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Rapport *

fr&n rosa ssd speclal t2got StorXioa (Troodhela) ~ RiJcagrfinaoB (BarvUc) don
naj 1941. , . 1^-

2. Reoandoantal.

HuTnddelen av denna kontingent bestod av personal tillhSrande "Heeresver-

vsltuag" sant "Feldpostbeaaten". De kosaco fr£n sSdra Norge och hade vietats e:

ISngre tid där. Skalle nu fSrlOggas i TromoB och Haooerfest. Deaeutom reste <

Bverstoiajtnant (infanteri) ned otah även till Bord-Norge.

Jag erfor, att tiepper även sändas per hflt frän Stettin till Oslo aamt äv(

per hfit frän Trondheim till Sord-Nörgo. En IBJtnant frän Ostnark hade fört en
transport pä 700 nan denna väg helt nyligen. Jag talade själv ned denne offic-

Trensport&ngoren hette "Ilindenhurg". Nade haft mycket starkt konvojskydd.

7. Rastnppehäll.

Kontrollofficeren frän I 5 sade sig hava eriiällit instruktion frän sitt f

hand, att truppen icke fick avstiga vid raststation. Jag meddelade, att detta

var oriktigt och truppen tilläts även stiga av. Ett påpekande härom vore län--

ligt till personalbeordrande cyndi^et.

11. Ptsnisning.

I Gällivare tilläts av ortsnyndifi^ietema, att truppen fick hämta maten vi

ett utspisnlngsställe ä plattfonnan. Strider not Kthr direktiv och högst oläc

ligt, 00 t.ex. ett svenskt militSrtransporttåg skulle vara i närheten.

12. Diverse informationer.

Till Storlien hade ankommit en 30,5cffi haubitz fäotr.ingsart. Sofors 1928

sedd för Barvik.

De tyska officerarna voro alla fullt övertygade aa att förstärkningarna 1.

Nordnorge delvis hade sin grund i ett misstroende mot Ryssland, "»lir verteidi-

gen Ihre Erzgruben" hördes både från befäl och manskap. På min fråga om Sallc.-
banan svarade överstelöjtranten: "Sine Eisenbahn kann nan in beiden Richtnnge:

benutaen!" - Jag fick även den uppfattningen, att nan ständigt häller rätt stc

st, rkor i norra Finland. Visserligen kallas det för att det är trupper pä gc

rosa, mc:" det ordnas så att en avsevärd styrka ständigt befinner sig i Finlam.
v.g.v.



t.

örer Italien hyste oan sanska ringaktsnds fisiktsr och J«s hBrds fleie ut
tala den dsiktent att i event* krig mot detta land eknlle Tyskland hohOva hCgst
10 för att besegra detsanuiia. Vintoma h&ndelsar i Alhanien och Hord-Afri
ka fOrsSkte nan tala st litet scb mBjligt oo.

I Hord-Sverige Sr steaningen not do tyska tronsltotransportorna nycks t avog,
och Jn IBngre norrut nan konaer, desto fientligare blir befolkningen not dessa
transporter. Jag erfor detta dels genom samtal ned ortsbefolkningen, dels kunde
nan även se det p& Äskfidamas uttryck. Han lär säga, att det Jn el tjänar nigot
tiU ned att bidrog till försvaret, dä tyskarna "få resa preoie om de vil
ja genoB Sverige", - I Stonsele skulle det vid ett tlUf-;lle hava fSrekonait en
rätt allvarlig denonatraUon not ett special tåg «ad stenkastning mot tåget, man
detta rykte fiok Jag ej bekräftat.

Stook^lm den 18. maj 1941 •

A.G. Bydell
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