
Speolaltåggn_(t^glca. permitt en t tågen),

Trelleborg P / Hälsingborg P - Oslo

-  " - - Narvik

Trondheim - Narvik / Haparanda

m.fl. sträckor.

3<)

Juni 1940.

Juli 1940.

1 följande i kronologisk ordning uppställda redogörelse
över arbetet på peroontrafikbyrån med specialtågen för tysk mili
tär Norge-Tyskland och åter betecknas stycken avseende trafiken

Trelleborg P/Hälsingborg P-Oslo med

-  " - -Narvik

Trondheim-Narviki/Haparanda "

het.

Där kantetreck saknas, avses permittenttrafiken i sin hel-

Ar 1940.

Handlingar» Pbr Bd 11, Bd 12, Dm 79, Vm 113, Vc 26,
Dbr 1845/1940,

Mtbr H 257/1940, 307/1940.

Efter vederbörligt medgivande från Kungl. Maj»t i varje
särskilt fall började vid månadsskiftet juni-juli 1940 transito-
trsnsporter genom Sverige av perraltterad tysk militärpersonal att
komma till utförande i viss begränsad omfattning.

Den 26 juni 1940 meddelade NSB i ett telegram till person
trafikbyrån, att enligt underrättelse från det tyska militärkom
mandot i Norge förelåg tillåtelse till resa för militär, i uniform
från Norge till Tyskland över Komsjö och Riksgränsen i direkt-
gäende vagnar och tåg ävensom för liknande transporter från Trond
heim till Narvik över Storlien-Riksgränsen. I telegrammet anhöll
NSB om järnvägsstyrelsens bekräftelse på att dylikt transporttill
stånd förelåg. Samtidigt med detta telegram översändes avskrift
av ett telegram, daterat den 25 juni 1940, frän den tyska riks-
banans befullmäktigade i Oslo till traneportkommendaSuren i Stet-
tin, i vilket telegram "Sruppe XXI" anhöll om omedelbart inläggan
de av ett extratåg för 600 personer dagligen från Oslo till Ber
lin över Trelleborg-Sassnitz; vidare anhölls i telegrammet, att
en konferens måtte sammankallas till Stralsund, 1 vilken konfe
rens även representanter för svenska och norske, statsbanorna samt
för berörda polismyndigheter borde deltaga. Avskrift av telegram
men överlämnades av persontrafikbyrän till byråchefen för mili-
tärbyrän och utrikes taxebyrän för eventuella åtgärder, varjämte
NSB underrättades om att svar komme att lämnas inom den närmaste
tiden.

Den 1 juli I940 avläts ett svarstelegram till NS^ i vilket
meddelades, att efter överenskommelse mellan svenska och tyska
myndigheter komme fr.o.ra. tisdagen den 2 juli 194O t.v. ett extra
tåg att dagligen anordnas Kornsjö-Trelleborg P för tysk militär.
Extratåget, som erhöll nr 10001, skulle avgå från Kornsjö 20.45,
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Olekrokon 0.07-0.17 ooh ankomma till Trelleborg P 7.05 med för
bindelse där till färja B. I detta tåg erforderliga vagnar —
1 Co ooh 1 P - skulle tillhandahällas av NSB med återgång i tåg
42. Till det första extratåget den 2 juli skulle överflyttas de:
militärtraneport, som den 1 juli anmälts av NSB till tåg 41 den
juli. Biljettkontroll skulle icke äga njm i extratågen.

Enligt meddelande från NSB skulle de första 20 dagarna tra
portema komma att gå endast i riktning Norge-Tyskland. Redan
den 2 juli ankom emellertid ett telegram från NSB innehållande e-

meddelande frän det tyska transportkommandot om dagliga militär
transporter även i rtctning Tyskland-Norge över Sassnltz-Trelle-
borg-Koraajö fr.o.m. den 3 juli. 1 Co skulle enligf telegrammen
vara erforderlig för dessa transporter. Då ifrågavarande militä:
transporter icke lämpligen ansågos böra utföras med tåg 42, inla-
de styrelsen fr.o.m. den 3 juli ett extratåg Trelleborg P-Korn-
sj^S, i vilket de i tåg 10001 använda vagnarna fingo åt^gå till
Oslo. Tåget, som erhöll nr 10002, avgick Trelleborg P'20.30,
Olskroken 2.35-2.54 och ankom Komsjö 6.05. Ej heller i detta
tåg skulle biljettkontroll ifrågakomma.

Dä det var att förvänta, ett antalet resande med tågen 1000'
och 10002 skulle komma att stiga och flera vagnar säledes bliva
erforderliga, föreslog styrelsen i telegrcim den 2 juli, att vid
eventuellt behov erforderliga vagnar skulle tillhandahällaa av
vederbörande förvaltningar i förhällende till den våglängd, var
med förvaltningarna deltogo i ifrågavarande trafik. Om antalet,
resande sålunda skulle uppgå till det av tyska riksbanans befull-
mäktlgade i Oslo uppgivna antalet av 600 pc-rsoner, borde NSB till
handahålla 146, BJ och DJ tillsanmans 164 ooh SJ 290 platser. Pöi
slaget biträddes av samtliga förvaltningar.

I skrivelse den 5 juni 1940, dnr Mtbr H 257/1940, lämnade
styrelsen vissa linjemyndigheter én orientering angående avsedda
transitotransporter av tysk militär i uniform. Däri meddelades,
att dylika transitotransporter närmast komme att beröra sträckor
na Kornsjö-Trelleborg P och Storlien-Östersund-Gällivare-Riks-
gräneen, eventuellt även sträckan Riksgransen-Gällivare-öster-

sund-Bräoke-Krylbo-Mjölby-Trelleborg P samt Riksgränsen-Luleå.
Den t^ska militären komme i regel att färdas utan avenek militär
bevakning, medan däremot svensk polis om möjligt komme att med
följa. över Komsjö-Trelleborg P komme transportesma att ordnas
i dagliga extratåg, beträffande övriga transporter, som beräkna
des taga sin början först i mitten av juli, skulle närmare besked
lämnas senare. Med undantag för de planlagda dagliga transpor
terna. fJnga transporter av tysk militär icke vidarebefordras från
vederbörande norska gränsstation utan styrelsens oxder i varje
eärskilt fall. Transporterna förorsakade nämligen tämligen om
ständliga uppgifter till tull- och militärmyndighetema, vilka
uppgifter i varje särskilt fall skulle lämnas av styrelsen. I
skrivelsen bestämdes vidare, hur det skulle förfaras beträffande
uppgifter till Itoestyreleer ooh lokala polismyndigheter, varjäm
te till eist angävosvissa riktllijer för järnvägepersonalens orien
tering ooh handlande.
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Sedan under företa hälften av Juli månad slutgiltiga över-

enskommeleer träffats mellan de svenska och tyska regeringarna

ävensom mellan berörda svenska oeh tyska myndigheter^ utfärdade

styrelsen, med upphävande av förut givna order, nya bestämmelser
angående transitotransporter av tysk militär i uniform. Detta
skedde dels genom en skrivelse från byråchefen, militärbyrån, den
16 juli 1940, d.nr Mtbr(^7/1940, dels genom ett par skrivelser
från byråchefen, persontrafikbyrån, den 12 Juli 1940, d.nr Pbr
Bd 11 och Bd 12.

Byråchefens, militärbyrån, skrivelse innehöll mera allmänna

bestämmelser om transportemas omfattning och övervakning, om

underiåttelser till länsstyrelser, lokala polismyndigheter och

militära myndigheter samt om sambendet mellan den tyska militär

personalen och Järnvägepersonalen.

Vad beträffar omfattningen meddelades, att regelbundna

permittenttranspo-^er skulle äga rum dagligen å sträckan Komsjö-
Trelleborg P med tågen 10001 och 10002 och en gäng i veckan å
sträckan Riksgränsen-Gällivare-Östersund-Bräcke-KiyIbo-MJölby-
Trelleborg P med tågen 10003 och 10004. Ä sistnämnda sträcka skul
le utöver de planmässiga transporterna en transport komma att äga

rum i nordlig riktning den 21 Juli. Vidare skulle tillfälliga

transporter komma att äga rum i främsta rummet över Storlien-
Östersund-Gällivare-Riksgränsen men eventuellt även pä andra

sträckor. I de fall dessa transporter avsågo personal- - dylika

transporter förutsatte medgivande från utrikesdepartementet i

varje särskilt fall - skulle härför erforderliga täglägenheter i
regel ordnas av Järnvägsstyrelsen. Persontransporter av militär

i uniform finge ske med ordinarie tåg endast i undantagsfall

och efter av Järnvägsstyrelsen inhämtat tillstånd. Resan skulle

i dylika fall ske i reserverad vagnavdelning och de resande voro

enligt de träffade överenskommelserna ålagda att icke utan S3n3ner-

liga skäl avstiga tåget. Stationsområdena fingo icke lämnas och

restaurangvagnar^fingo icke besökas. Hat ooh förfriskningar
skulle beställas och avhämtas av restaruangvagnspersonalen.

Transitotransport, som omfattade personal, skulle åifiSlJas

och övervakas av svensk militär bestående av en officer, underof

ficer eller furir samt 1-3 ordonnanser. I regel komno åtminstone

de större regelbundna transporterna, att åtföljas av en officer

samt 1-2 man. I förhållande till jäm;Sgepersonalen skulle den

svenske kontrollofficeren betraktas närmast Jämförlig med en

svensk transportbefälhavare enligt UtJR. Därav följde, att han

icke ägde befogenhet att ingripa i utövningen av JämvägstJänsten,

att han i frågor om transporten hade att vända sig till stations

föreståndare resp. tågbefälhavare och att han var skyldig att

ställa sig till efterrättelse vederbörliga av stationeförestånda

ren lämnade anvisningar. Därest under transport förhållanden

inträffade, som ansågos omedelbart böra komma till svensk militär

myndighets kännedom, ägde den svenska militärpersonalen päfordra

medverkan från Järnvägens sida för vidarebefordrande av rapport.

