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Tacksamt eiitännande herr byråchefens svar å vårt brev den

é slstlidne november betr. försäljning av vissa varor till inter

nerade tyska soldater vid Krylbo station den 25 oktober få vi

härmed äran översända avskrift av vår skrivelse till vår avdel

ning i Krylbo, samtidigt som vi översända de av vederbörande

militära myndigheter avgivna yttrandena.

Med utmärkt högaktning

För8v.Jfimv8 mannBfUit
rolss

w
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Ätei^oamande tilP ärendet eng^. av avdelningen gjord anmälan
ang. försäljning av vissa varuslag till tyska internerade den SJ

sistlidne oktober få vi härmed meddela, att ärendet har genom

byråéhefen för järnvägsstyrelsens railltärbyrå varit remitterat

till vederbörande militära nq^igbster för utredning,

Ohsfen för IfMgavarande tiJaria>öbt' har därvid förklarat, att

de tyska internerade hade före avresan från intemeringslägret er

hållit tobakskuponger av svensks! m^iöal^eter samt en mindre summa

svenska pengar,enl. uppgift av tysfcy-konsuln i Luleå med veder

börligt tillstånd för att kunna Inköpa tobak och andra småsaker,

som de behövde under transporten. Då tåget gjorde uppehåll i Krylbo»

eihöll transportchéfen äiedäelhii^'^t®Vt8(®l»nibitåfälet# att personal
från tyska besklokningai enl, teléföhiheääölanäo från försvarsstaben

medgivits rätt att beträda tåget för utbetalande av löner och

utdelande av gåvor. Intyg härom har transportohefen bilagt utred
ningen. Transportsehefens assistent l&dé då redan gjort inköp
av tobaksvaror för de eitoållnå kupongerna och hade även anskaffat
8 å 10 st. amåväskor av enklaste slag avsedda för att några av de
tyska^soldaterna skulle kunna förvara sina Sgddelar i. Transport-
chefen meddelar vidåre', att'méd iiÄaä'^åFöÖrä%ar inköp för de i
transporten medföljande tyskarna gtn'Ä&*f8ijebefaiots förmedling av-

W
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slutade. Deaeutom förekom försäljning av to-flor ta.ll
ter, villca hade fotskador, samt inköp av lika stort antal handskar
till soldater, som hade handakador. Transportohafen meddelar vidi^
re att försök ha gjorts till ytterligare försäljningar, men hade
detta avvisats av den tyska besklckningspersonalen. Transport-
chefen tillbakavisar s&lunda med bestämdhet att någon fri affärs
verksamhet förekom. Såsom bevis härför anför han vidare, att de
affärsbiträden, som nedsänts till stationen med ifrågavarande varor,
hade gjort försök att närma^sig tåget för direktförsäljning men
luTde han därvid avvisat dessa, då fråga var om att hålla dem borta
från förbindelse laed tåget. Bl.a. framhållas, att 1). å 5 personer
hade önskat närma sig tåget för att överlämna gåvor, vilket e-
mellortid ioke hade medgivits. Iransportohefen framhåller i sin
svarsskrivelse, att han anser avdeln ngen skrivelse innehålla ^
on mycket ful beskyllning att följebefulet skulle gjort särskilda
medgivanden, emedan de jntemerade voro tyskar och för att stå
på god fot med dam och/framför allt, att svenska soldater
ha erhållit sämre behandling. Han framhåller vidare, att från
befälets sida göres självfallet ingen skillnad vid behandling

av internerade beroende på nationaliteten. Lika litet som de

tyska soldaterna erhålla bättre behandling i nå.got avseende.
Vidare framhåller han, att följebefälet strävade efter att upp

träda korrekt enl. givna instruktioner.

Med don Tindersökning, som sålunda vidtagits, framhåller by

råchefen för militärbyrån, att de på förmodanden och avståndaiaktta-

gelser grundade beskyllningarna och omdömena få betraktas vara
!,> V . orättvisa.

,,,, I Från förbundsstyrelsens sida ha vi med vad ovan anförts
"V • ; v

ansett saken vara utagerad och får betraktas såsom en intern ange

lägenhet och icke föranleda något offentligt omnämnande.

\\\\^
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Rapport

till förbundsstyrelson.

I enlighet med av förbundsstyrelsen givet uppdrag har un

dertecknad besökt avd, 51» Krylbo,' den 15 hUstlidne februari i

och för behandling av frågan om försäljning av varor m.m. till

sårade'tyskar, som voro på far(i"gehbm Sverige från Finland till

Tyskland.

Ärendet har tidigare behandlats inom förbundsstyrelsen och

i anledning av en anmaian från avdelningen den 2 sistlidna novem

ber om händelsen ifråga ha övbblägE^ingar "förevarit mellan oss

och järnvägsstyrelsen, varvid äirendét påtäläts och avskrift av

avdelningens skrivelse den 2 sistlidne november även överlämnats.

Järnvägsstyrelsens militärbyrå har sédermera i skrivelse till

förbundet den 22 sistlidne debéiriber moddeiat resultatet av sin

undersökning, varav framgått, att den företagna undersökningen

ioké bekräftat avd. 5I anmälan.' Kuhgl. Styrelsen anför bl,a.,

att av utredningen och de därvid givna förklaringarna torde fram

gå, att de av kjrylbbavdelningeh'"närmast på 'förmodanden och av-

ståhdsikkttagelser" grundade béTBkyllningarna och omdömena äro

orättvisa. Vid undertecknads-uttdersökning i ärendet hade jag

först samtal med avdelningens ordförande, förbundskamrat Ström.

Denne anförde bl.a., att yid sådana tåg, varom här är fråga och

som göra uppehåll i Krylbo, förfares" i regel så, att plattformar

na vid det spår, å'"vilket tåget framgår, hielt avspärras för all

mänheten. Den lokala po iisen^ä veris bin StatSpblis och militär be

vakar avspärrningen. Då en tåggrupp' befiriiier sig inne å statio

nen" samtidigt med det utlärid3lci^'ki^"itärtå'gét, bevakas' sistnämnda

tåg av polis och militär, som hs'ii"ll uppgift bl,a. att förhindra

obehörig, kommuniseririg mellan'allmänheten' och resp. militärtågs

resande och personal. ' ■

Vad beträffar detta Spécieliä fall ̂ onimo tyskarna med ett

tåg norrifrån. De vagsar, vari de färdades, antagligen två bog-

'giévågriår, avkopplades i Ki^föoj "där "de" blévo ståeride cirka 2 å

5''liÄär,'"varb^ "'dé •■via'lréa'Éf#e'b ^^^'Sdeföt ^Äs'd anriat 'tåg. 'trrider
tiden för uppehållet hade vågnaraå inväjilats åspår 1 och befunrib
sig söder om stationshuset ochungefär vid den barack, i vilken
militär utspisas.
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S-fcröms uppgifter till förbundastyrelaen grundades på ut

sagor, han erhållit av personer, som han själv ansåg tillförlit

liga. Han hade s jälv icke. varit närvarande och sett vad som

förevarit, under det att de ovan berörda vagnarna stodo inne på

stationen, enär han under tiden ankommit med ett tåg till Krylbo

och direkt från tåget begivit sig hem. Ström underströk vidare,

att enligt SJ utfärdade,bestämmelser det föreligger förbud mot

försäljning inom SJ område, av andrq än Pressbyrån och Frälsnings

armén samt möjligen något annat företag.

Under hänvisning till, nedanstående vittnesberättelser ansåg

Ström, att detta förbud överträtts- och även förbudet för allmän- '■

heten att ha tillträde tili-i,plattfermama, då tåg med utlänska

militärer stå inne på stationen. Han hade i andra hand hört, att

varor skulle ha tillhandahållits å plattformen under uppehållet

ooh-efter vad-han-försportsa skulle^ifrågavarande varor levererats

från firma Lundkvists Eftertr., firma Oskaria och Hugo Holms To

baksaffär i Krylbo. Han ville emellertid understryka, att uppgif

terna, lämnats honom av.^ per söners', som han ansåg trovärdiga,

I anledning av vad vid:-8verläggningarna med avdelningens

ordförande Ström förekommit uppsöktes jag sedermera av avdelning- j

ens m(

Jande,

ens medlem, banvakten- 1696 Johansson i: Krylbo, som berättade föl- |

Han hade varit närvarande vid ovanberörda tillfälle- och i

tjänsteärende uppehållit sig-å plattformen. Han gick förbi vagnar-i

na, då desamma stodo på spår. 1,;för att fullgöra ett tjänsteupp-'
1

T  I drag ooh då;-fiok han sej-ia-ttiåtmlnstonertvå personer funnos på > ,
plattformen, som levererade, äror till .tyskarna. Han kunde iakt-

