

~----,---- Tändrör 

Säkringsnål (säkrings~ 
sprint) med ring 

Säkringsgrepe 

·Rand 

Bild 36. Rökhandgranat m/ 37. 

Gmnathylsan, som är av plåt, har i ena ändan 6 utströmnin()'shål samt 
innesluter laddningen. "' 

TändTöret innehåller slagfjäder, tändhattar och tidsats. 
Säkringsgrepen är anbringad på tändröret och hindrar slagfjädern 

att nå fram till tändhattarna. Den kvarhålles i sitt läge av en säkTings
nål ( säkringssprint). 

Granaten fattas med kasthanden med full fattning om granatkrop
pen så, att grepen befinner sig i tumgreppet. 

Granaten osäkras genom att säkringssprinten tas bort. RinD'en skall 
därvid vridas åt höger. Släpp ej gTepen, ty då armeras gmnat:n. 

Handgranat m/45. 83 

(; ranaten armeras i kastet genom att säkringsgrepen faller bort, var
vid slagfjädern slår fram mot tändhattarna. Dessa antända tidsatsen, 
HOrrt har en bränntid av 1-2 s. 

Röksats,en brinner 2-3 min. 

452. I revidemd rökhandgranat m/37 har tändladdningen borrats upp, 
!!å att plats finnes för fyrkapsel m/37. Fyrkapseln liknar till det yttre 
~prängpatron m/46 men är avsevärt kortare. Den innehåller ny tänd
laddning och är i den slutna änden märkt med en orange och en grå 
ring runt kapselhylsan. 

I förråd förvaras granater, fyrkapslar och tändrör åtskilda. Granaten 
iordningställes vid truppen omedelbart före användandet. Härvid ned
släppes genom rörskruven en fyrkapsel med den slutna änden först, 
varefter tändröret -skruvas i. 

Iordningställda granater, som icke kommit till användning, skola åter 
befrias från tändrör och fyrkapslar, in~an de tas in i förråd. 

Handgranat m/ 45. 

456. Spränghandgranat m/ 45 är en tidhandgranat med äggformad 
granathylsa av 4 mm tjockt gjutj'ärn (bild 37). Granaten är försedd med 
två säkringar: 

transpm·tsäk1-ing (säkringssprint med dragring), samt 
kastsäkring ( säkringsgrepe). 
Före aptering skall handgranaten visiteras. Härvid tillses 
att granathylsan är oskadad och m ekanismhålet (skruva ur mekanis

men!) fritt från främmande föremål, · 
att mekanismen är oskadad och transportsäkrad (säkringssprinten 

införd och ändarna utböjda) samt försedd med packning, 
att fördröjningsnippeln med sprängpatron är oskadad. 
Handgranaten apteras genom att fördröjningsnippeln med spräng

patron skruvas in i mekanismen, varefter denna skruvas in i granathyl
san och dras fast. Fatta därvid om mekanismhållaren, ej om säkrings
grepen. 

Handgranaten osäk1·as genom att man fattar den enligt bild 38 ' och 
drar ut säkringssprinten. (Tag vara på säkringssprinten, så att hand
granaten åter kan transportsäkras.) 

Därefter sättes tummen mot säkringsbygeln enligt bild 39 och bygeln 
pressas över klackarna på mekanismhållaren till det i bild 40 visade 
läget. 

Obs! Släpp icke säkringsgrepen, ty då armeras granaten! 
Om granaten icke kastas, säkras den åter genom att bygeln föres till

baka över klackarna, varefter säkringssprinten sättes i och ändarna 
böjas isär. 
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Bild 37. Spränghandgranat m/ 45. 

Handgranat m/4/). 85 

Bild 38. Fattning vid osäkring. 

Säkringssprinten får tas bort först omedelbart före kast. Säkrings
sprinten skall vara isatt och dess ändar utböjda under all transport. I 
annat fall kan granaten armeras oavsiktligt genom stöt, slag eller tryck 
mot säkringsbygeln. Under krig få vid patrullföretag o d, där särskilt 

Bild 39. Fattning vid osäkring. Bild 40. Fattning vid osäkring. 
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hög eldberedskap är nöd vän dig, handgranaterna undantagsvis bäras i 
fickor, väskor o d med säkringssprinten borttagen. I stridsställning m 'd 
hög beredskap, vid postering o d få handgranaterna läggas upp m 'd 
säkringssprinten borttagen. Så snart läget medger, skola de åter trans
portsäkras. 

I fred får säkring med enbart säkringsbygeln, s k stridssäkring, icl ' 
användas. 

Handgranaten armeras genom att säkringsgrepen vid kastet lossnar 
från granaten, varvid tänd·sti.ftet slår mot och tänder fördröjnin o·s
nippelns tidsats. Tidsatsen brinner 2,s-3,s s, varefter sprängpatron~n 
initieras och granaten kreverar. 

457. Övningshandgranat m / 45 liknar 'spränghandgranaten och har 
samma vikt som denna, men saknar sprängladdning och sprängpatron. 
Granathylsan har ett genomgående hål och är märkt med blå ring. 
Fördröjning·snippeln är apterad med en övningssprängpatron. Denna är 
blåmål ad . 

Övningshandgranaten 'l?isiteras, apteras, osäkras och armeras på sam
ma sätt som spränghandgranaten. 

Övningshandgranat hopsättes efter kast på följande sätt. 
l. Skruva ut mekanismen och avlägsna den använda fördröjningsnip

peln. 
2. Befria tändstiftet och mekanismhållarens rörformiga del från krut

slagg o d. 
3. Lägg in slagfjädern och tändstiftet i mekanismhållaren. 
4. Spänn mekanismen genom att trycka mot tändstiftet med en trä

pinne e d (akta tändspetsen). 
5. Sätt säkringsgrepen med såkringsbygel på sin plats och säkra 

mekanismen. 
6. Sätt i transportsäkringen. 
7. Skruva in mekanismen i handgranaten. 
Begagnade säkringssprintar med dragring samt säkringsgrepar med 

säkringsbygel uppsamlas och användas ånyo i största möjliga utsträck
ning. 

Övningshandgranaten användes till dess klick inträffat, varefter den 
skadade delen (vanligen tändstiftet, vars tändspets så småningom blir 
skadad) ersättes. Om tändstift och slagfjäder smörjas, blir det lättare 
att rengöra mekanismen efter användningen, varjämte den skyddas mot 
rostbildning. 

Handgranat fm/ 46. 

461. Rökhandgtanat fm/46 ger rökutveckling under ca 3 m1n. Rök
utvecklingen börjar ca 10 s efter det granaten armerats. 

Granathylsan utgöres av en plåtburk med 6 rökutströmningshåL 
Tändanordningen utgöres av fyrkapsel fm/46 och tändare m/43. 

Handgranat m/49. 87 

Granaten aptems genom att toppskruven skruvas ur och en fyrkaJ?.sel 
l'm/ 46 föres in i granaten med den öppna ändan utåt, varefter en tan
dare m/43 skruvas i. 

Granaten osäkras genom att tändarens huv försiktigt dras av, utan 
tttt det i huven fästade snöret spännes. 

Granaten armeras genom att snöret med ett kraftigt ryck dras ut ur 
·-tändaren. · 

Tändare m/ 43 

~ Fvrkapsel fm/46 

Bild 41. I-I andgranat fml 46. 

I förråd förvaras granathylsor, fyrkapslar och tändare åtskilda. Gra
naten apteras vid trupp omedelbart före användandet. Aptera~e gra
nater, som icke kommit till användning, skola åter befnas fran fyr
kapslar och tändare, innan de tas in i förråd. 

Handgranat m/ 49. 

466. Rökhandgranat m/49 ger rökutveckling under ca 3 min. Rök
utvecklincren börjar 6-7 s efter det granaten armerats. 

Granathylsan består av en plåtburk med 3 rökutströmningshåL Tänd
anordningen utgöres av röktändare m/ 49. Till handgranaten hör en s k 
snökon av papp, vilken användes, då handgranaten skall kastas mot 
snötäckt, sank eller blöt mark. 

' '"'""''" "'" 
Bild 42. Handgranat m/49. 
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Granaten aptems genom att toppskruven skruvas ur, varefter n rök· 
tändare m/49 skruvas i. 

Granaten osäkms genom att tändarens huv dras av. 
Granaten armeras genom att tändarens slagstift med platta slås 111 

(med t e handflatan eller mot skosulan eller mot en sten). 
I för~·åd förvaras granathylsor och röktändare åtskilda. Granaten ap

teras vrd trupp omedelbart före användandet. Apterade granater, som 
icke kommit till användning, skola åter befrias från röktändare, innan 
de tas in j. förråd. 

Bild 43. H andgranat m/ 49 med snökon och osälcmd. 

VI. Rökfacklor. 

471. Rökfackla m /925 utgöres av en med röksats fylld fyrkantig burk 
av galvaniserad plåt eller zinkplåt fötsedd med löstagbart lock, som 
fn.sthålles av ett plåtband. Vid tändning lossas plåtbandet och locket 
lyfte' av, varefter en plånad sticka, som medföljer varje fackla, rives 
moi· tändsatsen. Klickar tändningen, tändes facklan genom att ställas 

·inti"1 en annan brinnande rökfackla eller i öppen eld. 
Rökfackla m/125 B utgöres av en cylindrisk burk av plåt, fylld med 

röksats. Burken är försedd med lock i vilket finnas rökutströmningshål 
och ett hål, i vilket en toppskruv är ingängad. Vid tändning skruvas 
toppskruven ur och ett tändbloss, som medföljer varje fackla, tändes 
med plån - i nödfall kan gengaständare användas - och stickes ned i 
centrumhålet. Den brinnande ändan skall därvid vara riktad uppåt. 

Om tändningen klickar, dvs om rökfacklan icke tänder efter en minut, 
upprepas tändningen med ett nytt tändbloss. 

Rökfackla m/25 och m/25 B ge full rökutveckling efter unge~är 10 s. 
Rökutvecklingen pågår i ungefär 4 minuter. 

Den, som tänder en rökfackla, skall vid tändningen vända bort an
siktet och får icke hålla huvudet över facklan. Den alstrade röken kan 
vid stark koncentration vara livsfarlig för människor och djur. Faran är 
särskilt stor vid rökutveckling i slutna rum. 

Rökfackla m/ 49 ger rökutveckling under ca 4 min. Rökutvecklingen 
börjar 6-7 sek efter det tändaren utlösts. 

Rökfacklan utgöres av en plåtburk innehållande röksats och fötsedd 
med 6 rökutstri;imningshål. Tändanordningen utgöres av röktändare 
m/49. 

Rökfacklan iordningställes genom att toppskruven skruvas ur och en 
röktändare m/ 49 skruvas i. 

Rökfacklan osäkras genom att tändarens huv dras av. 
Rökfacklan tändes genom att tändarens slagstift med platta slås in 

(hårt slag eller trampning). 

Toppskruv 

Rökutströmningshå l 

Bild 44. Rölcfaclcla m / 49. 
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481. Pansarskott m/46 användes för bekämpning på nära håll av 
stridsvagnar och andra pansrade mål ävensom täckta värn. Det är ett 
»laddat vapen», avsett för skjutning av ett skott. Det är rekylfritt och 
betjänas av en man. 

Pansarskott,et slår igenom även mycket tjockt pansar. Verksam eld 
mot stridsvagnar kan avges på avstånd upp till 70 m. 

Bild 45. Pansarskott m! 46. 

Sprängladdning 

Fördämningsbricka 

Tätningsbricka 

Bild 46. Pansarskott m/ 46 genomskuret. 

Pansarskottets huvuddelar (bild 45 och 46) äro pansarspränggranat 
och eldrör med sikte, mekanism, drivladdning och tratt. 

Pansarspränggranaten utgöres av en granat med skaft och vingar. 
Granaten har riktad sprängverkan. På främre delen finnes ett uppfäll
bart korn och på bakre delen en spärr för granatens fästande vid skaf
tet. Pansarspränggranaten styres i sin bana av på skaftet fästade vingar. 
Vid anslaget initieras sprängladdningen av tändröret vilket är placerat 
i granatens bakre del och hålles fast av skaftet. 

Pansarspränggranaten är märkt med gul ring. 

VII. Pansarskott. 91 

Säkringsslid Avfyringsarm 

Hållare 

Bild 47. Mekanismens säkring. 

Bild 48. Avfyring. 

Eldröret är märkt med »Eldstråle------+» i röd färg och är baktill för
sett med en f ö r d ä m n i n g s b r i c k a, som fasthålles av t r a t t e n. 

I eldröret finnes drivladdningen, som består av röksvagt krut och är 
innesluten i en pappcylinder. Den hålles fast på sin plats i eldröret av 
en stoppskruv. 

Siktet är fastsatt på eldrörets främre del. I nedfällt läge är det fast
låst vid granatskaftet med en sprint med ring. Siktet har siktskåror för 
30, 60 och 90 m. 

På eldröret bakom siktet är mekanismen fastsatt. Dess huvuddelar 
(bild 45-48) äro hållare, slagfjäder med slagstift, tändpatron, avfyrings
arm och säkringsslid. 

482. Mekanismen funktionerar på följande sätt. 
Säkringssliden har två lägen. I det bakre är mekanismen säkrad och 

i det främre är den osäkrad. När siktet är nedfällt hindrar det säkrings-
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sliden att föras fram och tjänstgör därigenom som transportsäkring. Dll 
siktet fällts upp, kan säkringssliden föras fram {bild 47). Pansarsko U ' l 
är nu färdigt för avfyring. Det kan säkras på nytt genom att säkrin gs
sliden föres tillbaka och siktet fälles ned. 

Då pansarskottet osäkrats, avfyras det genom att man trycker ned 
avfyringsarmens främre del, varvid dess bakre del höjes. Härigenom 
spännes slagfjädern, vilken ligger an mot en sprint i avfyringsarmens 
bakre del. Då avfyringsarmen nått ett visst läge släpper den slag
fjädern, varvid det på slagfjädern sittande slagstiftet slår mot och tän
der den i eldröret sittande tändpatronen. Tändpatronen antänder i sin 
tur drivladdningen. (Bild 48.) 

483. Vid skjutning iakttas följande. 
Pansarspränggranater, tändrör och eldrör med isatta granatskaft för

varas åtskilda i förpackningslådorna (4 skott i varje låda). 
Pansarskottet apteras (förses med tändrör och hopsättes) så sent som 

möjligt. Aptetat pansarskott, som icke beräknas komma till användning, 
tas isär och tändröret tas ur. 

Pansarskottet apteras genom att tändröret med fastsittande kloss 
lägges in i granaten med sprängpatronen (spetsen) framåt (bild 49), var
efter granaten sättes in i det i eldröret befintliga skaftet. Se till att gra
natens spärr snäpper fast skaftet (bild 50). 

Bild 49. Tändröret lägges i. Bild 50. Granaten fäst vid skaftet. 

Pansarskottet iordningställes för avfyring på följande sätt. 
Fäll upp kornet. 
Drag ut sprinten, som låser siktet. 
Fäll upp siktet, så att det snäpper in i uppfällt läge. 
För säkringssliden framåt, så att mekanismen osäkras. 
Det är förbjudet att fälla upp siktet förrän i samband med eldgivning! 
Mekanismen får osäkras först omedelbart före avfyring' och skall ånyo 

säkras om avfyring icke verkställes! 

VII. Pansarskott. 93 

Eldröret hålles över eller under armen och så, att eldstrålen bakåt 
icke träffar någon del a v skyttens kropp eller annat föremål. 

Stödhanden, i regfl vänstra handen, får ej hållas närmare eldrörets 
mynning än 5 cm. 

Eldstrålen är livsfarlig intill 3 m bakom eldröret. 
Riktpunktens läge framgår av SoldF. 

484. övningspansarskott m/ 46 skiljer sig från pansarskott m/ 46 en
dast därigenom att granat och tändrör utgöras av attrapper. Granat
attrappen är märkt med en brun ring. Tändröl'<sattrappen är helt brun
målad. Förpackningen är densamma som för pansar1skott m/46. 



VIII. Eldspruta. 

491. Eldspruta m / 1,1 (bild 51) består av oljebehållare med tryekgaH
anordning och bäranordning, slang samt strålrör med avfyring·sinräLl
ning och tändanordning. 

492. Oljebehållarenär ett cylindriskt plåtkärl, försett med kupade gav
lar och rymmande 10,5 L I övre gaveln finnes ett påfyllningshål, t äckt 
av ett lock, som låses med en skruv. I nedre gaveln är insvetsat ett rör 
för anslutning av oljeventilen. Röret är omböjt så att behållaren kan 
tömmas fullständigt, även då skytten intar liggande ställning. Vidare 
äro fastsvetsade: bärögla, höftstöd, bygel för fästande av tryckgasbe
hållaren samt en plåt, vid vilken reduceringsventilen är fastsatt. 

Oljeventilen är försedd med gängning dels för fastsättande vid olje
behållaren, dels för anslutning av slangen. Ventilens handtag är försett 
med en spärr, som låser ventilen i de båda ytterlägena, vilka anges av 
bokstäverna ö (öppen) och S (stängd). 

493. Tryckgasanordningen består av tryckgasbehållare, reducerings
ventil och rörledning med backventiL 

T r y c k g a s b e h å l l a r e n är en stålflaska av l l rymd, inne
hållande kväve av omkring 100 atö .1 Den är försedd med en ventil med 
vred (tryckgasventil), vilken med en förskruvning kan anslutas till redu
ceringsventilen. 

Tryckgasbehållaren fasthålles vid oljebehållaren av en bygel och in
kopplas med reduceringsventilens förskruvning. På en icke inkopplad 
behållare skyddas gängorna av en skyddshuv. 

R e d u c e r i n g s v e n t i l e n håller trycket i behållaren konstant 
vid ca 7 atö. Den är försedd med en säkerhetsventil, som öppnas vid 
10 atö. 

Tryckgasen ledes genom en rörledning till oljebehållarens övre del. 
Rörledningen är i övre änden fö1~sedd med en backventil, vilken hindrar 
olja att tränga in i reduceringsventilen. 