Pör de regelbundna permittentresoma gällde att avstigning
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var tillåten endast på vissa av den svenska militärpersonalen

angivna stationer, varvid i intet fall stationsområdet fick läm»
nae. Pör ioke regelbundna transporter med annat än ordinarie

tåg fick vattenhämtning och urstigning äga rum, där stations
föreståndaren ansåg så erforderligt och lämpligt. Dylika med

givanden borde dock i regel ioke givas på större stationer, fir
talilk civilbefolkning uppehöll eig. Stationsområdena fingo
icke lämnas.

Tad beträffar underrättelser till länsstyrelser m.fl.

bestämdes, att fersnsportema skulle genom trafikinspektöremas

försorg anmälas till vederbörande länsstyrelse, varjämte stations-

föreståndaren på station, där tåget hade tidtabellsenligt uppe

håll, skulle underrätta vederbörande lokala polismyndighet för
möjliggörande av extra polisbevakning. I skrivelsen omnämndes
vidare vilka länsstyrelser varje av transporten berörd ̂ ^^ajfi^in-^
spektör skulle underrätta. Underrättelserna till de militära myna

skulle lämnas av militärbyrån.

Den svenska militärpersonal, som skulle medfölja permit-

tenttrsnsport, hade att förmedla sambandet mellan den tyska mi

litären och den svenska jämvägspersonalon. I de fall svensk mi

litär icke medföljde, borde jämvägspersonslen vända sig till

vederbörande tyske transportbefälhavare. Pör att underlätta

sambandet mellan den tyska militären och den svenska järnvägs-

personalen ävensom för att ombestyra utskrift av biljetter m.m.

blev tysk sambandsofficer jämte viss tysk militärpersonal förlagd

till Trelleborg P.

Till sist gjordes i skrivelsen vissa påpekanden om hemlig

hållandet av ifrågavarande transporter. Såsom särskilt viktigt

framhölls, att allmänheten icke erhöll närmare kännedom om av

sedda tider och dagar för dylika transporter, enär det icke kun

de anses som önskvärt, att folksamlingar uppstodo på stationerna

i samband med dessa transporter. Vidare fick faran för sabotage

från viss utländsk makts sida icke underskattas. Vissa bestäm

da tecken hade tytt på, att försök i sådan riktning planerats.

Hed hänsyn härtill ville styrelsen påpeka vikten av att ovill

korlig tystnadsplikt iakttoges i avseende på tider och omfatt
ning av dessa tilahsporter. Likaså borde bestämmelserna i ASkb I,

mom, 5, sista stycket, vilka medgåvo möjligheter för stations-

befälet att reglera allmänhetens tillträde till 8tationema|i
fiirekommande fåO. utnyttjas i avsikt att undvika onödig uppmärk

samhet från allmänhetens sida. 1940/
Byråchefensför persontrafiken skrivelsorden 12 juli/inne-

höllo bestämmelser om tågföringen och tågsammansättningen. Pör

trafiken (08lo-)Kornsjö-Trelleborg P och åter omändrades de

förut insatta extratågen 10001 och 1000B till snälltåg att fram

gå fr.o.m. natten 16/17 Juli t.v. enligt följande tidtabell:

10001 Kornsjö avg. 22.15, Olskroken 1.20-1.40, Trelleborg P
ank. 7.05.

10002 Trelleborg P avg. 19.45, Olskroken,1.35-2.02, Kornsjö
ank. 5.35.
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Som framgår av förestående tidtabell framfördes tågen

över Olekroken och icke över Göteborg. Tågen erhöllo benämning
en "specialtäg", en benämning som sedan användestända till dess
permittenttrafiken upphörde. Pör permittenttrafikens besörjande
över färjesträckan Trelleborg F-Sassnitz användes tysk extrafär-
ja med avgång frän Trelleborg P kl. 8.00. Pärjétur B övertogs
av svensk färja.

Enligt överenskommelse skulle resandeantalet utgöra omkring
550 personer, därav cta 10 ̂  i 2 klaes. Uppgift på antalet re
sande i olika klasser skulle varje dag genom trafikinspektören
Malmö lämnas persontrafikbyrån. Denna order kompletterades i
oktober 194-0 med en bestämmelse om att uppgiften skulle insändas
endast en gång i"veckan och i 2 exemplar - direkt till person-
traflkbyrän och militärbyrånj fr.o.m. den 1 augusti 1942 lämnades
ifrågavarande uppgifter dock endast till militärbyrån.