^  taga detta så mycket mera-som han befann sig på ett avstånd från
dessa personer av, högst 7 å 8 meter. Han såg icke direkt, att

betalning erlades, men däremot ville han myoket bestämt framhålla,

att han iakttog, att tyskamst .?hade .penningar redo. 1 händerna.

Johanson hade -senare fåt t >hör a ;,att idet iskulle var a. folk från; , j-,
Oskaria och Lundkvist, men han, kunde icke bestämt säga, att dessa

personer, vilka..han icke käjid.e, ..represéntefää.e dessa,firmor.-.Jo

hansson kände-väl-till, tatt)r9ndas!,t-g-re.aiahyrån,. A.B. Trafikrestau-

ranter och.Frälsningsarmén .hade..-rätt. -ttll-försäljning å stationens
t

plattformar. .De,. ;som levererade .,varorna, voro icke några från .
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nysanämda firmor och Institutlorier. Vad beträffar de varor, som
tillhandahöllos, uppgav Johansson, att han såg, att det var toff
lor och resväxkor. som uthjddos. Huru länge affärerna pågingo.
kunde han med bestämdhet icke uttala sig om. men under den stund
_ 5 å 6.minuter - han hade.^illfälle Jitt på nära håll iakttaga
händelsen, var det rätt livligt.ifråga om varornas överlämnande
till tyskarna och tyskarna.atraickte,ut händerna mot ovannämnda
personer, som tillhandahöllo varorna, lite varstans från fönster
o.s .v. i vagnarna.

Johansson uppgav, att han tidigare rätt ofta sett dessa

tåg, när de stodo inne på stationen, men han hade aldrig tidigare
konstaterat, att försäljning eller, utbjudning av varor ägt rum
p& det sätt, som skedde 1: nu/örevarande fall. Bevakningen hade
vid dessa tillfällen varit så sträng, att han någon gång tidigare
t.o.m. förvägrats tillträde^ till plattformen, då ett dylikt tyskt
militärtåg stod inne, oaktat.,han innehade av militären utfärdat
;;;;;;:;;7rt.'"''joi^sson
avdelningens ordförande .Straia.a,v,eh,.e??^^ från någon av de

ovannämnda firmorna fått meddelande om att det sålts varor på
plattformen vid IfrågavarähAh tillfälle.

Avdelningens ordförande; yll?.,e,,till sina förut lämnade upp-^

gifter tillägga, att avdelningen som sådan intet hellre önskar
än att en objektiv undersökning av vad som förekommit vid hlibrda
tillfäl^r^^i^^r^ll Stånd., Han ville bestämt tillbakavisa på-
ståendet om, att avdelningens iakttagelser skulle grunda sig på
"förmodanden eller avståndsiakttagelser". Vid avdelningens möte.,

^ yefter det att detta inte,rmeazo..ip.träffat, hade han i egenskap av.
avdelningsstyrelsens: ordfös.shde.,haftitilifälle åhöra de redogörel-

^ - i ser för saken, som därvid lämnadesnoch.i-enlighet med avdelningens
beslut till förbundsstyrelsen redogöra för stänningen bland av

delningens medlemmar i anlednlng.".av:det'inträffade. Detta hade .
han också fhllgjprt i pch;;med. sin'skrivelse till förbundsstyrelsen

den 2 sistlidne november. Han ville-också säga, att å avdelning

ens möte under. behandlingen.';av..denna fråga det före fanns en upp-,

rörd stämning hland deltaj^rna.pångrvnd^av vad som förekommit
och. som icke ansågs stå':lrfivsF.ensstäimjiel3e. med de, plikter, som

^landet hade att iakttaga, dåiöessa utlänska militärtåg transite-
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rades genom landet. StfBm meddelade också, att han talat med ett
av affärstoitrSdena från någon av firmorna och denne hade på hans
förfrågan, medgivit för StrBm, att varor fBraålts vid meronmämn.da

tillfälle. •

E.o. atatlonakarlen K.-E; Johnsson;

Han hade från sitt hem anlänt till stationen omkring kl.

