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Paaflajftton.

ihligrt överenBkosmalM ned Ean^l. Axméförvaltningene
Tjrgdepartemeat ekoU fSr paasartdsea speoialaaordaade lok
ook vt»®aap t.v. Wkeh&ll^ i wi befltttligt sklok* Vagnarna
avat&llas. Loken disponeras av SJ fUr trafiktJSnst. Frän
loken svBonterad pansarbeklSdnad npplBggee Inom bvet. 1 den
materiel, son tillhandahållits av nilitdmyndi«d>st, skall
kvitto ISnnas. Lok oob vagnar skola vid behov på order
styrelsen snabbt kunna fullståndlgt monteras ooh samaansätr
tas för anvBndning i pansartåg.

I anslutning til), fbrest&ende skall fSljande gälla.
Bansartåaen Boden (lek litt J nr 1390, nalmvagnama

Utt MAS nr 15817, 15837 ooh 15858)
nah ktgmia (lok Utt J nr 1343, Or-vagnama nr 34730

ooh 34867).
Vagnarna uppställas & bvst Hvn.. Loken disponeras

V distriktet; »åB loken avmonterad panesrbekiaaaBd upp:
gee inom hvst Hvn.

Kvitto ooh reversal & mlUtfir materiel utbytas mella^
V Lo ooh Tygmästaren vid Bodens tiygstation. Boden.

Pat^sartfiaet Oatereund (t.v. endast lok litt J nr 1261)
Loket disponeras inom IV distriktet. Avmonterad pansarplU
upplägges A hvst Os. Kvitto o^ reversal & militär mate
riel utbytas mellan IV Bo ooh Ohefen för Kungl. Horrlands
artilleriregementes depå, Östersund.

Pansartåget Halna (t.v. endast lok litt J nr 1345).
Loket disponeras inom III distriktet. Avmonterad pansarplät

ino B

upplärs å hvst U. ^tto ooh reversal A militär materiel
utbytas mellan IH Lo ooh Chefen för Kungl. Vendes artilLerl
regementes depå, Kristianstad.

■.M»ä

éd

i-Ö

'É
'♦ - Ji

M

é0S



Avskrift av msterlelkvltton insändes till styrelsens

ffiilitSrbyrå, Efter saisråd mellan De och Hvstf IBsnar Do

ovan angivna militära lyndig^eter ävensom militärhyrän upp--
gift om den tid som herSknas erforderlig för fallständig
ätermontering av pansartägsldken inom resp» hvst.
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