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Från vår avdelning i Krylbo ha vi mottagit 1 avskrift
Bifogade skrivelse, vilken vi härmed bedja få överlämna för
åtgärder, som ev. kunna anses påkallade.

Stockholm som ovan.

5niaiiiiafört]U "

Dan W/ll 1944. Delgivas
fiyerslielö.itTiaDten niaTD* K«Q»H* Kring

5r benBgat uttalande under hänvisning till "Instruktion för transport av internerade!:
jfr med 'BeBtamnelser för kontrollpersonalen på tyska sjukhustäg" p 4 g.--'
för

v. Horn

/X k-z/t L. ^Jyi/t



Avskrift.

Krylbo den 2 nov.

Sv. JUrnvUgsmannaförbundets styrelse,

Stockholm.
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En händelse, som väckt allmän förvåning bland 51ians med

lemmar, inträffade måndage^de_n^_25 oktober på Krylbo station.

Tyska internerade - i pressen presenterade som "spökkompanlet",

emedan de dragit strumpor utanpå skorna för att så tyst som

möjligt överskrida gränsen mellan Finland och Sverige - som voro

på genomresa antagligen till hemlandet, fingo vid uppehållet i

Krylbo - c ta 5 tim. inköpa varor bestående av tofflor, väskor,

handskar m.m. av platsens köpmän. Dylika affärsmetoder ha ve

terligen aldrig förut ägt rum på stationens plattform och är ju

f.ö. förbjudet enligt av SJ utfärdade bestämmelser. Nu sköts

resolut dessa bestämmelser åt sidan för en stund för att kunna

tillfredsställa herrefolket - tyskarna.

Det är ej att undra på, om diskussionens vågor gingo höga

på ^l:ans möte fredagen den 27 oktober, där frågan uppkom till

behandling. Här ville man vidtaga de mest drastiska åtgärder

gentemot de affärsmän, som varit villiga göra affärer med tyskar

na. Stationsbefälet ansågs även böra ha en riktig nyp i örat

och kritik riktades mot svensk militär, som medföljde tåget och

varit tjänstvilliga nog att tjänstgöra som tolkar vid affärernas

uppgörande. Avd. styrelsen fick av mötet i uppdrag att un

dersöka frågan och sedan detta nu verkställts, vilja vi informera

förbundsstyrelsen, hur denna utfallit, då det kan tänkas, att

förfrågningar göres till förbundsstyrelsen med anledning av att

"affären" bekantgjorts i pressen.

Vi ha vid den företagna undersökningen kunnat konstatera,

att affärsmännen och stationsbefälet icke ha med det skedda att

skaffa, då i förstnämnda fall det handlats i go_d_tro och i senare

I  hade man ej vetskap om förhållandet, förrän_ försäljningen ägt rum
r

utan ljuset kastas enbart på den svensSa^^e^ihavåren för trans-
Dorten. Denne hade i olika affärer i samhället anmodat inneha-

"  .. ( / •, "
'V varna att till tåget sända de av honom beställda varorna och ned-

komna har svensk militär varit mellanhanden vid försäljningen,

som tillgått på så sätt, att varorna inlämnats och betalning
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^)et ar vervcllgen de n
ställning °iäiiande transporten,och ® t stämda mot
nelser att ^.tranden f^ vi till
sätt genom handling ^^nde, de
l„«rMr.äe a, vU«e ^
fnllo, »a» • ® .»miiaa »est»""®^"" , j -od tot »=d des-

oaa — '".:i Ma.«
„,d6r.d.ra »16 " hatade 1®»»!=''"' ""5, VI
sa av en Hel värld g^tt 3^ensk
tiandlingar som be . j-gpekommit, ^ gjort, ooh