12,50 för att börja sin tjänatgöring därstädes. Johnsson hade

då sett, att mycket folk var'i rörelse och han såg även biträden

från affärer 1 Krylbo. En dam, som Johnsson för övrigt kände

personligen, uppehöll sig å plattformen. Tågsättet stod redan

då. på spår 1. Han kom snett över bangården för att gå till res
godsmagasinet. Han såg, att den lokala polisbevakningen fanns å
stationen och denna patrullerade fram och åter på plattformen.

Han fäste sig vid detta förhållande Just därför att det annars

brukar vara förbjudet för-allmänheten att vistas på stationens

resp. plattformar, då utlänska militärtåg stå inne. Allmänheten
erhöll då.icke tillträde till den plattform, vid vilken militär-

tåge.t! s tod. Han, kunde i åktta^a^oätt-de biträden, s om levererade
varor till tåget, hade kartonger och andra saker med sig. Johns

son fick den bestämda uppfattningen, att soldaterna togo emot va-

ror från både kupédörrarna och fönstren, men han såg däremot icke,

om betalning för varorna erlades eller Tågsättet stod unge- ,

rär vid militärmatsalen, så att avståndet därifrån och till platsenj

dtanför resgodsmagasinet, där Johnsson-uppehöll sig, torde upp

skattas till cirka 75 ä 100 mftter. Han "stannade till" och obser

verade vad han nu berättat om under några minuter och anledningen

härtill var, som han tidigaré även nämnt; att situationen föreföll ^
honom egendomlig, ̂lldensliund han-tidigaré icke sett, att allmän- j
heten hade tillträde till statioflens plättformar, då utlänska

militärer stodo inne på stationen. Det hade för övrigt varit ett

I allmänt samtalsämne, att försäljning vid detta tillfälle förekom.
Johnsson' Omtaladé:'ävon, att.^det vid'någbt tillfälle tidigaré hade

inträffat, att han varit ledig frfih sin-tjänst och gått ned till

stationen för att göra sig'i&Hdérrättäd"öm-sih tjänstgöring påföl

jande dag, då det ajått utländskt, militär tåg inne på stationen,
polisen hade då velat vägra honörn ̂ tillträde till plattformen,

oaktatvde mycket iväl ktot tJtldidiöiibm. . .'Han hade då. varit civilt

klädd. Johnsson ville också säga, att ovannämnda dam, som han
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personuse» .«d.. v„. «l« «»» ';
P»PP1 W„o. P4 v,6 till tlset Mr».d, .» stor l».to„g o.h „Ur.
.l„dr. p.l..t pS «■»»• „.,„»dlgPel.r

Vid mitt besök möjliggjordas p& grund av oii
l.p. P»P -Ig .tt MP. »dra par.».r. - »">•
1P„. 1 ..P.r. E»ll.«id ha aadar^r. tUl »dartaoknad lhkoh»t
akrirtliga uppginar Pri, , ,„ , Part.U lohanaaoh oo

■  ..^a^-aarlah OarharU^U^. "Ik. Itarglva. har hadah,
■DS jag ald tlll«llat IfrSg. rar 1 tjgnat intill da »agnar,

»ÄiWÄ- .gda r»;'Äav Jag Pdrr^ad »var dan «.t t^
hama riktada hnmi»»- ^ '
raakor ..... an. h.ra Pra. till d.a.a ra.ar, Ull .in P rr^d
Ippak jaé aada» aa aranaka aadlar dal. nar .ot ..rkan. rarPdr dat
atod «!rt P»r .ig. att »ppan' aPPdr PdralSg. Stråk d.raPtar k»
a„ kri«,a apringanda dkriPrS.i ™d .»»aka aadlar i aln hand
,.g ,J rar i tillfäll. at_tja_o. aPPärarna_farta.tta. k». Jag
inta rttr. .Ig »Idara 1 aakan. Ba^k^ingah, »Id daaaa ragn» an-
aSg Jag'»ara god. dS kBplnganj, pollaaän Jä.ta atatlpnahaPä roro
närvarande. „ _

Tu daaaa adna laJtttMjalaar »ro .ad rarkllghatan drarana-
stämmande intygar jag.

