Z historie

Text a foto Marek BAKO

Husqvarna m/1940 ráže 9 mm Luger

Husqvarna
m/1940

V roce 1926 švédský parlament uvěřil dlouhotrvajícímu
míru natolik, že drasticky omezil rozpočet armády. Přes
mnoho signálů nejen z Evropy trval tento stav prakticky až do roku 1938. Pro ozbrojené složky to znamenalo
možnost jen velmi omezených nákupů čehokoliv, pistole
tak logicky neměly žádnou prioritu.

ŠOK

a probuzení přišly v listopadu 1939 se sovětským
útokem na finského souseda. Najednou
se prostředky v rozpočtu našly a začala se horečně shánět výzbroj. Švédská
armáda dosud měla pistole Husqvarna
m/1907, fakticky licenční FN 1903 ráže
9 mm Browning Long. Na tento náboj,
pro automatické zbraně ne zcela vhodný,
bylo i 900 švédských samopalů m/1937.

Teď Švédové koupili 1800 samopalů
Bergman MP 35 a 1500 pistolí Walther
HP, oboje na náboj označovaný m/39
(v Německu zavedený jako Pistolenpatrone 08, čili 9 mm Luger).
Historické souvislosti
Pistole Walther HP měla sice skvělé
hodnocení, ale na licenční výrobu se
ve švédských továrnách necítili a pod-

Husqvarna m/1940 z kontraktu pro dánskou policii se švédským armádním pouzdrem

Navzdory úřednímu zničení téměř
50 000 pistolí v letech 1991–1993
se m/1940 ve slušném stavu dají
v České republice sehnat. Cena
většinou atakuje hranici 30 000
korun. To velmi zhruba odpovídá
cenám na amerických tržištích.
Za pistoli ve špičkovém stavu
nebo s nějakou odlišností bude
třeba si řádně připlatit, ale možnost se s takovou potkat je minimální. Ve Švédsku funguje poměrně silná sběratelská obec,
ve které jsou lidé, kteří byli u armádních výprodejů první, a navíc
situaci kolem Husqvarny m/1940
důvěrně znají.

niky třetí říše sotva stíhaly vyrábět pro
vlastní jednotky. Oko tak padlo na pistoli
u sousedů, finskou Valmet L-35 z prkna
konstruktéra Aimo Lahtiho. Pozitivní
hodnocení zbraně přicházelo i od švédských dobrovolníků bojujících v Zimní
válce: zvlášť byla ceněna spolehlivost ve
studeném klimatu. Rychle se dohodla
licence, avšak hledal se výrobce, protože
státní podnik Carl Gustaf SGf byl vytížen
výrobou pušek a kulometů, soukromá
Husqvarna zase výrobou a přestavbami
samopalů m/1937-39.
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