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Läs om världens minsta stridsvagn "Goliath"
*Beväpning 7 5 eIIer 100 kg sprängladdning.

*Egen vikt 370 eller 430 kg
*Trådstvrd. maxfart 10 km ltim

Övrigt i tidningen:
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Tåme historik

S kru v ar gruppens rapport
Ryska besökare



Föreningen P 5:s ordforande
har ordet

Föreningen tappade forra året ett
stoft antal betalande medlemmar.
V vädjar darför till Dig att som
nredlenr aktivt delta i rekry-
teringsarbetet så att vi återfär
våra förlorade medlemmar. M
tror inte att det är kostnaden om
30 kr/år som är akilleshälen utan
orsaken finns att leta på annat
håll Styrelsen analyserar orsa-
ken självkritiskt och tar välvil-
ligt ernot forslag på lösningar av

fråean.

Om det i framtiden blir ett mu-
seum på A 8 område är fortfa-
rande osäkert och hanteras nu på

departementsnivå. Vi kvar-
stannar med vår verksamhet på

Trångforsområdet tills vidare och
nöjer oss med det i awaktan på

vad framtiden kan utvisa.
I sommar kommer vi att som van-
ligt hålla öppet for allmänheten i

våra lokaler
v 24-v 32. Försvarsmakten stöd-

jer oss som vanligt med skol-
ungdonrar sonr sköter visningar
under denna tid.
Lördagen den 6. oktober genom-
furs "Pbat dag". Då avser vi att
genomföra vår årliga parad ge-
nom Boden.

AKe AQmon
Ordforande

Kungligt besök på I 19

Den svenska kungen har
inte besökt regementet sedan vi
firade 35O-års jubileum 1974.
Mycket vatten har runnit forbi i

Luleåälven sedan dess, men nu
står ett ny'tt kungligt besök for
dörren.

Onr allt blir sorn planerat
kommer Hans Majestät Kung
Carl XVI Gustaf att finnas på I 19

den 27 augusti detta år för att
överf ämna vär nya fana. Detalj-
program oclr händelseforlopp
komnrer snart att vara fastställt

Ni som önskar vara med
om denna hzindelse med lite ex-
tra pompa och ståt. Anteckna
foljande datum i era almanackor.
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GLOM

Betala in Din
medlemsavgift itid!

Påminnelseutskick kostar
onödigt porto och tid.

Medlentsavgifien Jör

laga 30:-/ar.
Rannsaka ditt samvete.

Tillhör du "slirarna" som
skall behova flera

påniinnelser?

Sätt in medlemsavgiften till
Föreningen P 5

148397-3

PS. Du fär naturligtvis
värva nya medlemmar! Ju

fler vi blir desto starkare
står vi enade mot en oviss

framtid.

2001 cir f'ortfarande

Tablå över batstabens

organisationfr o m U4 1957

Avdelning Befattning

Stabsavd Srabsc
Expuoff
Skrivbiträde
Ordonnans

Utbavd Utboff
överfurir
Ekonomivol

Övriga Arkivoff
befaft n in gar Arki vfcire ståndare

Filmoff
Filmubef
Filmmaskinist
Gamisonspastor
Gymn- och idronsoff
Gymn- och idronsuoff
Motoroff
Persvoff
Persvass
Pressoff
Provledare
Rekryreringsoff
Rekryteringsuoff
Signaloff
Signalubef
Sprdng- och minoff
SäkerhetsC
Urvalsoff

l) Med C I 19 tillsrånd (t v)

Namn

Kapten S E Millqvist
Fanjunkare C E F Eriksson

En vpl
Major N Ostlund

verfurir L Penson
2 vpl
Kapten S E Millqvist
Fanjunkare C E F Eriksson
Löjtnant O Ask
Overfurir L Persson
Overfurir L Persson
Garnisonspastor T Norrfjdrd
Kapten B Gyllenskiötd
Sergeant L Olofsson
Löjtnant Hasselrotl )

Kapten B Segell
Ass T Seardn
Kapten S EMillqvist
Kapten B Segell
Kapten S E Millqvist
Sergeant L Olofsson
Löjtnant O Ask
Overfurir K E Sriderberg
Löjtnant N U Hällkvist
Kapten S E Millqvist
Kapten B Gyllcnskiöld



RYsKA"söreRE" PÅ
PANSARMIJStrtrT

är den skamligaste biten, berät-
tar Roman och Konstantin. När
kriget väl var över så löste Sov-
jetstaten problemen med att ig-
norera dem.
Soldaterna på slagf;iltet "fanns

inte" och Konstantin blev helt
chockad när han under sin värn-
plikt i den sovjetiska Norra flot-

Av Lars Gyllenhaal

Konstantin Dobrovolskii i P 5:s t1'tu.\'eum bredvitl Suv nt/43

tan flck se skelett på tundran när
han skickats ut av sitt beftil för
att plocka hjortron.

Ögonblicket på hjortron-
myren var avgörande f-ör Kon-
stantin: han blev fascinerad av

dessa okända människor son-r

officiellt hyllades som hjältar (i
(Forls ntislct sidu)

Konstantin Dobrovolskij och
Rornan Neudachin är två av de

ansvariga fcir sökargrupperna på

Kolahalvön som sedan 8O-talet

söker och finner ännu obegravda

soldater på Nordkalottens största

slagfält, som ligger mellan Mur-
nrtrnsk och Kirkenes. Nu har de

iiven sökt igenom vår förenings
lllusellm...
Ni kanske såg dem i den ovan-
liga dokumentärfilmen "Under
eu rostig stjärna" som sändes i
SVI' under april? Filmen visar
nied all önskvärd tydlighet hur
mirnqa skelett från kriget som
ligger kvar än idag ute i det fria
på Kola.
En del är övervuxna med mossa
och renlav och hittas bara med

metalldetektor medan andra lig-
ger helt synliga p.g.a. områdets
steniga och klippiga karaktär.
Sommaren 2000 fann Roman
Neudachin vidstående kranium
genom att bara titta ordentligt på

nrarken - ser ni kraniumansiktet
i nritten?

.-\tt ta hand om alla stupade
var svårt under de brutala
massanfallen på den nästan helt
nakna tundran. Dock ansträngde

sig tyskarna mer än ryssarna att
fä tag på "de sina", berättar Kon-
stantin och Roman. Tyskarna
konstruerade till och med sär-
skilda "fiskeredskap" i jättefor-
mat som de använde för att från
ställningar kunna ta tag i sina
döda ute på själva slag{?iltet och
släpa dem in i ställningarnna.