Krylbo den 26 februari 19^5•
Bertil Johansson

E.o. stka"

.  I

■vid da tyaka Intamaradaa oppahSll 1 Krjlho hlar Jag rltt-
„a till att •hSgot aSldaa» till da. gano. knpéPänatran. I .1»
tjänst hade jag min väg förbi de två vagnarna, som stodo
.tällda pä .Pär 1. addra dalan ar atatlonan. Käplngana po 1 -
patrdllarada dä rid tlllPällat Intill da„ längat norrnt atäahd.
aagnan. anllgt .In dppPatthlng tär att PBrhlndra clrllparaonar

wsikon övrig vakt observerade jag ej.att närma sig vagnarna. Någon övrig vaa ,, _ =
nriprna såg jag personer, som sträckte u.pDå jag passerade vagnarna» 8 J »/.ir-vo -

j,. . . \ v t till de i fönstren stående tyskarna, vilka i sin ur r :paket ä hastigheten inte kunde urskilja. Vilka ,
\tillbaks något, som jag i has g » i »ankänna

^  p.odd nere på plattformen, kunde jag ej igenkänna,personer, som stodo P
Tiden vid tiimllöt var ustrax före kl. 15-0. Innan avg n

J
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lé.32 på spår 2, observerade jag tobakshandlare Hugo Holm med

en kartong gående till detta tåg. ' Något mer av händelsen kan

jag ej erinra mig.

Gerhard I. Lindmark

B,o. stk."

.  Med anledning av vad sp^,, sålunda förpkommlt 00h med hänsyn

till att avdelningen icke kan godkänna det resultat, vartill järn

vägsstyrelsen kommit, tillåter undertecknad sig hemställa, att

förbundsstyrelsen måtte hos järnvägsstyrelsen begära en ytter

ligare utredning i saken, varvid undersökning lämpligen borde

kunna ske i form av A-förhör, , ,

Stockholm dsn 6 mars 1914-5 •

Gustaf Andersson
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Kungl. Järnvägsstyrelsen,
r

Militärbyrån.

I Blirivelse till oss den 22 nästlldne december har

Kungl. Styrelsen lämnat redogörelse ang. veitställd utred

ning i anledning av tidigare framställning från förbunds

styrelsen berörande påstådd förekommen försäljning ev varor

m.m. till sårade tyskar i Krylbo den 23 sistlidne oktober

under berörda militärpersoners uppehåll å Krylbo station

vid genomresa från Finland till Tyskland.

I anledning av från vår avdelning 51 1 Krylbo inkomna

uppgifter, varav framgår, att Kungl. Styrelsens uppfattning

beträffande meromnäranda förhållanden ioke kunnat av densamma

godtagas, har förbundets sekreterare Gustaf Andersson erhållit

förbundsstyrelsens uppdrag att på.ort och ställe närmare

undersöka vad som av avdelningen och dess medlemmar kunde

anföras i anledning ovanberörda svar från Kungl. Styrelsen.

över sitt besök i Krylbo har sekreterare Andersson upp

rättat i avskrift bilagda rapport-ang. de samtal han haft med .

medlemmar inom värt förbunds avdelning 1 Krylbo rörande ifråga

varande ärende.

Med anledning av innehållet 1 Ånderssona rapport och

på grund av förbundsstyrelsens i ̂ endet fattade beslut få vi

med översändande av nyssnämnda avskrift av rapporten hos

Kungl. Styrelsen hemställa, att en ytterligare utredning i

ärendet företages och att denna"särskilt avsgiL vad den järn-

vägspersonal i Krylbo, vilken kommit 1 närmare kontakt med
_ ̂ '

de förhållanden, som stodo i. samband med den omnämnda för-

aäljningen m.m. under uppehållet 1 Krylbo, har att anf^a,

varvid Å-fÖrhör i ärendet för utrönandet av riktigheten av
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de gjorda påståendena enligt förbundsstyrelsens mening torde böra
hållas. Förbundsstyrelsen är därvid tacksam för att bliva satt i
tillfälle att genom utsedd representant närvara vid ett eventuellt
sådant förhör.

