
15

F 1O KRIGSFORRAD
i MALMÖ 1940 - 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.

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 ovan-
stående myndigheter kom också kringut-
rustningen för att handha flygplanen. Av
kassationsprotokollen frangär -att 7 J 8
havererade under ci rka ett är. 0essa
håvererade flygp lan utgjorde ungefär
fjärdede'len av tilldelade J 8- flyg-
pl a nen.
Personalen utrustades md gevär m/96 frän
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.

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

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

67240 st I mn (fpl ) (ksp?)
2U50 st 6,5 mm (gevär, ksp)
4611 st 9 mm (pistol)

Som kuriositet kan ockcå nämnas att
vapenuoff R Skargren redovisat att 4010
mynni ngsbl eck förbrukats. Från inten-
dentursldan har jag ännu e,j funnit nDt-
svarande 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.

Percy Bjelm
Fd C fddeta lj e n
F 10 i Angel hol m

rr zoel l zto, zzrll
273, ?7 5, 276, 272t\
278. \279, 283, 284. ' '
285t t

(Även fpl skidor)
(skum, kol syre )

Nr 232, 233, 237 ,238 ,
243 , 249 , 250 , 255 ,
2581\262,265,242,
?45'', ?59, 264
549, 553

12J8A

3 arbetsti'lt m/38
40 fal lskärm lrvin
Kspkamera
Yerttygsutr, fpl
Stnutr, fpl
Brandutr
Fotoframkal I ni ngsutrustni n9
Trädsl gnal utr
7 verkstadstä'l t
11 + 4 J I

2Sk11 A

Kompl syrgasutr

5 fä] tarbetsbel ysni ngar

benänni ngar F l0 Tygverkstad

Väderl eksl åda

3 sl gnal I ampor m/32
Verttygssatser för fpl , -rctorflontir,
i nstrunentrekaniker, plåtsl agare, sadel
nakare, snickare och ryghantverk are
5i gnal fl agga för fo

för 1.9ången '(avd YI, T-enh sedermera).
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Lista över materielf]ödet tlll Malmö
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1941 I'tateriel I ran Anteckni nqar
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r'raL
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.JUll
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9kt

Nor

Fpl J I284,285 avförts (havererade)
t',lekaniker var 217 Normelius och 205
Carl sson

Verktygsl åda för si gna l hantverkare
2 bärbara rastn SE 11
Fpl 245 avförts ( havererat)
24 fäl tfackl or m/38
'Fö rl ustprotokol 1 för korp Bondesson,
Norr"val I , Malmström,218-Nilsson och 21
Krevers Xlsar att F 10 lä9 på Rinkaby.
"Zacke" " dömde betalnlng. i de flesta
fa'l I en".

F'lod'ljus
Fpl 268 avförts (havererat)
10folJ8

30 fal l skärm Autoflyg
12 flytYäst lrvln
Väderutr för f'l j depå
Ffn {Transportabel ma rtradl o}

1fp1 B4

102 kflstaller ra typ III
500 rna carnouflageväv

Kompl stnutr

4 fal l skärmar Sal vator
Packutr fdr fa'l l skänn
2fplJ20
30 fpl ra typ III
Fpl B 4 nr 720 återgår tlll
3 fpl B 4 (för nåbogssering)

Transportabel markradi opej l

KFF

KFF

cvM

sinr
KFF

F6
F9

KFF

F3
cvM
KFF

KFF

KFF

Nr ?11, 240, 244,
246'' , 254, 256, 257,
26t, 266 , 267

Nr 720,.
' z36Lt,263

Bl a utr för fyl l n
syrgas

(Rysg)

Nr 2203, 2204

3000-3500 Kc/s

Nr 7?2, 725, 738

r)
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Havererade
"Zacke'= överste Zackrl sson
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1940

0kt

Nov

1941

530 gevär m/96
159 pist m/07
3Ivksp dubbel
1000 övnbo.nb nrl36
300 gasmask m/36
20 9a sskydGutr

200000 8 m sk ptr (skarp, spår)
40 ksp n/22-37 {fpl I m) välhö
7 bombsuil l
79000 6,5 mm sk ptr m,/96
11700 9 fln sk ptr m/07
11100 hagelptr kal 12 (t erduveskytte)
20 LZ kg exerci sboröer
3 hage lgevär ka]Iber 12

1000 I kg övnbomber
S ignal rökfackl or
Ksp m 22-37 genqnbnrten (finnes
I 20 m lvakan m/41
Handtyfoner
Mål bogserl ngsutr fiir B 4
50 kplst m/37-39
24300 9 mm sk ptr m,/39
2000 övnbod m/40
9 l vksp m/36 dubbe'l

pa mus6un)

händel ser 1941

13 oktober Desannerade vapenuoff

3.div sköt med GFSU 350 lerduvor ned

Skargren brandbomb i havererat engelskt fp't .

3 gevär. Chef 5 Nor'lin (avltden).