Men varför kunde inte den
segerrika Röda armdn ta hand
om sina egna efter kriget då? Det

En dadskolle på Kolas slagfalt låg cinnufullt synlig sommaren 2000.

Foto: Roman Neudachin
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skolan och på minnesdagen över
andra världskriget 9 maj) men
som i själva verket var "sopade

under nattan" av staten som de

offrat sig för.
Konstantin och några vänner
började ta har-rd om skeletten och

begrava dem. De sökte upp släk-
tingar till de stupade/försvunna
i den mån de gick att identifiera
(rnycket sällan p g a att de flesta
ej tog n-red sig ID-handlingar av

vidskepelseskäl). Släktingar som

llck besked blev oerhört tack-
samma över att äntligen fä be-
sked och att få en grav att be-
söka.

Dock kom även andra grup-
per till slagftiltet - enbart på jakt
efter souvenirer och några t o m
så samvertslösa att de tog döds-

brickor från döda tyskar och se-

dan försökte tjäna pengar på dem

li'ån tyska statens begravnings-

dänst. Dessa kallas för "svarta

sökare", medan de som vill be-
grava tblk är "vita sökare". Visst
hittar även de "vita" souvenirer

men mycket av det hamnar i sta-

den Poljarnys krigsmuseum som

är inrymt i den skola där Kon-
stantin är rektor.

Nu kan man besöka detta

mlrseum på ir-rternet och även
läsa orn sökarbetet och andra as-

pekter av andra världskriget på

Nordkalotten (inkl Bodens flist-
ning och P 5:s museum) pä hern-
sidan:
h ttp : //h em.fy risto rg. com/
arcticwar
De sovjetiska n-ryndigheterna
uppmuntrade inte 80-talets för-
sta slagftiltssökare men nll på se-

nare tid liar de fått viss materiell
hjälp son armdtält, bensin och
nrat. Vid varje sökarsäsongs av-
slutning så bidrar Norra flottan
med en rnilitärorkester som spe-

lar när sommarens mänsklisa
rester begravs.

Konstantin och Roman var
mycket lyckliga över att för för-
sta gången komma till väst i sam-

band med premiären av f-rlmen

."ii t':': 3: I T:'j':.." ::'.0:'j'.

vid P 5:s museurn och Röd-
bergsfortet nycket högt. Roman
har som f.d. marininfanterist sett

flera av de ryska fordonen i P 5:s

samling på nära håll i Ryssland.

De svenska stridsfordonen var
dock lielt okända för denr och
de fascinerades över hur Sverige
kunnat frambringa så rnånga

egna konstnrktioner.
Konstantir-r lrndrar nu om

Boden skr.rlle vilja ta emot hans

vämer fiån Nona f'lottans orkes-
ter och dansensemble. De kom-
mer gärna och uppträder kost-
nadsfritt på ett Tattooifest eller
liknande om de bara kan 1ä er-

sättning 1ör bussens bensin och
svensk mat (gärna armemat) att
äta när de komner fram. Någon
som har intlesse??? Då går det
bra att låna en musikvideo från
ensemblen genon undeft ecknad,

som bäst nås genom 09l l-20 65

60 dagtid eller
Lars.Gyllenhaal@home.se

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaoaoaaaaa

VARLDENS MNSTA STRID SVAGN
Av Lars Gyllenhaal

På en loppmarknad i Innsbruck,
Osterrike, stötte jag på ett ovan-
I i gt originalfotografi av världens
minst stridsvagn genom tiderna:
Goliath.
Givetvis kunde jag inte motstå
frestelsen at1 köpa bilden och
skicka in den till Europas nord-
li gaste pansartidskrift...

"Goliath" fick den heta ef-
tersom David varjude! Den tråd-
styrda lilla ministridsvagnen
sprängdes då den var i närheten
av sitt måI. Vagnen byggdes först
nred elektriska motorer, som
framgår nedan.

"Leichte Ladungsträger Den tv*ske fficeren Kurl Lorenz dentorrsfi"erar viirldcns nrinslcr slriclsyugrt



Goliath" som den officiellt kal- | in mot amerikanska trupper, vid
lades, sattes enligt uppgift först I Anzio i Italien. Därefter använ-

des den även på östfronten.

Lars Gyllenhaal

VERSION 1:
Från april 1942 till januari 1944 tillverkades 2650 trådstyrda "Goliath"

bombbärande bandfordon av fciretagen Borgward och Zundapp.
Besättning: 0 (trådstyrd)

vikt: 370kg
Motor: 2 x elektriska med 2 x2.5 kw

Hastighet: på väg 10 km/tim
Vägradie: 1.5km, i terräng 0.8km

Längd: 1.5 m
Beväpning: 60kg sprängladdning

Pansar: 5mm stål

VERSION 2:
Från april 1943 till september 1944 tillverkades 4604 ex av Zundapp och

Zachertz. Från november 1944 återupptogs produktionen och ytterligare 325
tillverkades t o m januari 1945.

Besättning: 0 (trådstyrd)
Vikt: 43Okg

Motor: Zindapp SZ7 I 2-cylinder I 12.5 hk
Hastighet: på väg 10 km/tim

Vägradie: 12 km, i terräng 6-8 km
Längd: 1.6 m

Beväpnin g: 7 5kg sprängladdning (Sd.Kfz. 3 03 a) alt. 1 00 kg (Sd.Kfz. 3 03 b)
Pansar: l0 mm ståI.

Sökes !

För närmare bekantskap i kretsen av pansarvänner sökes härmed nya
medlemmar till Föreningen P 5. Du kan vara i åldern l-99 är,

könskvotering är tillåtet. Med andra ord kan Du som är medlem, även

tillåta din fru att teckna medlemsskap.
Vi försöker inte nå "O-vison" vi vill få "500-visionen" innan årets slut!

Medlemsavgiften är 30:-lär och person.

Enklast gör du genom attbetala in på postgiro 148397-3.
Föreningen P 5 är betalningsmottagare
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Rapport från skruvargruppen.

Skruvarobj ekt.
Finns det gott om! Under förra året så har Pbv 301 fått
sig en omgång. Det som utförts var att vi var tvungna
att lyfta ut växellådan och sedan byta en drivaxel i koni-
ska-växeln. Som tur hade vi lyft ut en växellåda ur en
gammelpebba som fanns på Tåme(Patrik Borgström och
Krister Bengtsson) och där satt den axel som vi behövde.
Vi renoverade även höger broms, förhoppningsvis kla-
rar den sig nu ett par år!