Pörtågen erforderliga vagnar tlllhandahöllos, som förut
nämnts, av SJ, BJ, DJ och HSB i förhållande till antalet bankilo-
meter. Av praktiska skäl ansågs det därvid mera lämpligt, att
ett tåg uppsattes av BJ, DJ och NSB och ett tåg av enbart SJ.
Förutom resandevagnarna framfördes även fältpostvagnar lltt Do2
och köksvagnar, litt Pw4U. Pältpostvagnama tlllhandahöllos till
att börja med av SJ och DR gemensamt - 2 Do2 och 1 Post4a - men
fr.o.m. den 24 juli-uttogoe-desammar-l Trelleborg P och ersattes
av tyska resgodsvagnar av litt Pw4U, vilka framgingo första gäng
en från Trelleborg P den 30 juli. Under mellantiden framfördes
vissa dagar G med ppst. Postvagnarna voro genomgående Oslo-Ber
lin. Köksvagnama, som voro avsedda för utspisnftgen under tåg
resan, utgjordes av i viss utsträckning omändrade 4-axliga res-
godsvagnar, litt Pw4U, bemannade med tysk kökspersonal. Dessa
vagnar insattes första gängen frän Trelleborg P déii 24 öoh 25
juli.

Tågen hade sålunda i princip följande sammansättnings

—- Oslo-Trelleborg P -

CoSa Co8a Co9b

^  Itk ■
I Bo4a-vagnen reserverades en kupé för den svenska mili

tära kontrollpersonalen och en kupé disponerades i regel av den
tyske tn.an sportbefälhavaren. Co9b-vagnen användes som skydde
vagn frän MéHerud. K{|ksvagnen, som i början var placerad på an-
^ven plats, flyttades sedan, under den tid special tågen framför
des, flera gånger på tyskarnas begäran till annan plats i tåget.

I skrivelsen bestämdes vidare, att handdukar och tvållös
ning icke Skulle tillhandahållas, en bestämmelse som dock redan
den 15 juli ändrades att gälla endast 3 klase.

I  Pör trafiken (Harvik-)Rikegräneen-Irelleborg P och åter
,  anordnades specialtågen 10005 och 10004 -/att framföras som extra
I  snälltåg enligt följande plans /
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10003 Mksgräneen avg. månäagar Icl. 12.50, Gällivare 16.07-
° 10.28-10.35, Kryibo 17.35-17 %

pj 22.03-22.09, ank. Trelleborg P onsdagar kl.6 05
u^ehållf' etationer inlades ett kortare rast-^

10004 Trelleborg P avg. torsdagar kl. 22.05, Mlölbv 1 «50 9 is

8  ° 13.17-13.24, Gällivaw* '
7 1 ?' Riksgränsen lärdagar kl. 12.15. Xven

häll^" stationer ett kortare rastuppe-
På grund av den under kriget gjorda sprängningen av Nordals-

bron kunde tågen i början icke framföras från och till Karvik utan
ngo vända i Bjömfjell. Sedan företärkningsarbeten utförts på

bron, framfördes tågen emellertid direkt från och till Narvik,
första gången till Narvik den 2 augusti I94O. Bron var emellertid
icke fullt klar förrän den 26 september samma år.

Tåg 10003 framfördes första gängen frän RiksgÄnsen den
15 juli och tåg 10004 framfördes första gången frän Trelleborg
oen 18 juli. r mitten av augusti ändrades dock tiden för tåg

10004 såtillvida, att tåget skulle avgå från Trelleborg P onsda
gar och ankomma till Riksgränsen fredagar. P{&ta gången detta
skedde, var onsdagen den 14 augusti frän Trelleborg P.

Por permittenttrafikens besörjande över färjesträckan
relleborg P-Sassnitz användes tysk extrafärja med avgång från

Trelleborg P kl. 8.00.

Beträffande biljettkontroll, uppgift över antalet resande
och tillhandahållandet av handdukar och flytande tvål gällde
samma bestämmelser som för specialtågen 10001 och 10002. Enligt
överenskommelse skulle resandeantalet utgöra höget 30 i 2 klass
och 430 i 3 klass.

Pör tågen erforderliga vagnar tillhandahöllos av SJ, dock
med undantag för kökavagnen, som tillhandahölls av DR. Samman
sättningen skulle i princip bliva följande:
Lok Co9b C08 Oo9a Co9a PB4a Co9a OoS Bo4a P1

Eök

Co9b
Stål
tbfh

+« v en kupå reserverad för den svenska militära kontrollpersonalen och en kupå disponerades i regel av den
tyske transportbefälhavaren. I en av Co-vagnama reserverades
venledes en kupé för den svenska kontrollpersonalen. P-vagnen

var avsedd att användas som förråds- och proviantvagn.
Pör att tillgodose truppens behov av vatten bestämdes,

att persnnvagnanas cistemer och behållare skulle vara fyllda vid

tig 10003 1 imaélaur.Stor-

11 ' "JMby, Olrtka.ors och Arvidsjaur.

Pör trafiken (Trondheim-)Storlien-Rik8grän8en(-Narvik) - den

1 CP4-va^„ eom framfördes över Östersund, Gällivare, dels en

r!d T ^4-vagnen, som var plombe-
TILTT f fältpost. Vagnama framfördes en gång
Ll riktningen. Trafikinspektörema Östersund ochKiruna erhöllo crder att lämna resandeuppgift till persontrafik-

sp^T^Jren öT''" '''' ^et^a därhän, att endast trafikin-Bpektören Östersund behövde l^uh.. uppgift för in- och utresande
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Skuiie läanae tiU nilitärbyrån, person-
traiikbyrån och person taxebyrån.

