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Vid uppehåll i Krylbo, där utdelning éy^slvbr sker ^noo tys
ka legationens försorg, gjordes även uppehåll med en transport

av norska flyktingar, vilka syntes färdas utan tränsportchef.

Härvid förekdnraio en del demonstrationer i samband med sjuk-

hustågets avgång av norrmän, som vid uppehållet lämnat tågat.

Det måste anses mindre lämpligt, att två transporter av ifrå

gavarande art samtidigt göra uppehåll på samma station.

. Karlstad den 2C . januari 1944.
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Den 26/1 1944.
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Delglvee Statlonelnspelrtoren Krylbo

för uttalande.
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27 JAN. 1944
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Stockholm.

Tåg 4201 den IV/l ank 12.36 som tyskt sjukhuståg
och avg som 9451 kl 14.22. Tåget exp å spår 2. Med tåg 420 -

•SDj tåg 10 samma dag transporterades 24o norrmän till Falun.
Tåget ank kl 14.18 och intogs å spår 5 för att det icke skulle
komma i närheten av sjukhuståget. Stationen var avspärrad och
2 polismän från Krylho bevakade plattformarna med biträde av
de svenslca militärerna å s jukhuståget. Vid tågs 4^ ank gingo
en del av norrmännen ut på plattformen intill/^ciiretia tåg, men
anmodades omedelbart av Uins Axelsson, att åter taga plats i

sina vagnar. Några demonstrationer förekommo icke förutom
några mindre skrik vii sjukhustågets avgång. Polisman Weyborn,
som befann sig på plattformen intill sjukhuståget,iha$!.,icke
heller märkt något, förutom vad som ovan angivits-,'-^"^ylbp
den 27 januari 1944-.

1944. Delgivas Byråchefen. Persontraflkbyrän under hemställan om samråd vid
ordnandet av ev. transporter framdeles av samma slag i syfte att förebygga

friktioner.
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