Stockholm den 7 april 19^5.

FöpSv. JäpnvggsmannaförtiimJ

W
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JÄRNVÄGSSTYRELSEN d. 1)A| Ä"!.!
Ombudsmannén KPNGL jAWi ivAi./;-, ! f . .< H

R/i IL11A > \ t-ji A rJ

Anhålles ttt {ivo/sskrivclse ovanstående
diarletwmmer anglves.

Ii
1"

Till

Byråchefen,

Militärbyrån.

I anledning ar Srenska Järnvägsmannaförbundets skrivel

se den 7 april 1948, Vari anhålles om A-förhör för vinnande

av utredning"rörande föiisäljning av varor m.m. å Krylbo järn

vägsstation den-lS-februari 1945 till utländska militärer,

söm transporterats i s.k. inväliätåg, får jag framhålla fö^

jande.

Av den gjorda utredningen framgår att personal från ve

derbörande lands beskickning erhållit rätt att beträda tåg

et för utbetalning av löner och utdelning av gåvor. Även

hade med tillstånd av den medföljande svenska militären in

köp gjorts av•tobaksvaror samt av vissa mindre väskor och

tofflor, som de sårade behövde. De närmare bestämmelserna

^  rörande ordningen vid invalidtåg måste ankomma på de mili-

tära "myndigheterna, som "ha-uppsikt över'tåget. Detta tåg är

av sådant säreget slag, att Statens järnvägars vanliga ord

ningsföreskrifter icke utan vidare kunna tillämpas beträf-

\^/ fande detsamma, utan får härvidlag vederbörande bevaknings-

chef träffa avgöranden. För Statens järnvägars del har

icke förelegat någon a^rl£ning.^ot ordningen vid ifrågava
rande tåg och förefinnes därför ioke hfeUer någon anledning

att vidtaga A-förhör 1 saken. : Jag får därför föreslå, att

Militärbyrån under hänvisning till den tidigare skrivelsen

i ärendet svarar Järnvägs^nn^örbundet, att de anmärkta



förhållandena icke kunna påkalla något ingripande från

Statens järnvägars sida, varför icke heller anledning före

ligger att hålla A-förhör i saken.

Stockholm den 10 april 1945.
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Till

St^elaen fdr Svenska JSrnyfissaaiinafSrlnindet.

/i.

Hed anlednlnj: av Sder Bkrivelse den 7/4 1945 »ad kegSran oa Ttter
I  ■

ligare utredning i form av A>f8rbSr angftende f OrsBlJninff av varor till

a&tade tyskar i Erylbo den 25/10 1944 f&r styrelsen meddela fdljande.

Den genom ISrbundsstyrelsens fSrsorg ffiretagna ytterligare ut

redningen synes vara sd fttllstBadig^ att nflgot dSmtdver rSrande

j  jHmrBgspersonalens iakttagelser oob upptrttdande ioke torde vara att

inhBBta. Styrelsen saknar all anledning att tro, att^de iiv flUliiiiian-

oekrotororoB hWrda pBranntrma avslktllct deltjnågot ̂ o^utdver det re
dan anfOxda skulle kunna ftaakomsa vid ett Ifrdgasatt A-förbör* Sty-

\  0-* ****•
j  releen har ieke beller nnTednlng tro, att vad som anfdrea i rapporten

teke ̂ ills t^a med med aanningen ByeMBSitinaaBde oob sAled^fy^^- ^
.> ordas vid eil A-fdrbdr*

Av rapporten framg&r dock enligt styrelsens me^&iing intet nytt,

Eo stk Gerhard T, lindmarks upjggift, att han "blev fdrvdnad övar den

mot åkarns riktade hyllningen oob xqtpa^tran i form av gåror oob

paket, väskor m,mt, som bars fram till deasa vagnar", fdrfclaras Ju

av daa tidlgaoré utredniagob,j.

ningen medgivit rätt att betirida tl^, utbetala Idner samt utdeU gA-|

vor, Traneportobefens uttalande, att Inkdp gjorta av faumanitBra akäl,

irr^^r, >■«. «.>.mit vatsksp étt utb tbbaoikBimrBnereQnal skulle tillse :

deeiia. dfttnHar^. mtete anses vara tillräokli^ fdr att fdrklara den de-

len av händelaefdrloppet,

Bbn bar emellertid därjBate ikaahålllt, att han efter erbfillet

meddelande avriest affärsbiträden, som - i god tro - avsett fortsätta

den pfibdrjaads ffirsälningené Tid personligt sanmaaträffaade mellan

bro ntbr oob de i färbundsaekfeterareas rapport upptagna personerna

bar dock IkuikOBmit, att fbrsäljutngen pflg&tt,intiU dess tSget avgick.