Härutöver förekom då och då, att tyska och norska vagnar 45
med militär framfördes Narvik-Trondheim 1 specialtågen. Pörsta

gången detta förekom var enligt härvarande anteckningar med tåg
10003 den 12 augusti.

Pr.o.m. den 26 augusti I940 omnumrerades, som förut nämnts
tågen 10003 och 10004 till 10013 och 10014 och omlades eamtidlgi
sålunda:

10013 Riksgränsen avg. måndagar kl. 10.00, Gällivare 13.02-
bv'22'iq°22^R"i.v i 17.35-17.38, Mjöl-y  ig-22.25fank. Trelleborg P onsdagar kl. 6.05.

10014 Trelleborg P avg. onsdagar kl. 20.05, Mlölbv 1 dfi p ifi

O.5O-9.03» Riksgränsen ank. fredagar kl. 11.56.
Raetuppehåll för militären inlades på nedgång i Jokkmokk,

ArvldsJaur.Ulrikefors, Järvsö och Pågelsta och pä uppgång 1 Nä-
verkarret, Järvsö, Ulrikefors, Storuman och Jokkmokk.

De svenska kontrollofficerare, som under Juli och augusti
månader medföljt Ifrågavarande tåg, hade 1 sina rapporter gjort
vissa anmärkningar beträffande vattenförsörjningen, renhållning
en m.m. Styrelsen bestämde därför, att utöver den vattenpåfyll
ning 1 cisterner och behållare, som gjordes pä nedgång 1 Arvids
jaur, Dlrlksfors och Hallsberg samt på uppgång 1 Mjölby, Oriks-
fors och Arvidsjaur skulle särslyllda vattenflaskor tillhandahål
las, som fyllda skulle medfölja tågen på vissa 1 plan fastställda
sträckor. Dessa flaskor visade sig emellertid senare vara för
små och kunde av permittentema döljas under soffor, bakom rygg
säckar o.dyl. I plan angivet utbyte av flaskorna kunde därför
ofta icke ske, den ena flaskan efter den andra försvann, trots
senare under året utfärdade skärpta bestämmelser om deras försänd
ning på tjänstefraktsedel, kvittering o.dyl. De blevo därför
senare utbytta mot större flaskor (mjölkflaskor), varom meddelas
i det följande. Beträffande renhållningen bsetämdes, att utvändig
fonstertvättning skulle ske Icke blott på tågens vändetationer
uyan även under uppehållen i Östersund resp. iage. Vidare skulle
varje tåg utrustas med 2 sopborstar, 2 sopskyfflar samt 6 säckar
en 1 varje Co). Dessa effekter skulle vid behov utlånas till

tyskarna för rengöring. Rullhanddukarna 1 2 kl. vagntoaletter
kulle bytas, förutom på vändstationema även 1 Östersund, av to
alettpapper skulle ett antal reservrullar medföras av tågbefäl
havaren från Trelleborg P resp. Kiruna.

Be tyska köksvagnarna, som under sommaren framförts 1 spe
cialtågen å såväl sträckan Oslo-Trelleborg P som Narvik-Trelle
borg P, voro icke försedda med elektrisk uppväimning. Enligt
överenskommelse med tyskarna uttogos de därför och ersattes med
från de svenska sjukhustågen frigjorda köksvägar av 11tt C3d
De tyska vagnarna försågos därefter med elektrisk värmeledning.

It I"''' fyskama träffad överenskommelee utfördesav hu^dverkstaden Malmö. Detta arbete utfördes så skyndsamt
som möjligt och redan 1 slutet av september månad kunde de tyska
koksvagnama börja återinsättas 1 resp. tåg.

Resandeantalet i specialtågen ökade 1 hög grad 1 slutet av
j augusti och början av september. På sträckan Riksgränsen-Trelie-
I borg p måste Ideligen förstärkningsvagnar Insättas och på grund av
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att transporterna ofta kommo mycket oregelbundet måete ytterli

gare ett tågsätt uppsättas. På sträckan (Oslo)Eomsjö-Trelle-
borg P utökades fr.o.m. den 15 september 1940 tågen 10001 och

10002 till att rymma ungefär 1000 nan. Samtidigt onnumrerades

tågen till '10011 och 10012 och ändrades tåghastigheten till

60 km/tim. Be nya tiderna blevo:

10011 Komsjö avg. 20.02, Olskroken 23.55-0.00, Trelleborg P
ank. 7.08.

10012 Trelleborg P avg. 19.45, Olskroken 2.55-5.10, Koms-^8
ank 7.02.

Av de erforderliga två tågsätten bestod som förut det ena av

BJ, BJ och HSB vagnar och det andra av SJ vagnar. Varje tågsätt

kom att i princip innehålla 2 Bo, 1 BOo, 12 Co, 1 Fw4tt (köka -

vagn) och 1 Pw4U (fältpostvagn)

Pr.ö.m. den 9 oktober 1940 indrogs BCo'-vegnen i ifråga

varande tägsätt och i stället kom en tysk ABC4U att framföras

genomgående Berlin-Oslo-Bérlin måndagar, onhdagar och fredagar

från Trelleborg P och onsdagar, fredagarooh lördagar från Korn-

sjö. I vagnen voro två 2 klass kupéer reserverade för kurirer,

övrigt utrymme användes av permittenter.