Strv 74 har även i år ej ffitt följa
med de andra "tjurarna" ut på

stan, utan stått dar i sitt garage i

väntan på att få forst och främst
fä vänster motor utlyft och se-

dan renovera hydraulkopplin-
gen. Nu står vi i startläge att ly{ta
ut höger motor också. I oclr nred

att motorenra är borta kan vi frä-
scha till i nrotorrummet i santma

veva. Om den rullar till hös-
ten.....?
Pvkv m/43 står och läcker MP
80 från sina slutväxlar och und-
rar när vagnsansvarige skall för-
barma sig över detta öde för att
inte behöva burkar under slut-
växlarna Dessutonr är det kvar
lite att göra invändigt i vagnen

sonl att skrapa och måla ny flirg
samt att efter flera års väntan änt-
ligen kunna montera maske-
ringsnäts hållare bak på over-
byggnaden.
Stw t'n|42 har därernot varit ute
på sin forsta tur genom stan och
klarat det med bravur, trots ett
antal grova verbala nrisshand-
lingar mot den vagnsansvarige
och då från de övriga i skruvar-
gruppen. Nytt elsystem kommer
att fixas till for att å tornet att
bli så original det nu går att fa.
Strv m/37 nr 151 har nu åter frtt

sig en skruvar intressent och med

lite tur och mycket arbete kom-
nrer den nog att rulla en vacker
dag.

Detta är som sagt ett axplock av

vad vi lrar att göra, så ni som har

visat intresse for att komma och

skruva eller kommer att få in-
tresse, hör bara av er så sätter vi
er i arbete.

Nya fordon.
Inte för att det strömmar in nya

fordon, nlen nog blir det ett an-

tal i alla fall. De som tillkommit
är. Raptgb 9033, Bv 202 i tre
olika versioner, Ra, Span och
Tp Dessutom även Bgtgb 965

och Ltgb 939. Den stora

treaxliga krantgb av amerikansk

r,rrsprung(White 666 från 1945)
har även den fått sig en påbor-
jad renovering, kylaren ärjust nu

på lagning och bilen i sig kom-
mer inom kort att tas in under
tak för att fixas till.

Reservdelar och övrig
materiel.

I och nred att Bv 202 och"val-
pen familjen" går i graven utan
att passera "Gå", så har vi tagit
reda på de delar och tillbehör
som vi anser oss att behöva. dock

inte några motorer Tyvärrl Våra
kära Ikv 91, Bgbv 82 och Strv
l03C har även de gått en svår tid
till mötes men föreningen har
ffitt sin beskärda del vad gäller
tillbehör, motorer och övrigt bra
ha.

Lokaler.
Ar en överlevnads fråga for For-
eningen P5. Vi har nu massor
med grejer, prylar, fordon, saker,

verktyg, satser, kläder, bockeq
bilder, filmer, utbildnings-
hjälpmedel, bra ha och diverse
kaffebryggare som kräver sina

utrymmen. Fordonen står nu

uppställda så att besökarna verk-
ligen fär en känsla av att det är

en levande förening där f;irdiga
fordon står blandade med fordon
som är under renoverins.

Besök
Under förra året hade vi ca:

2000st besökare och det får vi
vara väldigt nöjda med. Av dessa

så har vi bl a haft besök av ett
antal utländska offrcerare. Ett
gott samarbete med "Fortguide-
rna" på Rödberget och som van-
ligt Turistbyrån, har gett oss

många besökare.
(l'-orts nasta sida)



Redan i första !ärdedelen av

detta år har vi haft ett par hundra
besökare och vi ser framåt mot

sommaren med nytt öppethål-
lande som "Pansarmusöum"

.:'i:5.".':: ."3: l:T:3i 13.

från
aaaaaaaaaaaoaaaaaaaa

Internet I

Text
Anders Möller

bildarkivet



P 5;,s./bntkumpurc | 95 9- I 960 vid Aldcr.s jön. Nedre ruden.fi v: Fu ,htnssun, ypl Daun/blt, Serg B Berklitr.s.

Ow'c: Aka Bcrgh, Sörcn,hthunss'on, Sven Lurssorl Björn Olof.sson, Fjell,ström och Urbun Gyllan.skit;ld.

Scrg Olo/.\'.son, Roger .Jon.ss'on oc'h Ahruhum.t,ton i Skåne 1960. Roger ,Ionsson hley under viirnpliktcn
kiind i Bodcn,sont intilulör Bl a upptriitldc hun plt Björkniisltcrviljongan. Scnurc hlav hun litc riks-
ktindi.s rncd en låt plt .s'van.sktoltltut



Från vänster:
Främsta raden: Fu Pettersson- Dellenrud- Öfu Beck- Eriksson- Jonsson -
Söderberg- Thurfiell- Tapani- Öfu Berkfors- Rehrström- Hiller- 507 Nilsson-
Karlsson- 008 Fjellström.

Rad 2 framifrån: Öman- Lager- Bergdal (Bäste AH)- Paavo- Olofsson- Grönberg-
Berell- Carl-Uno Hanno, Olle Sundbom- 331 Bengtsson- Vikström- Burström-
Fjellström- Lidgren- Persson- Ostdal.

Rad 3 framifrån: Johansson- Barruk- Viklund- Forsberg- Trogen- Söderström-
Joansson- Lind- Äke Bergh- I 15 Bengtsson- Johansson- Drugge- Nordström- 025
Kemi- Fors.
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Rad 4 framifrån: Lunneberg- Öistilaa- Lehto- Öhman- Strand- Olofsson-
Joharsson- Sundqvist- Glömt narn- Eriksson- Rutsröm- Jan Martinsson-
Lundberg- Eliasson- Johansson- Nilsson.

Rad 5 fi.amifrån: Berglund- Strand-'Klimpen'Häggrot- Krona- Wuopio-
Marklund- Pakkala- Nordlund- Pettersson- Pettersson- Sandsren- Holm-
Karlsson.

Rad 6 framifrån: Bergdahl- Rönnbäck- Dahlgren- Dalberg- Jönsson- Hansson-
Eriksson- Olofsson- Nykvist- Sundling- Matsson- Axelsson- Lindfors- Larsson-
Sundström- Vikström.

ll



Strv 71 ludtlas qv vpl Luntpinen.förc .s'kurp,skiutning pli Tåme skiut/iilt

i.)

