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F 1O KRIGSFORRAD

i MALMÖ 1940 -

Av fijrrådsbok fö ri nge n v-lsar det sig att
ammunltionen kom 1-2 månader efter vaDnen, trollgen beroende på att Finland i
vinterkriget fått rycket ammunition från

41

Vid - inventer_ing av förrådsdetaljens
förråd 1983 återfanns två böcker som
klart utvisar materielflödet tilI F l0
Malmö under de två första åren. 8öckerna
var rnycket noggrant förda av förvaltare
C L Andersson (tidi gt av l i den under
Malmötiden) samt förrådsvaktrndstare M
t'ti lsson (sedermera M Thorslund).
Krigsförrådet (ty9förrådet) var be1äget i
ett nedlagt bryggeri vid nann Malvia.

Sve

0verste Zackrisson (dåvarande C F l0)
ordnade mycket skjutning. Under oktober
1940 - seDt 1941 sköts:

st I mn (fpl ) (ksp?)
st 6,5 mm (gevär, ksp)
4611 st 9 mm (pistol)
67240

2U50

F'lygplan (J8) til'l ctelades från F 8, F 9,
F 5 (Sk 1I), F 6 (B 4) sant J 20 från KFF
(Kung1 flygförval tni ngen). Från ovanstående myndigheter kom också kringutrustningen för att handha flygplanen. Av
kassationsprotokollen frangär -att 7 J 8
havererade under ci rka ett är. 0essa

Som kuriositet kan ockcå nämnas att
vapenuoff R Skargren redovisat att 4010
mynni ngsbl eck förbrukats. Från intendentursldan har jag ännu e,j funnit nDtsvarande dokumentationer som på tygsidan
nen hoppas finna dem i F l0 arkiv.
I ntendenturförrä det var inrymt i källaren
på Kirsebergsskolan och sköttes av den
alltid väl förp'lägade sergeanten |{ind6n.
Jag bifogar nedan en kort uppräkning av
materielflödet till FlO i t4almö.

håvererade flygp lan utgjorde ungefär
fjärdede'len av tilldelade J 8- flygpl
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nen.

m/96 frän
Personalen utrustades md gevär
F 6, pistol m/07 från F -3, lvksp m/36
dubbel från Car] Gustavs gevärsfaktori,
kpist m/37-39 (trärolv) frå[ samna stiille
sant 20 mn lvakan m/41 från Stockholms
Tygstati on.
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Fpl J I284,285 avförts (havererade)
t',lekaniker var 217 Normelius och 205
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2 bärbara rastn SE 11
Fpl 245 avförts ( havererat)
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Norr"val I , Malmström,218-Nilsson och 21
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13 oktober Desannerade vapenuoff
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3 gevär. Chef 5 Nor'lin (avltden).

