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likt

.ixxerman

pport jäm-

Cu grp nr I;2887.

Till

Chefen för övre Norrlandsgruppen.

Jämlikt genom skr ÖN grp nr 1:2887 erhållen instruktion fir jag härmo..

vördsamt insända nedanstående rapport avseende förhållanden vid tp Riksg,,»^,

Trelleborg 2/l - 4/1 och återtp 5/1 - 7/l 1941»

Tp Riksgränsen - Trelleborg 2/l - 4/I 1941.

Till följd av stark kyla (tidvis -38°) fröso ett antal klosetter i för'
manskapet avsedda vagnar, varvid risk för översvämning och därav förorsa,!»^

stank i vagnarna förelåg. Genom upptiningen av dessa klosetter och genom

å båda ångloken på mellansträckan Gällivare - Östersund uppstod avsevärd f

sening, vilken dock kunde inhämtas före Trelleborg, dit ankomsten skedde i

rätt tid.

I Örebro skedde på begäran av järnvägspersonalen utbyte av en persor.v

vilken på grund av mindre bärkraftiga fjädrar eller möjligen annan orsak f

buffertarna så snedställda, att risk för upphakning på framför- och efter-

gående vagnars buffertar ansågs föreligga.

Härav betingad ur- och ilastning skeddé i synnerligen god ordning.

Den tyska personalen begagnade sig uncier denna tp icKe av tilistånde-

till avstigning på raststationer.

?ör tp tdvna bestäinmelser efterkommos synnerligen väl av den tyska p..-

2  -il ©n •

Tp Trelleborg - Riksgrä'"son 5/l - 7/l 1941»

iiven denna tp genomfördes i stort sett friktionsfritt.

Den tyska personalen syntes nu mera benägen att legagna sig av avsti^
ningsmö jligheterna. ^

Genom felläsning å tidtabellen medgavs av mig urstigning S Östorsu.
varav c:a 100 man av den tyska personalen begagnade sig. Få stationen fa-,

icke någon civil person och den t:, ska personalen lä-n:-,'.e icke den perrcr_ .
som av två spår skiljdss'från icn egentliga stationsporrongen. StationKV
tören gjorde mig uppmärksam på mitt misstog, varf-r ,]rg ansott forni^-ar.
böra upptagas i rapporten.-

Vid avfärden från xrexieccrg bcst-jd ._v en porscnvagr. ̂ .1 o

iceliip. IVXrl-^Qr.orA var ao t; x :

utan mitt ingripande en t, o ro or. vagn skiljd från övriga för n;ar.s..;aT:ot 'J.vse-
va; r-xr - v förplägr.a-lsva.gnen, off:i cersvagnen och en go lsvagn. Tillkopplir
av donna vagn skoide omoieUa.t för-^ er linario avgGrgstid från Cotorsuni,
för bo- t -los, att överflyttr.ir. ; av v.-.-rsonal siCJ-xi .s.;e 1 olrx.... .
,-or- an:edning reor:.; te J ran av let tysaa manska; c ::å stationer, före

"s ma t ••i v-;-!", or d-. t ■Itat, att ■1 . -v-



på banan. En försoning pä c;a 2C minn tor upputoi Viuri^onoin.

I övrigt förlcpto tp i lugn. Tidtabellen å del sträckan Ustersund - Ctäl-

liyaro kunde icke heller nu följas, utan iippstod avsevärd försening, vilken

icke kunde Inhämtas före Riksgränsen där försoningen dock nedgått till c;a

30 mirniter.

Allmänna Iakttagelser.

Den tyska truppens behov av dricksvatten aynos vara stor. Brist å vat

ten på tåget förelåg ofta. Sålunda fanns vid ankomsten till Jokkmolck (om

kring kl 0800 den 7/l) icke något vatten alls på tåget, varken i karaffiner

eller cisterner. Då tåget i Joldcmokk var starkt försenat, över 2 timmar,

och anstalter för snabb vattenpåfyllning icke förefanns, kunde vatten icke

erhållas förrän i Gällivare 3 timmar senare. Vattentillförselfrågan synes

böra kraftigare beaktas, och därjämte bör påfyllning av vatten i cisterner

medelst slangledningar ske med större aktsamhet, så att vatten icke i stör

re mängd spilles på korridorgolven.

Den tyska truppens uppträdande var mönstergillt. De svenska postemas

tippträdande och håillning, speciellt i Östersund och Trelleborg, var likaså
föredömlig.

Boden den 9- januari 1941*

X. Allerman

Kapten

överlämnas till Byråchefen vid Xunp-1. Järnvägsstyrelsens nilitärbyrå

ör kännedom att efter tagen del återställas till försvarsstabens kommunika-

tionsavielning. ' Stockholn den 17. januari 1941*

R. .Stael von Kolstein

Tjf avdelningschef.

?3tk efter tagen del. Dtbr 20/l 1941*
Henrik "'rede

bestyrkes å
tjänstens vägnar:




