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Sodan Avdolningachefon vid PSravarsstabons kontnonikationaavdedning fått

uttala sig över Bdert forslaé till instruktion för personalen i tyski penaittent-»
transportör, ber jag få föroslå, att fSljando tilliigg goios till densanoa#
1* Vid tågens ankomat till station där den svenska kontroUporsonal» a påstiger
(Hfilsingborg P rosp. TroUolicKrg P, KbmsjÖ, RifcsgrSnsen) skall Heerosatreifon-
fUhrer snarast a3ka samband med don Bvenske tontrollofficoren» 1'

2« täider ''Allgomoine Bestlraiiungen" punkt 4 tiiåhända tillSggas, att urstig» ^
ning får äce ondast på "bostiimda i planoma angivna" stationär»
3» dundar ocli andra levande djur få icke nedfaras utan att införseltillstånd
länmats av läedicinalatyrelson» önskar resande uKJdfSka dylika djur torde anhållan
insändas till ̂ 0, som vidarebefordrar donna till Medictnalstyrolsen» ainst 10 da
gar fore ankomsten till grfmsstation»

Till punkt 3 ber jag få tillii^ai att cm, oaktat detta förbud, hund laeuföias
och detta upptäc!^ vid griinostationon, hunden åtorsändes» Skor upptäckten under

/

rosan, slcall kontrollofflooron anteckna ägarons nann, tjårmtegrad pch fältpoGtnui>-

leer för aaaåloii till nllifåfbj-rån. Oa ingen ägjiro an:aä3er sig, övorläranao handen

till näimato lånovctGririlr»

3a-;tli,'ja tro tilii-;; lonirn tillölnpes for do o.k» Itofoisenr-tranoportoma, i

all cynnorhot "l"och "3". Gåra.:ilt vid ankonst till Rilcsgriinsen for tågen Harvik-
Tro2Klhoin hrr korhrjllorriccixurja liaft svj^igliot få s;iaoa:ii uod don trans-
XwrtbofäHiavaren, onir snkonoton dit sker först cta kl 02.00 norsk tid och perso

nalen då gått till vila, otocldioln den 1, april 1942»
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