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Etdrag ur rapport Ihror tp 10003 BlkasrSnaan - IrBllebors den 13/7

19401 +++

"Traasportan har hals aSgen gfitt plananltgt, ntaa ntgrs stS-

Z
raade intaxBottraon.

Dan tjraks tmppeaa^(^ HCflesramas upptriUaada har varit

aönatergillt och harenat lcBn'lBgeB aoa halat imSadsiaB gBvaa.

Xvon dan avanaks oivilbefolfcatngea har ntaa tatlaatag (hrarallt -vi.-

Bst sig vanligt ataal ant tyskarna ooh doBoastrationar i adgoa

tarm ha ioke fOrekoaBit t-H-

Dhdar resan uppstod vid ett flartal tilUailan vattadariat

ooh trots alls nlna anstrfingningar att xStts till danas detalj

kunde densaagaa ioka tillfrsdastBUanda ordnas p& grund ar da korte

uppehillen ooh otilUrsdsstailande anordnlBgBr tOr Tsttenpdfjrll-

nlng vid stationsma. »SrslagBVls sknlla jag vilja fraaiidlla Ifis^-

lighoten av, att vid uppcddllsstatioaema vatten till toiletter ooh

fcaroifinsr finnes fratnVBrt, s& att resaaBrsma fttniastoas sjSlva

hava Böjligheten att fylla pd förråden ob som nu ioka tillrSOUig

psrsonal finnas till förfogande. De Badgivna avstlgntngsatatioaer-

na voro i allBönhet addana, p& vilka tåget endast gjorda kortare

uppehåll och avstigning blev dgrför iolcs aöjllg på ndgon stmnn ̂ at

än Lingbo. Uppehållet var hår 17 ninuter. OnksvSrt vore ca iqve-

hållet på åtainstona någon ev dsasa stationer kimds göras IBngre si

att avatigniagaBöjlighaten knnde utnyttjas. Helst borde då detta

uppehåll förllggas till tl^podct under dagen v-fv ^

Samtliga tyskar voro av ledningen förbjudna att Bedföra fca&e-



^olmtna toto fSncdds ud awik pappgrsvaluta ooli HwnWiai
ha fpsärtailto, att da skuUa haradds tlU*aila att Ttola .»»»-b i
immaha paaalasar m att SI oBJU^t att lakBpa saäsakar, olgaret-
taTf ohaMnd o d •t-H- '

KalaO den 18/7 1940 +++
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ffltaMd far Jag vSrdeamt avUtana rapport «igft«ale transport
ar tysk penaittaringstrnpp EraUeborg -

Avresan skedda plannnllgt nad tdg IOOO4 kl 2005 den 21/7
1940. tWaP rasan inga »om haiet paaaanagar. BiaoipliBeB odi
npptradendet hos bäde bafsi ooh manetap ntan anmBikning. I ti
digare rapport pfipekade evårl^ter msd vattamdfyilatug i vag
narna var denna gäng avaevSrt fflrbattrad, men anm iäfce mit

tillfredostailande ordnad. Svärl^atema voro denna resa avse-
vsrt mildrade av det fartällandst, att antalet pinaittontar ,J
var större Un saaunnnlagt 126 8t«

Beträffande den tyska truppens utepiening torde nägot miea-
fBrständ ha uppstått såtiUvlda, att vid färdens bBrJan inga livs-
nndel fhnnoe tillgängliga. Detta aknlla enligt major Ikede. Sta
tans Järnvägars aiitärbjnrä, ordnas genoa. tyskarnas egen försorg,
men detta var loks gjort. Idvamedslafrägan ordnades dook nnder
vägen genom KUitärhyräna o<äi min fCrsoig.

Hrstlgning pä härfSr medgivna platser blev ioke b«i]vT- den
na ging nejllg pä grund av att uppohmea genom smärra tägförse-
ningar blev» för korta, itminstone ett längre uppohäll för av-
rtigmag, med BÖJllghotar till inköp av kaffe, choklad o.t.c. bord,
ordnas.

Eoean avalutadoa i Mksgränsen den 23/7 kl 12J5.

Boden den 25/7 1940.
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