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e^iignn iindenfittelser «SÄ upptag^mellan Bjömefjell och
och Narrtk fr.^.m. den 24.dennes,Ord^riB''aorska ^ämvags.
myndigheter åteirtnoO» från sagda dag^örvaltninren av banan.

I skrivelse den 29,april 1940,dnr Htbr H 145/1940,har
atyrelsen meddelat bestämmelser angående s: kerhetsåtgärder
Tid grönsjämvSgama till Norge.Styrelsen avser att sedan
.ammSn säkerhetsåtgärder genomförts och trafiken å norsk sidi
ävertaglts av ordinarie förvaltning8personal,återupptaga
trafiken med Norge över Hiksgränsen.I awalctan på näijmare be-
Btämnelser angående biljetter,tidtabeller etc. gäller för
brafikens återupptagande följande.

l.Genom Do försorg träffas nännare överenskommelser
aed berörda norska tjänsteställen angående framförandet av
ävensktLtåg från svenska gränsen till Bjömefjell station.Tåä-
Ledningen å sträckan Vassijaure - Bjömefjell fömtsUttes hä|p-
irid utövad av„5tlfis Tassijaure.Utländsk tågpersonal må t.v.
Loke framföra tåg eller annat jämvägsfordon över svensla
jränsen och ej heller åtfölja svenskt tåg eller annat Jäm-
irägsfordon på annat sätt än som nedan angives för loke-miU-
bära resande.8.jbstia<«aneTOnie33tacfiGkb»äi«kBgisänB8n-:BSDlanioke-mili
bära resande hänvisas till särskilda personvagnar,å vilka
samtliga fönster avskärmats på sådant sätt,att resande icke
cunna se ut.I förekommande fall skola åtgärder vara vidtagna
för att hindra öppnandet av sålunda förskäiroade fönster.Indef
färd över sträckan må resande icke passera över eller uppe-
lålla sig å vagnamas plattformar och ej heller äga tillträd



till föramr-j-.et i notorvrnn eller rUlsTjuss.
priMonyagnar/

Dilreot orclinarie vaEnsattaffrån/lClruna frsnforas över

sträelcan Tomp—triislc - rikscränsen,må de ̂  utenTatt '3ärslc±3aa

försKirrjila^såt^^äri^T viötaras - endnst .■•nTänöaf: av svonsj'

nilitSr.

3. Militär tontroll av santllto in- ooh utracndo tus 3!«

i anslutning till Inlagd urspdringsväxel vid Riksgränsen ki

Pass och tulUcontroll ̂ ^ti^^O^^^gränsen hp eller Vassljsure»
^ Personvagn, pä vilken förskämmlngBätgaxder ioke kom-

alt till utförande skall, i den mån den ledce. utnyttjas. för

.svensk militär pexsosal, hällas läst under transport över

'^tnäskan Ifråga*
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