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BHnMA fAr'jag.törAsatit laiBads rapport af tar kosawaAarlac ^
som koatroUoif' p& tyakt ajaldiaatAff Oharlottesbarx - Toraaå • >
CharlotiÄbar* 9/9 - 1^9 1944*

Tp bastoA aT 4( paraoaa^i Varar 3 IVkara ooh 4 ajnkakStep-
akor» saat 304 aAraAa-ooh-ajakå* Dr aaaara TOrAalaAa sig pA
onikriag 230 klritfgiaKa'^all (AäiiaT 30 srlra) osat fttaratodaa
Intaraa sjakdoBarv Vid fraakoBataa till ToraaA ll/9 ilaetadaa
frAa finakt'ajjiddaiatlg 103'patiantar* Tttarligara an tp vänta
dea« men dA donna oj kanda anlända till TomeA nndar ll/9 krar-
atoA tAgat till pAnijåiiAa 'dag* QnAéV aattan aalända 13 sAraAot
rlUtn'toaaäportaxata boA fljrg frAn Tlak^lialrQB till XObI'ooh
12/9 tlaatåAaa an kAAtli^at ar 106 patiantor* Ett flartal sA-
rada koisao fTAn huvndfBrbandaplatssv i norra aranittat* där rys-
aama nod uadaratSd ar att '30^401 beabplan aaat 34->tonB strr
Ijrdkata gancabrTta tTBlcamas vänstra flygoi ooh anfBllo i flaiaA
kan* Bn annärkningsvflrA brist i tyska sjnJdmstAgats utrustning
vari att flaskbioA «j fanns att tillgå fär tranBfnsion.

Vid Atarrasan gjorda tågat uppahåll i SkinnSkattabergi där
två zyasar från intameringnlägret Aaaonatrerada mot tågat* Da -
kunds oj fasttagas pA grund sv tAgOts avgång* Strax fbra &sb-
pan gjorda tågat kl 1443 yttarllgara uppehåll varvid 3-6
ryska intemerada saaladas ooh fortsatta att danonatrara* På

anmodan glj«o da notril^igt tillbakai man yttorllgara några
rysaar tillkcano* vilka <4tota\ttllsBgalsa fortaatta daacnstra-

tionan* På nin ordap-fasttogs an av xjrsaaraa av an polis från
tågpoliaptr nod avsikt att oadfBra honsm pA tågat och Bvarläana
honem till polisan i Orabrbt man xjrasan lyokadas slita alg. Bå
han aftar fBrfBljanda fasttogS|'ingrap en ryss o«h befriada don
andra ganoa att bakifrån fatta om poliaan ooh lägga honoa o»>
kull* Ibdar tidan hado flarn ryssar kcmait tiUatädea på oykali
så att antalet stigit till omkring 20* Sa vexksda aynnarllgan
dasparata ooh aiBjligt BTi att da nissnppfattat aituationan o di

trodda* att den som fasttagits skuUa nedffiiaa till Tyskland son

krigsfAngs* l)å ingaa aViam Imnda avanaka ooh då ^tuatlonan
sAg ut att tillspetsas och antaga slltfBr stora proportionar*
gav jag order till parsonalan att gå tillbaka till tågat* vil
ket strax därpå avgiOk* Vid, Eraapan* som passarades med låg
fart hade från dämrands lägar ssnlats omkr 30 lyssav* vilks



2.

Bfttt

Blirtiigramt
Kaptui

VW

torteattt daonatratienBh med elcrik ooh emddelaer p& Vskm eaa

att med seeter elaa» att de Tllle aklra faUTOdet aT tyekaniat

S^aksrma iakttog goä dieiplia och fSaxAdde ej ;^& nSgot aiitt

att do roafarade för xreoertiao Bioaflnaloar* C& mia ÄdgOf w
gSr laBoa poliaparaonal Tsr. egrallgi sTarada stiBaaa att bu oj

hade fått aigoa uadaxmftttolaa om truapdrtaa* ]>ot paaaarada ra;

porteradas par tfa till Ittb rid framkoBstan till Orateo*

Bortsatt fråa dot fnllatBadigt falaktiga i att låta tlgav'

gSra appahåll på oraimSaoda. platser, måata Haa ifr&gaaåtta rik

tighataa av att placera att rjrakt iatamariasalBgar strax ixk

tili aa 'Viktig jBrarBgsllaja* Vågot arbeta hada dessa flpktiag
ar ioka rid ifrdga'r>raada tidpuakt ooh likaså ayntas da sa

varje spår av diaoiplia, ordaingshåUniiig ooh reahållaixg.

lattea 10/9-11/9 avgiok svenskt laaarettetåg fråa Eapsraa
med 2 tim fBrsaniag. IlaatniageB av omkring 2d0 patiantar i

Soamaå hade tagit 8^ tim i anapråk, vilket enligt 'tgrsko ohefs-
Ukaren 1 XOmi till atOrsta dalan berodda pä att ingea av don

avanska pexaonalaa bahSrOkada Igrska ens nSdtorf tigt» Tid ilast

idiigaa. av tgraka ajidcakStarakor daa 12/9 bitrSdda jag eh kovpra
ooh två polisaBa* Sontrolioff instållda alg, sedoa ilastatoBsa
verkställts'.

Ingäaada färh^andana i Tiaiand iahSatades fäljanda vid

samtal med tgrska och fiadca att% lakarna drogo irtim

främsta linjer daa 11/9* varvid ryBsama tryckte på ooh aäkta
atära tlUbakaryCknlngsa» På att avsnitt av lardfroatea hade

ryssarna därvid gått i ett bakhåll oOh färlorat oskr 500 man

och 4 atrv. Tinaka off, aolteter ooh sjnkekStarskor hade aalii

tysk uppgift gjort framställaa om inträda i tyeka armåa och at^
få madfSlJa ajikhastågat» På morgoaoa 11/9 färakcm orolilhator
med skottlossning i Kemi, fOrorsakada av finska koamaaiBtar» -

Tid återraaaa anmälda sig 1 Loidcäxr ea tågpolisptr cm två

maa, vilka madfäljt det tyska ajukhnstågati aom mätta vid

da sta» laledningan till.att tågpoliser beordras, synes vara

duaksl ävaa fär dam ejälva ooh är i ajälva verkat an alldalas

onSdig kostnad, då da i bäata fall gOra samaa tytta som da ba-

.fydllgt lägre avläaade vpl ordonnansamai
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StooldtolB daa 21» saptambar 1944i
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