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Till överDefåHhavaren.

I^srapport 24/4 kl 0900. llLkseräaaenoarÄdet. Pre^tteakapitän Gadow är
chef for tyska trp vid Gränsen. Han har skriftlig fMllaiakt frän komn^e-
rande generalen att förhandla. Han önskar télefonera - icke telegrafera -
tall tyska legationen eller prinsen av Wied under svensk kontroll, vilken
fan c^^s i Hitogränsen. Pregattenfapitän Gadow ireddelar vid samtal med
h I 19 23/4. 1) 130 engelska oivilfgagar i Narvik skola överlämnas till

Sverige. En del äro redan på väg oA ha nått Sildvik. De önska bliva över-
amnade den 24/4 om möjligt. Snöförhållandena ̂ ynas omöjliggöra överföran

det 1 dag 24/4. 2) Tre tyska sjömän (en matros, tvä kockar) ftån tyska
handelsfartyg önska bliva hemskickade över Sverige. 3) åntalet svårt sårade
som tyskarna önska få internerade i dn första tp är omkring 70. Ifed hän^
tall trafikförhållandena bediines att tidpunkten för överförandet för när-
wande icke kan fixeras. Ingslunga pä väg frän Östersund, torde enUgt
SJ uppgift icke kunna göra snöröjning förrän tidigast under fredagen.
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Till överl»fälia.«ren. &N>_
Is 203 = Ch I 19 har inaSnt följande telegram: '/Q 'Ci
"1. Gadow preciaerar genom hrev frän Bjömef jäll i dag framstSUningen an-
gänndo änglok m m. Tyskarna önaka disponera ån^dk (som het jSnas ay dem
ajSlya) • Tvä till tre personr- och godavagnar, tvä lasarettsvagnar.
2. Gadoe förnyar frasatSllningsn cm Bjömef jälls förseende med elektrisk
loaft för att förse norska hefolkningen med läkemedel och livsmedel och
för fältlasarettets i Bjömefjäll drivande.
3. Gadow hegär sammanti&ffande mellan svensk och tysk ingenjör för att av
handla den tekniska frågan om elektrisk ström till Bjöznef jäll odh även till
Him dalen.

4. Gadcw upprepar enträget hegSLran om telefonsamtal i ovannlmnda frågor med
tyska sändehudet i Stockholm.
5. Jag lämnar följande orientering:
a) Baningenjören Hartman, som har order av SJ att söka föra Rödakorståget
till Bjömefjäll heräknar tåget till gränsen cmikring kl 2100. Det fiires med
eléktri^ drift till Bjömefjäll. Då elektriska loket återgått till Hiks-
gcänsen hzytes strömmen.
h) Jag har hestämt att alla förhandlingar med det tyska hefullmäktigade oit-
hudet frän och med idag föras skriftligen.
c) Snöstromen fortsätter. X natt 27 sekundmeter. De förut omnämada 130 eng
elska oivilfängama nu i Bjömef jäll. daskarna önska deras mottagande i
Rikggränsen snarast. Höjlighet till utspisning finnes i Biksgränsen. Här kan
svenskt tåg hämta dem i Riksgränsen? Ramström"
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SlU Qi Cbgip

Srar & Meor* le engelska 129 alvllfSiiffaBai eoa

trsnaporterats till OaUlrarat suflersaM osggrtost or pollogra^

dig^t «a Ueatitet* SoelBletyxeleea vidiager åtgSzOer

aaxfSr* BjSlp ned bevaknlngeB Tftanaa ar Bdar* Soolalstyzeleaa

utdersCSeen' mBJli^tea av att eemre fOrUgga koatlagexit«B p&

annan ort /er ZIt^jr^/» Engelska bekUäalagea ar US aaBodad

undereSka BUjllghsten av hdatande 1 Petsaaoe

HUtgrråa SJ underaScer nSjU^ietaB mdiflata 70 sirade

tyskar jC8to saaltetstägets fkaadzageade* Sjids edh sirade

tydmr f(irl&ggw till krigssJnUms vtanfBr Bodene slTddsaBrlds

nåder bevakning*

fl befallning

Bappe.