Vad beträffar sträckan Storlien-östersund-Sällivare-Riks-

gränsen hade under hösten 1940 upprepade gånger klagomål framförts

över den CP4-vagn, som enligt vad här tidigare uppgivits, in

sattes för tysk militär fr.o.m. den 2 augusti. Redan i början

av september väcktes förslag från militärbyrånv om vagnens ut

bytande mot BOo, detta icke med häns3m till resandeantalet, som

utgjorde i medeltal blott 19 personer utan mera med hänsyn till

den svenska kontrollpersonalen. Hägot utbyte komremellertid då

icke till stånd. I slutet av oktober bestämdes emellertid, att

0P4-vagnen fr.o.m. den 50 oktober skulle utbytas mot 0Po5, vida

re bestämdes framförandet av ytterligare 1 CPo5 i ifrågavarande

förbindelse. Ben ena CPo5-vagnen avgiok från Storlien torsda

gar och från Riksgränsen måndagar, den andra CPo5-vagnen avgick

från Storlien söndagar och från Riksgränsen torsdagar. Va^emsa
framfördes på sträckan Storlien-Östersund i tågen 2591 och 2592

samt på sträckan Östersuhd-Riksgiänsen i tågen 10014 och 10015.

P4-vagnen, som avgiok från Storlien måndagar och från Riksgränsen

torsdagar, framfördes över Ange-Boden i tågen 25-22-5776-8704-24
(Kiruna-Vassijaure) och 95-8705-5775-21-24.

Pr.o.m. den 1 november 1940 kommo specialtågen 10015 och

10014 Riksgränsen-Trelleborg P-Riksgränsen att framföras ytterli
gare en gång pr vecka i vardera riktningen. Tåg 10015 avgick
sålunda från Riksgränsen måndagar oob torsdagar och tåg 10014 fiån

Trelleborg P onsdagar och lördagar. Samtidigt ändrades tidtabel

len sålunda:

10015 Riksgränsen avg. 8.15, Gällivare 12,29-15.10, Öster
sund C 9.50-9.50, Krylbo 1.7.55-17.58, Mjölby 22.19-
22.25, Trelleborg P ank 6.05.

10014 Trelleborg P avg. 19.22, Mjölby 1.48-2.16, Kiylbo 6.58-
6.45, Östersund C 15.42-14.00, Gällivare 9.06-9.44,
Riksgränsen ank 14.18.

Rastuppehåll för militären inlades på nedgång i Jokkmokk,
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Arvidsjaur, Ulriksfors och Järvaö och på uppgång i Häverkärret,
Järvaö, Ulrikafora, Storuman och Jokkmokk. Påfyllning av vatten
flkulle göras pä nedgång i Arvidsjaur, Ulriksfors och Hallsberg
och på uppgång i Mjölby, Ulriksfors och Arvidsjaur.

För erhållande av bättre kontroll över tågens samniansätt-
ning och utnyttjande bestämdes samtidigt, att öväl narvikstå
gen som oslotågen icke finge förstärkas eller medföra andra än
planenliga vagnar utan styrelsens medgivande eller order; ej
heller fick sammansättningen ändras, utan att styrelsen underrät
tades härom.

Dä tågen under hösten blivit alltför stora och tunga å
sträckan Östersund-Gällivare, bestämde styrelsen i skrivelse den
20 november, att samtliga svenska vagnar skulle vara försedda
med vaporvärmeledning med grov huvudledning och grova kopplingar,
varigenom framförandet av ångfinka kunde updvikas. För att sam
tidigt erhålla så liten tågvikt som möjligt bestämdes, att i
första hand plattformsvagnar och i andra hand bälgvegnar skulle
komma till användning. Sammansättningen av de 3 erforderliga
tågsätten blev därefter:

^— ; Narvik-Trelleborg P —— ^
Lok Pw4tt P Bo4a Pw4U Co9a Oo9a Col Co5 Co5 Co2 Co9b

Kök TbfhFältpost Förråd
Provi ant

S5 42 axl. ung. 385 ton.

Pw4ö för fältpost, som insattes i regelbunden trafik förs
ta gången från Trelleborg F den 23 november odi från Riksgränsen
den 28 november, framfördes i tåg 10014 endast lördagar från Trel
leborg och i tåg 10013 endast torsdagar från Riksgränsen, Pör
att dessa dagar undgå överbelastning å sträckan Östersund-Gälli
vare—Östersund bestämdes samtidigt, att 0Po5—vagn för tysk mili
tär Trondheim-Narvik-Trondheim icke fick framgå i specialtågen
samma dagar, som fältpostvagnen framfördes. Den ena CFoS-vagnen
blev härigenom praktiskt taget indragen.

