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•/• BIxMd SrevUtanae avvkrift «▼ rapport från etationafOreotflndana i OUli-
raxa ketrUtaade ptotAdd pasakontxoU åaa 21. oktober i rlkakoaaiaaaria TOrbo-

eartzatAg Heyaianda > Storlioa*
■Biwr ftaogAr
att avlOaaing ar bl.a* tigbamtaafara IgOo naa i SBllirara,
att ingaa aoa balat paaBkoatroU fBrrinaait i SKlUrara»
att ditroent daa ngra tAgbafUhaTBroa rlA argAagaa frAa OUUrara ala plikt

liknMigt baglrt uppgift pA aatalat raaaada, vilkaa i^pgifl ftaMkk
lata gaooa avonaky bltrttdaada koatroUoffioar och aorak oomiaifeDNlw
AuktOr aamt

att denna raaaadaoppgifl iafMdiata av atyralaoa fSr uttagoada av likvid
för ostratAcftt ^ oalaat daa avaaaka kontroll- och poUapamoaalaa
lanbhada (lidbiljattav*

Anoordaandat ar extratAg ftSr tjraka rlkakoaat aaarlatat Ar atldaa IBakaippat
oad nara JBmvAgatakalfta avArlgbatar eeh igrltatloaaaoaant Ba vad batMtffbr
(Svrlga ntlAadaka aivBl aoa lalBndalni trafikaatar. Bit gmaa atyrelaaa dArfSr
fOga Botlveratf att aanArknlngar fkaaatUlaa ftrda Igak alda* I fBrellggaada^
■aroaakrivaa blaaaaada ir piatåaaAat dlajiata oriktigt»

S^rralaaa aaknar darfOr aaladaiag att ftrdBlJa dm oaattadlgbataa, att da
aztratAg^aoa fSr rikakoaal aaarlatata rBkniag fraaförta Storllm * Beparaada dm
lS-16» och Ator dm 20.-21. (dctobar Ådragit alg m aladra aaltfkraada
hat pA graad av dm appaluppoa alanaaatlantlig, om viaaa ntliaibln
vit nllopp fdr. ItaklUiga a^rldda baroaada. Sm 16. oktober iqipArda aldpna
Iwsflar infOr "Qppm ridi" pA OiUlvnra aUtlm m lek, loMbAraada att daltogm-
na BvubJBde varaadim 1 fSmAgaa att fBrakSm vaimdsaa aaalktm gmm pAtzjrek-
alag av olika atiaplar oav. BAaoa m fSljd av aAllakapalivat pA Atanream lakt-
tega dm 21. tfctobm m wrjamaklidd barra pA m vamvplettfona under uppahAllat
1 Oataranad.

ZafBr anlVida omtladlgtotar kaa vadeidiArtl^giatm 1 tgraka baetyllnlngar oti
ia^Ldeatn; fmakallada pA avuMkl ialtiatir ataikt iMguBttaa.

Btoahbola dm 2A, uoeaälm A94t*

KDBaL. j£RinrlgssT;BEi.s£ni

v. Bom



A-vskrift,

'  1;' Vid det lerets tlllfdlle, d& rlkskomilesarieii terbovea ned sitt'

■it- sxtratdg reste senon dverigef tisade det alg, nUr tOget på återresan

anlåude till Bupsrenda, attfantalet nedresande betydligt dversteg det
- antal, fdr vilket genonresetUlatåad begbrts ocb beviljats. Sst In-

trfiflado påtalades gentemot tySka boskloknlngen 1 Stookholn.

'2. Hilata gång rikskonoleearlen skulle begiva sig till Vinland, gjor

■' des framstailnlag om genomresa fUr hans extratåg furst dagen innan re-

san skulle gga xan. 1 maednlng'hUrav frenfttrdes till rlkekomlsearla-

tot, att man & svensk slda-gnskade, att framställning om genomresa

■  ■ >>.Jordos 1 god tid och oj mod så kort vårsol som 1 detta fall.
"5. I oktober 1942 gjordes ånyo fromstflllnlng on att rlkskommlssa-

rlena extratåg skulle lå blekas till Haparanda och dMr avhtlnta rlfc^
komnlsBarlon mod fSlje.. VramstHUnlngon bsvlljades trots den svåra tra-

flkbolastnlngan på do svenska JttrnvägRi-na, ?å återresan irån Ibparaada

utökades följet med ett 4Ö-tai tyska soldater, varJHmto åven,några
-  flns'ica medborgars medreete, i Sammanlagt uppglngo.-ds msdresanda på åtex^

vögen till CO pereoner. • ; ■ ;

Som en eUraklld artighet hade från svensk sida som fSlJeoffloer

ciedslnto chefen för kUngl. .Sbrrbottena Jnfonterlrogemento, överets

björk, om vars nåiverp dsn .tyska tågbofålliuvarcn underrättades 1 Hapa

randa för rikekommisearlene,Information. Oaktat^detta underlåt rlks-
,  komnleaarien under dan,t,vå.^^gn långa resan gonom^ Sverige att någon

gång mottaga överste Björk, j , ^ .