Sktu'pskiutning ltit Tånte I960



re från P5
I Gezelius

Det torde vara allom bekant att P 5 befälet under 1950 och
början av 60-talet hade ett handbollslag av god serieklass i länet.
Uno Hällqvist formligen sprutade in mål och var lagets stora
stjärna under en räcka av år. Men att det även fanns duktiga
rallyförare i dåvarande befälskår torde vara en vit fläck för de
flesta. De som giorde rallyvägarna osäkra på den tiden tävlade
under NMS som står för Norrbottens Motorsällskap i Boden.

TOTALTREA
Rallytävlin garna på den här

tiden kallades frjr Ol vilket be-

tydde Orientering och Tillförlit-
lighet. Tävlingsformen gick ut
på att längs begreppet "röda vä-
gar" återfinna så många kontroll-
skärmar som möjligt på i forhand
stipulerad tid. Den sorn fick leta
lite for länge drabbades av
tilläggsprickar på sluttiden. Det
här innnebar för det mesta att det
var gas i botten från start till mål-
gång. Vidare fanns inlagda så

kallade "svarta vdgat" där det
gällde att köra fortast möjligt
mot klockan. Alltså väldigt likt
dagens rallyävlingar med idel
specialsträckor.

Vid en tävling i september
i trakterna kring Boden ställde P
5 officeren Pierre Deshayes upp
n-red kartläsaren Fred Olofsson.
Tävlingen bestod av tillsammans
åtta olika sträckor där en etapp
fick strykas på grund av att nå-
gon saboterat pilningen i Unbyn.
De återstående sju sträckoma tog
hela 9 timmar att genomföra
innan ekipagen var återsamlade
till Hedenbrocaföet, dåtidens
tävlingscentrum i Boden. Total-
segrare blev Dennis Engström
från Boden med Elfrid Lindberg
som kartläsare, han stannade på

68 prickar. 'Iotaltvåa var luleå-
föraren Brage Sundström och

gång och fick en helt egen kurva
uppkallad efter sig på dåtidens
bästa rallysträcka runt
Mjösjöberget. Han skrotade en

bil ganska ordentligt och sedan

blev "Göte Pettersson kllrvan"
ett begrepp i rallybranschen. Yt-
terligare en blivande storförare
fanns med på den här tävlingen,
nämligen Hjalmar "Hjalle" Hed-
man från Jokkmokk. Det här var
tidernas friskus i rallyskogen
vars bedrifter mer än väl skulle

frlla en 60-sidig tidning. Passa

på någon gång att fråga under-
tecknad, som fick nöjet att vara
med i rallysvängen på "Hjallas"
tid. Han blev något av en kultfi-
gur för oss finniga ungdomar
som själva ville bli en ny Fangio
eller Stirlins Moss!

totaltrea P 5 officeren Pierre
Deshayes. Att Dennis Engström
totalvann var ingen större över-
raskning. Han tillhörde vid den
här tiden länets bästa rallyförare
tillsammans med Brage Sund-
ström och Per Andersson. Den
sistnämnde vann för övrigt den
anrika Kanonrundan året efter.
En tävling som årligen genom-
förts sedan 1959. Andra intres-
santa namn i prislistan var Göte
Pettersson. Han körde flera
Midnattssolsrallyn med fram-

Resultat OT tävling i Boden 2219 1958
Totalt:

1) Dennis Engström

2)Brage Sundström

3) Pierre Deshayes

4) Per Andersson

5) Helge Holmbom

6) Göte Pettersson

7) Åke Westerlund

8) Agne Gåhlin

9) Erik Liljebäck

10) Bruno Landstedt

NMS

Luleå MS

NMS

NMS

Luleå MS

NMS

NMS

Luleå MS

Luleå MS

Luleå MS

68 prick

77

85

86

r02

t28

r32

144

r46

r47

t3



Dubbelseger for P 5 offlrcerare
Knappt hade avgasröken

lagt si-e fr'ån den tävling jag r-ryss

berättade om innan det var dags

att lufia rallybilarna åter en går'rg.

Tävlir-rgerr arrangerades på nytt
av NMS i Boden r-ned en krä-
vande bana på hela l0 mil. Ban-
läggare var Bengt Selberg ocli
Bertil Eriksson. Bengt tillhörde
I 19 och var en mycket dukti-e

orienterare med stora fiarl-
gångar både sorn fälttävlare,
skidåkare och orienterare. Ber-
til var NMS klubbens ordförande
lunder en stor del av 1960-talet
och en verklig eldsjäl för motor-
sportens bevarande i länet.

Tävlingen blev hård och
r"rtslagsgivande. Av sex startande

A förare kom bara två i rnål och

av afton startande i B klassen
korn bara åtta i n-råI. Det var halt
och svårkört denna november-
da-e där enda slirskyddet var ked-
jor. NSD: s reporter Bengt Bur-
nian följde tävlingen från insi-
dan som passagerare i Göte
Petterssons bil. Så kunde det
nämligen gå till förr i världer-r r-rär

det var tillåtet att vara fler än

törare och kartläsare i rally-
bilama. Han beskriver målande
Götes framfärt och skriver föl-

.jande. Bilföraren fär hela tiden i

närmare tre timmar sitta på hel-
spänn. Vara uppmärksam på vä-
gen, hålla ett öga på fartnätaren,
klockan och inte minst terrängen
för att inte köra förbi någon
skärn. Dåligt vägval innebär
tidsförlust. sådan får n-ran för-
söka ta igen när underlaget så

rnedger. Kartläsaren har det
rnesta att pyssla med. Inte nog
med att han har ett helt kontor i
sitt knä. rned specialbord, linja-
ler, klocka, specialtidur, tids- och
kontrollkort. Han skall också
kuma läsa karta som en bok ocli

hela tiden veta var han befinner
sig. Det visste Henry "Putte"
Wåhlströrn. känd aktiv oriente-
rare fiån både I l9lF och BBK.
Det blev förvisso målgång för
Göte Pettersson. Henry
Wåhlström och reportern Bengt
Burman och på överlägset bästa

tid dessLrtom. Men de l-rade mis-
sat en kontrollskärm någonstans

etter vägen och blev därvidlag
diskvalillcerade. När prislistan
sumr.nerade skulle det visa sig i

att P 5 officerare blev både total-
etta och tvåa i den krävande täv-

lingen. Vann gjorde Ivar Eker-

ljLrng på 35 prickar före Pierre

Deshayes på 43. Det var förstås
något av en skräll för de liade så

nannkunniga rallyåkare som Per

Anderssor-r. Dennis Engström
och Brage Sundströrn efter sig i
prislistan. HLrr det sedan blev
n'red biltävlandet 1'ör våra P 5

bröder skall jag låta vara osagt.

