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Edert meddelande

Eder beteckning

V år beteckning

PL/t4\t/ dikt

Broder!
Under hänvisning

av den 4 da bor jag härmed

till mitt brev till Dig personligen

att Du &r vänlig tager hand o~ följande del av undervisningen

vid instruktörskursen

i april 1957.

i Trollhättan

5:e lektionen skall omfatta legitimationskontroll
på högst 15 min och därefter
förhållanden

om!~ttande

praktiska

exempel på legitimationskontroll

20 min., och därefter

under skärpta förhållanden

med en teoretisk genomgång

praktisk

under 10 min. Sammanlagd

Därefter skall Du sammanrat-ta det genomgångna

under normala

övning av legitimationskontroll

tid: 45 min.
under 2 min., varpå. ohörarna får

ställa fråcor till Dig under högst 3 min •

./.

Du

anmodas härmed göra upp detaljprogram

plan för utbildning

(övning, spel) •••••••• u. Den skall skrivas på maskin i 5 exemplar

och noga följas så långt möjligt
Skrift,
De

sa

med stöd av bif. "Mall för detaljerad

är. Rubrikerna

enligt mallen understrtkes

i Din ut-

att det är lätt att finna i Ditt detaljprogram.

5 exemplaren

skall användas sålunda:

l)

Till mig.

2)

Behålles

3)

Till mig för arkivering

vid DF.

4)

Till m~för

och återsändande

5)__ Ti~

av instruktören.

granskning

llhättan för förberedelser

till Dig med mina iaL~tagelser.

av våra medhjälpare

Under donna lektion skall Du särskilt framhålla

där.

följande:

~

kontrollanten

ill

han alltid skall tänka på eget skydd , så att han inte blir överrumplad,

5540 Mlat (3. 54. 1.COO)

skall uppträda bestämt men hövligt,

forts.

!:!! hall s jälv
denne verkligen

skall övertyga sig om vem den Ln tr-ädeaaökande

har rätt att få sin vilja igenom.

Källor ~till Ditt förfogande:
Undervisningsmateriel,'
likt tillhandahållas
bör framhålla

är och att

Mitt häf'tie "Begär alltid legitimationlIt.

som Du skall använda vid kursen hösten 1957, kan sanno-

från DF (t.ex. bildband)

eller enligt andra önskemål,

som Du

i detaljplanen.

Till vilka

ersonkate

l!!.ånga
exemplar~övs

orier anser Du_at~ ovan sa..gdahäfte bö.r utdelas?

Hm;

i så fall för Ditt verksamhetsområde"

Hoppas att detta brev är klarläggande.
ytterligare

uppgifter

Dina detaljplaner
mation~m

kan Du förvänta. inom den närmaste

emotses

tacksamt snarast möjligt,

senast tisdagen den 19 mars.

tiden.

dock beträffande

legiti-

V~sterås

den 8 maj 1957

Västerås

den 8 maj 1957

Major Per Lindgren
Kungl. Vattenfallsstyrelsen
Postfack
Stockholm

1

CHc/SSg
Ärade Broder!
Jag har mottagit
tionskontroll

Ditt brev med bifogad plan över övning i legitima-

samt påpekanden

från ing. Funck, Malmö.

Jag är mycket tacksam för Funcks

påpeka.nden, även om jag ej helt kan

dela hans åSikter.
Nu ~r det v~l så, att vännen Funck ej har haft tillfälle
del av min detaljplan
övningstillfället,

och kanske han ej helt följde med på min genomgång

vilket kan fhrklara

avs~g legitimationskontroll

pii saken.

under normala förhållanden

under något skärpt läge. Att då tillgripa
kanske att använda

vid

en del missuppfattningar.

Jag vill h~r anföra några av mina synpunkter
1. Övningen

att taga

frihetsberövande

och ej

åtg13rder är

större våld, <.innöden kräve r , Jag trfJr, att man här

bör överlåta den åtgärden åt polisen.
2. Vid det tillfälle,

då den besökande

kom i bil, framhöll

jag för deltagar-

na, att grind eller bom :;;rnöd vänd Lg samt att tvLl man alltid bör avdelas
för kontroll
Någon'exercis"

nv bilar.
med passagerarna

i detta lqge bör ej tillgripas,

utan de

böra normalt få sitta kvar i bilen.
3. Bilder av bilhinder

(stoppbom)

I instruktionen

~r det knappt om.

"Hemvärnsmannen

i fält" finnes ett exempel med

beskri vning över förfaringss'itt vid kontroll

under krigsförhållanden

sid. 83) •

.1.

Jag bifogar en instruktion

för påseende.
Med hälsningar!
Tillgivne

C.H. Carlsson

(Se
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Edert meddelande

Eder beteckning

Vår beteckning

Bröder'
Återkommande
till

Funcks brev 29/4 och Carlssons brev 8/5 1957 ber jag härmed

få meddela att:
l)

En person, som söker passera bevakning och därvid uppvisar legitimation,

icke är tillfyllest,
ett fint

sätt

som

w~ste betrakt9E sommisst~1nktoch därför skall omhändertagas på

för a:t;·t snarast överlämnas till

polisen.

Detta. måste gälla. även under

djupaste fred.
2)

När främmandebil med·okända passao~rare anländer för att kommain på området,

skall vakten för legitimationskontroll
eller

grindar är tillslutna,

i allmänhet icke gå fram till

är det lättare

påtryckning få passagerarna ur bilen.

att utan någon "exercäa'' eller

I varje fall

kunna förmås att stanna bilen framför grinden eller
där anhålla ominträde.
3)

För visitation

1956 års upplaga.

Jag hoppas att
Hjärtligt

bör d~r

bommenoch gå. fram till

vakten och

av persone;)-bÖr i övrigt gälla sid. 83-84 i "Hv-männeni fälttl,
naturligtvis

endast under skärpta förhållanden,

men

ommanvet att misstänkt bil är på väg mot anläggningen.
jag med dessa ord har klarlagt,

hur jas anser att det bör vara.

tack för Eder medverkan.

ft:4
Mlat (3. 54. 1.COO)

utan någon

bilen på detta sätt

Er tillgivne

5540

Ombommar

('M4.., ~

Detta gäller

torde kunna tillämpas,

bilen.