494. Bäranordningen utgöres av två bärremmar samt höftstöd med liv
rem och söljor till bärremmarna. På vardera bärremmen är fastsatt en 
med bärhake försedd rem {bärhaksremmarna). 

1 Atö = atmosfärers övertryck En atmosfär = ett tryck av ungefär l kg per cm2• 

VIII. Eldspruta. 95 

Bild 51 . Eldspruta m/ 41. 
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495. Sl~ngen är tillverkad av vävarmerat . .. .. 
socklar mträdda för ansl.utnin t"ll l' guJ?mi. I anda~·na aro slu. ll l( 
Slangen är fastlåst v 'd d gl l o Jeventllen respektive s tråh ii r·t·l.. 

. l var era s augsockeln med slanglås. 

~?6. Strålröre~ består av oljerör med vind . . . .. . 
tandgasanordmng och elektrl· l t" d d _skydd, avfyrmglsmratLrrrr q.(, 

• .. .. S•{ an anor nmg. 
OlJer?ret ar ett stålrör, i bakre änden r · . .. . 

anslutmng av slangsockeln Främr .. d orse.~t med en forskruvnmg fiir· 
stycke med 6 mm diameter. p o e tn en ~r utformad till ett mu rr 
mynningsventilen är fastsk~u~a~u;~ Y~~e~. fmn_~s en .. ~latta, vid vill n 
svetsade. · a 0 Jeroret aro folJande delar fasL· 

Stödplatta med fjäderband för fastsättnin r· o 
Skydd. för reduceringsventil för tänd as g av andgasbehallaren. 
Battenhylsa. g · 
Handtag. 
s~:vddsrör och lager .för avtryckarens axel 
stodplåtar för vindskydd. . 
p~~t~a för fästande av tändgasbrännaren 
Barrmg och bärögla ( enda·st på vissa pj:iser). 

497. _Avfyringsinrättningen består av avt. k ... 
mynnmgsventil och säkerhetsspärr. lYC are med axel och fJadrar, 

A v t. r y c k a r e n är fast förbunden med o . 
fram till mynningsventilen Den .. f" d edn tvadelad axel, vilken går 
fjäder. · ar orse med en mycket kraftig 

Då avtryckaren föres mot handta t 'd . 
bakre delen av axeln. Då rörelsen .. ge f-·vri e~ till en ~örjan endast den 
nes fjädern, vilken därvid gör kr 1?~ ores ti!l den framre delen, spän
»~ryckpunkb erhålles. Vid ytterlfo-a~~ ~~ts.tand; en tydl!~t markerad 
nmgsvoentilen. Då avtryckaren slä' e vn .. m~g av axe.ln oppn~s myrr
axeln aterföres av fjädrarna till ut l~ si .. stanbes mynnmgsventilen och 

S .. k g gs aget. 
a e r h e t s s p ä r r e n manövrerar en ta 'lk 

~~essas ned i en urborrning i axeln och lå pp, Vlo ~~ av en fjäder 
fores framåt, lyftes tappen och a l f . ~er denna. Da sakerhetsspärren xe n ngores. 

49~. Tändningsanordningen består av 
tandgasbehållare 
r:du~erin~~ventii för t~ndgas, 

. tando.asbrannare med brännarventil l"dF d . .. 
ClrkulatiOnsrör, ' g 0 an are med gladkropp och 

strömbrytare samt 
batterihylsa med glödströmsbatteri. 

o T ä n d g a s b e h å Il a r e n är en stålflaska a v l l l . 
hallande en porös massa och ac t . ilk '. rymd, mne-e on, l v en acetylen mpressats under 
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lr 1111 1 lt ,l •'l , lku ~i,r försedd med en ventil med vred (tändgasventilen) 
111 lt l t' 1 \'IIOill ·n rörledning ansluten till r educeringsventilen. Gängorna 

l
' ''" t',l ini opplad behållare skyddas av en skyddsskruv. Tändgasbe
r tll tll 't' ll Hpiln n s fast vid strålröret med ett .fjäderband. 

Il. 1 d 11 <: ' r i n g s v e n t i l e n håller den framströmmande tändga-
'~~' '' lr•,y t·l l onstant vid O,n;; atö. 
. .11' 1. 11 d g n s b r ä n n a r e n består av ett utströmningsmunstycke in-

1'11'11 n l. i ·L t med lufthål försett blandningsrör, där gasen blandas med 
lul'l . Oen m cirkulationsrören står brännaren i förbindelse med glöd
l l udar'n. Cirkulationsrörets främre del skyddas av ett flamskydd. 

B r ii n n a r v e n t i l e n är sammanbyggd med tändgasbrännaren 
or h l'iir dd med ett filter (acetonfälla). Ventilen öppnas med en häv-
111' 111 o ·h stänges automatiskt, då hävarmens tryck upphör. 

O L ö d t ä n d a r e n består av glödkroppshylsan med glödkroppen. 
( nödkroppen utgöres av en hylsa, i vilken en tunn glödspiral är in
l'ii.Htad. Glödspiralen bringas att glöda genom ström från glödströms
lmLt riet, vilket är inlagt i batterihylsan. Strömmen slutes och brytes 
Hl 'd s t r ö m b r y t a r e n. 

G l ö d s t r ö m s b a t t e r i e t består av två seriekopplade torrele-
m nt, vilka :stickas in i batterihylsan så, att det ena elementets topp 
vilar mot det andras botten. Nya element ha i botten ett skydd, bestå-
nde av en kartongskiva, som måste tas bort före användningen. 

499. Om tändningen ej fungerar, skall rese1·vtändaren användas. Re· 
servtändaren består av en hållare med två däri fästade tändsatser (tänd
bloss m/ 43). Hållaren fästes med fjäderlåset vid vindskyddet med 
tändsatserna riktade framåt. Tändsatserna antändas genom rivning mot 
ett plån (vanligt tändsticksplån eller specialplån). Tändsatsens bränn-

tid är ca Yo minut. 

Ammunition. 

511. Ammunition till eldspruta utgöres i först a hand av olja och tryck
gas .samt i mindre utsträckning av tändgas och res·ervtändare (tänd-

bloss m/ 43). 
För en laddning åtgår 10 l olja samt fyllningen i en tryckgasbehållare. 

Tryckgasbehållaren måste alltså utbytas mot en nyfylld sådan varje 
gång eldsprutan påfylles. 

Tändgasbehållaren räcker till ca 20 st laddningar. Den skall bytas 
först då trycket nedgått till 3 atö. 

512. Som första reserv medför ersättaren på en mes· ett påfyllnings
kärl, innehållande en sats (10 n olja samt en fylld tryckgasbehållare och 
verktygsfodraL Ytterligare ett fyllt påfyllningskärl, en fylld tryckgas
behållare samt en fylld tändgasbehållare finnas i transportlådan. Ytter
ligare påfyllning utföres vid påfyllnin~sstation. 
4 - Soldl Mtrl. 503343. 
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513. Vid påfyllningsstationen, som medföres på lastbil, filiii 'S s n 11 1 

manlagt ammunition, motsvarande 60 laddningar samt v i ~s ii 1•ig 
materiel. 

Tillbehör. 

525. T i Il b e h ö r äro transportlåda I, transportlåda II, verk tygs· 
fodral av plåt och fodral av smärting. 

I transportlåda I förvaras under transport eldspruta och fod ral a v 
smärting innehållande 
håll&re för reservtändare .. ...................... . . . ....... . . 1 s t 
tändbloss m/ 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
glödströmsbatteri ... . ............... . . ........ . .... . ........ 1 » 
glödkroppar ...................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
packningar till tryckgasbehållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 

Fodralet av smärting medföres, då det ej förvaras i transportlåda I 
av skytten, lämpligen i fickan. ' 

~~6 .. Tran~portlåda II i~nehål~er mes för ersättare, två påfyllningskärl 
for olJa, tva tryckgasbehallare 1 reserv, en tändgasbehållare i reserv och 
ett verktygsfodral av plåt, innehållande 
nyckel till förskruvning till tryckgasbehållare ......... . . . ...... l st 
d:o till tändgasbehållare .. . ... .. .. . ..... . . . .......... . ... . . . .. l » 
hylsa med glödströmsbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
dosa, innehållande 3 st glödkroppar, 5 st packningar till tryckgas-

behållare och 5 st packningar till tändgasbehållare . . . . . . . . . . . . 1 » 
skyddshuv till tryckgasbehållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l » 
skyddshuv till tändgasbehållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
hållare för reservtändare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
tändbloss m/ 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 » 
Trassel till avtorkning. 

Verktygsfodralet av plåt medföres på ersättarens mes. 

527. Vid kompanitrossen medföres påfyllningsstation, bestående av 
oljefat, kvävetuber och låda med reservdelar, verktyg m m. 

Funktionering. 

531. Oljebehållaren är fylld med olja, som genom tryckgasen står under 
ett tryck av 7 atö. Genom slangen står oljebehållaren i förbindelse med 
strålröret. Då avtryckaren föres till tryckpunkten, öppnas brännarven
tilen och slutes glödströmmen. Gas strömmar därvid genom brännarens 
munstycke och blandas med luft ~ blandningsröret. En del av gasluft-

---
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11111,11<1 11 i 11 gcn strömmar genom cirkulationsröret mot glödkroppens glöd
piml och antändes därvid. Lågan slår genom röret in i brännaren och 

lltll ilndcr tändgasen. . 
J) lt avtryckaren föres ytterligare bakåt, öppnas mynningsventilen. 

()l j Il n pressas ut i en stråle, som passerar brännarlågan och antändes 
"''' d nna. 

Handhavande och vård. 
(Se . Allmänna beslämmelser för vård av tygmateriel..) 

536. Olja påfylles på följande sätt. · 
Oljan pumpas upp i påfyllningskärlet för olja eller d~rekt i eldsl?.rut~n 

ltl Cd en vanlig handpump. För öppnande av faten fmnes ett sarskilt 
verktyg. 

537. Tryckgas p&fylles på följande sätt. 
Tryckgasen medföres i tuber, dvs stålflaskor av standardutförande, 

avsedda för komprimerade gaser. Kvävegastuben har en volym av ~O l 
och är försedd med ventil med specialgänga (kvävegasgänga). Ventilen 
är n;tärkt med »kväve» i upphöjda bokstäver. Trycket i en nyfylld 
tub är ca 150 atö. Till varje tub finnas ett gängskydd och en huv. 

Tre sådana tuber hopkopplas till ett batteri i ett ställ, försett med 
manometer och fövskruvning för inkoppling av tryckgasbehållare. Vid 
påfyllning inkopplas tryckgasbehållaren (obs! packningen) och dess ven
til öppnas. Ventilen till den tub, som har lägsta trycket, öppnas och gas 
får strömma över tills trycket utjämnas. Därefter stänges den större 
behållarens ventil och ventilen på tuben med närmast högre tryck 
öppnas. Om så erfordras, upprepas samma förfarande med tuben med 
högsta trycket. Gas får strömma över till dess manometern visar ett 
tryck av 100-110 atö. Därefter stänges såväl tubens som tryckgas
behållarens ventil, och tryckgasbehållaren urkopplas. Den ~åfyllda 
tryckgasbehållaren plomberas omedelbart, så att sammanblandnmg med 
tömda behållare undvikes. Plomberingen tillgår så, att ett tunt snöre 
lägges i en slinga runt ventiltappen, varefter ena änden stickes genom 
det på ventilvredet befintliga hålet och sammanknytes med den andra. 
Därefter påskruvas skyddshuven. . 

Då så mycket gas ur påfyllningsbatteriet avtappats, att trycket eJ 
kan bringas upp till 100 atö, utbytes tuben med lägsta trycket mot en 
ny. . 

Vid påfyllningsstation finnas tre kvävetuber 1 reserv. 

538. Tändgasbehållaren räcker till ca 20 oljepåfyllningar. Trycket i 
tändgasbehållaren är vid nyfylld behållare 18--20 atö. Nyfylld tänd
gasbehållare är plomberad med snöre på samma sätt som tryckgas
behållarna. 
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Då tändgas avtappas, sjunker trycket i behållaren, och då trycket 
sjunkit till 3 atö, måste behållaren bytas. Vid varje lägligt tillfälle skall 
därför trycket i tändgasbehållaren mätas, och för detta ändamål an
vändes en manometer, vilken medföljer påfyllningsstationen. Vid mät
ning av trycket bör observeras att detta är beroende av temperaturen. 
Trycket i tändgasbehållaren måste därför mätas vid en temperatur som 
ej avsevärt skiljer sig från den eldsprutan är avsedd att användas vid. 

539. Daglig tillsyn göres efter varje användning av eldsprutan på föl
jande sätt. 
l. Oljebehållare ooh stråirör avtorl~as. 
2. Tryckgas- -och tändgasbehållare tas av och rengöras. 
3. Trycket i tändgasbehållaren mätes, och vid behov utbytes tänd-

gasbehållaren. 
4. Packningarna kontrolleras . 
5. Tändgasbehållaren fastsättes ånyo. 
6. Vindskyddet tas av och torkas rent från olja. 
7. Mekanismen avtorkas. 
8. Glödkroppen tas ut och inlägges i sitt fack. 
9. Batteriet tas ut. 

10. Efter sprutning med vatten avtorkas och insmörjas åtkomliga delar, 
varvid iakttas att elektriska kontaktytor icke få insmörjas. Olje
behållarens, slangens och oljerörets inre sköljas ur med eldsprute-
olja. . 

540. Särskild tillsyn utföres av vapenmekaniker. 

Fel och deras avhjälpande. 

546. Behållarens lock läcker. Lockskruven dras till försiktigt. Om icke 
detta hjälper, stängas olje- och tryckgasventilerna, varefter locket öpp
nas försiktigt, och packning och tätningsyta torkas av. 

Förskmvningar till tryckgas- och tändgasbehållare äro otäta. För-
skruvningarna dras till, och om icke detta hjälper bytas packningarna. 

Tändningen fungerar ej. 
l. Glödströmsbatteriet bytes. 
2. Glödkroppen bytes. 
3. · Reservtändaren inkopplas. (Vid tillfällen, då tiden ej medger om

byte av batteri eller glödkropp, inkopplas reservtändaren direkt.) 
Observera! Om glödströmsbatteriet längre tid nedkyles till tempera

turer under - 5o, fungerar det icke. Vid stark kyla skall batteriet där
för bäras i (byx-Hickan och insättas omedelbart före användandet. 

Övriga fel avhjälpas av vapenmekanik~r. 

a 

IX. Spräng- och tändmedel. 

1)56. Handhavande av spräng- och tändmedel kräver ordentlighet, nog
grannhet, försiktighet samt grundlig kännedom om deras egenskaper, 
verkan, verkningssätt och hanterande. . 
·-Envar, som innehar spräng- och tändmedel, är ansvarig för vården 

och rätta användningen därav. 
Vid ' hauterandet av spräng- och tändmedel skall största varsamhet 

med eld iakttas. Tobaksrökning är förbjuden. 

Sprängmedel. 

557. Med sprängmedel avses i viss förpackning eller. i_ viss f~_rm före
kommande sprängämne. Sprängmedel utgöras av czmla sprangm_~del 
(dynamit, nitrolit m m) och 1/}'ilitära __ spräng'f!l'edel (trotylstavar, sprang
stavar, sprängdeg, burkladdnmgar, rorladdnmgar m n;). 

Med sprängämne menas ett ämne, som kan ~rmgas att m~ck~t 
hastigt övergå i gasform' under stark värme_utve~khng och som darvid 

· utövar en kraftig stotverkan. Denna myc
ket hastiga process kailas vanligen detona
tion (förbränning av krut, som sker med 
avsevärt mindre hastighet, benämnes ex-

Bild 52. Trotylstavar 
och sprängstav. 

a. Trotylstav 0,25 kg. 
b. Trotylstav 0,5 kg. 
c. Sprängstav m/46. 

plosion) . . . . 
Ett sprängmedel brmgas trll det?natron 

(initieras) med ett tändmedel (1 regel 
spräugpatron). Vissa sprängmedel kunna 
icke initieras av enbart sprängpatron, utan 
sprängpatronen får först. i~itiera .el!- . s k 
detonator, som därefter 1 sm tur mr~Ierar 
det andra sprängmedlet. Detonatorn mne
håller sprängämne och räknas såsom 
sprängmedel. 
558. För vissa sprängändamål kunna 
sprängmedel sammanföras till s k spräng
laddningar. Dessa kunna göras långsträckta 
(utbredda) eller konce~trerade oc~ an
bringas friliggande eller mnes~utna (r~bor
rade). Vid utbredda laddnmgar laggas 
sprängstavar aldrig i n;er än ett }ager. 
Sprängdeg bredes ut, sa att den far en 
tjocklek av ungefär ~·" cm. . 

Friliggande laddnmgar, exempelvrs av 
nittolitpatroner, skola fästas ihop väl, så 
att detonationen blir fullständig. 
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S: l 4: l 6: 5 9: 10 12: 15 

110,5 111 120,5 ' 112 123 

Bild 53. Burkladdningar m/ 42. 

Laddningsmängd . bestämmes för de fuktkänsliga sprängämnena ni
trolit och extra dynamit ,så, att fabriksförpackning icke i onödan bry
tes och så, att la;ddningen blir lätt att anbringa. Sprängdeg användes 
dock alltid utan patl'onpapper o d. . 

Innesluten och- då så är möjligt- även friliggande laddning skall 
i regel fördämmas. Hätför användes våt sand, lera, jord eller snö. All 
fördämning anbringas varsamt, så att laddningar .och tändmedel icke 
skadas. Laddning av sprängdeg, spräng" eller trotylstava1·, kräver ingen 
fördämning. 