Men detta visar att beftilskåren
var mångfäcetterad på P 5 under
50-talet. Det fanns duktiga hand-

bollsspelare, bra sinrmare och
soln synes även bra rallyförare.

Totalt:
l) Ivar Ekerljung
2) Pierre Deshayes
3) L FI Lind
4) Brage Sundströnr
5) Ivan Nilsson
6) Curt Sandberg
7) Dennis Engströr'n
8) Per Andersson
9) O Önneryd
10) O Lindqvist

l7llt 1958

35 prickar
43

43

49
49
5l
52

58

87

r29

Resultat OT tävline i Boden

NMS
NMS
NMS
Luleå MS
NMS
Luleå MS
NMS
NMS
Luleå MS
Luleå MS
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Ärsmote 313 2001
Föreningen P 5 genomftirde sitt åttonde årsmöte den 3/3 i år.
Föreningen som bildades 1994 har onekligen haft kontinuitet i
styrelsesammansättningen. Åke Nyman fick nytt ftirtroende att
vara ftireningens ordftirande. Han blev vald ftirsta gången 1994

och har haft nytt ftirtroende varje år sedan dess.

Några större sensationer inträffade inte på årsmötet. Lennart
Wanhatalo blev invald som styrelseledamot efter GunnarJohnsson
som flyttat söderut.

VERKSAMHETEN
Under sistlidna verksanr-

hetsår har tolv ( l2) styrelsemöten
genonrförts En minskning på

rnedlemssidan har kunnat konsta-
teras då foreningen vid årsnrötes-

tid hade 237 betalaude medlem-
mar. Motsvarande siffra året innan

var 388 stycken. Orsaken kan dis-

kuteras Vår ordforande trodde
personligen på slarv från den en-

skilde, att inte medlenisavgiften på

30:- inbetalats En rnängd vis-
ningar vid vårt museunl hade ge-

nonrförts Noga räknat trettio
stycken riktat mot större foran-
nrälda grupper samt ytterligare 30

visningar som kommit hastigt på

genom personkontakt med någon

ur styrelsen Av de officiella vis-
ningarna kan nämnas foljande be-

sökande. Finska officerare,
Spanska officerare, 140 Karlbergs-
eleveq en fransk kockskola med

24 kvinnliga kockelever. anreri-
kanske författaren James F

Gebhart och Bill Yarroq 20 vete-
raner från A8, F 2l officerare f
25 värnpliktiga från flygvapnet,
Ryska officerare och Osterrikiska
officerare. Förutom detta har for-
eningen haft öppet under turistsä-
songen där guider ffitt visa runt
närmare I 200 turister som besökt
Boden och Föreningen P 5. Totalt
kan vi lå5 rakna med att minst
2.000 personer utifrån besökt vårt
museum vid Gamla Tygstation-
sområdet hitom Trångforsbron ef-
ter Alvsbyvägen. Till de medlem-

mar som ännu inte besökt våra
lokaler kan jag bara råda er att
stanna till i somrnar och ffi er en

trevlig guidning ivåra lokaler
FILMVERI(SAMIIET
Föreningen har dessutom

hjälpt Giraffilm nred kuIissbyggen

i Äberget inför sin TV-inspelning
och dessutom vid sex inspelnings-

tillftillen deltagit med en KP-bil
Resultatet av detta kommer vi att

ffi se i TV vad det lider. Vd tre
tillftillen har vi även kört upp be-

sökande till visnins av Röd-
bergsfortet.

NYA FORDON
Ett flertal nya fordon har in-

forskaffats under året. Bandvagn
202 finns i tre olika versioneq den

imponerande stora Brockway
bärgaren och en Bofors artilleri-
traktor från 20 -talet. Radioperson-

terrängbil9033, BMP I och Bgtgb
965 tillhör alla våra nyförvärv.
Med anledning av den utgallring
som sker hart foreningen kunnat
tavara på en hel del reservdelar
och tillbehor från skilda fordons-
typer som kommer att gagna
förenin gsarbetet i framti den.

Lokalfrågan är fortfarande
inte bottnad helt Trangforsområdet,

där vi nu befinner oss kommer att
sägas bort någon gång under inne-
varande år. Detta innebär att vi
nästa måste lämna området. Om
vi då hamnar inne påA 8.as nuva-
rande område är ännu skrivet i

stjärnorna, men att en forändring
kommer att ske är helt klart. Det
nuvarande läget är forträfflig mot
bakgrund att både Jokkmokks-
och Alvsbyvägen passerar på 100

meters avstånd. Bägge ärtvå stora

turiststråk, som lockar till sig
tilllallighetsbesökare på genom-
resa. Dessutom harviått kornmu-
nens bistånd till att sätta upp tyd-
liga och bra skyltar från bägge vä-
garna. Det har också bidragit till
att öka vår besöksfrekvens

Tevt Eilert Gezelius

l5

Styrel sesa m m ans ättn i n g 2001 -2002

Ordforande
Vce Ordforande

Sekreterare

Kassör

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning
Valberedning

Åke Nyman
Anders Möller
Eilert Gezelius

Jonas Larsson
Patrik Borgström
Göran Ahlman
Lennart Wanhatalo
Jan Johansson
Mikael Svartz
Lars Äke Wikström
Kjell Malm



Historik Tåme skjutftilt
Hur det kom sig att ett militärt skjutftilt kom att fiirläggas till
Tåme, kan bäst förklaras med att återge det överste Niels Juel
nedtecknade i LV 7:s minnesskrift vid 25 års jubil6et. Där skriver
Niels Juel följande.

