
--

AKTLEBOLAGIT SToeraOLMS spÄRViGAR, 
Adm1.1~tratlTa aT6elningen 

P I S T O L I N S T RU X T lON . f 

. ~ugus tf 1943 



.A.KTIEBOLAC1:T STOCKHOLMS sPÅRVÄGAR 


Administrativa avdelningen 


Ap 1/43 


P I S T O L I N S T R U K T lON 

Augus t1 1943 



- 2 

Denna inst"ruktlon trtlder "l" -kraft den" l 
aug. 1943 ooh . gt1ller till. vidare. 

Instruktionen har utarbetats av tra~ik
~vdelningen i samråd med administrativa av
delningen och sknll tilldelas: 

Kontors- och befälapersonal, 1 vilkas 
tj~nstguring ingår kas8atj~nstguring 

NattkasslSrer 

Personal på bnnkbilen 

Anvisningarna ange vapnets handhavande 
gäller pistoler av typ "Walther". 

NN/NS Upplaga 200 ex. 
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P I S T O L I N S T R U I T I O N 

FlSreskritterna i d-enna instruktion ~lla 
flSr nattkasslSrer, lvensom f Hr kontors- ooh be
f"<llspersonal, i vilkas tjlnstglSring ingår kas
satjänstglSring~s~mt för person~len p& bankbi
len" 

Ovnnnämnd~ bef~ttnin ldi
~tt i sin t änst~n ö~~i 
i denna instru t10n lämna e öres ter OC 
iro ansv~rrg~ för ett-net va.ten~ som därunder 
omhänderaaves. kommer att vä förvaras ooh 
handho.va,s sK att m:1.ss~oruk av detsamma io1{(~ ~ 
stä.r. Uppstår fel på. vapneteITe-rförekormner
äEnät mlssflSrhållande i samband härmed, skall 
detta ovillkorligen anmäla.s till vaderbörande 
befäl. 

Befattningshavares uppträdande, då fara hotar 

Utsättes bef~ttningshavare under kassa
tjänstglSring eller kassatransport för hot el
ler våld, som innebär trängande fara, äger han 
rätt till nödvärn. Han skall dook genom be
slutsamt upptridande om möjligt slSka flSrebygga 
användande av våld ooh 5;::;.11 alltid hava klart 
flSr sig, att va1en enda.st ta.:::> användas, då fara 
flSr rånöverfal hotar. . 

! 

Innan vapnet begagnas, skall befattnings
havaren, därest tiden ooh omständigheterna i 
lSvrigt det medgiva, ropa: -Halt, eller jag skju
ter:·S~11. dea aafallaade leke ltlyaa tl~· 
ropet, skall befattningshavaren omedelba.rt_av
los sa ett vo.rningsskott~ Härvid skallpisto
len ej rikta.s mot personen ifråga., utan mot 
golvet eller marken, varvid även bör iaktta

http:5;::;.11
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g~s, ~tt den rikt~s så l att sknde på grund av 
rikosohettering om mHjligt unq~kes. 

Skulle nvlossnndet av varningsskottet ej 
leda till r~sultatl skall bef~ttningsh~varen, 
,om förhå1la.ndena. det lOO,dl!iva" ropa: "Halt~ el
ler j~g skjuter skarpt: 5 Åtlydes ioke heller 
denna befallning l ooh ger den annalkande tyd
li~t till k~n~a, att han ~rnna.r g~ till angrepp. 
!tger befo.ttningshavu.ren ri1tt ti l l nödv~rn. 

Nödv1trn 

Befa.ttningshavaren skrill, dl rätt tIll nöd
vKrn föreligger, göra bruk av sitt vanen, om 
fara.n e 'J kan avvä.r ja.s på annat sätt ... Han skall 
hltrvid~ om ej !'.nnat påka.lla.s av omständigheter
nc, rikta pistolen mot angriparens ben samt så
vitt möjligt inskränka. sig till att för till
fällat slttta denne ur stånd att fullgöra sin 
avsikt: 

Om a.ngriparen f1YL" eller el jest avstår 
från angreppet, föreligger icke längre rätt 
till nödvä.:t>n c 

ggno.1ering efter hjälp 

Anser sig befattning sho.varen i behov o.v 
hjälp, skall såda.n tillkal1~s genom cnv~ndo.n
de ev da i kasso.expeditionerno. uppmontorade 
signa.lanordningarna. för nödsignal eller ' genom 
avlossa.nde av varningsskott. 

Vapenberedskap 

l. I ko.ssaexpeditionen 

Under den tid kassaexpeditionen ~r öppen 
ooh till de ss sista kassa.skrinet för dngen 1n
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st~lles i vederbHrande k~ssBvalv resp. kBssa
skåp~ skall pistolen alltid flSrvar&s t1 eldaD; 
plats att den omedelbart kan, tagas i ruk. 

FHreligger ioke omedelbar f~ra: 

1/ 	skall magasinet vara påfyllt ooh in
flSrt i pistolkolven 

2/ 	sk~ll en patron vara framförd i pa
tronl_get. Obs: Uteslutande skarp 
ammunition anv~ndes. 

3/ 	skall pistolen alltid vara säkr~d 

n1 	 fara hotar, vidtag~s flSljande ltgärder: 

1/ 	pistolen cslkras 

2/ 	slagfj~dern spännes, varvid pistolen 
blir skjutf'ärdi'g. F1:Sraligger toka 
omedelbar användning av pistolon, 
bör den säkres~ varvid sl~gfjädern 
avsp_nnes. 