559. Vanligast förekommande sprängämnen och dessas egenskaper 
framgå av följande tabell. 
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l 
Gummi-

Extra Pen ty l 

l Trotyl dynamit1 dynamit Nitrolit Spräng-

l 
Spräng-L F'- deg stav 

----

l onsistens och ID~gfor-form . . .... . .. Stavar Degfor- Pulver- Degfor- Stavar 
-~ miga [m1ga formiga miga 

ptr ptr ptr ptr 

Färg ........... Gul Gul Röd Grå Gulbrun skär 

Känslighet för: 
beskjutning med 
gevärskalibrig 
eld ........... Okänslig Känslig Känslig Känslig Okänslig Känslig3 

slag och rivning . » > Föga Okänslig 
känslig3 l 

låga . . . ....... . > » Föga Föga känslig 
känslig l 

väta .......... » Okänsiig •• Känslig Okänslig 

köld » 5 ,; Okänslig ) ...... .... 
Detonationsgaser-

IDfMHg• 
l 

l 
n as egenskaper Giftiga Ofarliga Ofarliga Ofarliga 

Hänföres till 
ID transportklass .. D c c D . C(D)6 

560. Burkladdning m / 42 (bild 53) finnes i två huvudtyper, rund och 
fyrkantig, samt tillverkas i olika storlekar. Burkla.ddning l!llärkt t e 3 : l 
är rund och passar i 3 tums rör samt innehåller l kg laddning. Burk
laddning märkt t e 110,5 är fyrkantig med kantlängderna l X l X 0,5 
dm. Fyrkantig burkladdnings ungefärliga vikt i kg erhålles genom multi
plikation av de tre kantlängderna. Burkladdning är försedd med fatt
ning för detonator m/41, med vilken laddningen initieras. En äldre typ, 
burkladdning m/41, med något olika utseende och av andra storlekar 
förekommer även. 
561. RöTladdning:ar användas vid sprängning av hinder m m. En rör
laddning utgöres av ett antal rördelar och en spets, vilka sammanfogas 
till erforderlig längd. 

R ö r l a d d n i n g m/ 41- 4 4 (bild 54) har en längd per rördel av 
0,9 m. Varje rördel innehåller tre burkladdningar m/42 (3: l) och har 
fattning för detonator m/41, med vilken laddningen initieras. 

t Orsakar illamående och huvudvärk. Tvätta händerna efter arbete med dynamit. 
2 I pentylstubin vitt pulver. 
3 Mindre känslig än dynamiten. 
• Mindre känslig än nitroliten. 
6 Är i fruset tillstånd känsligare för mekanisk åverkan än ofrusen dynamit och måste 

före användning tinas upp. Dynamit får ej uppvärmas vid öppen eld eller genom att 
läggas direkt i varmt vatten. 

6 Sändningar om högst 300 kg må transporteras enligt D . 
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R ö r l a d d n i n g m/ 41- 4 7 liknar m/ 41-4·4, men har en längd per 
rördel av ca l m och är laddad med trotyL Som tändmedel användes 
med •sprängpatron m/4() apterad krutstubin, rivtändare eller slag
tändare. 

Bild 54. Rörladdning m/ 41-44. 

Ö v n i n g s r ö r l a d d n i n g m/ 41 innehåller ej sprängladdning. 
Vid användning förses den med en ländarhållare och tändmedel. Tän
darhållaren är försedd med gängor för riv- eller slagtändare. 
562. Paketladdning m /43 (m/43 B) (bild 55) har måtten 23 X 20 X 9 
cm och väger 4,3 kg samt innehåller 4 kg nitrolit. D en är främst 
avsedd som laddning till stridsvagnsmina m/43 . Initiering sker med 
detonatorladdning m/ 41 eller motsvarande mängd annat sprängämne. 
563. Detonator m / 41 (bild 56) användes, då enbart sprängpatron icke 
har tillräcklig kraft att initiera sprängmedlet, eller då sprängpatron 
(eltändare) icke kan stickas in i sprängmedlet. Den består av en plåt
hylsa, som omsluter en pressad trotylkropp (detonatorladdning m / 41), 
i vilken finnes ett hål för sprängpatron m/46. Ena ändan av detonatorn 
har utvändiga gängor, som passa till bl a burkladdningar. I detonatorns 
andra ända är ett lock fastskruvat. I detta finnes ett .hål, försett med 
gängor, som passa till rivtändare och slagtändare. D essutom finnas på 
detonatorn ett par koppartrådar, avsedda för fästande av tändledning. 
564. Konladdning m/ 46 (bild 57) har, för att riktad sprängverkan skall 
erhållas, på undersidan en konformad urholkning, föi,sedd med en in
satskon av metall. Laddningen är omgiven av ett plåthölje. 

Bild 55. Palcetladdning m/ 43, 4 kg. 

Sprängmedel. 

B ild 56. Detonator m/ 41 (apterad med pentylstubin 
och sprängpatron m/ 46). 
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Konladdningen är gråmålad och försedd med en gul ring. Den före
kommer i två storlekar, 1,5 och 3 kg. Sprängämnet i konladdningen är 
pentyl. · 

Konladdningen initieras med sprängpatron m/46. 
Då konladdningen spränges, bildas av insatskonen en glödande pro

jektil med mycket stor genomträngningsförmåga. 
För att projektilen skall kunna bildas och bästa verkan erhållas, måste 

konladdningen sprängas på ett visst a v stånd från sprängföremålet. 
K onladdn_ingar användas främst för upptagning av laddningshål i 

betong och för att genomslå tjock pansarplåt. 
övningskonladdning m / 46 har samma yttre form och samma vikt som 

konladdning m/ 46, men är försedd med ett genomgående hål. Den är 
1-( 1'1\målad och försedd med blå ring. 

ä65. P1·ismaladdning m/ 47 (bild 58) har, för att riktad sprängverkan 
Hk1tll erhållas, en V-formad ränna på undre sidan. Insidan är fö11sedd 
l l l( •l l en m etallinsats. 

La(ldningen - utom gavlarna - är beklädd med plåt. Gavlarna 
l lk lms n.v ett pappershölje_ Sprängämnet i laddningen är trotyl. I ladd
td ll l{(' ll H övre del finnes en genomgående ihålig detonator av tetryl. 
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Bild 57. Konladdning m/46, 1,5 och 3 kg . 

Prismaladdning initieras med sprängpatron m/46 eller med genom
gående pentylstubin. 

Prismaladdningen är gjord så, att det lämpligaste avståndet mellan 
laddningen och sprängföremålet erhålles, då laddningen placeras med 
plåtens underkanter mot sprängföremålet. Varje laddning har dessutom 
sex utvikbara fästöglor, varigenom laddningen kan spikas fast vid plan
lror o d eller fastbindas med järntråd. 

Prismaladdning m/ 47 är gråmålad samt märkt med en gul rand och 
»Prismaladdning m/ 47, 3 kg» respektive »Prismaladdning m/ 47, 6 kg». 

Prismaladdning användes vid sprängning av armeringsjärn i armera
de betongkonstruktioner (balkar och plattor). 

Övningsprismaladdning m/ 47 har samma yttre form och vikt som 
prismaladdning m/47, men har i stället för detonator ett genomgående 
stålrör. Den är gråmålad och märkt med blå rand. 

Bild 58. Prismaladdning m/ 47, 3 och 6 leg. 
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Tändmedel. 

572. Med tändmedel avses den materiel, som användes för initiering 
av sprängmedel och minor. 

Tändmedlen äro bl a sprängpatron, slagtändhatt, slagtändare, riV

tändare, krutstubin, pentylstubin och elektriska tändare. 

573. Sprängpatron m / 46 (B) (bild 
59) består av en i ena ändan 
sluten hylsa, innehållande tänd
sats och sprängsats. Den ä.r käns
lig för fukt och å verka n och 
skall behandlas med försiktighet. 
Det är förbjudet att peta eller 
kratsa i en sprängpatron. Den är 
försedd med en täckhuv, som tar 
bort risken för olyckshändelse vid 
aptering. Sprängpatron m/ 46 för
packas dels i bleckaskar med 100 
st i varje, dels i träaskar med 15 
st i varje. Sprängpatron m/ 46 är 
märkt med gul färg i bottnen. För 
civilt bruk användes bl a spräng
kapsel nr 8, som i vissa fall kan 
komma till användning för mili
tärt bruk. Lägre nr än 8 skall icke 
användas. 

Hylsa av 
aluminium 

Täckhuv 

Tändsats 

Sprängsats 

Bild 59. 
Sprängpatron 
m/ 46 (B). 

574. slagtändhatt tändes genom slag och användes bl a i slagtändare. 
Slagtändhatten är fuktkänslig. Lågan från en slagtändhatt kan skada 

skyddade kroppsdelar. 

575. Slagtändare m /4f2 (bild 60) apteras med sprängpatron m/ 46. 
Denna trädes så långt det går på sprängpatronnippeln och knipes till 
med aptertång. Springan mellan sprängpatronen och nippeln fuktisole-
1'/1,~ med gummisolution e d och isolerband. 

Singt ändare äro i regel förpackade i askar om 100 st med slagtändhatt 
or lt silkringssprint isatta. Utlösare äro förpackade i särskilda påsar i 
Vllt·je nsk. 
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Säkringssprin t 

Bricka 

Hylsa -----1 

Slagfjäder 

Slags~ift 

slagtändhatt 

~ 
RaTe utlösare 

cs::;;:;:;d) 
- - - Sptrnippel 

T-fo?·mad utlösare 

Ej spänd Sp~nd 

Bild 60. Slagtändare m/ 42 P. 

Dragring 

Säkringshylsa 

Fskruv 10 s 

Sptrnippel med sptr 

Rivtändare m/ 46 ö Rivtändare m / 46 20 s 

Bild 61. Rivtändare m/ 46. 
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Bild 62. Fördröjningsskruv 10 s (förseglad). 

Innan slagtändare apteras med sprängpatron m/ 46 skall kontrolleras 
att slagtändhatten sitter i rätt läge. Härvid spännes slagfjädern med 
isittande säkringssprint (saxsprint). En utlösare införes i hålet i slag
stiftet. slagtändaren utlöses därefter med kvarsittande säkringssprint, 
varvid verkan från eventuellt detonerande slagtändhatt beaktas. Om 
slagtändhatten tändes, kass~ras slagtändaren. Om den icke tändes, 
skruvar man av nippeln och undersöker, om slagstiftet åstadkommit 
anslag i slagtändhatten. Om så är fallet, kasseras slagtändaren. · 

576. Rivtändare m/ 46 {bild 61) kan iordningställas för ögonblicklig (ö) 
tändning och för tändning med en fördröjning (f) av 10, 20 eller 30 s. 
Härvid inskruvas 1-3 fördröjningsskruvar (bild 62) . För att fukt
skador skola undvikas, hopskruvas de olika delarna hårt. Kontrollera 
även, att packning finnes mellan alla delar. Den iordningställda riv
tändaren skruvas försiktigt in i sprängmedlet. D et är livsfarligt att med 
våld försöka borra eller skruva in rivtändaren i sprängmedlet eller att 
anbringa osäkrad rivtändare. Då rivtändaren anbragts, fästes utlösnings
tråden, om dylik skall användas (alltid -vid rivtändare ö). Härvid skall 
rivtändaren vara säkrad. Omedelbart före utlösning osiikras rivtända
ren, genom att dragringen vikes åt sidan och säkringshylsan skruvas av. 
Tändning sker genom snabb dragning direkt i dragringen (endast vid 
r ivtändare med fördröjning) eller i utlösningstråden (alltid vid rivtän
dare ö) . 

ö vningsrivtändare m/ 46 har samma utförande som den skarpa rtv
lii,ndaren men är blåmärkt och försedd med övningssprängpatron. 

rl77. K rutstubin består av en krutsträng, omspunnen med garn, vilket 
in1p rcgnerats med vattenskyddande medel. D en är svart eller undan
l.n.gsvis vit och levereras i ringar, innehållande 7,3 m. Den brinner med 
(' Il hnst ighet av omkring 0,5 m/min. Krutstubin måste skyddas mot slag, 
nljtil', bensin, fotogen, fukt och stark värme. Den får icke böjas för 
Hkn.rpt, emedan detta kan minska vattenbeständigheten och åstad
lw lllllUl. ändringar i brinnhastigheten. Klämd, trampad, bruten samt av 
\1 11,1.1 <· 11 , oljor eller på annat sätt skadad stubin är oduglig. Krutstubin 
hi\1· t' IH ias t undantagsvis användas under vatten och då med väl iso
li •l'll d\l ii, ndar och sprängpatroner. Dylik väl isolerad stubin kan använ-
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das under vatten intill l m djup, om tändningen sker inom några tim
mar. 

Krutstubin, apterad med sprängpatron, användes - då ögonblicklig 
tändning icke erfordras - för tändning av enstaka laddningar eller 
pentylstubin. 

578. Pentylstubin är en detonerande stubin med en detonationshastig
het av ca 6 500 m/s. Den består av en kärna av pentyl, omgiven av 
ett skyddande hölje. Pentylstubin initieras med sprängpatron m / 46 . Den 
levereras i rullar innehållande 100 m. stubinen är okänslig för eld, slag 
och stötar. Den kan utan fara bearbetas med kniv eller annat verktyg. 
Den skall läggas ut rak och ej i slingor. Förgrening måste göras vinkel
rät. I annat fall finnes risk för att stubinen slås av. Pentylstubin finnes 
i tre olika utföranden, m/ 33, m/33-43 och m/47. 

P e n t y l s t u bi n m/ 3 3 är mycket böjlig. Höljet är gummiimpreg
nera t. Färgen är vit-röd. Stubinen är känslig för solljus och bör icke dras 

:r:::l 

Med skarvrör. 

Med anslutningsklämmor. 

c; r · 
Med råbandsknop, 

Bild 63. Skarvning av penty/stubin 
(fria stt•binändar isolerade med 

tätningshylsa J. 

Med anslutningsbleck 

Med dubbelt halvslag. 

T """""" 

Med anslutningsldämma. 

Bild 64. Förgrening av pentylstuhi Il• 
(stubinändarna isolerade m orl 

tätningshylsa). 

Tändmedel. lll 

\ 
Tändpärla 

Blystubin 

Tändpärla 
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Sprä~gpatra 

Bild 65. E/tändare m/ 47. Bild 66. El tidtändare m/ 51 . 

oskyddad genom jord. Den kan användas under vatten, om tändning 
:-~ ket inom några dygn, och om den icke dras på större vattendjup än 
~ ll l. 

Skarvning utföres med anslutning~sklämma, skarvrör eller knopal' 
(bild G3). Förgrening utföres med anslutningsklämma eller knopar (bild 
(l tlt). 

l' r n t y l s t u b i n m/ 3 3 - 4 3 är icke så böjlig som m/ 33, cftcYSOIIl 
li il ljcL itr lackimpregnerat. Färgen är svart-vit-röd. I synnerh et v id kyla 
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spricker lackhöljet lätt . Skarvning utföres med skarvrör ene{ anslut
ningsbleck. 

Förgrening utföres med anslutningshleck. 
P e n t y l s t u b i n m/4 7 har ett hölje av plast. Färgen är svagt 

gulbrun. Denna pentylstubin tål fukt, kyla och solljus betydligt bättre 
än tidigare modeller. Den skarvas och förgrenas i likhet med pentyl
stubin m/33. 

579. Eltändare m / 47 (B) (bild 65) består av en sprängpatron, i vil
ken är införd en tändpärla, som i1mehåller en ytterst tunn metalltråd 
(glödtråd). Till denna äro två ledningsti·ådar kopplade, a v sedda för 
tändarens anslutning. Sprängpat ronens öppning är isolerad. 

Vid eltidtän.dare (bild 66) erhålles en viss fördröjning genom en 
mellan glödtråden och sprängpatronen insatt blystubin. Eltidtändare 
finnas med 3--4-5 osv -12 s fördröjning. 

•i 

:i 

! • 

~ 

\ 
l 
\ 

X. Minor. 

Grunder. 

591. En mina är en med tändanordning försedd sprängladdning, som 
anordnas och placeras så, att den vid detonation kan beräknas skada 
motståndarens trupp eller materiel och därigenom hindra eller försvåra 
hans ~erksamhet. 

Minor äro i allmänhet tillverkade av trä eller metall och förekomma 
i olika utföranden. Minor kunna även anordnas med burkladdningar 
eller av tillfällig materiel. 

Minor, avsedda för bekämpning av pansarfordon, benämnas strids
vagnsminor, minor mot trupp kallas truppminor. Larmminor användas 
som alarmeringsmedel i bevakningslinjer o d . För övningsändamål fin
nas övningsminor. 

Med hänsyn till sättet och tidpunkten för utlösandet, formen m m 
kunna minor benämnas tryckminor, lyftminor, trådminor, syftminor, 
radiominor, elektriska minor, tidmin or, lådminor, · rörminor, granat
minor m m. 

592. stridsvagnsmina m / 41-4 7 är till verkad a v metall, stridsvagnsmina 
m /43 av trä. 

stridsvagnsminor äro i viss mån känsliga för stötar. En mina, som är 
konstruerad för utlösning vid ett tryck av 200 kg, kan utlösas av en 
häftig stöt, t e om en sten eller en spade faller ned på minan. Med hän
syn härtill skall stor försiktighet iakttas särskilt då jord återfylles över 
nedla;sda minor samt vid hanterande av verktyg, vapen m m i närheten 
av mmor. 

593. Trup pminor äro vanligen tramp-, lyft- eller trådminor. 
oldaten skall vid hanterande av truppminor och anordnande av 

l'örså t avlägga sådan utrustning (t e bajonett, verktyg, kartfodral), som 
kn,n åstadkomma oavsiktlig utlösning av t ändanordningen genom att 
p t"t verka utlösningstråd e d. 

~ 

~ 
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stridsvagnsminor. 

Trycklock Mintändare m/47 Packning 

Laddning Detonator Mintändarhållare · 

Bild 67 . stridsv agnsmina m/41-47 

! 

\ 
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Bild 68. stridsvagnsm ina m / 43 genomslcuren . 

596. stridsvagnsmina m/ 41-47 (bild 67) består av minkropp, mintän
dare m/47 och trycklock. Den är laddad med ca 5 kg trotyl. I minkrop
pen finnes ett hål för mintändaren. Trycklocket är utformat som ett 
kryss för att chockkänsligheten (dvs utlösning, då närliggande mina de
tonerar) skall minskas. Minan utlöses vid ca 250 kg centralt tryck. 
Längre från centrum erfordras större belastning, för att minan skall 
utlösas. Minan är icke försedd med anordning för bottenutlösning. 
stridsladdad mina är märkt »m/ 41-47» i gult fält mellan handtags
fästena. 