Skarpskjutningar mot luft-
mål bedrevs de första åren från
skjutplatsen vid Brändö!ärden,
ett par mil norr om Luleå. A 8 i
Boden hade tidigare använt
denna {ärd för sina skjutningar.
Ornrådet var långt ifrån idealiskt
och skjutningarna vållade stän-

diga klagomål från fiskare och

befolkning. Dessa hade som re-
gel, attjust de dagar skjutningar
skulle bedrivas hade de alltid
livsviktiga arbeten att göra på

någon ö inom skjutsektorn och

darfor ansågs sig behöva ha er-

sättning för förlorad arbetsför-
tjänst. Slutligen tröttnade arme-

ledningen på de ständiga er-
sättningsanspråken och gav mig
order om att komma in med ett
forslag på en annan skjutplats.
Det blev en finkamning av kus-
ten ända ned till Tåme innan jag
fann vad vi behövde. Efter en del

förfrågningar varför inte mer
närliggande platser kunde duga,

beslöts att kronan skulle köpa in
området.

Redan 1942

Denna Niels Juels rekog-
noscering ägde rum någon gång

under 1942. DeL forsta synliga
resultatet av hans arbete blev en

kort notis i tidningen Norrbot-
tens Kuriren den I mars 1943

som visste berätta att armö-
förvaltningen hemställt om
markförvärv till en summa av

I10.000 : - för ett ornråde SO om
Tåme på 105 hektar, varav 60

hektar var samfålld mark i Tåme
by. Den 2919 samma år rnedde-

Iades på LV 7:s divisionsorder att
kårchefen inspekterat blivande
skjutftiltet och att han därvidlag
utnyttjat gengasbil som trans-
portmedel.

Det köp som sedan följde
kan vara värt att berätta något

om. Enligt den notis i Norrbot-
tens Kuriren jag relaterat till här

ovan avsåg markinköpet 105

hektar + 60 från Tåme by.

Byakistans handlingar visar på

foljande Iöpebrev. Den 2817

1943 finns ett köpebrev sorn gäl-

ler den samfällda marken och
den27 samt 30 oktober samma

år, den mark som tillhört Byske
Trämassafabrik. Det kan antas

att inköpet av den privata mar-

ken gick något snabbare, i prak-
tiken handlade det om Klubb-
heden, Yttre Långgrundet samt

Gullgrundet, totalt en areal pä 62

hektar ung skogmark. Byamän-
nen representerades vid detta till-
fälle av dåvarande byaålder-
mannen Simon Sundqvist och
Nils Öström. Till detta köp måste

senare göras ett kornpletterande
köp av Fiskarviken (inre delen

av Klubbviken) Man hade näm-

ligen vid första förhandlingen
förbisett de förändringar som
landhöjningen förorsakar Det
blev darför nödvändigt att iri-
handla ltterligare 37 hektar ung

skogmark varav 33 hektar var
vattenyta. Ovrig mark som kro-
nan förvärvade 1943 var västra
stranden av Klubbviken söder
om Sörsundet samt Killing-
holmen. Godeman vid samtlisa

dessa förhandlingar var före
detta riksdagsmannen Carl Lind-
mark från Drängsmark.

Sporadiskt användande
första åren

De första åren gästades
Tåme endast sporadiskt avLY 7

Det var när utbildningsdivi-
sionen gjorde övningsmarscher
man borjade forlagga skjutpass
till Tåme mer regelbundet. Un-
der dessa första år hade Simon
Sundqvist vidtalats att ha tillsyn
över skjutfiiltsmarken, ett arbete

han skötte klanderfritt. Md mid-
sommartid 1946 kom den förste
fast placerade skjutftiltschefen
till Tåme Det var fanjunkare
Oscar Nilsson från I 19 i Boden.

Tyvärr fanns ingen tjänstebostad

tillgänglig. Familjen Nilsson fick
darfor hyra bostad hos Einar
Wallmark inne i byn. Där skulle
de bo kvar till 1949 när man
kunde flyta in i den tjänstebo-
stad som ordningställts for detta

ändamåI. Tjänstebostaden var
belägen väster orn gamla E 4

sträckningen och hade tidigare
ägts av Hugo Strandberg

Byggdes hela tiden
Det byggdes hela tiden på

Tåme under den här tiden. Fäl-
tet bearbetades och ordning-
ställdes och enligt skjutftiltets
byggnadsförteckning fanns det
fyra mindre förrådsbaracker
uppsatta Två nära den plats där

Viktor Anderssons hus stått och

två på liöger sida av vägen när

man kör mot garageplan. 1946
kom det stora byggnadsåret. LV
7 hade då fätt sina kaserner, for-
råd och övningshall ftirdiga un-
der 1945 i Luleå. Det barack-
läger som funnits och utnyttjats
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i närheten av seminariet i Luleå
plockades ned och transportera-
des till Tåme Där uppfördes tre
stora förl äggningsbaracker,
gamla köket, tre mindre baracker
på södra sidan av huvudgatan,
avsedda som underbefalsfor-
läggning, marketenteri och expe-

ditioner för gästande tmpp. Men
även den så kallade rnotorverk-
staden som stod norr om huwrd-
gatan vid roridellen uppfördes
1946. Tre befålsnåssar byggdes.

Deu första var offi-cersurässen
sorn urppfordes på åsen 100 me-

ter väster om där stora ståltornet
senare blev Lrppfört Under-
officersmässen ytterligare 200
rneter västerut vid norra Avan
och un derbefålsmäs-sen omedel-
bart norr om befalshotellet
(byggnaden har senare använts
som marketenteri ocli forlagg-
ning). Offi cersnrässen flyttades
senare till en plats vänster om
vägen till garageplan där senare

en lastkaj r-rppfördes. Efter att ha

brunnit ned i mitten av 1950-ta-
let uppfördes en ny officersmäss
till höger om vägen NO garage-
plan. Den blev senare skjutftilt-
sexpedition, förråd och sjukav-
delning

De två hus som fanns på
fåltet när köpet gjordes var Jo-
nas Petter Larsson och Viktor
Andersson ägare till. De inlöstes
och Larssons hus blev "Kår-
chefens stuga" medan Viktor
Anderssons r,rtnyttjades som för-
råd

Nya tag 1951

Enligt de kvarvarande
byggnadsförteckningarna bl ev
det nu ett uppehåll i byggandet
Men 195 1 togs åter nya tag. Dä
uppfördes f,örråd omedelbart
norr om garnla matsalen, som
användes till vedbod oclr
proviantförvaring. Två mindre
förläggningsbaracker och en

vaktlokalvid infarten sattes upp.
Vdare byggdes ett stort halm-
forråd vid rondellen och y.tterli-
gare en stor förrådslokal bredvid
denna. Aven en ny brandbod
uppfördes. Alla dessa är för
länge sedan rivna, kvar blev
brandboden och ett av de större
förråden. Under mitten av 50-
talet byggdes en övningshalloch
ett teodolithus. Det senare var en

centrali ett mätsystem med flera
punkter. Arbeten rned nedgräv-
ning av signalledningar mellan
dessa punkter gav arbete en hel

sommar till tio man från närlig-
gande Tåme. En del mindre for-
råd och pjäsvärn byggdes på vä-
gen ned till Storgrundsudden,
Iiksom ett ammunitionsforråd i

betong efter vägen rnot Killing-
holmen. 1963 uppöfördes ett
båthus for den I I % meter långa
plåtbåt, som var speciellt fram-
tagen for detta behov. 1964 korn
det första vattenverket till och
senare på 60-talet byggdes vat-
ten- och avloppsledningar med

en egen pumpstation vid
rondellen.

