Mariestad den 20 juni 1932
Välb. Herr Kapten
Af Regementschefen har jag erfarit, i en allt för vänlig skrivelse, att den
gamla Mattisbössan mottagits.
Jag afsänder i dag och i morgon i förhoppning, att Herrar officerare skola
vilja mottaga dem:
tvenne änterbilor, tvenne gamla pistoler och några böcker.
Förra hösten hade jag besök af tvenne museimän, som begge egde
änterbilor i sina samlingar och äfven sett sådana i andra museer.
Begge förklarade, att de bilor de sett haft furuskaft liksom på vanliga
vedyxor samt varit groft smidda under det de af mig sända hafva betydligt
längre skaft af svarfvad ek samt omsorgsfullt smidda bilor. Deras
samfälda åsigt var derför, att bilorna varit afsedda för officerare. Om en
eller begge kunde placeras öfver eller bredvid någon dörr, skulle det göra
mig ett stort nöje. Af pistolerna hafva, som synes av vapnen, den ene
tillhört slägten Lewenhaupt den andre den ”galne Armfelt” f.d. chef för
Reg. Royal Suedois, han som utmanade Munk, Gustaf den tredjes
gunstling. Jag sänder vidare till biblioteket en samling tidningsurklipp från
Civilkommisionens dagar, en bok rörande Karlberg, ej fullständig men
bilden ”kadett utkommenderad på hasselkäppsskärning” torde observeras.
Slutligen sänder jag till samma bibliotek tre af mina broschyrer i ett band.
Herr Kapten är för ung, för att kunna minnas alla de förbannelser som
utslungades öfver desamma, då de utkommo, från Generaler och
Öfverstar.
En del godt torde de dock hafva medfört. En sådan slöhet, som den tiden
fanns i dessa grader, torde nu vara otänkbar.
Midsommarafton står nu för dörren, men som den firades på Notviken för
40 år sedan, kan nog ej ske i Boden nu.
Jag anhåller om mina hälsningar till Kapten Steckzén och öfriga Herrar
officerare
Med utmärkt högaktning
Ivar Lindahl

Mariestad den 3 april 1934
Välb. Herr Öfverste och Kommendör
Jag beklagar på det lifligaste, att jag ej för två år sedan efterkom Herr
Öfverstens allt för vänliga inbjudan att besöka Boden medan jag ännu var
fullt frisk. Oförståndigt nog tänkte jag att resan kunde anstå till följande
år, då jag för sommaren var upptagen. Tyvärr blef jag under följande
vinter så dålig, att någon resa ej vidare är att tänka på. För att förbereda en
annan resa vågar jag anhålla, att Herr Öfversten ville tillfråga Auditören
eller annan säker jurist ”huruvida officerskåren eller dess kassa har
juridisk kapacitet”, så att man till densamma kan göra någon donation och
densamma skulle kunna ”kära” inför domstol, om så skulle erfordras.
Jag vågar äfven framställa förfrågan, huruvida något tryckt reglemente
finnes för nämnda kassa och om jag i så fall kunde få motse ett exemplar.
Förutom en penningsumma har jag tänkt lemna en kaffeservis från år 1796
samt en del möbler passande till den s.k. hallen.
Artisten Kronstrand hade i höstas före sin flyttning från staden vänligheten
att måla mitt porträtt. Skulle detta kunna få upphängas på min gamla
expedition (11.komp till fots, om något sådant finnes kvar) eller på annan
plats.
Med utmärkt högaktning
Ödmjukast
Ivar Lindahl
Kapten