597. stridsvagnsmina m/ 43 (bild 68) utlöses för 150-250 kg tryck 
på lockets högsta del, varvid brytribban i minan brister. Utlösarklassen 
under brytribban påverkar därvid slagtändarens T-formade utlösare och 
t rycker ut denna. / slagtändaren tänder sprängpatronen, som initierar 
dcLonatorladdningen, vilken i sin tur bringar sprängladdningen att de
tOll Cra . 

s tridsladdad mina är laddad med omkring 4 kg sprängämne och 
vii.gcr omkring 6,2 kg. Minan är märkt med tre kronor och »m/ 43» på 
locket. 

IL % _ ~ .~~ .~·~--------------~~==~~------------l.--------~~~~~~~~~~~.~--------~'-~~·~wmc~---~-----~--~------~~~Jf' .. 
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Truppminor. l 
601. Trampmina m / 41 (bild 69) är av lådtyp samt försedd f ed slag
tändare. Innan minan lägges ut, förses den med en trotylkropp eller 
annat sprängämne t e sprängdeg. j 

602. Trampmina m / 43 T (bild 70) består av en papplåda, som inne
håller sprängladdning, samt mekanism med säkringsanordning. Min
kroppen som sammanhålles av kraftpappersremsor, ·är maskeringsmålad 
och paraffinerad till skydd mot fukt . I minans ena sida finnes en gum.: 
mipropp, som tas bort, då minan skall apteras med sprängpatron m/ 43 
(röd botten) . Sprängpatronen införes med den öppna änden inåt, var
efter gummiproppen åt er sättes i. 

Trotylkropp 

Bild 69. Trampmina m/ 41 . 

l 
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\ .. 

Bild 70. Säkring och osäkring av trampmina m/ 43 T . 

603. En trådmina anordnas så, att den u-tlöses vid dragning i en i slag
tändaren fästad tråd (t e snu b b eltråd). Då tråden spännes, dras sprinten 
till slagtändaren ut och minan detonerar. I motsats till en trampmina 
kan denna mina icke beräknas detonera omedelbart intill målet. Spräng
laddningen måste därför inneslutas i ett hölje, som ger splitter. Härför 
kunna bl a användas granater, vilka förses med en särskild propp (min
propp m/ 42). Proppen skruvas in i granaten och förses med en slag
t ändare, i vilken utlösningstråden fästes . Särskilda granatminor, split
t erminor (604) och betongminor finnas också, i vilka slagtändare direkt 
kunna skruvas in. 

604·. Splittermina m/ 48 består av en avkapad 7,5 cm patronhylsa av 
jiirn, som innehåller en med trotyl innesluten detonator och som runt 
därom är fylld med skrotblandad trotyl. Minan är försedd med fäst
a nordning och har gänga för slagtändare. Den är laddad med 0,5 kg 
trotyl. (Bild 72.) 

(;05. Splitterminan är märkt med en gul ring kring det gängade hålet 
l'ör slngtändaren. 
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Bild 71. Tillfällig granatmina apterad med slagtändare. 

(Maskeringen borttagen.) 

Anm. Om granaten utgöres av en vingg1·anat, placeras den så lågt som möjligt med 
spetsen nedåt eller på 1,5-2,0 m höjd med spetsen uppåt. 

Gänga för 
slagtändare 

Bild 72. Splittermina m/ 1,.8. 
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Säkringssprint 

Bild 'lf!. Knallmina m/ 1,.6. 

606. Syft;rnina är en mina, som utlöses av en observatör antingen ge
nom dragutlösning eller elektrisk tändning, då målet befinner sig i viss 
syftlinje. 

607. Knallmina ?n/46 består av en knallsats, innesluten i en minkropp 
av papp med hållare och en speciell slagtändare (bild 73). 

608. Knallmina m/46 är märkt med gul ring. 

609. Knallmina användes vid bevakning såsom larmanordning och 
anordnas som en trådmina. slagtändaren utlöses, när snubbeltråden 
belastas. 
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Kompass. 

641. En kompass består av en nål av magnetiserat stål - kompass
nålen - rörligt upphängd på en spets och innesluten i en dosa med 
glaslock - kompassdosan. Vissa kompasser - vätskekompaJSSier - äro 
fyllda med olja, sprit eller glycerin för att kompassnålen skall röra sig 
lugnt. 

På grund av jordklotets magnetism påverkas kompassnålen, så att 
den ställer in sig med sin särskilt märkta (färgade) spets - nordändan 
-i den magnetiska nordriktningen, »kompassnorr». 

642. Armekompass m/27 (bild 74) består av ·en dosa, rörlig i en låda 
med lock. Kompassdosan har en skala, :'lOm medsols är indelad i 6 300 
streck. Vart 50. streck är märkt med en ritsa och de mot jämna 100-tal 
svarande ritsorna med siffror (02, 04 osv t o m 62). Mitt för skalans 
nordpunkt finnes en lyspunkt och en spets (index). Genom att kompass
dosan vrides, kan viss lwmz;assvinkel ställas in i förhållande till den med 
lyspunkt försedda riktlinjen i lådans lock. 

643. Armekompass m/39 (bild 75) är en oljekompass med dosan 
fästad på en genomskinlig linjal, som på ena sidan är försedd med 
millimetergradering. Dosan är på övre sidan graderad i 6 300 streck. 
(Under dosan finnes på kompasslinjalen en gradering i 400 s k nygrader. 
Denna skala avläses mot en ritsa i dosans botten.) I locket finnes en 
syft_spegel, i vilken riktningslinjen är inristad. 

644. Kompassen får icke tas isär. Om kompassen blivit våt, skall den 
torkas, innan den lägges in i fodralet. 

Kart vinkel_·-~+--. 

Index med 

lyspunkt 

Lyspunkt 

Kompass. 

Meridian 

»kartnorr» 

riktningslinje 

Låda och vridbar dosa 
försedd med skala 

Bild 74. Armekompass m/27. 

Kompasslinjal med 
millimeterskala 

Lyspunkt 

Lock med syftSpegel 
och riktningslinje 

Vridbar dosa 
med skala 

Bild 75. Armekompass m/39. 
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Bild 76. Kartvinlcelmätare. 

Kartvinkelmätare. 

651. Kartvinkelmätare (bild 76) består av en ram av celluloid, försedd med en 
rörlig visare. Ramen är graderad i streck och millimeter och visaren i millimeter. 

Kartvinkelmätaren kan användas då riktningen och avståndet från en plats 
till en annan skola tas ut. Detta sker genom att kartvinkelmätaren lägges med 
hålet i visarens vridningscentrum på den punkt, varifrån man skall utgå och kort
sidorna parallella med en meridian. Parallellinställningen med meridian blir mest 
noggrann, om man ser till, att denna skär kartvinkelmätarens övre och nedre 
milimeterskalor på samma tal. Visaren vrides, tills den med sin. graderade kant 
kommer över målet, varefter vinkeln (i streck) och avståndet avläses. 

\ 
Kikare. 

656. Kikarna äro enkla eller dubbla (bild 77) prismakikare. 
Kikaren består av minst två linser, oleular och objektiv. Den har dessutom i 

allmänhet en i synfältet inlagd streclcslcala och är genom en dioptriinställning in
ställbar för olika synskärpa, dubbelkikaren dessutom för olika ögonavstånd. _ 

För underlättande av kikarens användning med påsatt gasmask kan på vissa 
kikare okularmusslan skruvas in. Den kan ha en mjuk gummikant, så att okula
ret kan ansättas direkt till gasmaskens ögonskydd. 

Till kikaren höra regn- och solskydd samt fodral med rem. 

657. Före användningen skall kikaren ställas in för tydligt seende. Detta går till 
på följande sätt. 

Kikare. 

Hild 77. Kikarens lwnstrulction. 

Ögonavstånd 

Okularmussla 

Dioptriinställ
ning 

Skala för in
ställning mot 
visst ögon
avstånd 

Kikarnas 
föreningsaxel 
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Dioptriinställningen avpassas för ögats synskärpa genom att man .vrider okula
ret, tills bilden blir tydlig. Härunder bör man blunda med det andra ögat. Dub
belkikaren inställes därefter för rätt ögonavstånd genom att kikarria föras mot 
eller från varandra kring föreningsaxeln, tills endast ett synfält erhålles. 

Synskärpan ökas;om man avskärmar okularet med handen, så att minsta möj
liga ljus kommer in i kikaren mellan ögat och okularmusslan. 

658. Den i synfältet inlagda streckskalan användes för mätning av vinklar 
(bredder) . 

659. Kikaren skall skyddas för väta, stötar och annan åverkan. Glasen böra icke 
beröras med bara fingrar eller feta ämnen. Fukt, som tränger in i kikaren, kan 
belägga glasens inre ytor med imma, vilket gör instrumentet oanvändbart för 
viss tid. Utsatt för starkt solsken kunna dess optiska 'egenskaper förändras. Regn
och solskyddet bör därför ligga på okularen, då kikaren icke användes. 

Glasen göras rena med sämskskinn eller lappar av fint linne. 

l *--~-

Bild 78. Mätstickans användning. 

.... . . ..- l .. --~ .. --~--~- .-". 
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Mätsticka. 

671. Mätstickan är av trä eller plåt och har på ena sidan sidvinkelskalor med 
indelning från 00 00-03 00 och 60 00-63 00 streck med 10 streck mellan del
strecken. Jämna tiotal och hundratal streck äro markerade med siffror. På sam
ma sida finnas "minnesregler och på andra sidan utdrag ur skjuttabell för det 
vapen, för vilket mätstickan är avsedd. 

Vid mätstickan är fäst en rem med 2 öglor, av vilka den yttre skall fästas vid 
översta knappen i livplagget eller kappan och den inre vid syftning hållas mot 
kindknotan. Avståndet från denna ögla till mätstickan är 500 mm, då remmen är 
sträckt. Vissa mätstickor ha endast en ögla, vilken användes som den inre öglan, 
då två öglor finnas. Remmen bör då och då kontrollmätas. 

672. Mätstickan användes för mätning i terrängen av mindre sidvinklar och 
bredder enligt bild 78. Mätning av sidvinklar kan utföras från vänster eller från 
höger. Mätning av bredd sker alltid från vänster och blir endast tillförlitlig om 
bredden är liten i förhållande till avståndet och ungefär vinkelrät mot syftlinjen 
till dess mitt. 

Lyspistol. 

676. Med lyspistol ges överenskomna ljussignaler, t e från de främsta infanteri
förbanden till artilleriet, samt belyses terrängen, t e framför en stridsställning. 

Pistolens delar m m framgå av bild 79. Den bäres i fodral på livremmen och 
patronerna i en väska, som rymmer 27 patroner. 

Patronerna äro enkla (en lyskropp), sammansatta enfärgade 

Stiingldack 

:--..M- Utkastare 
·-Stängby;!el 

Slängfjäder 
Grepp 

Avtryckare M. 
Varbygel----~ 

o-+-Kolv 
Hin g för pistolsnodd-

Bild 79 . Lyspistol. 

(fyra lyskroppar) eller s a m m a n
s a t t a o l i k f ä r g a d e (fyra lys
kroppar). För att patronerna skola 
kunna skiljas åt, ha de färgade ringar 
samt olika antal hack i hylsans kant 
(att användas i mörker). 

För belysning användas vita patro
ner. Lyskroppen lyser under 10 s och 
belyser en yta om ett hektar. skott
vidden är 200 m. 

Vid avfyring skall pistolen hållas vid 
sidan av huvudet och hjälm vara på
tagen. Lyskropparna kunna antända-· 
torr skogsmark, halmstackar o d. 

XII. Gasmask. 

691. Till skydd mot stridsgaser utrustas soldaten med gasmask. 
Gasmasken består av en del, som gastätt täcker ansiktet (ansikts

skyddet) och som hålles fast vid huvudet med tillhjälp av bandstället. 
I ansiktsskyddet är inskruvad en behållare, i vilken luften renas från 
stridsgas. Vid inandning passerar luften genom denna behållare. Den 
utandade luften passerar direkt ut genom en särskild utandningsventil 
och hindras genom en inandningsventil att gå ut .genom behållaren 
(bild 80). 

Gasmasken skyddar icke mot koloxid (kolos). Då gasmasken endast 
renar den inandade luften, kan den ej användas, när luften icke inne
håller tillräckligt med syre. Som skydd mot koloxid kan en extra kol
oxidbehållare kopplas till eller syrgasapparat användas. 

692. Vanligen användes gasmask m/ 31-36. Vissa förband äro utrus
tade med gasmask m/ 40 A och m/ 40 T , vilka beskrivas i särskild in
struktion. 

ögonskydd 

Ansiktsskydd - ------7 

Inandnings-~~ 
ventil 

Behållare 

Utandningsventil ·.: ·

Ventilhus -------' 

Bild 80: Verkningssätt hos gasmask m/31-36. Luftens väg 
anges av pilarna. 
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Beskrivning. 

693. Gasmask m/31-36 (bild 82) består m; 
ansiktsskydd med inandningsventil (med fäste), 
ventilhus, 
behållare samt 
väska till gasmask med tillbehör. 
Ansiktsskyddet består av vävstomme, ögonskydd, munplatta och 

bandstälL 
V ä v s t o m m e n är på insidan gummerad och försedd med tät

ningsram av skinn. Nedtill är ett hakstöd .fastsytt, som kan förlängas 
eller förkortas genom att det sys om vid den individuella tillpassningen 
av ansiktsskyddet. 

Ö g o n s k y d d e n bestå a v splitterfria glas, som äro utbytbara. De 
hållas kvar genom de avskruvbara yttre ögonringarna. Mellan den fasta 
inre ögonringen och glaset finnes en gummipackning för tätning. Yttre 
ögonringarna få endast skruvas bort, då packning eller ögonglas måste 
bytas ut eller då otäthet av annan anledning misstänkes. På insidan av 
ögonskydden fästas i m s k i v o r n a med spännringar. 

Lufttätt sluten Öppen väg ut för luften 

Inandning Utandning 

Bild 81. Utandningsventilens verlcningssätt. 
(Ventilhuslocket borttaget.) · 

M u n p l a t t a n är försedd med gängade hål för behållrtl'<' ll o!'h 
ventilhuset. I hålet för behållaren finnes en gummipackning och JH1, iii • 
sidan är en inandningsventil anbragt. Den består av en gumJlliplull u, 
sorn släpper fram luften vid inandningen men hejdar den vid uln11d 

Behållare 

Ask med{ 
ventilhus 

och imskivor 

Bes hivning. 

A nsikfsskydd 

Omslagsband 

Bild 82. Gasmask m/31-36. 
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' Ventilhus 

ningen. Fästet för inandningsventilen är antingen ingjutet i munplattan 
eller ditsatt efteråt. 

B a n d s t ä l l e t består av pannband, främre och bakre hjässband 
samt nackband. Banden äro försedda med insydda spiralfjädrar. Läng
den av pannband, nackband och i vissa fall bakre hjässband kan regle
ras med spännen. Ofta är bakre hjässbandet (stundom även nackban
det) dubbelt och försett med insyningar varvid bandets längd ökas 
genom att det kortare baridet skäres av på ett eller flera ställen. 

Ventilhuset inl).esluter en utandningsventil av gummi (bild 81). Denna 
består av två plattor, vi1ka skiljas åt och släppa fram luften vid ut
andning och täta mot varandra vid inandning. För tätning mot mun
plattan är ventilhuset försett med en läderpackning. 

Behållaren innehåller ett dimfilter, som tar upp stridsgaser i rök- eller 
J imform samt ett gasfilter som tar upp stridsgaser i gasform. 

För att behållaren skall skyddas mot fukt under förvaring, innan den 
första gången kommer till användning, är öppningen i dess gängade 
ha.)s tillsluten med ett skruvlock och bottenplåten täckt med vaxat 
pnpper eller aluminiumfolie, vilka avlägsnas före användningen. 

Väskan är tillverkad av impregnerat tyg med läderskoning. Den är 
försedd med ficka för tillbehör samt bärband och omslagsband. 
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Tillbehören äro 

ask för imskivor och ventilhus, innehållande 2 par imskivor (utöver 
de som sitta i ansiktsskyddet) samt l ventilhus, 

ask med lagningsgummi, 
gastvättflaska m/ 42, 
indikeringspapper och 
torklapp. 

Gasmask~n tillverkas i fyra storlekar, nr 1-4, varav nr l är störst, 
nr 4 minst. Den sistnämnda erfordras endast i undantagsfall. storleks
numret är i allmänhet stämplat både utvändigt och invändigt på an
siktsskyddet mellan ögonskydden. 

Iordningställande. 

701. Gasmask skall, då den utlämnas, ofördröjligen iordningställas på följande 
sätt. 

Skruva fast ventilhuset vid munplattan. Tillse härvid att noggrann tätning er
hålles. Byt i annat fall läderpackning. Stundom erfordras dubbla packningar. Går 
det trögt att skruva in ventilhuset, får våld ej användas utan ventilhuset bytes 
ut .eller överlämnas till gasmanskap för justering. 

Anbringa imskivor sålunda. Tag bort spännringen. Fatta imskivan över kanten 
så, att ytan icke beröres. Lägg in imskivan i ögonskyddet. Om påskrift finnes på 
imskivan, lägg den så, att texten kan läsas från gasmaskens insida, ty endast ena 
sidan är i detta fall imbindande. Sätt åter in spännringen och se till att greppet 
kommer i sådant läge, att det icke trycker mot ansiktet. 

väl till 

Bild 83. Gasmasken tillpassas. 
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Skruva av locket! till behållaren och lägg ned det i gasmaskväskan (ej i ficka 
för tillbehör). Se till att packningen inuti locket därvid icke följer med behålla
ren. Tag bort behållarens skyddspapper. Skruva fast behållaren i munplattan. 

Lä,gg tillbehören i härför avsedd ficka i väskan. 

Kontroll av tillpassning. 