Från Bvensk sida h^e,^l8 möjliga lättnader beretta do tyska re
sandena 1 avaaends å pass- ,och tullkontroll etc,. loks desto mindre

framfördes efter rlkekommlsswtens. återkomst till Oslo av rikskommis

sariatet till svenska konsulatet en anmörloilng mot att extratåget en

ligt uppgift uppehållits på Cålllvare station, dår ovensk polis skulle

ha,begUrt förnyat företeelse .av paaohandllnguma. En.Ingående under
eökning har emellertid vioat,,,att,denua.uppgift felak
tig. Någon framatålialng öm företeenile av visum ellör av passhandlingar
na har loke gjorts under réeaaffiitnii Sverlgai Dppéhåiiet på Oåillvare

J  . , ,l-:i a:Ä-. .*•£ h(- i ^rt. •



atutioa var utaatt 1 tUtebellaa oeb fBraidLoaaso av oiAyte m ttghe-

tjBalng oofa tevBkalneapareoaal^riglfoii paeslc^roll flirekon glvetvla

'iaka t OSlUvare. Den evendca kondnktHr, son 1 Sfilllva» steg ombord

pA 'tAeat|..-begttrde aln plUrt llknllt^t mr den norske, aowasiskonduk-

-'^dren nppglfa on antalet Bedraaanda,-!' emtratdget ooh fioki av denne

^liaa snirtaokaingni Bver da medraaaada.' Xontrollen kade karaktCren
'

;>:av an sjia^ar lapande Atfdad^ov jfimvAgéteknisk natur, jlst Br a-

faretAellgtt buru AtgUrden av de asdiesande kunnat uppfattas son n&-

gon slogs'poeakontrall.': >

' ~A. ' . JUkskairBlsearlene Ateirssa fr&n Bivaranda.tllliS.torlien vid

' dettS''tlllfKlle epnee bl«na- bexarda!"Bveaaka'ngmdlgheter kava efter^

. tlBmaat att adgat blandatMntTpdk. 'i£<'detto'avaaende bi^lsoa till.

lBnivng8stpr«a.senS' l utdrag nedan'Återgivna'yttrande ang&eade reaani

A. *^St^relsen.aAknar dUrför .axiledni^ att fBrdblJa dcn.paat'indlGhetan.
att de extrat&gt son fBr rlkskonmlssariatete rdknlng framfKrts
Storllon-Hapiirojtda den 1; - iS oai Ater den'20 - 2l'ofctober Adja-,

' glt BlA'eit olndie smickrande uppaBrksantast pAgrand ev dsn uppslupp
na sinneastitmnlng, soB .vlsua utlBndska reaonBrer givit utlopp, fdr.
X^tekllliga.upptrBdde beruooda. Än 16 oktober utfiirda nl>gro herrar
infor "Bppen ridA" pdi dSllivare atation en lek, Imieblliiuide att de -

' '■ f^iBff^BverbjSdo varandra-i'fBjfnAgan'att forekdna varandraB Bn-
eilcton genom påtryuknlng av olika etBmplor o.s.v. rAeum en fXljd av
eBllekapelivat [>A Atf^rreean ialrttoge den 21 oktober en pylii-mas-
kitldd herre p4 en v.>cnsplattrorn under up- ehÄlJct 1 fiatoraund."

$, 'äd 12~november anmBldee, at^ rikekommlasurien Bnnksdo samia
kvBll dieponera en ettra sovvagn tKlsingbors-folo. P»r Att tllliiiBteocf

fraiMtaiiningen flok en 'Vagn drigiia frfln CKteborg ned till HBlaingborg
fHr att dttr IneRttae i tAget. BBr rikakommlaearien anlBnde till 1181-

nlngborg, vieade det eig, att han beledeogades endast av en paraon,

ainmi vid anmlinlneen till eveneké Mskickaingen 1 dpenhomn uppgi-
' vita, att haijB ffllje wpgidc till 9 pereoner. Än insatta értra nov-
" va^a UlrbBrgsrade fBllaktligen entest tvA personår. Bsntidigt hade
''dsn ordlnariä sowsgnea BBlslngbor^Balden ett flortal tomma kapt'<er.

' 6. Än 14 januari begSrde rlkekommissarlén p& snmma eBtt ineUttan-

de av en''ext3n sovvagn fBr resa ssoaa dog frAn llBlkingborg till Oslo.

, Ä'evca8ka personvagnar'i 'trafik pA'Ärge pA.denna linje iske ftomfBras
lAagre Bn till Haldea, underrBttadea vedeibnrende, att extruvagn vls-

: • - . , '• 'il'.'!.- .'. - . ;

aerligsn knads stBllas till flSrfogande redan samea dag ben-endast till