,  U ..t denna dnskan. som dessa t^^ar

t ircit^fätt läB>na t^^et^^ ̂ ^erupprepande av skallI  Vi svenske transporteras genom
„ed anse vi, a ^^ternerade sk ^^^^^ing av mi-ifrägakom^. ̂  även det är ^^-^/»''/^'grhällandet. dä sjukhus-
landet. Vi tyc^^^ Detta är var- ;

1  's litär och polis v,elagda ha uppehäU P -jct vad 8gat_
]))^ V ' tis.» =''»'• "" "'""'f°ar.tdé voro tallt rOrllda.
j H" ̂ '1, för skall io^® ^luaTdenna transport förbunds-

{ - »ad d.^ " 't .lllttr. Bvodlshator»

tSr.«° -h h,haht6-= IZVS .i ""■
ror att att ttardpprap. l»«>»<^=»""twat.

framtiden ej s»--

"t -.sÄr^rUto
Gunnar Ström

Vidimeras;
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Ued anledning av Eder skrivelse den 6/11, dnr 2699/44, angäende fdrsBljning
av varor a.m. till sfirada tyskar i Xiylbo den 29/IO I944 OverlSmiaB vezkotaild ut
redning hSnaed fUr kdrniedoa. SAsom frangdr av transpartohefens detaljerade redo
görelse har den omskrivna varuanskaffningen utgjort ett led i den gävoöverlteiiis,
som vid detta tillfttUe varit i vederbörlig ordning medgiven efter motsvarande
grunder som vid transporter 1 ejukhustfig.

Med full fSrst&Sloe för den klheliga folkstSimii^en i detta önrt&liga saima»»
hang kan Jag likvfil ioka finna, att träns porto hefma åtgöranden inneburit något
medglvando till fri affarsverksandiet 1 strid med utfärdade föreskrifter. Det är

därTdr beklagligt, att Avdis 91 skrivelse ioke begränsats till en begäran om ytter
ligare utredning, alldenatund en objektiv undersökning, i enlighet med det avdel
ningsstyrelsen givna uppdraget enligt sedvanlig svensk rittsuppfattning krävde,
att Itven motparten, i detta fall transportohefen, gavs tillfälle till närmare för

klaring, innan några slutgiltiga omdönan fälldes.
Av den nu föreliggande förklaringen torde fksmgå, att de i Kiylboavdelnlngens

närmast på fömodandei^ 00b avst åi^iakttagelser grundade beekyllningama och oa-
dötnena äro orättvisa. Det är att hoppas, att de nsdsättande tillvitelsar, som
utan fullständig utredning riktats mot transportohsfsn, ieks iro ott utedag av med^
veten Snskaa att kmoDa sn officor till livs Jv-st därför att han beordrats som
transportohef för tvska internerade. I rättvisans intresse måste nämligen framhål
las, att viesa transporter av internerade ansrikanska ooh engelska flygare varit

förknippade ned nästan identiskt eaama företeelser, som nu påtalats. Då avd 91

Bjaiv betygat den i o^ för eig självklara prinoipen, att intemeringstransporter
skola försiggå utan åtskillnad med hänqrn till nationalitet, borde nan vid närmare
eftertanke - odi bl.a. Jämförelee med en amerikansk transport, som passerade
Krylbo den ll/lO 1949 - finna, att nan låtit sig stämningeciässigt förledas till
ett utslag av partiskhet.

De gångna årens traneitotrafik har inneburit stora krav på pliktmedvetenba-
ten hos evenska Jämvägmän. För det eätt varpå det övervägande flertalet full

gjort sina åligganden utan hänsynstagande till den personliga inställningen vill
Jag uttala sdtt oförbehållsamma erkännande. Men i egenskap av såväl offioer som
Jämvägssan vill Jag till slut dook erinra om att för den av dessa transporter bo-
rörte militära personalen - ote icke minst yrkeepffioerama - har tjänsteplikton
med hänsyn till eåväl yrkoe- eom personlig inatUllning män/^n gång känts väl så
tung som någonsin för en Järnvägenan.

./. Den bifogade utredningen emoteee åter.
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