706. Gasmasken tillpassas (bild 83) under ledning av officer eller skyddstekniker 
Skyddstekniker skall så vitt möjligt alltid biträda härvid. Vid tillpassningen 
ses till 

att lämpligt storleksnummer erhålles. Som allmän regel gäller, att storlek nr 2 
passar alla utom. personer med smalt, kort ansikte, vilka i regel behöva storlek 
nr 3, och personer med brett, långt ansikte, vilka i regel behöva storlek nr l. 
Storlek nr 4 är avsedd för personer med särskilt litet ansikte. Den sannolika 
storleken kan fastställas genom användande av s k gasmaskmått; 

att ansiktsskyddets gummiväv är oskadad; 
att gummipackningen under ögonglaset finnes, att den ligger fullkomligt slätt 

utan rynkor eller veck, att den ej på något ställe skjutits åt sidan samt att den 
är fri från smuts; 

att ögonglaset ej förskjutits åt sidan, så att en springa uppstått mellan ögon-
glasets och yttre ögonringens kant; . 

att yttre ögonringarna äro fast tillskruvade; 
att icke smuts eller främmande föremål samlats i ventilhuset; 
att ventilhuset är ordentligt fastskruvat i munplattan; 
att den tunna packningen i behållarens skruvlock ej följt med behållaren och 

placerats ovanpå gummipackningen; 
att tätningsramen sluter . väl till runt om ansiktet; 
att ögonskyddens medelpunkter befinn·a sig något lägre än ögonens pupiller. 

Med väl tillpassad gasmask skall riktning med. gevär i liggande ställning kunna 
utföras, likaså skall man utan att böja på huvudet kunna se marken tre steg 
framför sig. Då man böjer ·huvudet framåt, skall man kunna se fotspetsarna; 

att alla band sitta slätt, det .bakre hjässbandet ungefär vågrätt ovanför örat 
och med föreningspunkten med pannbandet helst något nedanför huvudets 
bakersta punkt. 

Är ansiktsskyddet för litet, trycker tätningsramen vanligen mot ögonhålans 
kant vid ögonbrynen; är ansiktsskyddet för stort, uppstår ofta otäthet under 

b~ l 
Pannbandets, bakre hjässbandets och nackbandets längd regleras genom späp.

nen eller genom att insyningarna vid behov släppas ut eller genom att nya så
daM göras. Dessa förändringar av bandens längd skola göras så, att banden icke 
La skada, och i regel först sedan gasmasken burits under minst 5 min. Den slut
li ga tillpassningen av bandens längd bör ske, sedan gasmasken burits oavbrutet 
\mdcr minst 30 min. 

J Locket sparas för att användas vid förrådsförvaring eller eljest då tillfälle därtill 
geM, för att skydda behållaren mot fukt. 

O - So!rll M trl. ·503848. 

·--~ d' -..;;_~~'-~--'-=~-~~-=---, ./ 
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För att förberedande kontrollera gasmaskens täthet skruvar man ut behålla
ren. Man håller själv eller låter en kamrat hålla insidan av handen för öppningen 
i munplattan och andas in. Ansiktsskyddet skall därvid sugas in mot ansiktet. 
Om så icke sker, är gasmasken otät. Otätheten kan ibland lokaliseras, genom att 
man känner var luften silar in. 

707. Noggrann kontroll av tätheten sker genom prov med ögonretande övnings
gas, antingen i gaskammare eller på någon lugn plats utomhus. I förra fallet an
vändes bromaceton, i det senare övningsgashandgranater. 

Sedan gasmasken tillpassats och dess täthet prövats, syr soldaten fast en lapp 
av tyg med sitt identitetsnummer (namn) på föreningspunkten mellan pannban
det och främre hjässbanden. 

Bild 84. Gasmask m/31-36 påtagen. 

708. Gasmaskstorleken antecknas i inskrivningsbok och på stamkort (tjänst
göringskort). 

709. Ansiktskydd med ventiler, som burits av en person, skall smittrenas, in
nan det övertas av annan. Behållare smittrenas ej. Om den burits av smittförml!- - · 
de person, skall den med anmälan härom överlämnas till befälet för att förstöras. 

710. I samband nied utlämnandet av gasmask uppmärksammas, att soldat, som 
måste bära glasögon, erhåller gasmaskglasögon. Detta sker genom förbandets 
läkare. Tilldelade gasmaskglasögon skola även efter slutad tjänstgöring väl för
varas av soldaten och ovillkorligen medföras vid ny tjänstgöring eller mobili-

Handhavande. 131 

sering. Den, som misstänker, att hans trumhinna är skadad, skall uppsöka trupp
förbandets läkare och erhåller, om så erfordras, medel att täppa till örongången. 
Misstänker soldaten i fält, att trumhinnan gått sönder, skall han, innan läkare 
hunnit Uppsökas, begagna provisoriska öronskydd, t e bomull, indränkt i vaselin. 

Handhavande. 

716. Väskan (fodralet) bäres över endera axeln. I regel är omslagsbandet spänt 
runt livet. 

a. 

c. 

b. 

Bild 85. Exempel på gasmaskens 

påtagande. 

a. Håll andan. Placera vapnet mel
lan benen. Grip med vänster hand 
tag i hjälmens hakband invid ha
kan, stöt av hjälmen bakifrån med 
höger hand och fånga den i . rem-
men på vänster arm. ' 

b. Öppna gasmaskväskans lock. 

c. Grip med vänster hand. 'tag i 
väskans nedre del så att framdra
gandet underlättas. Fatta med hö
ger hand tag i gasmasken (an~ikts
skyddet) och ryck den ur väskan. 
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d. e. 

d. Så snart gasmasken kommit loss ur väskan, fatta med vänster hand tag i bandställets 
bakre hjässband (till vänster om pannbandet invid ansiktsskyddet} och med höger hand 
i hjässbandets högra del. Tryck ihop . ansiktsskyddet med händerna, så att minsta möj
liga mängd stridsgasbemängd luft får tillfälle att samlas innanför detta och dess insida 

skyddas mot stridsgasdroppar. För härunder gasmasken mot ansiktet. 

e. Räta ut ansiktsskyddet omedelbart intill ansiktet, skjut fram hakan in i ansiktsskyd
dets nedre del. För bandstället över huvudet. Drag ned bakre hjässbande't ordentligt i 
nacken. Börja andningen med en kraftig utandning. För nackbandet omkring nacken 

och haka fast det. Sätt på hjälmen. Tag vapnet. 

717. Gasmask tas på vid gaslarm eller då stridsgas förmärkes eller på kom
mando: Gasmask på! Soldaten skall kunna ta på gasmasken snabbt i alla ställ
ningar samt i mörker och under förflyttning. 

Gasmask tas på enligt bild 85, då den bäres på vänster sida. 

a. b. 

\ 
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c. d. 

e. f. 

Bild 86. Bandställets ordnande då gasmasl~en lägges m. 

n. l•'alta ga~masken framifrån med vänster hand. 
l1. Fiir in höger hand bakifrån under bjässbauden och grip om ögonskydden. 
11, Dmg ned främre hjässbandet över ögonskydden efter fattning med vänster hand 

li\do•·slcjfen. · 
,1. (1 , Liigg nackbandet över ögonskydden, så att dess ända kommer över vänstra ogon-

glaset, där det hålles fast av höger tumme. 

r. Ji'llr liCd gasmasken i väskan med bibehå:llen fattning med höger hand. Förenings
punkten mellan bakre hjässbandet och pannbandet ligger nu överst, 

varigenom påtagandet underlättas. 

_---,,-~??-,o=,""'=" -- -= -_ ---------·- ------- -- --------
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Bild 87. Behållare m/31-36 direkt i munnen ,då 
ansiktsslcyddet skadats. 

718. Gasmasken tas av på kommando: Gasmask av! eller när man är ute ur det 
nedgasade området varvid man lossar nackbandet, fattar om behållarens under
sida och för gasmasken uppåt och bakåt. 

Då gasmasken träffats av stridsgasstänk, bör man ta av den utan att röra vid 
den mer än nödvändigt. 

Lämpligt är att 'skjuta tummen in under bakr€ hjässbandet i närheten av för
bindelsepunkten med pannbandet och skjuta bandstället uppåt och framåt. Gas
masken blir då hängande på tummen. 

719. Har ansiktS'skyddet skadats eller förstörts, skruva;s behållaren av, 
dess hals stoppas i munnen, och andningen sker direkt genom · behålla
ren. Vid inandningen hopklämmas näsborrarna med fingrarna. Ögonen 
skola i möjligaste mån hållas slutna. (Se bild 87.) 

720. I tillbehör till gasmask (693) ingår gastvättflaska m/ 42, som 
innehåller saneringsvätska P. I tillbehören ingår även indikeringS'pappeT. 

721. Gasmasken lägges ned i väskan (fodralet) med behållaren nedåt 
och ansiktsskyddets sidor tryckta mot varandra (bild. 86). Kommando: 
Gasmask in! 

Gasmaslcen vintertid. Förvaring och vå1·d. 135 

Gasmasken vintertid. 

726. När en frusen gasmask tas upp ur väskan, måste försiktighet iakttas, så 
att gummit icke brytes. Sedan gasmasken tagits på, bör man för att säkerställa 
tätningen med handflatorna trycka ansiktsskyddet mot kinderna, tills tätnings
ramen tinat upp. 

727. Vid temperaturer under fryspunkten kan det hända, att utandningsventilen 
fryser till, sedan gasmasken tagits av. Vid förnyad användning tvingas utand
ningsluften då ut mellan tätningsramen och ansiktet, tills ventilen tinats upp 
av utandningsluftens värme. Någon risk för att gasmasken härigenom blir otät 
föreligger icke. Vid vissa tillfällen kan det vara lämpligt att byta ut ventilhus 
med tillfrusen ventil mot reservventilhuset. Tillfryser inandnings~entilen, måste 
den lossas med fingrarna, innan gasmasken sättes på. (Gasmasken skyddar, även 
om inandningsventil saknas, men är mera svårandad.) Stundom frysa imskivorna 
till och bli ogenomskinliga. De måste då bytas ut, så snart tillfälle därtill ges. 

Förvaring och vård. 

731. Utlämnad gasmask förvaras i väskan, vars lock skall vara 
oknäppt, då den är upphängd i förläggning eller förråd. 

Innan gasmask lägges ned i väska, skall den vara fullständigt torr. 
Torkningen får ej ske i direkt solljus, framför bar eld, värmeledning, 

t ältspis e d. Vid torkningen skall gasmasken hängas upp fritt. Frusen 
gasmask bör ej läggas i väskan, förrän den tinat upp och torkats. Samt
liga ansiktsskydd tvättas med en lapp, som fuktats i vatten med tillsats 
av någon såpa. Bandstället får härvid ej bli vått. Imskivorna få icke 
torkas av. De förbrukas så småningmn och måste då bytas ut. Vinter
t id ses till, att de ej frusit, i vilket fall de omedelbart måste bytas. 

732. Vid daglig tillS'yn tas smuts och främmande föremål bort från 
ventilhuset och spännringarna till imskivorna. Ögonglasen göras rena 
ut- och invändigt. Spräckta ögonglas bytas. Ögonringarna få endast 
tas bort, då anläggning av packning, utbyte av ögonglas osv gör det 
nödvändigt. Ansiktsskyddet besiktigas, särskilt sömmar och tätnings
ram. Revor och hål la;gas med lagningsgummi. Slitna ytor på gummi
viivens innersida uppvisas för granskning av befälet. Slutligen kontrol
IOl'lliS, att märkningslappen på pannbandet sitter ordentligt fastsydd. 

lja eller fettämnen få icke komma i beröring med ansiktsskyddet. 
Gu.sm:asken bör därför icke göras ren t e omedelbart efter vapen- eller 
pj iisvård, då händerna äro oljiga. 
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733. Av gasmaskens delar är särskilt behållaren ömtålig och måste 
omsorgsfullt skyddas mot väta (vid regn och vid passerande av vatten
drag). Den får icke utsättas för kraftiga stötar. 

734. För överbroning, övertäckning av materiel, tillverkning av gas- . 
skyddsstrumpor m m användes gw;skyddspapper. 

Papperet tillhandahålles i rullar med 150 cm bredd. Det skyddar mot 
stridsgas i 2 timmar, om impregneringen är oskadad. 

XIII. Cykelmateriel. 

Cykeln. 

751. Armens cyklar äro målade med grå färg. Kring styrhuvudet är ett blågult 
band målat. På sadelstolpen eller under vevhuset :;.r cykelns tillverkningsnummer 
stämplat. »Tre kronor>> är instämplat på ramen, ytterdäck och innerslangar. På 
bakre stänkskärmen är igenkänningsnummer målat. Soldaten är skyldig att 
känna till såväl igenkänningsnummer som tillverkningsnummer på den cykel, 
som utlämnats till honom. 

752. Soldaten skall kunna ta isär sin cykel i den utsträckning, som erfordras för 
att han skall kunna smörja den och utföra mindre reparationer. 

Vid isärtagning och hopsättning bör bl a följande hållas i minnet. . 
Styret får aldrig ställas högre, än att styrstångsstammen till minst 5 cm är 

nedsänkt i gaffelröret. 
Kedjan skall vara spänd så, att den undre, hängande delen av densamma kan 

tryckas upp eller ned 10-15 mm. 

Bild 88. Cykelns .delar. 

l . )1urn. 2. Styre. 3. Framgaffel. 4. Vevlager. 5. Pedal. 6. Kedja. 7. Kedjeskydd. 
B. V•·ftmhjul. 9. Bakhjul. 10. Framhjulsbroms. 11. Främre stänkskärm. 12. Bakre stänk

skärm. 13. Sadel. H . Sadelstolpe. 15. Verktygsbox. 16. Reflexanordning. 
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Bild 89 . Tillbehör till cykel. 

Hjulfälgarna skola invändigt hållas rena och fria från rost. Olja eller fett 
får aldrig användas för rostborttagning eller till förhindrande av rostbildning 
på fälgens innersida! Olja och fett har en förödande inverkan på gummi. 

Ekrarna skola hållas väl spända på sådant sätt, att fälgarna icke skeva. Mindre 
skevning kan avhjälpas genom att vissa ekrar spännas hårdare och motsvarande 
ekrar på hjulets andra sida spännas lösare. 

Vid hopsättning av baknavet får lagerkonan icke dras till så hårt, att hjulet 
kommer att gå tungt. Om man lyfter upp bakhjulet och ställer det så, att ven" 
tilen kommer i vågrätt läge och sedan släpper hjulet, så att det kan röra sig fritt 
runt sin axel, skall hjulet av ventilens tyngd komma i rörelse och så småningom 
stanna med ventilen i nedre dödpunktsläget. 

Bromsarmen skall vara stadigt fästad vid ramen. Annars kan en häftig broms
ning skada såväl ramen som navet. 

Navets delar skola smörjas med lagerfett l särskilt bromshylsans smörj
ränder. 

Övrig cykelmateriel. 

756. Tillbehör till cylcel äro avskärmningsanordning till cykellykta, cykelpump, 
generatorbelysning till cykel, rem till packningshållare samt verktygsbox med 
följande innehåll: mutternyckel (fast), skiftnyckel, reparationsask med inneM.I I, 
ringrnonteringsjärn, skruvmejsel samt putsduk (trasa eller trassel). 

Övrig cykelmateriel. 139 

Bild 90. Cykel med fästat kg. 

757. Generatorn till belysningen fästes antingen på cykelns högra sida på fram
gaffeln eller på vänstra bakstaget. Den skall anbringas så, att mitten på driv
rullen ligger an mitt på däckets utsida. 

För att förhindra att generatorn vid körning faller framåt och av spärrfjädern 
vrides in mot hjulet är en spärranordning liestående av spärrbricka och lås
muttrar monterad på generatorn. 

Ligger drivrullen högre eller lägre, slirar den lätt, och ljuset försämras avsevärt. 
Generatorns axel måste peka precis mot hjulets centrum. I annat fall slites cykel
däcket hårt och cykeln går tungt. Drivrullen sliter alltid något på däcket, som 
därför bör vändas, innan det blir alltför hårt slitet. Isärtagning och samman
sättning av generatorn får endast utföras av cykelmekaniker. 

758. För reparation av cyklar har cykelmekanikern ett förstahandsbehov av 
verktyg och reservdelar. På fordon medföras större reservdelssatser för cyklar. 
J)i.i vapen och annan utrustning m~?dföres på cykeln, fasthålles materielen av be
Hing eller hållare. Viss materiel skyddas härvid med kapell (fodral) eller läder-

Hkydd. 

759. För transport av sårade eller materiel användas cykelbårar. Bår, som 
fdl mHt är avsedd för materieltransporter, har ett kapell som skydd för lasten. 
llri.-rbo LLnen är försedd med förstärkningar av sadelgjordsväv och salmar sjuk" 

hr1 r-011 H huvuddel. 
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Bild 91. Lastbil med kombinerat häst- och cykeltransportöverrede. 

Handhavande och vård. 

765. Cykelmaterielen är en betydelsefull och dyrbar del av armens utrustning. 
Den måste därför vårdas väl och ständigt hållas i fält(tjänste-)dugligt skick. 

Kronan tillhörig cykel eller av kronan förhyrd cylcel får endast användas 
tjänsten. 

766. Varje soldat skall själv kunna utföra mindre reparationer på sin cykel. 

767. Den dagliga tillsynen omfattar kontrolL föTe körning samt rengöring och 
tillsyn efter körning. 

Före körning ses till, 
att ringarna - särskilt bakringen- äro hårt pumpade, 
att hjulen icke skeva, så att däcken skrapa mot gaffeln, stänkskärmarna eller 

stagen till dessa, · 
att bromsarna fungera tillfredsställande, 
att kedjan är rätt spänd och smord, 

\ 
\ 
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Bild 92. Släpkärr~, 1 t med cykeltransportöverrede 

att alla tillbehör finnas och äro placerade på sina platser på betryggande sätt, 
samt 

att belysningen fungerar och att generatorn· är rätt monterad. 
Efter körning ses cykeln över och rengöres i följande ordning. 
Torka av cykeln med en fuktig trasa. Cy.lceln få1· aldrig spolas. 
Insmörj med vapenfett l sådana ställen, där ytbehandlingen skadats eller där 

rost uppstått. Försök att få bort rost genom att gnida med vapenfett l. Akta 
härvid gummidelar för fett. Ägna särskild uppmärksamhet åt kedjan. Se till, 
att den är rätt sträckt, gör ren den och smörj den vid behov med motorolja 
(SAE 40) eller vapenfett l. 

