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instundande helg i betydande omfattning ske med CO/COr-

ha^ för de-tita äudi^ anordnats,

jermittenttrafiken ̂ noo Sverige har styrelsen undersökt
få densamma inställd i samband med helgen dels att

i CG/CGr-vagnar* Det har härvid befunnits tekniskt
inställa nämnda trafik eller att å sträckan :rarvik -

la transporterna med CG/CGr. i sträckan Oslo - Trelle-
en användning av CG/OOr möjlig och förberedelser för
vagnar hade ookaå träffats, då de tyska myndigheterna
personvagnar skulle komina att ställas till förfogand®
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att den omständighsten i ooh för sig, ett svenska per-

j staga resa i CG/COr, medan tyska permittenter samtidigt
i personvagnar, är ägnad att irritera, framför allt dä^
ttontema, eom färdas i CO/CGr, direkt komma i kontakt

iyska isrmittenter* Framför allt blir så fallet, därest
förlägges till sådan station, där de svenska permitten-
högst »tnifMwg 20 i» av de svenska psrmittenterne beröras

K dan SJ hänvisat omkring 70 i »v de tyska permittentema
rller utländska pasévagnart reflekterar man självfallet

in som styrelsen har haft sin uppmärksamhet riktad på här
och styrelsen har- ookeå under hand meddelat direktiv

re, enär förseningar oo h oregelmässigheter bos permit-
direkt ingripande från styrelsens sidaa. Trots sålun-

ighetsåtgärder har det i oamhand med nu avslutade pei^
jnträffat, att i ett fall iförbigång förlagts till måltids.'

av svenska permittenter pågick* Resultatet framgår
utdrag ur rapport från en av de svenska vämpliktigi.
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HElViLIG
ISmllkt kung. 1938 nr 767.

fBilaga till styrelsens skrivelse
den 17/12 1940, dar Mttr H 382/1940.

Detaljer tetrttffande aeraittentresa ned Kentingeat nr O 9.

Avr. Haparanda d. 1l/l2 kl 2215 i oeldade CO-vagnar, försedda med vät, frusen
halm. Is ooh snö pä tak ooh väggar i vagnarna.

Aak. Karxingi d. Il/12 2550. Is ooh snö i vagnarna hade dä tack vare eldning
hörjat smälta sä att vatten droppade ned fräa taket. Tempera

turen i Karungi c ja -50 grader. Väntetid i kylan kring Sta

tionshuset till omkr. kl 0450 pä morgonen d. 12/12, dä vi fidc
fortsätta i andra CG-vagnar, likaledes fullständigt oeldade

och nedisade. Vät frusen halm delades ut att placeras i vagnar

na. I mänga av vagnarna lyckades man ej fä eld i kaminen fö»
än strax före ankomsten till Boden.

Ank. Bollen kl 1000 d. I2/12. Servering av kaffe med bröd, men ingen mat.
iter ombyte av CG-vagnar, likaledes fullständigt oeldade och
nedisade. Först vid omkr kl 1600 lyckades vi få kaminen i
brukbart skick sä att frosten började smälta. Medhavd privat

kost kunde ej användas, dä don frusit i väskoma.

Ank. Krylbo omkr kl 2000 d. 15/12. Utspisning med kaffe och bröd. När vi
därefter äter skulle begiva oss till vära vagnar måste vi
först invänta ett annat tågs avgång, vilket stod på spår fram
för våra vagnar. Dotta tägsätt - ett antal moderna, ljusa,
varma 3. klass-personvagnar, voro fullsatta med tysko solda
ter, vilka obehindrat fingo röra sig i fönster ooh på plattfor
mar. De fingo även åse huru vi voro på väg till vära ömkliga
vagnar, missnöjda ooh ej i samlad trupp marscherande utan hul
ler om buller. Detta demonstrativa uppvisande ev do tyska sol
datemas komfort i bjärt kontrast mot vår egen ynkliga belägen
het var ett farligt inslag, som lätt kunde ha slutat illa, ty
det blev oro i truppen, sws blott med möda tystades av kamra
terna.

Harschbefälst föreföll att alls ej vara situationen vuxen.
Twgft bestämda order gavs om avmarsch till utepisning vid mål-
tidsetationer, ej heller lämnades uppgift om var latrin fanns
ollar när tåget skulle avgä. Hela resan vittnade om stor brist
pä organisation samt förakt för människovärde. Huruvida felet
var Järnvägens eller de militära myndi^eternas är ovisst.

