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7är härmed meddela i att gérdagéhs 'sjt^uatåg'445T hlev aV-
oeväft 'fördenät •i'''-VänhäB på" 'gnmd av' flv"årl^'ä'tÄr'tfi/dAippväri&i^hgeH.^-Ä^
Jörn erhölle omkring klrfcsyair i3;^Ö ni^4eikåif^f'^tt' \l'él4'ti^'ska -filgfinlEi&
behövde utbytas. £n ,rångyn^^lttY'^3d uppeldades och sedan 4451 klockan
16 ankommit till Yännäs, tillkdpplades fingfinkan ooh användes dessutom
ett lok för att akterifrån deltaga i uppvärmningen. Vagnarna voro emeller-

O
tid ' fullkomligt utkylda. I operationsvagnen var temperatiiren - 10

och i övriga vagnar mellan 0° ooh + 6®. Uppvärmningen skedde mycket lång
samt pä grund av vagnamas otillräckliga värmeslingor, samt enär ytter-

temperaturen var -26® och blåst rådde. Därpå meddelade den tyske transport
officeren, att den norska ångfinkan, som gick fVämst var felaktig. Den

norske fihkeldaren uppgav, att ett rör var fruset, men vid undersökning

befanns röret vara .igentäppt av smuts. Böret upprensades, men vattenstån

det i pannan vår då så lågt, att vatten först måste inmatas, innan värm-

nlng kunde ske. Det visade sig sedan, att ångpannan endast kunde lämna

3 kg. tryck till värmeledningen, oaktat förbränningen i fyren var god.

Omkring klockan 21 meddelade transportofficeren, att det var tillräckligt

varmt i vagnarna, men uttalade farhågor för att det ej skulle bliva till

räckligt, när vagnarna kommo igång samt att försening ej betydde något,

huvudsaken var att vagnarna blevo varma. Det beslöts därför, att ordna

med lokkcppling med ånglok, varför det för tåget avsedda Of-loket utbyt

tes mot ett Dg-lok och ett ånglok. Få grund av brist på D-lok kunde det

ta ej ske förr, än att tågets avgångstid blev 23.17.

Det är nödvändigt, att vid starkare kyla 3 et. ångfinkor,användas,

varav en bör gå i mitten på tåget ooh bör detta vara ordnat vid utgångs-

stationen, varjämte ångfinkorna böra vara i fullgott skick. Vännäs den

26 januari 1942.

0. SriatoffersBon

v.g., vänd!
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Då lilmande handelaer tidigare inträffat synas de myndighoter,
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Hännod fär öec vö'.-doant insända rapport eftor kom-
nsndorlnc oom kontrollo.iiccr pä tyskt ojAiklmotåc Char-
lottenl«re - IJarvik - Charlottoriberc den ITAo - 25A0
1943.

Jämlikt miloo, avd II a, nr H 4660 slaille kontroll-
personalen inodfölja till liaivilc. Yid anlranot till Rikserän-
□en den 19Ao neddelode en tulltjanotenan, att kontrollpcr-
oonnlen cnliet uppeift frän 'byräaosistent äimdvall, Iwleä,
ej fincB medfölja te^ct in pä norskt oniräde. Vid tfnsamtal
med byråaasistent Snndvr-ll meddelade denne, att tullperso-
nalen gjort förfrfigan cng-Scndc rikti^etcn av ovaimämnda
order och att vid häiwindeloe till Mthr ordern Törst •be
kräftats, nen att meddelande därefter koixiit frun kapten
l-'alko Mtbr, att kontrollpcroonalon stolle lä-no tSget vid
Riksgränsen. Génon I----''-"' Sundvall rapporterade jag
till Mfbr, att kontrollporoonalen kvarstannado i Yassijau-
xe och aiiiöll om telografisl: bolaräftelse pä ordern. Den 20.
oktober erhölls bifogcdc tfnnoddelande av stninspektören
i Vassijaure och santidiot lät topten Dalrlgron, Iittbr, med
dela, att telegrafisk bclo-ilftelao pä tfnordem ej kunde
eriiällas. Omkring en timr.ie oen-ire blev stninspektören finyo
uppringd av Mtbr, varvid upplystes om, "att Mfbr ej hade
nägou skuld till kontraordern, utan att detta 'berodde pä
■OD."

Det Ur uppenbart att kontrollen blir mera effektiv,
om kontrollporsonalen Inn övervaka ilastningen. EnUgt
uppgift frän tyske chefaläl-.arcn hade kommendanten i Ilarvik
ncddelat, att ni5got bindor cj nötte frän tyska rrAidiÖioter-
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nae sida, att kontrollpersonalon zDsdfSljde till Hitrvlk»

Tp Isestod cv 52 pcrcaacl, dSrav 4 naraka eld8xe« sasit

92 patienter. Av de senare voro nngefSr hälften narinsolda/-,

tor. Skadorna voro till största delen oreakade av olyoksfall^lP"''''
en dol aaputatloner voro en följd av trnmpninc p& egna minor.

Ett ffital hade hlivit s2rado i samband ned työkamaa återer-

övring av Spetsbergen.

jaravägBteknisha ialAtivxlser.

Tidtabell för striiclcan Boden C - Hcavik - Boden C

samt uppgift pd stn för pdfyllning av vatten, kol och ved

fanns ej att tillgfi för kontrolloff.

PasB-kontroUen i Ti'<riinn. var ej aviserad angfiende tp.

Jvgtjänsteman medföljde tp strSokaa Cällivare « Siks—

gränsen - Boden C. NSgon instruktion fanns icke.

BevRlmiTiR.

I Kristineham don 17/10 polis vid stn, men ingen

avspärrning.

I Skinnskattcberg den 17/10 ingen bevakning.

I BellnUs " 23/10 bevaloiing av civil polls\^j>
man

I Krylbo " " föredömlig avspärrning.

Uniformerade poliser torde vara att föredraga vid av-

apärming av stnomrfiden istället för militära poster, enär • ^

dessa senare i regel oj uppträda militäriskt. Hälsning på

svensk off utföres endast i undantogsfall utan tillsägelse,

och utländsk off erhåller så gott som aldrig hälsning..

Polis BEdföljde tp sträckan Boden C - Riksgränsen -

Tännäs. Någon instruktion hade denne ej erhållit.

Under tp äerviic - Boden C var tåget vid uppehåll i

Kiruna (Malmbangården) den 23/IO bevakat av tvä iwlisoän

samt militärptr 1+2 utöver den personal, som medföljde tp

(kontrollpersonal 1 + 2 och en polis], vilket föreföll öveiv

drivet.

Jvgpersonalena uuT^trtidande.

En vanlig företeelse V::, att jvgpersonal nyfiket

granskar tSget och dc sårade och ej anser aig behöva åtlyda

kontrollperocmals eUei' pollsmana tillsögolser, Be norska

eldrona oatalrde, att dc vid flora tillfällen blivit till

frågade av jvgtjänstemän, "om de voro quislingar, eftersom

de arbetade Tdr tyskdjävlcma".

I Koisepakte den I9/1O demonstrerade en banvakt gencm
-.tt göra V-teclton.
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Eontrolloffloer på
tyskt sjukbuståg
med rapport.

Earlotads

fOrararsoarådesatal)

Ink. d. 21/1 1944 Dnr. Hll99
Ej®, d. 21/1 1944 Br Hl 1991»

ring som kontrolloffiosr på

V. Hill t&röe fal B staben -flarvlk t. CJiarlottenberg den 1
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HBrmed får Jag TÖrdaaq^^^|^P rapport efter kommende-
yg C|[^iot^*iiibere-

if/11944.;

Avg 21/1 1944 Expnr H 243

1  JL Försvarsstaben avd K.
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Vid uppehåll i Krylbo, där utdelning éy^slvbr sker ^noo tys
ka legationens försorg, gjordes även uppehåll med en transport

av norska flyktingar, vilka syntes färdas utan tränsportchef.

Härvid förekdnraio en del demonstrationer i samband med sjuk-

hustågets avgång av norrmän, som vid uppehållet lämnat tågat.

Det måste anses mindre lämpligt, att två transporter av ifrå

gavarande art samtidigt göra uppehåll på samma station.

. Karlstad den 2C . januari 1944.
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Den 26/1 1944.
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Delglvee Statlonelnspelrtoren Krylbo

för uttalande.

^SlÄJt^jNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

STATENS JARNVÄQAR

KRYLBO iV

27 JAN. 1944
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Stockholm.

Tåg 4201 den IV/l ank 12.36 som tyskt sjukhuståg
och avg som 9451 kl 14.22. Tåget exp å spår 2. Med tåg 420 -

•SDj tåg 10 samma dag transporterades 24o norrmän till Falun.
Tåget ank kl 14.18 och intogs å spår 5 för att det icke skulle
komma i närheten av sjukhuståget. Stationen var avspärrad och
2 polismän från Krylho bevakade plattformarna med biträde av
de svenslca militärerna å s jukhuståget. Vid tågs 4^ ank gingo
en del av norrmännen ut på plattformen intill/^ciiretia tåg, men
anmodades omedelbart av Uins Axelsson, att åter taga plats i

sina vagnar. Några demonstrationer förekommo icke förutom
några mindre skrik vii sjukhustågets avgång. Polisman Weyborn,
som befann sig på plattformen intill sjukhuståget,iha$!.,icke
heller märkt något, förutom vad som ovan angivits-,'-^"^ylbp
den 27 januari 1944-.

1944. Delgivas Byråchefen. Persontraflkbyrän under hemställan om samråd vid
ordnandet av ev. transporter framdeles av samma slag i syfte att förebygga

friktioner.
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