Granska ringarna. Bristfälligheter repareras, och ringarna pumpas vid behov. 
Reparera själv övriga småskador. Lösa skruvar och muttrar dras åt. Anmäl till 

befälet större skador. Kontrollera, att inga tillbehör saknas. 

768. Cykel, som användes dagligen, bör undergå särskild tillsyn en gång 
veckan. Sådan tillsyn sker i regel under befälets ledning enligt ACMI. 

Transport och förvaring. 

771. Cyklar transporteras på lastbil med monterat kombinerat häst- och cykel
transportöverrede samt på släpkärra, l t eller Yz t med cykeltransportöverrede. 
På lastbilens överrede kunna 40 cyklar lastas. Vid cykeltransport nedfälles ett 
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på varje sida av överredet befintligt längsgående bord, på vilka 20 st cyklar 
kunna placeras tvärs över. På den därinunder fria ytan på lastbilens flak placeras 
20 st cyklar (bild 91). På släpkärran, .l t, kunna 40 st cyklar lastas. Dessa upp
hängas med styrhuvudena vilande på övre tvärstagen, 5 st på varje sida om 
mittstolparna (bild 92). På släpkärran, ~ t, kunna 20 st cyklar lastas. 

Därest transport av cyklar måste äga rum på lastbil utan anlitande av över
reden, få cyklarna aldri.g lastas liggande ovanpå varandra. Om så medhinnes, 
vrides styret parallellt med ramen och cyklarna placeras tätt intill varandra, 
varannan vänd framåt och varannan vänd bakåt. Pedalvevarna böra stå rätt 
upp och ned, då cyklarna eljest fastna i varandra. 

Alllastning och lossning av cyklar måste ske med största omsorg så att mate
rielen icke skadas. 

772. Vid järnvägstransport packas cyklarna tätt intill varandra samt bindas 
samman med rep eller snören för att icke skadas. 

En mindre godsfinka lastar ca 145 cyklar, en större ca 230. 

773. Cyklar, som äro utlämnade för fredsbruk, skola om möjligt ställas upp och 
förvaras inomhus eller åtminstone under lämpligt skydd, så att de icke ta skada 
eller förkomma. Cyklar, tilldelade ordonnanser, böra kunna låsas. 

Under fältförhållanden uppställas cyklar om möjligt skyddade mot väta, snö 
och starkt solljus. Cyklarna sammanhållas vanligen gruppvis. Gruppens cyklar 
kunna låsas genom att en kedja dras genom hjulen på samtliga cyklar och låses 
med ett hänglås. 

XI V. Skidmateriel. 

Skidor. 

786. För militärt bruk avsedda skidor äro i regel tillverkade av björk. 

787. I skidans spets skall finnas ett borrhål genom brättet. Vid fram
ryckning till fots kunna skidorna medföras släpande med ett snöre, 
draget genom detta hål och fäst vid livrem e d. 

Bindningar. 

791. Armeskidbindning (bild 93, 94) har tåjärn, tårem, sidostrappar 
och fjäderåtstramare. 

Tillbehör till bindningen är beklädnad för skidans fotsteg (av gummi 
eller räfflat aluminium). 

Bild 93. A rmeskidbindninu frn/ 4/ . 

"" - ~ -"~-----------------'-'-'===---............ ~-====~====='""'"""-""-"'-'--~'-'-------------------.... --
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Bild 94. Armeskidbindning fm/ 44. 

792. Tåjärn f m/ 41 är fäst i skidan med fyra vertikala och två hori
sontala skruvar. Det passar utan omställning de flesta skostorlekar från 
nr 42 till nr 48. Om skorna icke visa sig passa för normalbredden, kan 
en begränsad omställning av tåjärnet ske. Hartill fordras särskilda verk
tyg, som förvaras i lådan för skidvallningsutredning. 

Tåjärn fm/44 med normerad vinkel (sulvinkel) är fäst vid skidan 
med fyra skruvar. Det passar alla skostorlekar, som tillverkats med nor
merad sul vinkel. 

Slavar. 

796. Armeskidstavarna äro försedda med kringla, metallskoning, brodd 
och handrem (bild 95) . Stavar tillhörande samma par skola vara lika 
långa och av samma vikt. De böra icke vara längre än att de räcka t ill 
axelvecket, hellre något kortare. 

Tillpassning av skidmateriel. 

Bild 95. H andremmen fästad så att stöd 
för handleden erhålles. 

T illpassning av skidmateriel. 

145 

801. Vid tillgång på skidor av olika längd bör soldaten tilldelas skidor, 
som i möjligaste mån svara mot hans kroppslängd. Lämplig längd på 
skidan är avståndet mellan marken och fingerspetsarna, då armen hålles 
uppsträckt. 

802. Tåjärn t ill skidbindning fm/41 avpassas noga, så att .foten sitter 
stadigt, lagom långt inskjuten i järnet och med sin medellinje parallell 
~1ed skidan. Foten bör icke skjutas in längre än att tåremmen vilar 
över stortåns främre del. Tåremmen får icke dras åt hårt. För tillpass
ning (bockning) av tåjärn bör användas särskilt verktyg, som förvaras 
i lådan för skidvallningsutredning. Användes hammare (yxa) kan träet 
vid remhålet spricka. 

Ji'jäderåtstramare och sidastroppar skola avpassas enligt bild 96. 

111 11 
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Bild 96. Fjäderåtstramarens plats vid armeskidbindning. 

Skidmaterielens vård och tillsyn. 

806. För att icke skidorna skola »slå sig» eller spannet gå ned, skola 
skidorna förvaras »i spänn». Härvid bindas de ihop 35 cm från spet
sarna och 10 cm från bakändarna. 15 cm bakom remhålet (motsvarande 
plats) placeras en rektangulär klots mellan skidorna, så att lämpligt 
spann erhålles. 

För att skidans brätte icke skall gå ned kan ett trästycke av lagom 
tjocklek och form klämmas in mellan skidspetsarna. 

807. Skidorna skola alltid vara väl vallade. 
Grundvallning avses huvudsakligen för att skydda träet mot slitning 

och väta. Den bidrar samtidigt att förbättra glidet. 
Grundvallning utföres på följande sätt. 
Skidai:J.s glidyta göres ren från smuts och fuktighet, vilket efter av

torkning lämpligen sker genom att skidan försiktigt värmes upp över 
eld. Med en borste· (pensel e d) strykes därefter ett tunt lager dalbränd 
trätjära på, varefter glidytan försiktigt värmes. Tjäran blir av värm cu 
tunnflytande och tränger in i träets porer. Då tjäran trängt in i träd, 
strykes ytterligare ett tunt lager på och brännes in i skidan på samnta 
sätt. Vallningen pågår till dess glidytan är mättad med tjära. Tjiil'llc;· 
som icke kan brännas in, torkas av med en trasa, så att glidytor od1 
kanter bli fullt torra. Avtorkningen bör ske framifrån och bakåt. 

Tårem och sidostroppar tas av före vallning. 
Värmen får icke vara för stark, då därigenom träet kan förkoln it oll (l t' 

tjäran helt förflyktigas i stället för att tränga in i träet. Om möjli~ L 1>1\ t• 
skidans hela glidyta värmas på en gång, ty eljest ha skidorna bclli~Jot ~'ll 

\ 
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helt att »slå sig» . Om så ej kan ske börjar uppvärmningen på mitten av 
skidan. Då skidorna äro färdigvallade, skola de sättas i spänn och kallna. 

Ytvallning har till ändamål att förbättra glidet. Glidytan behandlas 
med särskilda glidmedel i fast form (t e paraffin). En för alla tillfällen 
användbar ytvalla finnes icke. 

För vallning m m av skidmaterielen ingår i utrustningen skidvallnings
utredning. 

808. Daglig tillsyn äger rum, då skidmaterielen använts. 
Härvid skall soldaten 
befria skidor och bindningar från snö och is (glidytan får härvid icke 

skrapas med skarpt föremål) samt vid behov ;ytvalla skidorna, 
vid behov tina upp och smörja bindningarna, 
se till att stavarnas spetsar, kringlor och handremmar äro utan brister 

samt 
vid behov sätta skidorna i spänn. 

809. Vid reparation av skidmaterielen användes skidreparationsväska 
eller tillfällig reparationsmateriel såsom snören, remmar och eventuella 
reserv skidspetsar. 
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.321. Vid bivackförläggning 
vissa fall skyddstält. 

Tältspisar . 

med tält användas i regel tälthyddor, i 

För uppvärmning av tälten finnas tältspisar. 
Tälthyddorna utgöras antingen -av tälthydda m/39 {bild 99) eller av 

hopsydda tältdukar. 
Skyddstälten sättas samman av de i den burna utrustningen ingående 

regnskydden (bild 103, 104) . 

822. Tältspis m/39 (bild 97) består av spis, spisställ med skyddshuv, 
rökrör i tre delar, stoppring, tälttallrik med öglebultar för maskerings
linor och spännanordning för tältdukens fästande, gnistsläckare och 
torkställanordning. 

Tältspisen uppsättes på följande sätt. 
Sedan tälthyddan lagts ut och blivit fäst samt hörnkäpparna rests, 

trädes det sammans.atta rökröret genom torkställanordningens ring (där 
sådan förekommer) in i tälttallriken, t ill dess denna stöder mot topp
rörets muff eller rillan i tälttallriken griper om topprörets stoppring. 
Det nedersta röret passas in i spisställets urtagning för rökgången. Tork
käpparnas ringar kopplas fast vid karbinkrokarna. Bäddning lägges ut 
under spisstället till sådan höjd, att tältduken blir lagom sträckt. Under 
spisstället ovanpå bäddningen lägges ett större vedträ, en platt sten e d. 
Skall eldning ske i tälthyddan, koppias själva spisen på, varvid spisens 
rökgång passas in i spisställets urtagning för l'Ökgången. 

Vid eldning i tältspis m/39 iakttas följande. 
Spisen är konstruerad för delvis s k omvänd förbränning. Förbrän

ningsgaserna passera före inträdet i rökgången genom det bildade glöd
skiktet, där de hettas upp och i det närmaste fullständigt fö.rbrinna. 
Glödskiktet tjänstgör sålunda som filter för i eldstaden bildade gnistor. 
Sedan tillräckligt lager glöd bildats, minskas därför gnistbildningen. 

För att gnistbildning och därmed risk för sönderbrända tält skall und
vikas, är det av största betydelse, att följande förhållningsregler föl'. 
eldningen noga följas av varje soldat. 

l. Se till, då fyr göres upp i spisen, att tändningen sker i bottnen . 
2. Elda efter tändningen till en början med svagt drag till dess oM 

glödskikt bildats på spisbottnen. · 
3. Låt aldrig tändningsluckan och askluckan stå öppna under Jlå· 

gående eldning. 

Tält8pisar; 149 

Bild 97. Tältspis m/39. 

4. Draget regleras uteslutande med påfyllningslockets rosettventil -
hli1· clraget för starkt, stäng ve1~tilen. · 

l). llela utrymmet i eldstaden (spisen) skall under pågående eldning 
ml!l'(~ fvllt rned bränsle. 

Ont särskild tändningslucka finnes nedtill på spisen, får denna an
Vlt lld aK endast vid nytändning. Öppnas den eller askluckan under på
f{ht~ nd e eldning, blir draget för starkt. Förbränningen kommer då att ske 
l ••Il ie 1'(\ ,•et. Högre värme erhålles ej, men däremot ökad gnistbildning. I 
1dlulil,nh et bildas helt litet aska, varför askluckan sällan behöver öpp
JIIJ ii, 
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Bild 98. T ältapis m/ 4.4.. 

Vid början av ·eldningen skall spisen så småningom fyllas med ved. 
Denna som hör vara finkluven bör icke läggas i kors. Om spisen under 
pågående eldning är fylld med bränsle, torkas detta successivt och lämp-- · 
ligt drag erhålles. 

823. Tältspis m/ 44 (bild 98) består av .spis :med lock, cyklon med in 
och utloppsrör och askkopp, rökrör i tre delar, st'oppring, tälttallril 
med öglebultar för maskeringslinor och spännanordning för tältdukcnl\ 
fästande samt torkställanordning. 

Tältspisar. 151 

Tältspisen uppsättes på följande sätt. 
Sedan tälthyddan lagts ut och blivit fäst samt hörnkäpparna rests, 

trädes det sammansatta rökröret in i tälttallriken tlls denna stöder mot 
topprörets stoppring. Härvid v r i d e s toppröret, så att stoppringen 
kommer att k l ä m m a s f a s t i rillan på den koniska delen i tält
tallrikens hals. stoppringen bör lämpligen vara placerad på topprörets 
andra eller tredje rilla nedifrån räknat. stoppringen flyttas bäst genom 
att de båda fria ändarna av ringen dras isär. Om stoppringens diameter 
är så stor, att stoppringen införd i en rilla icke sluter hårt åt om topp
röret, tas stoppringen av och höjes ihop, så att diametern blir mindre. 
Nedre rökröret inpassas i cyklonens utloppsrör och askkoppen påsättes, 
varefter rökröret-tältstången reses. Härvid tillses, att tältstången icke 
bändes upp, varigenom för stark påfrestning uppstår· på rörskarvarna, 
utan lyftes upp genom samtidig fattning om mellanröret, cyklonen och 
nedre rökröret. Torkkäpparnas ringar kopplas fast vid karhinkrokarna. 
Bäddning (vedträ, platt sten e d) lägges ut under askkoppens rörhylsa 
till sådan höjd, att tältduken blir lagom sträckt. Skall eldning ske i 
tälthyddan, påträdes spisen på cyklonens inloppsrör. 

Vid eldning i tältspis m/44 iakttas följande. 
Till en början lägges på rosten endast några mindre, väl torra ved

trän, som tändas med lämpligt tändvirke (t e näverbitar eller tyrved). 
D ärefter får fyren ta sig, varunder spislocket skall vara avtaget. Sam
t idigt bör tälthyddans fönster (ventilationslucka) vara öppet, så att 
uppkommande rök vädras ut. 

Till en början brinner fyren med tillförsel av luft underifrån, varvid 
luften strömmar in i eldstaden genom hålen på ytter- och innermantelns 
nedre del. Sedan fyren tagit sig, börja emellertid :rökgaserna i stället för 
att stiga uppåt dras ned genom fyren, dvs f y r e n h a r v ä n t och 
brinner med tillförsel av luft uppifrån - s k omvänd förbränning. Är 
fyren god, fylles hela eldstadsrummet med brlinsle, som emellertid icke 
får packas ihop utan bör läggas med något mellanrum. Spislocket kan 
111 1 läggas på, såvida icke spisen (elden) skall användas som ljuskälla. 

Vid den omvända förbränningen ledas förbränningsgaserna genom 
roslen ned i gasförbränningsrummet och därifrån genom inloppsröret in 
i <•yklonen. I denna tvingas förbränningsgaserna på grund av inlopps
l'il l'<' ts inriktning att längs mantelväggen och den i cyklonen befintliga 
~ lli H Lsbirmen svepa :runt efter cyklonväggens inre yta. I cyklonen sker 
1•l'tor l'örbränning av brännbara gaser och medföljande glöd, samtidigt 
MOIII gni stor söndersmulas och släckas mot cyklonens mantelvägg. Kvar
illivu,IHlc nska faller ned genom cyklonens botten och samlas upp i ask-
11np p1•11 , medan kvarvarande, huvudsakligen icke brännbara gaser avgå 

l' lillll t <'yklonens utloppsrör och rökrören ut i fria luften. 
Vl d kolening ·i tältet iakttas följande. 
Vi d kok nin g användes kokfordonens lilla kokkittel, för vilken spisens 

,\111 ll l l'd av laget spislock-är avpassad. Innan kokkitteln ställes på 
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spisen skall tillses, att beslaget på spiskroppens ena långsida hakas fast 
på utloppsrörets bygel. 

I stället för kokkittel kunna vanliga kokkärl användas. Fyra kokkärl 
kunna samtidigt ställas på spisen, varvid spisens båda handtag tjänst
göra som spisringar för kokkärlen. 

Tält. 

Bild 99. Tälthydda m/39. 

826. Till tälthydda m/39- som är hopsydd- höra två 130 cm och 
nio 110 cm långa hörnkäppar, .tältlina och fjorton tältpinnar av järn, 
varav tre i reserv. 

Tälthyddan har tio sidor. Den till tältspisen hörande tälttallriken 
sättes fast i toppen. Tä~tet bäres upp av rspisens rökrör. Runt tälthyd
dans bas löpa tvenne markkappor - en inuti och en utanför tältet. Vin 
basen av varje hörn sitter en hörnrjng för hö'I'ngren eller tältpinne. 

För att hålla fast hörnkäpparna finnes i varje hörn vid brytningf!-· 
punkerna m~llan tak och väggar en hylsa av läder och. på inre mark
kappan motsvarande läge. 

Ingången har två dörrar, en inre och en yttre. På tälttoppens övr·(• 
del finnes ett fönster. 

Tältlinans längd är lika med summan av sidorna och basen i en rw 
tältbottnens tio sektioner. I tältlinan_s ena ända sitter en karbinhol 

Tält. 153 

Bild 100. Tältdukens fästa"!'de och täclcande (barmark). 

och i den andra en ring. För markering av tältsidans bas finnas dess
utom två ringar på linan. 

Tälthyddan sättes upp på följande sätt. 
Granris för bäddningen (vintertid omkring 2 dm tjock) och 10 st 

hörngrenar anskaffas. Hörngrenarna böra vara omkring 2 m långa gran
grenar, som i tjockändan avkvistas så, att en halv meter blir fri. 

Tältbottnens mittpunkt bestämmes. Med h]älp av tältlinan stakas 
de tio sektionerna i tältbottnen ut. Samtidigt läJggas de tio hörngrenarna 
ut som ekrarna i ett hjul med grovändarna vid ringarna på linans bas
sida. Användas tältpinnar, slås dessa ned i samband med utstakningen. 
Tältet utsättes för mindre påfrestningar, om hörngrenar användas. 