I slutet av november månad blevo elektrifieringsarbetena
klara på linjen KoiosjÖ-Oslo. De i speoialtågen Trelleborg F-
Oslo framgående vagnarna utbyttes därför efter hand mot vagnar
med enbart elektrisk värmeledning. Härvid uppstod»vissa svårig
heter och meningsutbyten ang. tillhandahållandet av vagnar.

Fr.o.m. den 9 december 1940 kommo specialtågen 10013 och

10014 att gå ytterligare en gång per vecka i vardera riktningen,
således tillsammans 3 gånger nämligen

10013 från Riksgränsen måndag, torsdag och lördag med ankomst
till Trelleborg F onsdag, lördag och måndag,

10014 från Trelleborg P tisdag, onsdag och lördag med ankomst
till Riksgränsen torsdag, fredag och måndag.

Tågsätten - inklusive fältpostvagnen - samt CFo5 och F4
Storlien-Riksgränsen-Storlien förändrades icke.

Dä de i specialtågen Trelleborg P-Oslo framförda SJ Co-
vagnama ansågos behövliga för besörjande av den civila och mi
litära jul- och nyårstrafiken, väckte pereontrafikbyrån i början
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av december månad förelag om att de Co-vagnar, som framfördes

i tågen 10011 och 10012 Komsjö-Trelleborg F-Komsjö mätte under

tiden 19 december 1940 - 7 januari 1941 få titbytas mot CG och

CGr. Förslaget godkändes av tyskarna såtillvida, att SJ Co-

vagnar fingo lösgöras men i stället för CG och CGr fingo NSB

tillhandahålla erforderliga personvagnar. Dessa vagnar hade

emellertid icke elektrisk värmeledning, varför ångfinka måste

insättas i de tågsätt, i vilka dessa vagnar framfördes. De förs

ta dagarna byttes de ev SJ och BJ tillhandahållna ängflnkoma 1

Olskrokenj då detta byte emellertid vållade minst 1 timmes uppe

håll i Olskroken, gjordes SJ Fo5 genomgående Trellebor^omsjö-
Trelleborg. F.

Särskilda åtgärder under år 1^40.

Få grund av osäkerhet i transporterna å såväl noriska som

tyska sträckor ävensom på tågfärjeleden Trelleborg F-Sassnitz
kommo transporterna mycket ofta att även på svenska sträckor

avvika från uppgjorda planer. Sålunda måste vid upprepade till

fällen tågen framföras tomma eller ock inställas, enär någon
militär icke anlänt till Trelleborg F, Oslo resp. Narvik; vid

andra tillfällen anlände militär till angivna stationer på andra

än planenliga tider och extratåg måste till följd därav anordnas.

I de fall tågen framfördes tomma, medföljde dock alltid svensk

militär kontrollpersonal och tysk kökspersonal. På grund av hin

der på färjeleden Trelleborg F-Sassnitz måste vid ett par till

fällen pemdttenttrafiken dirigeras över Helsingör-Hälsingborg. P,

en transportväg som under kommando år blev alltmera vanlig. Även
dubbleringar och förstärkningar åv de ordinarie permittenttägen

förekommo i mycket stor utsträckning. Vid flera tillfällen an

kom till Trelleborg P betydligt större truppstyrkor än som an

mälts, förstärkningsvagnar måste tillsättas och tågförseningar

uppstodo. Förseningar av tågen förekommo nästan dagligen, mesta

dels beroende på att tågen resp. färjorna ankommo försenade till

de svenska gränsstationerna. Särskilt stora voro förseningarna

beträffande specialtågen Trelleborg F-Narvik-Trdleborg F, ofta

upptill 6 å 8 timmar. I viss utsträckning berodde förseningarna

även på inträffade vagn skador, vilka hade vagn sivkoppling till

följd. Sålunda inträffade ofta sedan vintern börjat, att drivrem-

men till generatorn brast och gick förlorad på de tyska köksväg

narna Trelleborg P-Narvik, varigenom vagnarna blevo mörka. Dessa

upprepade fall föranledde persohtraflkbyrån att den 28 december

anhålla, att Pw4U-vagnama med fem drivan ordning måtte utbytas mot

Pw4U med kardandrivanordning eller, därest detta icke kunde ske,

att de vagnar, som förut tillhört Österrikiska förbundsbanoma,

måtte utbytas mot de driftsäkrare vagnarna tillhörande RBD Berlin.

I senare fallet borde ett reservlager av tyska drivremmar uppläg

gas dels i Trelleborg, Oslo och Narvik dels medfölja varje vagn

för det fall, att byte skulle kunna ske vid lämpligt uppehåll un

der vägen. I början av år 1941 började också tyskarna utbyta

Wien-vagnarna mot Berlin- och Frankfurt-vagnar, ett mindre lager

av drivremmar upplades också i Trelleborg.

dd.
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En annan ofta förekommande felaktighet på de tyeka köka-
vegnania var, att läckage uppstod i ångvärmeledningen, då vag
narna framfördes i ånguppvärmda SJ tåg. Pör undgående av avkopp
ling bestämdes därför, att ångvärmeledningen skulle provas under
vagnamas uppehåll i Trelleborg P.

