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Till Chefen för övre Norrlar

Oaikring 150 svenska oob 600 tyska sjöafin aiaanäa oed narsoh ISngs

norska malmbanan till Riksgränsen 20/4 på morgonen för vidare transport,

ir,k. d.

KUNGL. J.VRr-!VAO?."TYRr I SFN 1, Vid Riksgränsen verketälles passkontroll genom polisens försorg ooh

tVI S1- 1 i ^ ^'^visitatlon av tullen mod biträde av militär personal, Vieitationen, som
0. Nj-

X fjY" wtföres 1 form även av kroppsvisltation, avser noggrann kontroll av att
icke vapen ooh am medföras. Dylik.utrustning omhändertagoo ooh behandlas

enligt senare order,

2. jarnvägetranaport ordnas genan järnvägsstyrelsens försorg,

a) av svenska sjömännen till Kiruna för vidare befordran med ordina

rie tåg enligt meddelande av jämvägenyndigheten dörstädesj

b) av tyska sjömännen till Oxelösund,

5, •BnimimiTip^pm-nnnni föT bevaknlsg SV tp enligt 2 b ur I 4i lämplig

regoff eller kapten, en suboff, minst 8 tysktalande underbefäl eller man

skap samt två gplut, som medföra ksppistol.

Personalen avgår efter ankomst till Oxelösund till Linköping med

järnvägstransport I som ordnas av försvarsstaben.

Chefen för bevakningostyrkan för såsom transportohaf befälet över

hela transporten.

Del av bevakningsstyrkan fördelas på de olika vagnarna ooh svarar

för ordningen samt särskilt att åtgärder ioka vidtagas för tågets obehöri-
t

ga stannande eller avlägsnande av förskärmnlng å fönster.

Tid uppehåll på station utsättas poster, som tillse, att ingen av

'  sjömännen lämna tåget. Sjömännen få ioke uppehålla sig på vagnarnas platt

formar.

Instrulction för tpohefen utfärdas av chefen för övre Norrlandsgrup-

pen»

4* Utaplenlng»

Före ilastning i Riksgränsen genom chefens för övre Horrlandsgrup-
>

pens försorg.

Under färden genom järnvägsstyrelsers försorg och enligt beatämmel-

ser av tpohefen,

5, För att avhämta sjuka må en vagn framföras över gränsen till Björne-

fjell stn.

Med tågut stoll följa om möjligt läkare samt Röda kors- eller annan

sjukvårdspersonal,

Till Byråchofbri vid Kungl. Järnvägsstyrelsens militärbyrå.



2.

6» Olwfeii fBr Övre BoxTlaadsgruppen läter ttnderratta tyska bevaioiliuten

vid BlkggrahBea om«-att 8j(faiSimen« aven de evenskat skola bege sig till.

Riksgränsea till fots ISags tnnlnjhamn samt att sjuka avhamtas av ea vaga

i BjOmefjells sta»

7* Om ajdmltanen itro iklSdda norska uniformer borttagas emblem (enligt

order av tydka beskiaknixigea)*

Herr Wusaov har tillstdad madfSlja transporten sfisom fOrbindelseman.




