
iSrersSndes till Kungl Järnviigs-
yrelsen, militärbyriin för kilnnedom.

Stockholm 22/11 194I.

H< Kring
Avdelningschef,

K

2ätt utdi-aget intygrj-:

30 Väjkmark
Löjtnant,

y\/n

HSrmed f&r jag vördsant ins&ida rapport efter avslutad

transport av t-ska permittenter Gällivare-Haparanda och

Haparanda-Gällivare.

Vid utspianingen d/H Gällivare: ingen anmärkning.

Under transporten Gällivare-Haparanda:

Tågpersonalen vägrade vid avfärden från Gällivare ren

göra och påfylla vattenflaskor och glas. Detta utfördes av

de två befälselevema ned välvilligt biträde av rcstaurantens

personal.

Utrymmet i vagnarna var mycket knappt för att icke säga

otillräckligt tilltaget, följebefälet fick sålunda vistas i

gången genom vagnarna,

I  Under transporten Haparanda-Gällivare:

I  Det till förfogande stående tågsättet (samma som vid
uppfärden) var nödtorftigt rengjort,

I  Fem (5) vattenkaraffiner och 17 glas saknades. Tvä

! fönsterrutor voro sönderslagna, ett flertal uppfällbara bän

kar och ett nedfällbart bord lägo i vagnen lösbrutna frän si

na infästningar.

Vagnarna voro ej uppvärmda när de kördes fram.

Ingen hade tagit emct tåget med inventarier,

' I Boden emottogos och utplacerades de saknade karaffi-

j nema och glasen (hade rekvirerats från Haparanda).

Vid Polcirkeln stnmälda tågpersonalen att den ena per

sonvagnen, beroende på varrogång i axellager, ej kunde fort

sätta.

Tågchefen i Kiruna gav order att personalen i den tra

siga vagnen skulle omplaceras till en ä stationer stående o-

eldad godsfinka.

Föreställningar från nin sida att skaffa åtminstone

en uppeldad vagn föranledde ing n åtgärd,

I tåget medföljde en uppeldad . cdsfinka sor. tömdes på

sin last vilken placerades i den omnämnda kalla godsvagnen.

Personalen från den trasiga va nen fick stJ i don el

dade godsfinkan resten av färden till Gällivare,

Enligt förljudande hade manliemang med tågsättct med

uppvämningsanordningar och binrasoy :ten föreVioamit redan den

4/11 under uppresan från St ;rlien.

Boden den i;/ll 1941.
Gert f.ck' tt

Löjtnant.
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Hämad övorsÄndes redogörelae irin Watrlktachafan Göteborg
t&gbefUlhuvurens täg 10121 den 18. oktober uppträdande genteaot kontroll-
officeren.

Beträffande kontrollofficerene betjäran, att täget akulle stanna 1
Jtngelholm, ber Jag få framhålla, att denna anordning icke rar lämplig.
Såväl iq)p_ som nedgående passera ingelholm. Det hade varit riktigare, att
kontrolloffioeren först förhört sig hos tågbefälet å viKisn station tåget
borde etopjias för urlaatning av godset ooh ej utsa vidare dekretera att det
ta skulle ske i Ängelholm. Halmstad C hade varit don lämpligaalP stationen,
då båda tågen där hava tidtabellaenliga uppehåll.

Jag anser, det ioke vata lämpligt, att jtontrolloffioeren på detta sätt
direkt lägger s% i tagförin.,en, vilket Ju även strider not dennes instruktion.
I övrigt bor Jag få hänvisa till bifogade handlingar av vilka framgå,att
tågbofälhavoren erhållit vederbörlig tillrättavisning.

Bilagorna torde återsändaa hit. Stockholm den 12. december 1941,

Henrik Vrede.




