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"(gNGL. JiEHVÄGSSTYRELSEN • '. ••• ■ ' ' ' '' ■ ■
Militärbyrån .. • • ./:• "-i;, . ••• ' v-

Dnr Mtbr Ty 31/43 ' - ' ' V' ' '

Den 11/5J945.' ' - • * ' V J

Påteökning' ' ''

vv ; . p skrivelse till Avdch Fst/K från II. Militärbefälet, v\,' ■ •",.

Stftbsexpeditionen/Sekt I, Nr 84I, den 6/4 1943» '

Återställas till Avdelningschefen vid Försvarsstabens Konmunikatio

avdelning efter tagen dél. '

Tåget ankom 28/3 Hl Q715 ocli avgick kl IOO4 sedan köksvagne.n kl ■ OS-

frånkopplats och ställts under bevakning av 3J-polis som kl I9OO,avlöste

av militärbevakning. ' '

Att såväl fostab- som landsfiskal icke underrättats förrän kl ,1700

beror på .

att kontrollofficern icke före avgången från Långsele säkerställt

meddelandö till lokala militär- och polismyndigheter, :• '

att stationen icke på eget initiativ underrättat dessa utan begärt

fortsatt förhållningsorder från Mtbr och

att härvid handläggningen inom Mtbr fördröjts genom dåvarande ;"sön

dagspassning", varigenom stationen först kl I63O påmints om att underxät

de lokala myndigheterna.

Berörd .iämvägspersonal har erinrats om vikten av att lokala myndi

heter snabbt underrättas. Den tyska personalen har emellertid aldrig Is

nats utan bevakning.

KUNGL. JÄHM VÄGS STYRELSEN

v. Horn ■

Bestyrkes å
tjänstens vägnar:

i3 mm



1, Vagnen sattes 20/5 kl , varvid 2 man kökspersonal kvarlämnad^

2. Tkl (Stf?) Långsele anmälde omedelbart, omkring kl förhållar.

det för bef. för bevakningsförbandet i Långsela, från vilket bevakning a-,

■ den .tyska personalen ̂ ordnades redan kl

3.

4. -.'.i , .3 J ... •.

iRMVAeJ

Dnr Ty 31/43
Den 7/5 .1943 Delgives Stf Ln för uttalande, som bifogas akten.

.KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN



Ink. d. 19.^. tiil
KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSE

MILITÄRBYRÅN

Militärtyrån,

Stockholm,

Tåg 10123 den 28/3 19+3 ank. Ln kl, 7,1? och avg. kl. 10,04 sedan

permittenterna utspisats och köksvagnen frånkopplats. Bevakningen av den

ur tåget kvartagna köksvagnen och de två tyska kockarna övertogs omkr.

kl, 10,0 av manskap ur bevakningsgrupp 2 med bevfm lialmstedt som befäl

havare.

Tågklareraren Sts Ringvall begärde genom fknt Nilsson omkring kl,

10,5 förhållningsorder från Hilitärbyrån, Därvid erhölls besked att order

senare skulle lämnas, Omkr. kl. I3.0 ringde Sts Ringvall ånyo upp liili-

tärbyrån och begärde svar huru med tyskarna skulle förfaras. Omkr. kl.

16,30 erhölls från Hilitärbyrån besked att bevakningen skulle övertagas

av polismyndigheten. Härom underrättades polisuppsyningsmannen i Långsele

omedelbart /av stk $755 Borin, som mottog tfnmeddelandet/. Sedan förhand

lingar förts mellan polisuppsyningsmannen och landsfiskalen i Sollefteå

samt fobstaben i Härnösand avlöstes vårt bevakningsmanskap omkr. kl. 19*0

den 28/3 1943 av manskap från fältpost 64621.

Långsele den 8 maj 1943»
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