Mariestad den 18 april 1934
Välb. Herr Öfverste och Kommendör
Jag anhåller härmed att få framföra mina vördsamma tacksägelser för Herr
Öfverstens all för vänliga skrifvelse af den 13 dennes.
Af ett samtidigt mottaget bref från Kapten Ernst Löfgren synes mig
framgå som han möjligen fattat min skrifvelse så, att jag genast skulle
utbetala den i mitt bref till Herr Öfversten omnämnda summan
omedelbart, men då jag härmed utlofvar minst 60 000 Kr men sannolikt
100 000 Kr. torde vara klart att jag menat att denna summa skulle utgå i
form af testamente, hvarför jag begärde upplysning om Officerskårens
juridiska kapacitet. Hade frågan varit om att gåfvan skulle utgå under min
lifstid hade frågan om rättskapaciteten varit likgiltig. Nu begärde jag
upplysningen för den händelse testamentet skulle öfverklagas och
Officerskåren i så fall skulle kunna göra sin rätt gällande. Jag vore
tacksam, om Herr Öfversten, då Officerskåren vid tillfälle är samlad ville
uppläsa denna min skrifvelse, så att ej något missförstånd må råda.
För herr Öfverstens allt för vänliga erbjudande, att då mitt gamla 11.komp
ej längre, tyvärr, existerar, mitt porträtt skulle upphängas i messen, der jag
vet endast forna Chefer befinna sig, får jag framföra mina vördsammaste
tacksägelser, men då denna ära är allt för stor för en Kapten, vågar jag
anhålla eller rättare sagt föreslå, att detsamma kunde få sin plats i hallen,
där andra af min grad i framtiden kunde få sin plats. Medan Herr
Öfversten i Norrbotten håller Officersmöte på skidor, hafva vi här fått så
varmt, att jag i dag för första gången på året kunnat göra en promenad i
öppen automobil.
Med utmärkt högaktning
Ödmjukast
Ivar Lindahl
Kapten

Mariestad den 6 juni 1934
Välb. Herr Öfverste och Kommendör
Af Kapten Meijerhöffer, som besökte mig i går, hörde jag att regementet
om måndag ehuru af en ledsam anledning skall hafva en festlig
tillställning, hvarför jag ber att få öfversända de omskrifna silfversakerna
redan nu d.v.s. kaffekanna, sockerskrin och gräddskål, som tillhört äldre
generationer af min slägt, för att de må komma till användning för första
gången vid regementet vid omskrivna tillfälle. Som sakerna måste afgå
redan i dag för att hinna fram i rätt tid medgifver ej tiden att här göra
någon dedikation, hvarför jag har äran anhålla, att Herr Öfversten ville
gifva befallning att de omedelbart efter festen sändes till en guldsmed i
Boden. Som mitt porträtt af artisten Kronstrand nu är inramadt, ber jag att
få öfversända detsamma. Det må nu upphängas, hvar Herr Öfversten
behagar.
Med utmärkt högaktning
Ödmjukast
Ivar Lindahl
Kapten

Det bör observeras att Kn Lindahls testamente är daterat 25 juli 1934. Det är således
undertecknat mellan föregående och efterföljande brev. Att Ivar Lindahl ägnade stor
tid under hela våren 1934 åt sitt testamente torde stå utom allt tvivel.

Mariestad den 10 nov. 1934
Herr Kapten V. Henriksson
Boden
Härmed har jag äran öfversända likvid för Hofjuveleraren Hallbergs
räkning i postväxel Kr. 22.60 för den försilfrade vetrinen. Mig skulle
intressera mycket att få höra, huruvida spelet kunnat få plats på något
bord. Med kamratliga hälsningar
Högaktningsfullt
Ivar Lindahl

Mariestad den 23 oktober 1936
Välborne Herr Öfverste och Riddare
Jag ber härmed att få öfversända ett gammalt askfat, som på 1870-talet
stod i ”kafferummet” på Pitholms Hed, då Fältjägarecorpsen öfvades på
denna hed. Ehuru fatet ej eger något värde torde det möjligen intressera
nuvarande generationers officerare såsom sannolikt det enda föremål som
existerar från denna gamla heds officerspaviljong.
Af Kapten Friedlieb hörde jag att ett annat, fullt lika, skulle hafva funnits.
Då år 1901 samtliga gemensamma möbler i rummen försåldes till de
ensklida medlemmarne, erbjöd jag mig att betala en Krona för det
medföljande fatet, hvilket antogs. Jag anhåller om min hälsning till
samtliga Herrar Officerare.
Med utmärkt högaktning
Ödmjukast
Ivar Lindahl
Kapten

