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r^ l^yråchefen Carl v. Horn, ̂
^IfCi Kungl. Järnvägsstyrelsens ]Militärbyrå,

Stockholm,

Åberopande dagens telefonsamtal får jag meddela följande:
Vid tåg 38 ankomst till Kornsjö den 10 oktober d.å. äntrades

lokomotivet av en tysk militärpolis och en norsk hlrdman, som före-

togo en visitering av lokomotivets alla utrymmen. Intet misstänkt

anträffades. Lokpersonalen, förare J.Ä.Jonasson och biträdet Algot

Lundqvist, beordrades medfölja till den tyska militärbevakningens

lokaler i stationshuset, vilken order lokpersonalen åtlydde. I des

sa lokaler underkastades lokpersonalen kroppsvisitation utan att någo

föregripligt anträffades.

Då tåg 10121 den 13 oktober d.å. stod klart för avgång äntrades

loket av en tysk militärpolis, som visiterade loket och därefter an

modade lokpersonalen medfölja till militärbevakningens lokaler för

kroppsvisitation. Detta vägrade lokpersonalen, lokförare O.Sjöstrand

och biträdet E.Svensson, varför kroppsvisiteringen verkställdes å

loket. Intet föregripligt anträffades. I detta fall anmodades lokper

sonalen anteckna sina namn i en anteckningsbok. Vad namnteckningen in

nebar ha de ej reda på.

Då lokförare Jonasson den M. oV:tober kom till KornsjÖ anmodades

han anteckna sitt namn och tågnuaret vid visiieringen den 10 oktober

i samma anteckningsbok.

Kroppsvisiteringarne hava varit mycket noggranna, t.o.m. plån

böckerna ha genomletats.

Det är självklart, att lokpersonalen anser, att denna behandling

av dem, som for fullgörande av sin L n s t- .'nå sto Tor si t. ̂  Ö v 0 r r or?

de nuvarande omtaliga for

sen, är irriterande och förödmjukande.

Personalen är fullt medveten om, att

hållandena kräva takt och korrekt uppträdande av dem och veterligen

ha inga anmärkningar riktats mot dem.

Jag tillåter .mig he.sställa, att Byråchefen ville göra framställ

ningar hos vederbörande tyska myndigheter om förbud mot dessa till Sj

nes godtyckliga trakasserier mot den personal som för den melLcmfol'

liga tågtrafikens skull måste vistas p; ;rs et o r; r" n a o.
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'jöteborg.

I anslutning till det under gårdagen av riksdagsman C.P. c:

son telefonledes gjorda påpekandet angående vissa missfcrhälland

å Kornsjö station får undertecknad avdelning om desamma anföra

följande:

Vid tåg n:r po ankoms t till Kornsjö lördagen den 10 okto

ber inställde sig en tysk polisman åtföljd av en norsk s.k. hird

och uppgåvo sig ha till uppgift att företaga undersökning. Vad

undersökningen gällde gavs intet besked om. Båda polismännen vor

beväpnade. Loket äntrades och en noggrann granskning av alla

lokutrymmets detaljer företogs. Sedan denna slutförts anmodades

lokporsonalen, bestående av lokförare J.A. Jonasson och lokbi

trädet Algot Lundqvist, att följa polismännen till den i station

huset inrymda polisstationen i och för kroppsvisitering, vilken

armiodan personalen ansåg sig böra åtlyda. Krcppsvisiteringen

gjordes med känd tysk grundlighet. Fickorna blottades på sitt

innehåll och även rent personliga förhållanden, som kimde framgå

av tillhörl.3heterna, synades. Intet förgripligt anträffades.

Då tåg n:r 10121 den IJ i samma månad stod färdigt att avg

från omnämnda station infann sig samma tyska polisman - en

mycket ung man - vid loket, steg upp på detsamma och sökte genc

tecken och åtbörder göra klart, att han skulle göra en undersök

ning därstädes. Den försiggick på sätt, som tidigare angivits oc

sedan granskning sli;tfcrts framställde han teckenledes Icrav, so.

personalen Inte ansåg sig dainna tolka. En noi'sk stationskarl,

vilken kom med en order trodde sig kunna utläsa, att kravet inne

bar en anmodan att följa med till polisstationen för kropps-

vis.itation. häremot gjorde personalen - lokförare Oskar öjcstra.

och lokbiträdet Evert Svensson - invändningar, förmenande att mr

inte kunde utan vidare lämna loket ifråga och hemställde genom

den norske stationskarlen att kroppsvisiteringen kunde förotao-a.^

på lokot. Detta blev också fallet. Fickor länsades och tillhör!

het.err.a granskades, kroppen överkändes, men intet kom i dagen sor.

föranledde armiärknin o i nå^ut avseende, Eåde förure och biträde

i'lr]'"o anteckna sina namn 1 en Dolismannen tillhöri.g antecknings-



enär lokförare Jonasson onsdagen den II4. dennes vid besök i Kornsj

anmodades inskriva namn och det först undersökta tågets nummer i

den tyslca anteckningsboken.

Det är uppenbart att en närgångenhet från den tyska poliser

sida av detta slag är i hög grad ägnad att verka irriterande och

förödmjukande på de svenska medborgare, som ha till uppgift att

för fullgörande av sin tjänst följa vederbörande transportmedel

innanför den norska gränsen. Personalen torde i samtliga fall var

fullt medveten om, att de nuvarande högst ömtåliga förhållandena

i Norge kräva takt och återhållsamhet ifråga om känslor vid de

dagliga färderna in över den västra riksgränsen och inga be

rättigade anmärkningar kunna heller riktas på dess sätt att sköta

sina i detta avseende grannlaga uppgifter. Den påtagligt ökade

närgångheten från den tyska polisens sida är måhända framsprunge:

ur någon alltför nitisk strävan från den lokala polis ledningen p.

ifrågavarande plats, en slirtsats som i någon mån styrkes av den

slumpartade förekomsten av dessa undersökningar.

Framställningar om rättelse i sagda avseende synes avdelnin

i hög grad påkallad^ cm vederbörande befattningshavare i sin

tjänst nödgas vistas på norskt område inte skall utsättas för re.

trakasserier. Det torde heller inte anses uteslutet, att en ute

bliven beivran av det s>:8ada av de tyska polismännen tolkas på

så sätt, att svenska medborgare, även om de befinnas i sitt land.

tjänst, vilken förrättas korrekt efter mellan båda länderna

träffad överenskommelse, kan behandlas efter nämnda colismäns

godtycke.

Avdelningen får sålunda hemställa, att förvaltningen på ds

vä'rar, som iranna befinnas lämpliga och framkomliga föranstaltar

nödigt skydd för den svenska järn vägs personal, vilken vid. utöva;

av sin tjänsc är nödsakad vistas inom norskt område.

Hellerud den I5/IC

För Svenska Järnvägsmannaförbundets avd. nr 299
Frrist Svensson
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