Bäddningen, som skall täcka hela tältbottnen och som bör slutta 
något inåt mot mittpunkten, lägges väl ut i kanterna. Det understa 
lagret lägges vinkelrätt mot hörngrenarna för att binda dessa. Ett lager 
.ris lägges även under båda markkapporna. 

Tio man fatta i var sin hörnring-icke i duken- och bära tälthyd
dan ut över bäddningen. Tältöppningens plats bestämmes härvid. 

Hörnringarna . krokas på hörngrenarna (tält pinnarna). Vid stort snö
djup och lös snö äro hörngrenar att föredra framför tältpinnar. Hörn
grenarna sträckas radiellt utåt, så att tältsidorna bli lagom spända. 

v,or>:M·r»'rod::,.>?o 

JJild 101. Tältdukens fästande och täckande (snötäckt mark). 
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Yttre markkappan ordnas och ovanpå denna lägges torv, sten, sand 
e d (bild 100}; vintertid först litet ris och därpå snö {bild 101). 

Hörnkäpparna sättas upp, varvid de två längre användas på var sin 
sida om dörröppningen. För att .undvika drag måste man se till, att 
tältdörren helt täckt:r dörröppningen. Detta underlättas, om tältöpp
ningen vid basen hålles i läge genom en lämpligt avpassad lina, som 
täckes med ris, ved e d. Tältlinan sättes fast vid byglarna inuti tältet, 
sedan tältet blivit rest. Den kan användas för upphängning av per
sedlar. 

Tältspisens rökrör föres in i tältet och anbringas enligt 822, 823 och 
bild 97 och 98, varefter tälttoppen reses. 

827. I av tältdukar hopsydd tälthydda ingår i regel 20 tältdukar och 
för tillslutning av ingången ytt~rligare en eller två stycken. Tälthyddan 
bäres upp av tältspisens rökrör, varvid tältets topp är fastsatt i den till 
spisen hörande tälttallriken. Skall tälthyddan användas utan tältspis, 
begagnar man i stället två eller helst tre omkring 3 m långa stänger. 
Toppdukarnas övre hörn fästas direkt vid stängerna med märling eller 
glödgad järntråd. Tältsidorna hållas utspända av fem hörnstänger av 
tillpassad längd. Till en 20-delars tälthydda höra 22 tältpinnar. 

Tälthyddan sättes upp på följande sätt. 
Fem man fatta i var sitt hörn av tälthyddan. Med ingången på lä

sidan lägges tältet ut såsom en regelbunden femhörning på tältplatsen. 
Sedan sidorna sträckts, fästas de fem hörnen med tältpinnar. Tältsidor
na fästas med vardera tre tältp~nnar, utan att spännas ut, ooh resas 
med hörnstängerna. Tältspisens rökrör föres in och fästes i tälttoppen, 
varefter tältet i sin helhet reses. Då tältstänger användas, kan man er
hålla ett ventilhål genom att icke fästa den toppflik, som är på läsidan. 

828. Under längre tids förläggning måste markkapporna vädras 

ofta, helst dagligen. Risk föreligger eljest, att de vittra siinder (vin

tertid frysa fast och brytas sönder). 

Vintertid är det icke nödvändigt att skotta ven tältplatsen, utan ett 
lager av snö kan lämnas kvar, på vilket granris lägges, varigenom kylan 
från marken minskas ... 'Vid töväder, och om tälthyddan skall stå kvar 
längre tid, bör tältplatsen dock skottas ren. 

829. l varje tälthydda skall finnas ett ämbar med vatten ,och en sd 

lång ruska av en, lövträd e . d, att man· kan nå upp till tälttoppen . '. 

därmed för att släcka vådeld. Hahn, som bredes ut över tältbottnen, 

får ej finnas närmare eldstaden än en meter. 

Tält. 155 
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Bild 102. Exempel på tältdörr. Bild 103. Skyddstält. 

Se till, att gnistor icke skada tälttoppen. Oförsiktighet härvidlag kan 
förorsaka tältbrand. Observera att maskeringsmateriel efter kort tids 
användning blir mycket eldfängd! 

Bild 104. 16-delars skyddstält av regnskydd. 
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Då eldning pågår, skall eldpost alltid vara avdelad i tältet. Tältchefen 
gör upp postlista. 

Eldpostens åligganden framgå av SoldF. 

830. I vissa fall användas skyddstält av sammansatta regnskydd 
(bild 103). 

Större skyddstält, vari eldning kan ske, sättas samman av 16 regn
skydd (bild 104). 

Finnes tältspis icke att tillgå, anskaffas lämpliga tältstänger samt 
järntråd för fästande av regnskyddens spetsar vid tältstången. 

XVI. sjukvårdsmateriel m m. 

Första förband. 

841. I soldatens utrustning ingår ett första förband (bild 105), med 
vilket han skall kunna anlägga förband. 

Första förbandet är avsett för tillfälligt skydd av sår, till dess den 
skadade blir omhändertagen vid förbandsplats. 

Första förband (m/ 28) utgöres av 2 gaskompresser, en fastsittande 
och en skjutbar, l gasbinda i fältgrå färg, l pappersomslag med tryckt 
bruksanvisning och l vattentätt tygomslag med anvisning om hur för
bandet öppnas. 

Bild 105. Första förband. 

Första förbandet användes på följande sätt. 
l. Tag fram förbandet och blotta såret u-tan att beröra det med 

händerna. 
2. Tag bort omslaget. Fatta gasbindan med högra handen och den 

märkta kompressen med den vänstra. 
3. Veckla upp kompressen genom att föra isär händerna. Kompres

serna läggas mot såret. 
4. Den skjutbara kompressen kan antingen föras intill den fastsit

tande kompressen eller täcka ett sår i närheten. 
5. Rulla bindan stadigt kring kompresserna och fäst den genom att 

riva isär och knyta den. 

Hörselskydd. 

842. För att skydda trumhinnorna mot lufttrycksverkan kan soMaten, 
om han väntar bli utsatt för starkt stridshuller {kulsprutesmatter, bri
sader, sprängningar på nära håH m m), anbringa särskilda hörselskydd 
- s k isolitproppar. Finnas icke sådana till hands, användas bomulls
tussar eller trasselsuddar. 

----------·--------------------------------------------------------------------------------...... 
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XVII. Uniformen. 

Allmänna bestämmelser. 

851. Uniformen betecknar soldatens samhörighet med krigsmakten 
och regementet (kåren, kompaniet). 

852. Envar skall vinnlägga sig om en vårdad klädsel såväl i som utom 
tjänsten och sträva efter att upprätthålla uniformens anseende. 

Före vistelse utanför kasernområdet vid ledighet eller under fritid 
bör soldaten bl a se till, 

att uniform och personlig puts är utan anmärkning, 
att vapenrocken är utslätad, sedan livremmen tagits på, 
att knappar äro knäppta och ficklocken uppdragna, 
att reglementsenlig och ren skjorta samt välknuten slips bäres samt 
att icke blänkande klockkedjor e d äro synliga utanpå uniformen. 

853. Chef skall noga övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om 
klädsel. Varje krigsman har samma skyldighet beträffande personal, 
som han för befäl över. 

854. Uniform består av de uniformspersedlar, som ingå i vederbörlig 
uniformsdräkt, och i övrigt av de olik;:t persedlar med beteckningar och 
tillbehör, som äro fastställda, tillåtna eller anbefallda att bäras till uni
form. Egenmäktiga förändringar äro förbjudna. 

Det är förbjudet att till civil klädsel bära uniformspersedlar, försedda 
med beteckning, såsom knappar, tjänstetecken, siffror, gradbeteckning
ar, galoner eller facktecken. 

855. I tjänsten skall soldaten bära uniform. 
Utom tjänsten skall i regel uniform bäras under fritid och vid permis

sion . Tillstånd att bära civil klädsel vid permission beviljas av kom
pani( skvadrons- eller batteri-)chef enligt kaserninstruktionen. Under 
t jänstledighet samt under fritid i anslutning till sön- och helgdag flir 
soldaten bära civil klädsel. Vid in- eller utpassering till (från) kasern
område får soldaten dock icke bära civil klädsel, såvida ej regemenLH· 
chef (motsvarande) särskilt medger det. - · 

Värnpliktigt manskap, värnpliktig civilmilitär personal av manslmpH 
tjänst eklass och underbefäl i r eserven få utom tjänsten bära unirOI'IIi 
•ndast under den tid, då de fullgöra militär tjänstgöring. 

För den, som deltar som lärare, instruktör eller eh•v vid frivilli 
militär utbildning under militär ledning, gälla för klädsel i tjänst cu giv11 11 
best ämmelser. 

mr""'-.----
........ 
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856. Den, som undergår bestraffning i militärt häkte eller avtjänar 
arreststraff i allmän straffanstalt, skall bära uniform; den, som avtjänar 
annat straff än arreststraff i allmän straffanstalt, skall bära civil klädsel. 

857. Det är förbjudet att bära uniform vid deltagande i demonstra
tionståg. 

858. Soldatens klädsel regleras genom att viss uniformsdräkt anbefalles. 

Uniformsdräkterna äro: 
fältdräkt, 
daglig dräkt, 
permissionsdräkt, 
liten högtidsdräkt samt 
stor högtidsdräkt. 

Liten högtidsdräkt förekommer ej för manskap. 
Uniformsdräkternas sammansättning och användning framgå av 876. 
Uniformers och gradbeteckningars utseende m m framgår av bilaga l. 
Varje förbandschef skall, då tjänstgöringsförhållandena icke föran-

leda speciell klädsel för viss personal, eftersträva enhetlig klädsel inom 
förbandet, eller, då detta icke är möjligt; inom dess underavdelningar. 

Befäl i ledet skall, om skäl för avsteg icke föreligga, bära samma 
uniformsdräkt (modell) och utrustning som truppen. 

Befäl utanför ledet - även övningsledare- skall bära samma uni
formsdräkt som truppen. Ytterplagg må bäras, även om kappa (päls) 
icke anbefallts eller medgivits för truppen. · · 

859. Uniformspersedlar, som manskap utoin överfurirer anskaffar på. 
egen bekostnad, skola uppvisas för och godkännas av kompanichefen 
(motsvarande), innan de användas. 

Beridet manskap får på egen bekostnad anskaffa och till permissions
dräkt bära ridbyxor och stövlar. 

U60. Uniformsplagg skall bäras knäppt, om icke lättnader i klädseln 
111edgivits. 

Inom kasernområde samt utom tjänsten till högtidsdräkt fåi· dock 
lotppa eller motsvarande plagg bäras hängande över axlarna. 

Manskap skall utomhus bära livrem till fältdräkt och daglig dräkt 
v id Lrupptjänst, då ammunitionsgördel icke bäres, samt till permissions
t h·iikt och högtidsdräkt. Inomhus bäres livrem till permissionsdräkt vid 
vt~kL tj änst eller då mössa bäres samt till högtidsdräkt. Inomhus må i 
·•v •·igt livrem avläggas. Då kappa bäres påtagen till permissionsdräkt 

ot•h högtidsdräkt, skalllivrem bäras utanpå kappan. 
l ,ivl'cm bäres med den fria ändan åt vänster och spännets tungor åt 

lttha••·· 
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-~ 

)J 



160 
XVII. Uniformen. 

I stället för kappa får regnkappa bäras till daglig dräkt vid expedi
tionstjänst samt till permissionsdräkt. På regnkappans axelklaffar an
bringar manskap liten uniformsknapp m/39, litet tjänstetecken m/39, 
förbandssiffra (motsvarande) samt i förekommande fall gradbeteckning. 

Annat civilt ytterplagg, såsom regnkrage, vindkavaj och anorak, får 
av manskap icke bäras till uniform. Överfurirer och furirer må dock 
bära dylika ytterplagg. 

Då väderleksförhållandena ge anledning därtill, får kappkragen bäras 
uppfälld, varvid kappa m/39 bäres med igenknäppta slag. 

Halsduk av ylle får av manskap användas till samtliga uniforms
dräkter utom stor högtidsdräkt. Till daglig dräkt vid expeditionstjänst 
och till permissionsdräkt anlägges den till m/ 39, m/ 42 kv, m/ 41 och 
regnkappa innanför livplaggets respektive ytterplaggets krage. Till fält- · 
dräkt och daglig dräkt vid trupptjänst bäres den på sätt vederbörande 
chef bestämmer. 

Manskap som bär uniform m/39 skall till permissionsdräkt och hög
tidsdräkt samt till daglig dräkt vid expeditionstjänst bära skjorta av 
grått bomullstyg med dubbelvikt krage jämte slips av gråbrungrönt 
tyg (avsedd att knytas för hand), då vapenrockens krage bäres öppen. 
Då sådan skjorta och slips icke bäras, skola vapenrockens slag vara 
hopknäppta och halsduk m/ 39 av bomull bäras (såvida icke lättnader 
i klädseln anbefallts). Överfurir och furir skola bära vit skjorta och 
svart slips till stor högtidsdräkt. 

Fält-, permissions- och vintermössa m /.M bäres något lutande åt 
höger och framdragen i pannan. 

SkäJ"mmössa m /39 och m/43 samt vintermössa m/ 50 bäres rätt på 
huvudet och framdragen i pannan. styvnaden i •skärmmössan får icke 
tas bort eller omformas. MöSisöverdrag bäras endast då väderleken gör 
det nödvändigt. 

ÖJ"onskydd få användas utom tjänsten, dock ej till högtidsdräkt, samt 
i tjänsten enligt befälets bestämmande. De skola vara av samma färg 
som huvudbonaden. 

Handskar (vantar) skola användas till högtidsdräkt och få användas 
till permissionsdräkt. I tjänsten bäras de enligt befälets bestämmande. 
Handskar (vantar), som soldaten själv anskaffar, skola till högtidsdräkt 
vara vita, till övriga uniformsdräkter av enhetlig mörkbrun färg. Vid 
ridning eller skidlöpning få handskar (vantar) av annan färg användas. 

StrumpoJ" skola, då långbyxor bäras, vara enfärgade och till svarta 
skodon grå, mörkb~å eller svarta (till högtidsdräkt dock endast svartA) 
till bruna skodon bruna eller grå. ' 

Till tjänstedräkt m/42 kv bäras till högtidsdräkt svarta strumpor. 
Kängor och lågskor skola vara av enfärgat svart eller mörkbrunl, 

blankt läder utan överdriven perforering eller annap. utstyrsel samt med 
sulor av samma färg som skodonen; sandalskärning eller flätat läder 
är icke till å t et. 
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Till högtidsdräkt få endast svarta skodon användas. 
Lågskor få icke bäras till fältdräkt. 
Galoscher få bäras till daglig dräkt vid expeditionstjänst samt utom 

tjänsten. De skola vara av samma färg som skodonen. 

361. Värnpliktigt manskap, som erhåller fast anställning, anlägger för 
fast anställt manskap gällande skoltecken enligt vederbörande för
bandschefs bestämmande. 

Fast anställt manskap, som efter avsked blir värnpliktigt manskap, 
bibehåller förvärvade skoltecken. 

Fast anställt manskap utom överfurirer som efter erhållet avsked åter
inträder i tjänst vid annat förband än det, vid vilket tidjgare anställ
ning innehafts anlägger under den tidigare tjänstgöringen förvärvade 
skol- och facktecken. 

skoltecken anlägges efter godkänd genomgång av vederbörlig skola. 

862. Tjänstetecken fästes enligt bilagan, plansch 3. 
Tjänstetecken m/46 till civil dräkt bäres i tjänsten till civil dräkt 

(civil tjänstedräkt) av all civil personal samt av militär och civilmilitär 
personal, som icke är ålagd uniformsplikt. 

Bild 106. Tjänstetecken rrt/ 46. 

llh!\. li'ö1·bandssijjm (beteckning) anbringas med underkanten högst 8 
111 111 l'l' ft.ll axelklaffens ytterkant. Om beteckningarna sys fast, skall trå
"'''i Vl ll 'lt av samma färg som uniformstyget. 

l) /\. l'iit·bandsbeteckningen anbringas på lös sölja, skall söljan trädas 
pn ll'!l •lklnffcn så långt det går, utan att eventuellt förekommande fyr
I· IIIII MH il il l'e dölj es, och fästas så, att den bibehåller sin plats. 

l ) II I. l\,1· föl'bjudet att utan order ta av eller dölja förbandsbeteck
liiiiHI ' il . 

lforlrtlm•l ·.vnm~bindel bäres av sjukvårds- och själavårdspersonal till 
llllldl'll ld. od1 11tomhus till daglig dräkt vid trupptjänst och anlägges 
1111!1 vll li MII'II. iiVCl'ärmen på livplagg och kappa (motsvarande). 

1'11/iHI'I IIIII II'In bäres på vapenrockens vänstra bröstficka (motsvarande 
pl1i1 11 pn .Y ll.nplagg) vid fullgörande av polistjänst. 

.. 111 1 nu,/ , nrmN4R. 
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Klacksporrar få bäras av manskap tillhörande kavalleriet och an
spända artilleriet till permissionsdräkt samt skola bäras till högtids
dräkt, i sarritliga fall dock endast till resårkängor. 

Slidkniv får icke bäras synlig utanpå uniformen. 
Signalpipa får bäras i rem eller snodd utanpå uniformen. 

864. Sorg betecknas med ett omkring 25 mm brett svart klädesband 
på livplaggets och kappans vänstra slag. 

Sorgbeteckning bäres icke på läger(överdrags-)kläder, regnkappa, liv
päls, motorkavaj och dylika plagg. 

865. Om identitetsbricka utlämnats, bäres den såväl i som utom tjän
sten. 

866. För bärande av ordenstecken, medalje1· och andra utmärkelse
tecken gälla bestämmelserna i TjRK, bilaga 5. 

Frivilligtecken bäres omedelbart ovanför högra bröstfickans mitt. 
Under fredstjänstgöring må i stället för frivilligtecken veqerbörande 

organisations föreningsmärke bäras. 

Anlägg inga utmärkelsetecken på uniformen utan att fön t hos lwm
panichefen (motsvarande) ha tagit reda på om de få bäras och hur de i 
så fall skola fästas på uniformen! 