P 5 tillkommer
Nu följde åter en paus i

byggandet. Men 1958 när det
nya Pansarförbandet P 5 i Boden
fick tilltrltde till fttltet blev det
åter en intensiv verksamhet.
Garageplan med stridsvagns-
garage, trailerskjul, förråd för
släpfordon, spolplatta och
betongvägen ut mot övnings-
terrängen var snart klart. Ytter-
ligare ett ammunitionsforråd i
betong samt två nya målbodar
r,rppfördes i rask takt 1958. När
P 5 anslöt till ftiltet gjordes nya

markinköp för att Tåme skulle
kunna användas som pansar-
skjutftilt. Aven detta köp kom att
handla om så kallad samfälld
mark. Den här gången var grund-
och landhöj ningsmark medtagen

i kontraktet! Köpesumman for
den samfällda marken var 155

000 : - och som ordforande vid
dessa forhandlingar tj änstgj orde
Nils Erik Gustavsson från
Tåmeträsk, medan Einar Wall-
mark var byaålderman. Den
mark som det då avsågs var
Tåmesvarten med omkringlig-
gande öar.

Efter en grundlig genon-
gång av fältets resurser ifråga orn

byggnader och anläggningar
startades en stor om- och till-
byggnad som kom att kulminera
1973. Största delen av VA-sys-
temet gjordes om och utökades.
En ny distributionsbyggnad för
drivmedel byggdes på garage-
plan och ett sanitetshus med in-
tilliggande tältplaner uppfördes
i nordöstra delen av forlag-
gningen päväg mot båthamnen.
Ett nytt reningsverk byggdes vid
båthuset, ett nytt stort modernt
vattenverk ovan jord. Säkerhets-
central och ett stort modernt
beftilshotell uppfördes. Elförsör-
jningen utökades kraftigt och
1975 stod den första rälsmål-
banan klar ute pä faltet. lgl7
kom så vad många längtat efter.
Nya forlziggningsbaracker för
truppen. Tidigare hade det varit
trångt, dammigt och mörkt.
Barackerna eldades från början
med ved för att ersättas med sot-
ande fotogenkaminer på 6O-ta-

let. Färskvatten bars in i 3O-li-
ters plåtflaskor, tvättning skedde
i handfat, slaskvatten samlades
i hinkar. Frusna och lata solda-
ter tog saken i egna händer och
hällde helt enkelt ut slasken ge-
nom rutorna. Det här gjorde att
det periodvis kunde vara en obe-
haglig stank kring de gamla
barackerna. Nu fick soldaterna i
stället stora, ljusa baracker med

rum för två i varje och alla be-
kvämligheter. Det var onekligen
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ett stort steg frarnåt.

De senaste större nybyggen

som utfordes var det nya renings-

verket vid rondellen och det
stora förrådet på åsen ONO om
forlaggningen. Ytterligare en

stor rälsmålbana var ftirdis att tas

i bruk 1985.

Tidigare nämnde jag i for-
bifarten det så kallade "stål-
tornet" Det första sattes upp på

Storgmndsudden och var avsett

för utbrldning och skjutning med

40 mnr luftvärnsautomatkanon.
De förlorade sedan sin betydelse

och mouterades ned

Hur var det då de ftirsta åren?
Vi skall återvända igen till

de första åren. Förutom den ser-

vice rned forläggning som
skjutftiltschefen Oscar Nilsson
svarade för, behövde truppen
även mat och tillgång till mar-
ketenteri. Mathållningen ordna-
des till en början med hjälp av

Lottakårer-r. Kårchefen Anna
Lisa Sandberg från Byske sva-
rade för denna verksamhet med

stor pondus. Här ingick även

Edith Nilsson som var skjutftilts-
chefens hustru. Hon skulle sedan

bli det först anställda ekonomi-
bitradet när Tåme fick eget kök.
Markan sköttes till en början av

personalfrårr LV 7 men fick sed-

dan en annan lösning
Den första riktiga stor-

städningen av hela förläg-
gningen genomfördes 1949 med

hjälp av timanställd personal
från byn. De fyra damer som
genomförde denna sanering var
Edith Nilsson, Eivor Åström,
Ebba Larsson och Agda Sand-
ström. Denna storstädning utfor-
des sedan varje vår till dess
skjutftiltet fick fast anställda lo-
kalvårdare.

1949 anställdes den forste
forrådsarbetaren. Det var Tycko
Bvstedt- som bland annat hade

titeln båtförare. Han gick i pen-

sion 1977 efter 27 ärs anställ-
ning. 1950 började marketen-
teriet skötas av personal från
byn. Eivor Åströrn var den för-
sta marketenteriföreståndare an-

ställd mot timlön. Efter ett antal

år efterträddes hon av Ingegerd
Holmgren som skötte markan till
slutet av 50-talet. Hon ersattes då

av Helen Gustavsson som hade

befattningen fram till 1979 för
att i sin tur efterträdas av Hiördis
Lundmark.

Skjutfältet fick som jag
nämnt ett eget kök. DärvarEdith
Nilsson kökets första husmor.

Till hennes hjälp anställdes allt
eftersom storleken på den övade

truppen personal från byn eller
närliggande trakter. Den forsta
tiden var det också vanligt att
personal från LV 7 kommende-
rades till Tåme. Husmor från LV
7 var ofta på plats vid de större
övningarna. Allt eftersom perso-

nalstyrkan på faltet utökades till
fasta tjänster så avtog kom-
menderingar fränLY 7.

