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1. San vid VMM 20.-21. oktobar tågat aadfBlJanda SJ bavalcningaparaoaal

har laka Ovarakrldit aioa hafogahhatar ooh hagHrt någaa paeagraaaknlng

vara alg under fäidan eller undar uppabAllat 1 OKllivara. Barörd peraonali

havaknlngsnttnnen 8.1. SrUcaaon Haparanda - Oglllvare, laoffs CUlivara -

Botlag ooh Skoglt^ Botlag - Storllaa, aaknar Ubmadoa oa daa fråa tyak
alda påtalade föraerada passgranakaiagaa 1 agUlvara. Badarailkalng pågår

1 i^a att utrOaa, vilka pexaoner aoa Svar huvud batrått tågat undar uppa-

hållet 1 GKlllvara.

2. Sen 12. novaabar aaaäldaa att raaervatloa av axtra aowaga tör RUako»-

■leaarle Terbovea begttrta dan 12.-13/11 RBlalngboig - Oalo.
IVratagan underaölmlng utvlaar

att froMtällalagoa aått 1'raflklaBpektdraa HKlaln^xg frfia avanaka baaklbk
nlagaa 1 KUpaahaoa utaa att vara fthraadlad av reaalQrråfbraatåadaraa 1 Kö-
panhaaa»

att extra vaga flok dragaa fråa OStaborg till Bålalagborg för att dBr laattt-
taa 1 tåget,

att 1 vagaaa aedföljda auuoa 2 paraoaar aaat
att ordlaarla aowagaaa HKlalnåberg - Baldaa aaotldlgt hade teaaa kaadar

till ett aatal av S/lI oob 4/^ZZ.

Sto<dchola daa 16. aovaabar 1942.

v. Horn

Till åvdalalngaobefaa vid FÖravareatabaaa KoMMikatlonaavdaInlag
Knagl. TTtrikaadapartenentat.



Avskrift,

V25 lili Vv! i 11 jJ! I. OCJ '>i i £ .' V i'*-..!.; . t;

Bfv.'-»vi^ f,U>A!;l' "i .( '"<■■'• ■JC,AC-r.:i.-!, H^iSiSk Jiänoeri3':s:'(n.tnAavs.,; .iv.. ; !i.ir; ■[,'!
bsoii;^.o iiO^o tyxi-.ri txät 9>La372 ii&<I .sx^viX i :■■ . .>.! i ^

Ter1>eTea med aitf

emieitmtå||i3|:%0te(ief«i}£«t «%Bt på élwi^eaa

Aaalåådo^^iilX'lbptHreBd^^'«t#'«riitcäUét--«^dMiid<fj'%ai^flli^^åvei%%«g det'
>-v antali' fet? vilKét getboMsetUlatåliå■ l»l6%£ae^' eiéih Mvtl jate Set '1&>

-&> ii»af«ftdé'>'på«eiä«ee gei^ieiBdt^^eiejBf-tMMlil-cåiäi^n^X'^^ ' ^ 'i

2. NUata gAag rlkakonnlaaarlfiii skulle-béglVB Él|; till FiäLaBd, gjox

des fkanetällnixis om gSBomveaa fOr baUfi extratås föret dagen Imtan re-

^ san cfkulle ågå ium. 1 aaieidniiig' till i-ikfikefiohlésaria-
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station var utsatt 1 tidtabellen och fSranleédes av ombyte av tågbe-

tjäning ooh bevaknincapersonal, Hågon passkontroll fi^rekom givetvis

ioke i Gällivare. Den svenske konduktKr, som i Gällivare eteg ombord

p& tåget» begärde ein plikt likmätlgt av den norske sovvagnskonduk-

tbren uppgift ora antalet medresande i extiratåget och fioki av denne

låna förteckningen över de medresande. Kontrollen hade karaktären

av en självklar löpande åt£fl»ä av jfimvägsteknisk natur. Det iir o-

förståeligt, huru åtgärden av de medresande kunnat uppfattas som nå

gon slags passkontroll.

4» Kikskormlsearlens återresa från Haparanda till Stoi"iien vid

detta tillfälle synes bl.-nd berörd?» sventika inyndi,:het-'r liava efter

lämnat eti något bl!indv.'.t intryok. I detta avaoeride liänvieuB till

JMmvägsatyrelsens 1 utdr.»». nedan återgivna yttrande angående reoanj

"Styreisan saknar diirfbr anledning att fördölja don oaof ndigiieten,
att de extratåg, aom för rikskommiaauriateta rökning framförts
Storlien—Hapar-mda den 1? - lé och åter den 20 - 21 oktober ådra
git sig en mindre amlckrande uppmärksamiist på grund av den uppslupp
na sintaosatamning, aom viaaa utlöndeka reaonärer givit utlopp för.
itskilllgä up.triidde beraaade. Dan 16 oktobor utförde n:'£;ra herrar
inför "öppen ridå" ,i'i GUllivare station cn lek, inuebUrande att de -
tagarna överbjödo v:^ranör3 1 förmågan att föraköna varandras an-
silcten genom påtryckning av olika stämplar o.s.v. Såsom en följd av
sällskapslivet i-A åtcrreaun iakttogs den 21 oktober en pyjamas-
klädd herre på en vagnsplattform under ui ehåliet 1 Catorsund."