20 l . bankbilen 

Då kassatransporter äga rum, skall pisto
len antingen bäras i hölster eller på. annat 
lämpligt sätt bäras a-v endera. bilföra.ren ·ellor 
dennes biträde, så ~tt den vid behov ~d'lbart 
kan tagas i bruk ~ 

Dl· kri.ssatrarisportet-"ioke äga rum, Skall 
pistolen inlåsas iden i förarhytten befint
liga trälldano Nyoklar till fHrvaringslådan 
få endast innehavas av de persohe~, som ombe
s1:Srja kassatransportarna. ~ 

Vad ovan sagts beträffande vapenberedskap, 
då omedelbar fara iokEi flSreligger I resp. då. 
fara hotar, ~ller även h~r. 
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Vapnets handhavande 

1/ Magasinets påfyllning ooh WI!ttling 

ungasinet uttages geno~en tryokning på 
den på pistolens vKnstra sida befintliga naga
sinshållnren /refflad knapp/ ooh fylles med 
patroner. Påfyllningen av patroner skall all
tid ske så# att var je patron med bottnen f Bre 
sättes på patrontillfBraren eller den i maga
sinet redan befintliga patronen, nedtryoker 
densamma ooh skjutes . fHrsiktigt in under maga
sinsläpparna. på motsvarande sätt uttages 
pctroncrnc vid avladdning. Insättning ooh ut
tagning av patroner sk:ll.l ske med försiktighet, 
emedan magasinsläpparna vid hårdhänt behand
ling kunna skadas, vilket kan ha laddstBrning
er ti 11 f öl jd ~ 

2/ Magasinets in! örando i pi sto len 

Högra handen fattar om pistolkolvcn# var
vid. pekfingret antingen hålle s utsträokt på 
greppstyoket /ovanför varbygeln/ eller fcttc~ 
om kolvena Pekfindr~t får härvid urdcr inga 
c ~s tändighetar håi!as inne iverbygeln. 

~nstra henden inf~r magasinet i kOlven, 
tills ncgasi~shållarenknäpper fest~ Genom 
ett lätt slag på magasinsbottnen med vänstra 
hcndflatan 1 uppnås an säker fastknäppning~ 

V~d alla laddgrepp skall pi~tolmynningen 
hållas riktad fra.måt - nedåt# dook ej så ett 

Listolen riktas mot någon ferson. 

3/ Pistolens laddning 

Pistolen skall vid alla laddningsrBrel
ser vara säkrad. 



- 7 

Pistolen h!lles i hBger h&nd c Vänstr~ 
handens tumme ooh pekfinger omfattar de reff
lade greppen på manteln, vilken drages full
ständigt tillbaka, vartå den hastift släppe.~ 
Härvi,d fiS res den iSve rs a pa tronen _ rän maga
sinet in 1 loppet o Hanen spännes härTid ioke. 

Så. lltnge vapnet !t-r sltkrnt, kan hanen .var
ken spännas eller bringas till aTfyring genom 
3.Ttryokning. Det är d!tr!tlr lltmpligast .~t om 
omdelbc.r skjutberedskap påfordras .. genll.st 
åter os!tkra pistolen. Pistolen !Brblir däri
genom ~Tspänd men dook eldf!trdlgo 

4/ Skjutnine. 

Vapnet osäkras ooh hanen sp!tnnes med 
högrn handens tummeq Skjuthanden omf~ttnr 
kolven. .Pek.fingret liiecr löst på avtrrck~rent 
pistolen ~t~s mot må et, trtckpunkt ta1es ~__ 
~.ryoko.rcn dr['.~e 9 båä.te Ef er sk~ttet. släp
pes 2.vtryckc.ren. Vapllet ~r genast ate!" skjut
färdigt c 

Hl!r magasinets sist::!. patron 1::.:::- v..vfyrnd l
fÖl blir slu'!:ningsr:!ckc.nismen öppen, Sko.1Lmc.n 
skjuta vidare säkras pistolen och dct tOnDa 
ocgasillet uttage s. Efter införc.ndet c;v ett 
fyllt ong ~sin dro.ges manteln tillbaka ooh slKp
pes 7arvid r~ nytt den övers~a p~tronen föres 
frln oagc.sinct in i loppet. 

Den öppne. slutr.i'Q_gs::lekanisoen kan tid too
akjut~t oaeasin slutns endast on magasinet helt 
eller delvis tages ur v~pnet~ 

5/ .l!.vladdning 

Avbrytes skjutning vid ioke tonskjutet 
oagasin eller skall ingen skjutning äga rum 
efter det en patron framförts i patronl!tget, 
avladdas pistolen pl följande sättt 

http:genll.st
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al pistolen säkra, 

bl ma,a,inet ta,e, ur 

01 "taptiln dra'!s al llnlt tillbaka e.tt 
en patlon iget ! p pan befintiiga

EatroDen ailer ur 
e . d 


dl magasinet införes i kolven 


61 Sltkring 

Slkringsknappen ligger på greppstyokets
vänstra sida. Nltr den rBda "punkten är synlig 
Kr vapnet osltkrat. Genom omstillnlng av slk
ringsapirren~ s& att spärren tKoker den rBda 
punkten, sltkras pistolen, varvid hanen auto
matiskt evspännes. 



- 9 

Inneh'llsf~rtecknini 
sid. 


Befattningshavares uppträdande. 

dg fara ho tä.r 3 


N~dYärn 	 4 


~gnalering efter hj~l~ 	 4 


Vapenberedskap 
l. I kassaexpeditionen 	 4 

2. I bankbilen 	 5 


Va.pne ts ha.ndhavande 

1. 	Maga.sinets p~fyl1ning och 

t~m~ing 6 


2. Uagasinets inf~rande i pistolen 6 

3. Pistolens laddning 6 

~o Skjutning 7 

5. 	Av1addning 7 

6. Säkring 	 8 


) 