Detta uttalande strider a&ledes mot tW^portotaefeBS sistnämnda upp- ,

W



.vCui/t tMp t*' e^r^it- (P't£o9.

gift ooh får balt stå fSr bana ogeavzfflaiii^.

I aln tidigare skrivelse uttalade etyrelaen.bland annatj att

Ezylbo-avdelnlngea grundat alna beekyllnlngar ̂ hatmaat (knrslvesat

hBr) på fBroodanden ooh artttflndalaTcttagaleer^» Hed den avfattnlag

avd 51 fOrsta skrivelse erhållit fOreUg odkså fog fSr ett aådant

uttalande « Sen senare ar fSrbun^etjrrelBwa. gjorda xmdereökningen

visar, att uttxyoket »konelio varit alasvisande.» ffibetill komner att

ordsit ^ fdrbiseende blivit utelBanat 1 fSAundsetyrelsenS

Skrivelse till avd 51, varigenom formuleringen i avdelningens Sgon

sannolikt erhållit stSrre s^rpa Hn vad som ursprungligen avaetts*

Se neds&ttande uttalandena^gentemot trsneportobafen personligen

Ci. avd 51 Skrtvelse) syras dool^ok» råttfårdigade genom den ftortsatta
undersökning^, I detta saaiAnhaag vill styrelsen framhålla att,
ftven om transportohefens åtgSrder ur 'åskådarens syxqinnkt idce voro

de IBmpligaste, oms&ndigbeteiiBa sannolikt ioke msdgåvo ISngre funde

ringar om sBttst stt ISss ds problem,Bon uppstodo i sam

band med transpoortensvntfSrc^e; Ztaasporter av ifrågavarande slag

Bro-av så speoiell natnr^ attt-.statens jBxn^äigars vanliga ordningsfBre-

8kxlfter''i^$ utan- vidare kanna till&vas* HBrvidlag får vederbörande

bevalniinglserBonal trtffa avgöranden, Set förtjBnar f ,6, i detta eea-

BBahang framhållas, att héstäniielsema. för transport av iHtemerado

iSks Bro idantieka ned de tidigare för tranaitering utfBrdada. Sen i

föregående ekrlvelse omnBnnda tp av amerikanare ger exempel på vad som

kan tillfita».toi internen^ ̂

Ar f&)ranaBStyrel||||; seipit (7/4 1945) framgå* iÄO j
nå^t t son kan föraale.^si '^nder

Skrivelae i Brendetvisning till vad evaa , _

får jag dBrför nsddela, att 4e j^å^;ueie. fj^MUandena ioke kuna pi

kalla något ytterligare ingripahdé från statens j&invBgan BidsJ Så
.  ■ ■■ ;

fömteattnin^n för ett A-f^]j»^ |r, att Snaigrkwlng not någon ev jfim-
vBgens personals föroliggto';ii^H'då^lédiii^^til&':sådAn? anmörkoingl-oke

bår föreligger.rka4-iol^f-ls4^fr nå^'4^f<hd>fe^!ai^
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Reaerr

-  r..r  ■■ ■.■ J-rJ-.v+a lixv ••;n;uiai'.irauir,St^eloffl^r ^aipyaprmBtiTiirfgrbupdet»

;  ® ?-?45 n?4 be-
gSraa. cm ^terliga^ f(m 97 Arf ang&ende ;
föiB^^dnfW 23/Xp,..
1944 ffip B-^rrelBäi _ r :,* -.-rr

.Bea.^nqm fSrbim^ försorg företagna, ytte^j
llgare titredningeii sjnes.vara a&.follatSndlgf att n&got däxb

trödande lclce 'toräe -^^att Inbltaita* .St^elaen aaknar all
anledning att tro,. att.nÅ^|J|^töy^ ^^et.,redan anförd skalle
kunna frankoama vid ett iflrfigasatt Avförhör» Styrelsen Br
Pverlygad cm, att rad acm aiif^B .^,.rapporten fir med 8annlnfi|ui
ÖTereuai^öomande och .aå^^^. j^pli^e,r7l'^r^_ ̂ d att.A-^r><
hör.

