
Kungl. Utrikes

Departementet Stockholm den 13 augusti 1942.
överlämnas till Major von Horn,

Kungl. Järnvägastyrelsens militärby
rå, i anslutning till i ärendet för
da telefonsamtal för benäget yttran
de.

t.f.Chef för Politiska Avdelningen.

Avskrift.

iiANDSPISKAIiSKONTORET
KIRUNA

Till Kungl. Utrikesdepartementet,

Stockholm.

Åberopande telefonsamtal fredagen den 7 innevarande augusti ang.

den salongsvagn, som ingick i tyskt permittenttåg, som passerade Kiruna

mot Storlien samma dag, får jag till bekräftande av de telefonmeddelan

den jag lämnat Kungl. Utrikesdepartementet, vördsamt meddela följande.

Svensk transportofficer å nämnda tåg var en löjtnant Ström från

Östersund, vilken jag nådde kontakt med under tågets uppehåll i Jokk

mokk. Ström hade då, i enlighet med överenskommelse mellan oss i Ki

runa, närmare undersökt förhållandena rörande nämnda salongsvagn och

kunde meddela mig att vagnen medförde en tysk major vid namn Minkler

jämte fyra andra tyska officerare samt en norsk driftschef vid namn

Dahlum. I Gällivare hade anlänt ett telegram, varigenom militärbyrån

i Stockholm bekräftade, att vagnen och dess resenärer finge medfölja

tåget och dessutom hade en av resaiärerna i vagnen uppvisat en personlig
skrivelse från majoren Mörner i militärbyrån.

Jag har velat bringa dessa förhållanden till Herr Sekreterarens

kännedom och jag har vid upprepade tillfällen telefonledes sökt fram

föra detta besked, men ej lyckats träffa Herr Sekreteraren. I egenskap

av föreståndare för passkontrollen har jag hittills tagit order endast

av Kungl. Utrikesdepartementet, då det gällt att lämna genomresetill
stånd och jag ställer mig därför frågande inför militärbyråns åtgärd.

Under alla förhållanden synes det mig,som militärbyrån bort underrätta

mig i saken. Som saken nu låg till kuhde den fått konsekvenser av mind

re angenämt slag, därest jag låtit avkoppla här ifrågavarande vagn, som

min ursprungliga avsikt var. Utan att påkalla resenärernas uppmärksam

het lät jag dock vagnen fortsätta och gav löjtnant Ström informationer

cm hur. saken skulle undersökas medan jag å min sida underrättade Kungl.

Utrikesdepartementet.

Kirum i landsfiskalskontoret den lOaugusti 1942.
(undert.) Walter Ericson
Landsfiskalsassistent,
föreståndare för pass
kontrollen i Kiruna.