5, Den 12 november anmäldes, att rikskommlssarion önskade raamma

kväll disponera on ektra scv/arn Ilälaingborc-Oslo. Dör att tillmöteDgfc
framställningen fick en va;:n dragas från Göteborg ned till Hälsingborg

för att dSr insättas i tåget. När rlkskommisparien finlände till HMl-

flingborg, visade det sig, att han beledsagades endast av en person,

ehuru vid anmälningen till svenska beskickningen i Köpenhamn upigi-

vits, att hans följe uppgick till 9 personer. Den insatta extra sov

vagnen hiJrbärgerade följalctligen endast två personer. SamtldiBt hade

den ordinarie sovvagnen HKlsingborg-Halden ett flertal tomma fcupcer.

6, Den 14 januari begärd® rikskommiesarlen på Sfunma sätt insättan

de av en extra sovvagn för resa samma dag från HHläingborg till Oslo.

Då evoneka personvagnar i trafik på Norge på deraia linje ioke framföras
längre än till Halden, underrättades vederbörande, att extravagn vie-
serligen kunde ställas till förfogande redan samma dag nen endast till



- 3 -

Halden» Efter ankomstenaent pft kvöllen till Hälsingborg Insioteraae

omellertiä rikekonunissarien p& att vagnen., skulle fortsätta till Oslo.

Här Järnvägsstyrelsen ioke kunde tillmöteoGåi denna framställning, med
delades, att rlkskomralasarien blivit sjuk, vilket nädvS-ndiggjoi^e resa

utan ombyte till Oslo, Praaställningen beviljades därefter,

Stockholm den 20 Januari 1943,

Bf.
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Stoektolm dm 13 febraari 1943.

ygrtroligt. 1 bil.

Stockholm den 15 februari 1943.
överlämnas jämte bilaga till

Major von Horn, Kungl. Järnvägs
styrelsen, fbJ förtrolig kännedom.

Chef#rer Politiska Avdelningen.

Broder,

I

Anledningen till att vi icke besvarat den med 1214 Gr 2.11.42 oeh

®®d Ditt handbrev eamma dag vidarebefordrade, av rikskonuniesariatet

^  framförda anmärkningen mot behandlingen av heri Terboven och hane föl-

^1^ js under en resa genom Sverige i november 1942 är snarast, att det
synts oss så befängt, att rikskommissärien - efter allt det tillnStes-

gående, som vise.to honom i samband mod hans täta ooh alltid lika has

tigt påkomna resor genom Sverige - skiaie giva uttryck åt missbelätea-

het med behandlingen här, att vi icke trott att saken från tysk sida

»Imlle fullföljas. Här nu ändå så ̂ ett, får jag bedja TUg att vilja

med ledning av de uppgifter, som lämnas under pxmkt 3 i närslutna pro

memoria tillbakavisa anmärkningen. Den är i själva verket lika obefo

gad, som om en resande i ett tåg skulle känna sig trakasserad, därest

två konduktörer i korridoren utbytte rutinmässiga upplysningar om an

talet medresande.

I promemorian lämnas en del upplysningar om olika omständigheter

i samband med andra rikskommissariens genomresor. Dessa ha alltid för

anlett trassel och svårigheter,- vilket jag ber W.g framföra till ve

derbörande i rikskommissariatet - och man kosmier här nog att draga slc

för att till en annan gång bevilja lättnader för lerboven ooh b«mn

följe 1 fora av tillstånd till extratåg eto,

Söderblom.

Berr Generalkonsuln m.m. C. Westring,

• ■f
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T.f. generalkonsul öhrvall har per telefon denna dag medd.:lat,

att dr Schiedemayer, Reichskommissariat, hemställt att ett svenskt
extratåg måtte stäl]as till förfogande för rikskommissariens resa
från Trondheim till Torneå den 1 instundande mars och åter från Torneå

till Trondheim den 12 mars.

Efter föredragning för herr Söderblom har jag denna dag per te
lefon meddelat öhrvall, att det begärda extratåget tyvärr icke kunde

ställas till förfogande, då trafiken på de svenska järnvägarna, sär- ■;
skilt av militär art, för närvarande vore ytterst stor. Däremot vore
man å svensk sida beredd att ställa en extra svensk sovvagn till för
fogande dels för resan Haparanda - Oslo över Krylbo - Hallsberg -
Charlottenberg, detta hade, enligt vad jag samtidigt meddelade öhr
vall, delgivits härvarande tyske transportofficer såsom svar på en
liknande från denne framförd förfrågan, dels såvitt jag kunde förstå
även för det fall att rikskommissarien ville begagna tåglägenhet ge
nom Sverige i riktning mot Haparanda.

Stockholm den 18 februari 1943.
Ift.




