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. ttodarhänTlsnlng till telaÄnsaotal för »ågpa dagar sedan Jag härmed läm

na en tort redogsfelse för den llälp, som r|6R<lolwtatl9nen 1 Haparanda lämnades de
finska statshanoma under stridejma mellan tyskar ooh. finnar 1 lomeä 1 hOrJan av
oktober 1944« I '

Här krigsoperationerna i Tejmeä mellan finnar ooh tyskar började natten mellan
den sista september ooh första oktober förlidet är, hade tyskarna lagt boslag på
samtliga lok i Tomoä utom ett, Isom användes för vtoling, Bä kvällen den sista sep
tember hade detta lok, under personalens förevändning,att de skulle gå över till
Haparanda för att hämta vagnar iill Tomeå, släppts 1 väg trots tyskarnas betänk
ligheter, Sedan vagnarna hämtats i Haparanda^hade ds aisllertld körts ned till
Röyttä för att där komma till användning för transport ev dit per båt anländ mili
tär Jämte: utrMtnlng. )f

-  mellan Bövttä O.oh .ttft^Wlkt i, närheten av lomeå fort-
gått. hela dagen,hade lokets förråd av ved ooh vatten tagit slut, varför loket in
förts till Hapa'randa. Bå vagnmästare Holmbergs i Haparanda fråga,varför loket stod
där hade personalen svarat, att förråden voro slut, varför loket ej kunde göra
tjänst mera vid transporterna mellan Röyttä ooh den front mellan finnar ooh tyskar,
som då hade bildats i närheten av Tomeå. Tagnmästare Holmberg hade gått upp på
det, fiUMea loket ooh uppmärksammade då, att det |fanns[TjI kvar varken ved eller vat-
ten i tendern, ooh att man,för att få bränsle att kunna taga sig över till Hapa
randa med, rivit upp slipers ur banan ooh eldat med denna.

Tagnmästare Holmberg hade då gått bort till loketationen ooh kört ut ett av
de där stående vedeldade loken ooh sedan med hjälp av den finska pérsonalen läm
pat över ved i tendera på det finska loket. Bör att det finska loket dessutom skul
le få vatten, hade en av stallpersonalen frivilligt anmält sig att gå ut på
Järnvägsbron över Torne älv för att sätta igång pumpen ooh giva loket vatten. Bet
är att märka, att krigshandlingar samtidigt pågingo å den finska sidan oj alltför
långt frän^brofästot. Sedan loket sålunda fått sina förråd fömyadd, giok det äter
ut för att fortsätta med transporterna av trupper ooh material från Röyttä.

Den första oktober hade en hel del finsk lokpersonal Jämte vagnmästaren 1
Tomeå kommit över till Haparanda ooh Inkvarterats i stationshuset utom vagnuÄs-
taren, som Jämte familj omhändertogs av vagnmäetare Holmberg ooh bereddes bostad
i hans lägenhet ooh erhöllo även kost ooh annan omvårdnad.

Här det finska lokets förråd behövde förnyas,kom det över till Haparanda ooh
försågs då ned bränsle från för ändamålet upplagda vedhögar på bangården, ooh vat
ten. erhölls från vattenkastaren å Torneälvsbron. Xvenså utlämnades till det finska
loket olja Jämte behövliga reparationsmaterialier, ooh reparationspersonalen i
Haparanda biträdde även i viss utsträokning vid utförande av behövliga reparatio-
nori i •••' ■ i



Pä. så sätt fortsatte det ungefär en veolca eller till dess tjrskamå voro för.- .

drivna från Tomeå.så att loket ooH personalen utan risk för att bli tagna av

tyskarna kunde återvända dit»

Utan hjälp från svensk sida hade det nog varit vanskligt för att ej säga

omöjligt för finnarna att kunna hålla sitt lok igång för utförande av trans

porterna av trupper ooh material från Böjtttä upp mot Torneå.
Boden den 16 maj 1945»