At rapporten
'x ... »i Z-A V1.2S:-
atyrelaena maning

apprnmtran i ySskor ra.m#, som bars
fram till deasa.T^j^^t^lgx^ajfaa hv; den .tidigare ut-
rednii^en, en^^ ^giraoi^ fgfa; tynto benlrl dmj ngen
nedgivita rätt att beirrBda tåget, utbetala löner samt utdela
gåvor* Treneportehefens uttalande, att inköp gjorts ar
tnatanitSrs skäl, ^T"'°n *1"" eriiAllit retekao ca att beakiok»
ainganersonal ekolle tilläs deaaa detaljer, måste anses

vara tillTäckligt fér att förklara den delen sr hBadelsefSr-
loppet*

Han har onellertld d&ej&ate firamhålllt, att han efter
erhållet meddelande |t^vlsat affärsbiträden, eom - i god tro
BTsett fortsätta dj^^^pSböbcjaSa fOrsäljninge^ Tid personli jt
aaananträffande méuåit bfo iötbr ooh de i föiAnndesdcreterar^
rapport upptagna personszBa har dock fnadkamait, att för
säljningen pågått, intill dess tåget srjd-Ok. Detta uttalandle
strider således mot teansportehefens sistnämnda ugpgift ooh

får helt stå för hans egen räkning*
I sin tidigare skrivelae uttalade styrelsen bland anm t,

att O^lbo-BTdelningen Ipndat gin» beakyllBingar "»ytwiuurt



(kursiTerat här) på fäitDodandea och avståndalakttaj^elaeir".

Med den arfattnln^Td färsta skrivelse erh&llit färelfig
ockeå fog för ett sådant uttalande, hen senare av föx>-

hundestyrelsen gjorda undereökningen visar, att uttiyoket

varit missvisande. Härtill kommer att oidet "närmast" av

Iförhiseende blivit utelämnat i förbundestyrelsens skrivelse
Itill avd 31, varigenom fonsaleringen i avdelningens ögon

:sannolikt erhÄllit större skärpa än vad som ursprungligen

javsetts.

hs nedsättande uttalandena i avd 31 skrivelse genteawl

transportchefen personligen synas dock icke rättfärdigade

genom den fortsatta undersökningen utan torde väl f& till

skrivas den upprörda stämning under vilken skrivelsen av

fattades. I detta sanmanhang vill styrelsen framh&lla att,

även om transportohefens åtgärder ur åskådarens syiipuiikt iekje
voro de lämpligaste, omständighstema sannolikt icke medgfivc

längre funderingar om lämpligaste sättet att lösa de problen,

som uppstodo i samband med transportens utförande. Transpor

ter av ifrågavarande slag äro av så speoiell natur, att

statens jämvägars vanliga ordningsföreskrifter ioke utan

vidare kunna tillämpas. ' Härvidlag får vederbörande

bevakningspersonal träffa ovgörandsn. het förtjänar f«ö*

i detta sasmanhang framhållas, att bestännslsema för

transi)ort av intsmerade icke äro identiska med de tidigare

för transitering utfärdade, hen i föregående skrivelse ooi-

nämnda tp av amerikanare ger exempel j)å vad som kan tillåtas

de internerade. '

Äv förbundsstyrelsens senaste skrivelse (7/4 1943)

framgår icke något, scm kan föranleda anmärkning mot .läriw

vägspsrsonalen. hä förutsättningen för ett A-föxhör är, att

anmärkning mot någoh ev järnvägens personal föreligger men

3å anledning till sådan anmäzkning icke här föreligger

LCke heller något Ä-förhör anbefallas. Under hänvisning til^
vad ovundanförts och till tidigare skrivelse i ärendet får

j)iyrelsen därför meddela, att de påtalade föihållandena icke

kunna påkalla något ytterligare ingripande fxån statens jäxn -

jvägars sida.