Det är förbjudet för krigsmaktens personal att till civila kläder bära 
märken av stats- eller försvarsfientlig innebörd. 

867. I fält samt under övn·ingar och m·beten få lättnader i klädseln 
anbefallas av kompanichef (chef för självständigt uppträdande avdel
ning) . 

Härvid tillämpas vid trupp i regel följande lättnader: 
huvudbonaden tas av; 
vapenrocken knäppes upp, varvid på uniform m/ 39 slagen samt på 

övriga uniformer kragen och de två översta knapparna knäppas upp; 
vapenrocken lägges av, varvid personal iförd fältskjorta (motsvaran

de) i regel kavlar upp ärmarna och knäpper upp halslinningen; 
skjortan lägges av. 
Angivna lättnader få icke utan särskilda skälmedges i stad eller tätt

bebyggt samhälle. 

868. I tjänsten vid enskilt uppträdande samt utom tjänsten1 får vape1F 
rock (motsvarande) läggas av, då väderleken så föranleder. Härvid skall 
skjorta m/39 försedd med grad- och förbandsbeteckningar och bälte i 
gråbrungrön färg samt slips bäras. Slipsens fria ändar skola stickas in 

1 
Bestämmelserna gälla i tillämpliga delar kvinnlig krigstjänstpersonal beträffande 

motsvarande uniformspersedlar. 
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i skjortknäppningen eller under byxlinningen. Hängslen, ärmhållare, 
tröja och yllehalsduk få icke bäras. Huvudbonaden får tas av vid cyk
ling utom i stad eller tättbebyggt samhälle. 

869. Om ytterligare lättnader i klädseln i eller utom t jänsten äro be
hövliga, ersättes uniformen med särskild klädsel (idrotts- e d). 

870. Persedlar, avsedda för viss verksamhet [expeditionsrock, läger
(stall-)kläder, motorkläder och överdragskläder], få bäras inom lokal, 
arbetsplats m m, inom vilken verksamheten bedrives, inom kasernom
råde och övningsområde. 

42 cm 
al I d 

38 cm 

c l l b 

Bild 107. Fotlapp. 

H7l. Fotlapp användes på följande sätt. Vänster fot: Foten sättes på 
fotlappen med tårna åt a och hälen åt b. Fliken a vikes bakåt över fo
ten, fliken c vikes över foten och stoppas in under hålfoten med sin 
Hpcts, fliken d lägges över fliken c, fliken b vikes uppåt bakom hälen. 
Viinstra handen håller fast flikarna d och b, foten sättes ned i skoskaf
l.i' l. med fotens översida vänd mot skons vänstra sida, så att foten under 
Vl'idning åt höger kommer ner i skon. Därigenom stramas fotlappen åt, 
Hi\. 1 ~ tt inga veck uppstå. Den högra fotlappen tas på på motsvarande 
Hii, t,t , 
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Uniformsdräkternas sammansättning och användning m m. 

876. l Uniforms- l .. . 1 

modell Sammansattmng m m Användning 

m/39 

m/42 kv 

m/41 hv 

m/39 och 
m/23-372 

m/42 kv 

m/41 hv 

Fältdräkt .. 
Vapenrock, fält- eller ridbyxor. 

Marschskodon eller stövlar.1 

Livrem eller ammunitionsgördeL 

Fält- eller vintermössa. 

Utrustning i övrigt enligt veder· 
börlig fältutrustningslista med de 
inskränkningar, förbandschef be
stämmer. 

J acka, kjol, fält- eller 1·idbyxor. 

Marschskodon eller stövlar. 

Blus m/42 kv och slips. 

I övrigt = m/39. 

Rock och byxor 

Marschskodon. 

I övrigt = m/39. 

Daglig dräkt. 
Vapenrock, fält-, lång- eller rid
byxor? 

Marschskodon, kängor, lågskor elle1 
stövlar.3 

Livrem eller ammunitionsgördeL 

Fält- eller vintermössa. 

Utrustning i övrigt enligt förbands-
chefs bestämmande. 

Jacka, kjol, fält- eller ridbyxor. 

Livrem eller tygskärp. 

Blus m/42 l<v och slips. 

I övrigt = m/39. 

Rock och byxor. 

M.arschskodon eller kängor. 

I övrigt = m/39·. 

1 Officerare och underofficerare. 
2 Endast t o m 31/12 1954. 
3 Officerare, underofficerare och beridet manskap. 

I fält. 

Vid fälttjänstövningar, vakttjänst, 
paradering av trupp samt i övrigt 
enligt förbandschefs bestämmande. 

I tjänsten, då fältdräkt icke bäre; 
samt utom tjänsten, då särskild" 
skäl förefinnes (t e skidlöpning). 
I stabs- och expeditionstjänst må 
dräkt öVerensstämmande med per· 
missionsdräkt bäras. 

Uniforms
modell 

m/39 
m/231 och 
m/ä2 · 

m/42kv 

111 /39 

lll /il11 

11 1/ •t :.l kv 

ll i/11 11 fi ll it 
llt/!1 
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Sammansättning m m 

P ermissionsdräkt. 
Vapenrock (motsvarande), lång-

eller ridbyxor. 

Kängor, lågskor eller stövlar. 

Livrem (ej till m/ä) . 

Fält-, permissions-, skärm- eller 
vinte1·mössa. 

Till uniform m/39: skjorta m/39 
och slips. 

.Jacka och kjol. 

Lågskor. 

Livrem eller tygskärp. 

Fält- eller vintermössa. 

Blus m/42 kv och slips. 

Högtidsdräkt (liten). 
Vapenrock och långbyxor. 

Svarta kängor eller svarta lågskor. 

Skärp m/39. 

Skärm- eller vintermössa. 

Skjorta m/39 och slips. 

= permissionsdräkt m/ä med 
svarta kängor. 

Jacka och kjol. 

Svarta lågskor. 

Skärp m/39, tygskärp. 

Fält- eller vintermössa. 

Blus m/42 k v och slips. 

11 ägtidsdräkt ( stm-). 
Vnpenrock (motsvarande) och 

l,\ ngbyxor.3 

Hvl\ l"l fl kängor ellt~r svarta lågskor. 

Användning 

I tjänsten enligt förbandschefs be
stämmande. Utom tjänsten i re
gel då uniform bäres. 

Vid personlig anmälan i samband! 
med anställning, befo<rdran eller l 
transport. 

Vid mottagningar, samkväm o d, 
då uniform bäres och förmiddags
dräkt eller smoking är påbjuden. 

Vid personlig anmälan hos Konung
en eller annan medlem av Kungl 
huset, utländskt statsöverhuvud 
eller medlem av utländskt rege
rande hus. 

1 l ill lll tl l l 11 111 11 1/l :.l 1.954. 2 Endast officerare och underofficerare utnämnda (mot-
1·1111 !1 1 l l\ 111 n 1• l il liO. "Ridbyxor och stövlar endast vid tjänst till häst. Beriden per

.-, tlL o11111 11 1 lt ll l' il ll l ~nd nlt bära uniform m/ä, må till denna uniform bära ridbyxor och 
ltif tll lllll 1111 ll v!I IIHIJI"nk. 



---------:;::=::::.::::::::::========----- ~-Il 
,• 

l if 

l · 

11
1 

~l 

166 

Uniforms
modell 

m/42'kv 

XVII. Uniformen. 

Sammansättning m m 

Skärp m/39 respektive m/ä eller 
Jivrem .. 

Skärmmössa (permissionsmössa fö . 
korpraler och lägre). 

Vit skjoi-ta och svart siderislips 
(furirer och högre). 

Vita handskar eller för manskap 
vita vantar. 

Sabel och portepe (för manskap 
bajonett) bäres: 

till uniform m/ä 

till uniform m/39 endast då av mi
litärbefälhavare (högre chef) för 
visst fall anbefalles. 

Jacka och kjol. 

Svarta lågskor. 

Skärp m/39, tygskärp. 

Fältmössa. 

Användning 

Vid militärbegravning - av per
sonal, som icke tillhö-r den para
derande truppen - eller vid an
nan begravning, då uniform bäres. ! 

Vid bröllop och större samkväm 
då uniform eller civil högtidsdräk; 
bäres, 

I övrigt enligt vederbörande chef, 
bestämmande: 

vid statsceremonier och andra till 
fällen, då stor uniform är anbe· 
fall d; 

vid mottagande av Konungen elle; 
annan medlem av Kungl huset 
utländskt statsöverhuvud eller 
medlem av utländskt regerande 
hus; 

Vit blus med svart sidenslips. 

Vita ha~dskar. 

vid deltagande i allmän högtidlig
het, vid vilken Konungen väntas 
närvara eller som äger rum på pa
raddag med anledning av dennas 
betydelse; -~ 

, då högtidligheten bedömes fordrn l bärande av stor högtidsdräkt. l 

Förbandschef (högre chef) må, med undantag för högtidsdräktens 
sammansättning, för visst tillfälle (således ej allmänt) anbefalla avsteg 
från ovan givna bestämmelser. 

'l 
• 

~ 

" 

Uniformer och gradbeteckningar m m. 

Armen. 

167 

Bilaga. 

Uniform m/39, gråbrungrön med mjuk krage och slag, som bäras 
hopknäppta eller uppknäppta. Se plansch l. 

Uniforrn m / .41 h v för hemv"ärnet, gråbrungrön impregnerad smärting 
med mjuk krage och slag, som bäras hopknäppta eller uppknäppta. Se 
plansch l. 

Tjänstedräkt m/ .42 kv för armens kvinnliga b-igstjänstpersonal, grå
brungrön med mjuk krage och slag, som bäras hopknäppta eller upp
knäppta. Se plansch l. 

För att personal av olika tjänstegrader (tjänsteklasser) skall kunna 
särskiljas, bär militär och civilmilitär personal, kvinnlig krigstjänstper
sonal, hemvärnspersonal samt civil personal placerad vid stab eller för
band gradbeteckningar enligt plansch 2. 

Personal tillhörande olika truppslag och personalkårer, personal i 
specialbefattningar och hemvärnet bär olika tjänstetecken enligt 
plansch 3. 

På ärmarna bäras facktecken, kadettkrona och skoltecken av viss 
personal enligt plansch 4. 

På axelklaffen bäres stabs- eller förbandsbeteckning eller tjänste
tecken enligt plansch 2 och 4. 

På huvudbonaden bäres nationalitetsbeteckning enligt plansch 2 
och 4. 

På bröstets högra sida bär frivillig personal frivilligtecken enligt 
plansch l. 

På skidlöparblus, snödräkt, rundskuren kappa, cykelkappa, livpäls, 
bverd1·agskläder samt skjorta m / 39 och blus m/ .42 kv, när vapenrock 
·Uer jacka avlagts, bäres förbandsbeteckning och (eller) gradbeteckning 
nligt plansch 4. 

Uniform m/23, gråbrungrön med ståndkrage. Gradbeteckningar, 
tjänst e- och skoltecken överensstämma i stort med för uniform m/39 
gitllande. 

Uniform m/ä, blå med ståndkrage. Gradbeteckningar överensstämma 
i HtO.J.t med uniform m/39 gällande. 

T ill såväl uniform m/23 som m/ä bära officerare och underofficerare 
f( l'ttdbclcckning på mössan i form av ränder, till antal och utseende 
Ml.od. iivCJ·cnstämmande med mössmärkena på plansch 2. 

- ~ 
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Marinen. 

Flottans uniform sam t kustartilleriets uniform m/ 42 se plansch l. 
Gradbeteckningar m m enligt plansch 5. Kustartilleriets uniform m/ ä 
(blå) liknar flottans. Öglan på officerarnas gradbeteckningsgaloner är 
uppdragen till en spets. Mössmärket i officerarnas, underofficerarnas, 
flaggkorpralernas och kadetternas mössor har i stället för ankare två · 
kors lagda kanoner. 

Flygvapnet. 

Flygvapnets uniform se plansch l. Gradbeteckningar m m enligt 
plansch 6. 

Stockholm 1951 I var Hreggströms Boktryckeri A. D. 
60394.'1 
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Skärm
nlÖssa 

Möss
märke 

på fält-, 
vinter

och päls
mössa 

Krage 

Axelklaff 
grad

och för
bandsbe
teckning 

Armens gradbeteckningar m m 

, Generals
person 

Oversie 

.,., 
Generals

person 

major 

Gr 

· Fanjunkare Sergeont Overfurir 
(intenden- (Styck- (ormens uttagen till 

turkåren) junkare) jägarskola) officers-
. utbildning mästare) 

Pi 2 

cm 
Underbefäl 

(endast notionalitetsmärke) 

Underbefä l 

Il 
Furir2 Korp ral 

(Kon
stape l) 

v Korpral 

(v Kon
sta~el) 

1 Militär och civilmilitär personal gradbeteckning i bronsfärg, hemvärn och kvinnlig krigstjänstpersonal mörkblå gradbeteckning, själavårdspersonal och civil personal gradbeteckning i vifmetaflförg. 
! Civilmilitär personal samt viss motsvarande kvinnlig krigsfrivillig personal och civil personal av off och uoff tjänsteklass bär passpoal: :-öC: {läkare, tandläkare, apotekare och övrig' sjukvårdsper
sonal), ljusblå {veterinä rer och annan veterinärpersonal), vit (präster), lila (a rmeingenjöre r) samt orangeg!.ll (övrig dylik personal ). Motsvarande personal av manskopet bär tvärs öve r axelklaffen 
och ytterst på densamma ett fyrk, ntssnöre i ovan angivna färger. ' 

Generalstabs 
kören 

T rängtruppern~ 

Fältartisler 

Tjänstetecken Pl3 

På krq.gen bäres stort ~jänstetecken . Litet tjänstetecken bäres av viss personal pa axelklaffen 

x x 
l nfanteriet 

Fälttygkåren 
och 

tygstaten 

Juri ster 

Kavalleriet 

Intendentur
kåren 

Postpersonal 

Pansar
trupperna 

~ 
Väg- och 

votten
byg~nads

karen · 

Präster 

O vrig civilmilitär 
personal 

Artilleriet luftvärnet 

+ 1 
Arme-

ingenjörer 

t 
Stabsfotogrofer 

Hemvärnet 

Stabspolispersonol 

sjuksköterskor och 
hjä lpsystrar 

Fortifikations
kåren 

Veterinärer 

lngen iör
trup perno 

Apotekare 

*t Stobsredoktörer T ondlökare 

t 
Signol 

truppe rna 

Personalvårdsassistenter 
utom assistent 

vid kompani (motsv) 

T el-egrafpersona l 



På ärmarna bäras facktecken, kadettkrona och skoltecken På huvudbonaden bäres 
nationalitetsmärke 

Pl4 
Facktecken (manskap högra underärmen, musikpersonal och underofficerare båda underärmarna) 

Assistent vid 
kompani 
(motsv) 

Personal vid 
armens 

hundväsende 
och underbefäl 

i hundtjänst 
vid förband 

Mössor' 

Armar 
{under) 

Kragar 

Axel
klaffar 

Förrådsvakt· 
mästare 

Vapen- och 

Förvaltore vid 
fälttyg.kåren 

och intenden-
turkåren 

Förv och fan j i 
kossörsbefattn vid 
intendenturkåren 

samt krigskassörer 

Hovslogare 

mek~~i-ker Kommissarie Signal
mekoniker 

I krig användas stabs- och 

förbandsbeteckningar 

enligt särskilda 

bestämmelser 

Musik
personal 

Sjukvårds
perSonal 

Kadettkrona 

Elev vid kadett
skola (silver) 
och elev vid 

krigsskolon (guld) 
På vapenrockens 
(koppens) både 

underärmar 

Gradbeteckning på 
axelklaff till regnkappa 

(l 2) 

På mössa 
(framtill) 

P6 hjälm 
(båda sidorna) 

(Q) ., 
Skoltecken 

För 
tig t 

Ett streck =godkänd gruppchefs
skola {motsv} 

Två » =godkänd plutonchefs
skola (motsv) 

r re » = sär.skild skola 

Fyra » = godkänd kadettskola 
(motsv) 

_Gradbeteckningar få oissa 
lw- och yUerplagg samt på 
skjorta m/39 och blus m/42 kv 

ndr vapenrock avlagts 
~ 

~~~~' 
Kapten 

En vinkel = godkänd volontär
rekrytskola 

Två )) = godkä-nd korpralsut
bildning (motsv) 

Tre » =godkänd furirsutbild
ning 

Fyra » = godkänd underoffi
cersskola 

Förbandsbeteckning 
på skjorta 

nti.r vapenrocken avlagts 

1 Skidlöporblus, snödräkt, rundskuren kappa m/43, cykelkappa 
livpäls som saknar axelklaffar och överdragskläder. 

Marinens gradbeteckningar m m PI 5 

Förvaltare Flagguofl 
(flaggstyrman) 

Underofficer 
av 2 gr. 
(maskinist) 

Högbåtsman 
(vid hantverksav

deln ingen) •• Furir 
(vid däcksovdel

ningen) 

Korpral 
(vid ekonomi
avde lningen) 

1 För kommendörer och vederlikar tillkommer skörmbroderi. 1 Reservkodetter och vpl personal ho ankaret i mösson av silver. 3 Officerare i inarinkåren ha vit passpool ovanför galonen. 4 Marinläkare ho röd, 
morining violetl passpoal mell an ga lonerna. 



Mössor 

.A'rmar 

(under
ärm. 
samt 
over
och 

under
ärm)' 

A.rel
klaffar5 

m m Löitnant 

Flygvapnets gradbeteckningar m m 

Overfurir Furir Korproi Vicekorpral 

1 För överstar och vederlikar tiHkomm'; r skörmbroderi . 2 Och vederlikar. 3 Officera re i intendenturbefattning ha vit passpool ovanför galonerna. • Flyglökare ha rött, flygingenjörer, mästare och fl ygtekniker 
violeH, meteorologer grönt somt flottiljpoliser ljusblått kläde mellan {under) galonerna( -en). s Pd oxelklaffar och ormbindlar böra officerare i intendenturbefottning, flygläkare, flygingenjörer, mästa re, flyg tekniker, 
meteorologer och flottiljpoliser passpoal {kläde) i samma ~ärg som pd ärmen. 

Pl6 
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