-  v Don synnerligen skandalösa resan förbytte manskapets förut
ti fosterländska känslor och villighet att offna sig för den goda

sakens skull till hat och förakt för militär organisation.
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Tyskarna I tredje-klass,
svenskarna i godsfinkor.

Sällsamt möte mellan julpermittent-tåg. Blåfrusna
svenska soldater banrades.

rv ^ UV

PriB en vSritpllktIg »om var nud
I ds flJru» I tidnlngsn p&talade »kan-
dalSta psrmlttsnttransporterna från
Norrland har A rist ar on mot-
tagit ott brov mod taok lör do inför
da artiklarna. Han bsrätlar dosa- |
utom om ett aållsamt möte mod ott j
tyokt trupptransporttåg — lyokarna
I  flotta paoiagorarovagnar oeh do
avonska Midaterna 1 olna smutsiga,
mörka oob likalla godsfinkor.

Vi atoä på K. station då tyskarna |
kom, skiivor vår moddelare. Dc voro'
troU^n ooksft på "julpeimis". Do åkte
i flotta paasogororovagnBr, 3:djo klass,
meto vi likt grisar fingo åka i gods-
fî or. Vi voro 900 blååmana svenska
soldator där på stationen när ds kom,
odi tnr vär det att do into gjorde något
Igngre nppchSU, ty våre känsbr voro
jnst då inte att loks med.
yarlSr låter »"»n demonstrativt tyska
Matö'Sko 'flirU' i flotta vagnar på
&  Blitt fdr näsan på svenska
idat^^oiéviiolBVDdlBts ooh fått fora
JdUs^m ̂  ,donna resa». Det ver
kar n&tan provokation. Till på köpet
flngo vi bannor av ott hSgto befäl för
att vi into gjorde ett tUliäoUigt sfliigt
intryok på de förbiforando ropresentan-
fema för dot tyska "herrofolket". Men
när man som vi är atolfruana från topp
tui tå aflér att lin åkt över 100 mil i
do iskalla, smutsiga oeli eländiga gods-
finkoma, då tänker man inte först ocli
främst på hut man ser iil, utim dä in
riktar man sig nog. mest på alt försöka
behålla kroppsvärmen. Sn gott det går.

Klosett I Hgghalmen —
som svinen!

En sak till: Om vi nu nödvändigt ska
åka i godstinkoma, eftersom pnssagc-
raievagnanm tydligen äro rcscivemdc
för våra "vänner" tyskarna, så ge oss
åtminstone en torrklosclt eller annan
toaietlanordning i varje vagn. Så att
vi slipper fnllständigt likna svinen även

(Förta, pä andra aidan.)



Fortsättning
fr. första sid.:

Tyåarna i tredje-
klass...

I däri, alt vi raSato gdro våra naturbehov
i ligghalmen. Det fingo vi göra nu på
uodrcaan. Vissorligcn finns det toolot*

tor på varje staUon dar taget gör uppe

håll för "utfodring", men ora — såsom

hösdo med vår kontiugcnt — flera hun

dra bli malfurgiftade, så forstår man
att det inte går att vänta till dess man
konuncr till cn uppchålisstation. I all

synncrliot inte när det är så långt mel

lan uppehållen som fallet är med mili
tärtåg. Nu fick halmen och vagnagol-
vct tjänstgöra som toalett, d. v. a. vi

fick bura oss ut procis som svinen. Att

det into var trevligt behöver jag vUl

knappast tala om, men antagligen me
nar höga vedcrbörando att vi få ti-östa

oss med att de kärulskclige tyska rese

närerna hade det sa in^'ckct bättre ord

nat. Samt att vi — då vi satt på buk

på vagnagolvct — akullc i andanom kc

för oss ooh låta suggerera oss av rytt-
mästare Carl Mömers radiopredikan om

hur "bra det var ordnat" även för oas.

Vi är ju bnra svenska soldater...

Till sist vill jag sitgu — allvarligt —

alt vi liro vana vid militnrlivet lui. Vi

ha legat ute i beredskupstjunst flera må

nader, många av- oss hela uret och längre

ändL Vi öro inte bortpjoskado. Om

vi därför'klaga på någonting så kan ni

vara övertygodo om alt oi ha fog för

våra klagomål, '

I  "En som frös".
Brevet talar fÖr sig självt Det tar

var inga kommentarer.