Fram till 1958 arbetade
man i köket under mycket pri-
mitiva forhållanden. Kök och
nratsal bestod av tvä hopö-
byggda baracker ocli mitt i kö-
ket stod en stor vedeldad spis.

Den var försedd med flera eld-
städer runt om. Bland annat var
det vaktstyrkans uppgift att tända
i spisen så den var varm nar
matl agningspersonalen anlände.

Några lyftanordningar för de

tunga kokkärlen fanns inte, det
fick personalen ordna själva när

de skulle lyftas. Disken skedde i
stora baljor på golvet, men trots
dessa svåra arbetsforhållanden
grundlades snart "Tåmekökets"
goda rykte om god och vällagad
mat. En tradition som sedan levt
kvar över alla decennier. På hos-
ten 1968 invigdes den nya

matsalsbyggnaden. Det blev en

radikal förändring med ljusa,

rymliga lokaler. Moderna maski-
ner och det mesta i rostfritt.

Under första delen av 70-
talet genomfördes många stora
repetitionsövningar. Det fick till
följd att matservering fanns på

alla tre mässar forutom matsa-
len Då var inte mindre än 30
kvinnor från bygden i arbete for
att klara efterfrågan. Serveringen
på mässarna ar.ryecklades och så

srnåningom inreddes en tjänste-
mannamatsal i stora matsalen.

Militär personal
Av den militara personalen

var, som tidigare nämnts, Oskar
Nilsson den först anställde
skjutftiltschefen åren 1946 till
1968. Han efterträddes av Lars
Flodin, som innehade befatt-
ningen mellan 1969 till 1974.
John Hansson kom därefter och
Mktor Vesterlund. För säkerhets-

tjänsten har Elon Sundqvist,
Arne Bergman, Lars Ragnar
Andersson och Bertil Kågström
svarat. Två andra militära befatt-
ningshavare med stor betydelse
for Tåme bor har nämnas. Den
ene är förre översten Curt Jo-
hanssorr, chef för LV 7 åren 1968

- 1975 Tack vare hans insatser
kom om- och tillbyggnaden av
fåltet, som igångsattes i borjan
av 1970-talet. Han var mycket
lyhörd för vad byns befolkning
tyckte och tänkte. En annan färg-
stark man var intendenten på LV
7, major Gunnar Svensson. Un-
der sin tjänstgöring från 1953 till
1974 päverkade han tjänsten på

faltet på många sätt. Han med-

verkade ofta vid forhandlingar
om köp och andra ör,e-enskom-
melser med byamännen. Hans
namn finns också på många upp-
rättade protokoll som förvaras i

byakistan.
Tack vare de om- och till-
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byggnader som pågick hela
1970- och 8O-talet är Tåme
skjutlalt idag mycket modernt
och välrustat. Det samrnanlagda
värdet av byggnader och övriga
anläggning ar har for länge sedan
passerat I 00 rniljonerstrecket.

Till detta kommer även en rätt
så omfattande fordonspark be-
stående av person- och lastfor-
don, arbetsmaskiner, brandbil
och ambulans. Med tanke på de

investeringar som gjorts och att
kornpletterande mindre markköp

gjorts ända in på 80-talet vägar
man förmoda att skjutfiiltet blir
kvar inom överskådlig tid.

Eilert Gezelius
Källor: Protokoll och
skrivelser ur arkivet.

1rl. I'H}1täronrådet
Hilltärbefälestaben

Tt*- 15/12 1g5B
Nr 1 611

pq
Stebeavd.

].rlk B/1 1959
Åv6 '/ t 9- 

- Nr 6oo

Sekt VIII
r* ,o/12 1958 nr r o r o

Afi 1/\ ryig ,,2 59Qrt

Gustaf Adolf etc. Vår ;mneet etc.

Efter försIag i ciatsverkepropositi.onen 3 tx 1958 lrar rilcodagen
å kapitalbud.geten und.er arro6ns delfond av förcvarets fastighetofoncl
för buelgetåret 1955/'t9 t111 Vissa n.erl:förviirv för a::r6n anvisat ctt
investeringsarrslag av 1.4OO.OOO kronor. Å auslaget otå, inberrilerat
outryttjat belopp 7.442.465 lsono= lOO öre till Kung1 MaJrts för-
fogand e.

I sl:rivelee Ccn 29 noveuber 1958 har fortifikationsförvaltningen
gjort franstöllning on förrriirtr av nark för utvidgning av llorrbottens
pansarbataljone skjutfåi.It vid Tåme och av deu i anslutning ti11
fältet belä6nc luftvirnsskjutplatoen. I enlighet neC ett den 27
ol<tober och den 2J novembet 1)JB d.agtechrat köpekontrakt har änbets-
verket, u:rder förbehå.lI av Kung1 Ualrte godkä:inande, med d.eliigarna

socken sa::fiil-]åa änor - niinli,^en
. t4, 115r't16, {7r,t19, 12or"27,'- 48 zg a10 211 .14 A',l 

^5,:rr))) ,,t a) a\'r),
:örvärv för }-.ronans räkning, ned.
'iseä 1 kontra-titet' neil ddrvid fo-

gad kertc närnare angC.vna eänifäUlgbetci föf en köpealdlling' as 1JJ.
O0O krdnor Siimte 6 procont ränta diirå från och med den'l jttLi- iJJl,
vil-ken Cag lcronan taCit ee,nfälligheterrra i ansprålc, tilI och necl elen

J1 december 1958. - !'ortj-filcatj-onaförya1tn;ngen henatäIlde att av-
talet nåtte goCkäruras oclr ned.el- anvieas för bestridande av d.e ncd-
fi;rwörvet föreneile kostnad.enca r

Kungl lvlaj r t godkånner ifrågavaranie avtal sant roeig:ivor att föi. be-
stridand.e av de ned förvörvet förenaåe kostnaderna raå anlitas före-
niisnd.a inveeterin4sanslag Vissa markförvärv för am6n intilI ctt be-
1oirD av e t thundrasextioåt tatue enrllohund raf entio kronor 

"
Yilkct ved.erbörande ti1l efterrättelse länder.
Vissa i ärend.et ing'irma hancllingar återstäIlas här$ii.nte.

Avskrifter ev detta brev ti11stäLles finansdlepartenentet, chcfen
för arn6n, försvarets civllförraltning och riksriilienokapsverllet.

Stoclcholns slott den 12 d.ecenber 1!!B

Gugtaf Ailolf

t9

Sven Andercson
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