I de stora och tunga speoialtågen Trälleborg P-Oslo uppstod
ofta dragstångsbrott mestadels på BJ personvagnar, varför desam
ma efterhand uttogos för inmontering av grövre dragstänger.

En annan med tiden allt vanligare företeelse var, att de i
tågen insatta korridorvagnaraa - litt Co1, Co9a m.fl. - fingo
slagsida, ofta så stark, att vagnen måste avkopplas. Flera av
de för dessa tåg avdelade vagnarna måste således intagas på
verkstad för förstärkning av fjädrarna på kupésidan. Anledningen
till siagsidan var i regel den, att de tyska soldatema, allde
les särskilt i riktning från Norge, medförde tung packning och
mycket handbagage bl.a. sillkaggar. Slagsidorna uppstodo också
med få undantag under transporterna i riktning från Norge.

Onder resoma uppstodo ofta mindre skador på inredningen
såsom på fönster, tvättställ, klosettrattar o.dyl. Styrelsen
bestämde därför i oktober månad, att vagnarna varje tur skulle
undersökas i Trelleborg P och att en uppgift över anträffade
skador varje månad skulle insändas till persontrafikbyrån. Genom
byråchefens militärbyrån försorg debiterades därefter tyskarna
vederbörlig ersättning för alla dylika skador. Detta förfarings
sätt fortsatte så länge permittenttrafiken pågick.

Vad beträffar trafiken Trelleborg-Narvik utfördes vid ett
par tillfällen transporterna över Storlien till Trondheim, extra
tåg anordnades då Östersund-Storlien och åter. Den 26/27 oktober
framfördes en extra militärtraneport Storlien-Östersund-Gällivare-
Narvik med enbart norska vagnar, nämligen 2 Ao, 1 Eo, 1 salong
vagn, 1 Co och en öppen vagn för bilar. Norsk sovvagn skonduktör
medföljde pfihela aträckan| ingen svensk biljettvisering (general
Palkenhorst?)

I oktober månad förekom även specialtransporter Luleå-Riks
gränsen f.v.b. Narvik, nämligen den 4 oktober med 4 tåg om resp.
16 officerare, 484 men; 8 officerare, 398 man; O officerare, O
man; 3 officerare, 89 man.

I december månad . anhöll Kungl. Medicinalstyrelsen, att
Järnvägsstyrelsen på grund av den smittfara, som uppkommit genom
den i Norge utbrutna-mul- och klövsjukan ville låta verkställa
rengöring och smittrening av de Järnvägsvagnar, som begagnats av
tyska permittenter på resa från eller till Norge, samt Järnvägs
vagnar, vari dem tillhörigt resgods förvarats. Styrelsen utfär
dade därför den 23 december order till distriktscheferna och tra-
fikinspektörema om smittrening enligt bestämmelserna i särtryck
254, avd. Rp, avd. P, m a)4 (i nya upplagan art. 81-94), Under
förutsättning att vagnarna uteslutande användes för tyska mili
tärtransporter, fick doCk enligt medicinalstyrelsens medgivande
anstå med smittrening till dess vagnen togs i anspråk för svensk
trafik. Noggrann rengöring samt uppbränning av soporna skulle
dock ske. i skrivelse den 27 Januari 1941 framhöll styrelsen
ånyo vikten av att utfärdad order efterföljdes.
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Av vad som här framförts torde framgå, att speoialtågen
av olika anledningar krävde mycken tid och mycket arbete. Då det
löpande arbetet av flera skäl icke lämpligen kunde uppdelas på
olika tjänstemän, pålades detsamma endast viss tjänstemän, vilket
förfaringssätt sedan fortsatte så länge permittenttrafiken på
gick. På grund av trafikens oregelbundna gång och de ständiga
ändringarna i tågsamman sättningen m.m. kom särskilt under höst-
och vintermånaderna större delen av hane tjänstgöringstid att

användas för ifrågavarande trafik. Efter tjänstgöringstidens

slut var han jourhavande ifråga om speoialtågsärenden.

Ar iqAI.

Handlingar: Pbr Bd 1, Bd 2, Bd 12, Pc 6.

Efter överenskommelse med RBD Stettin hlevo fr.o.m. den

8 januari 1941 turerna för de tyska färjorna i anslutning till
specialtågen Trelleborg-Oslo och Trelleborg-Narvik omlagda så
lunda:

Oslo Narvik Oslo Narvik

2,45* 6.30 fr. Trelleborg P till t 16.50» 20.306.30 . Trelleborg P
(

till

9.55 13.20 >l't.

fr
svensk tid)

från 12.00 15.40Sassnite H
(tysk tid)

♦) Pärja + Peder Wessel.

Till följd av denna ändring måste tidtabellen för såväl

oslotågen som narvikstågen omläggas. Oslotågen blevo samtidigt
omnumrerade till 10121 och 10122 och framfördes enligt följande

tidtabell:

10121 Komsjö avg. 14.58, Olskroken 18.28-18.54, Trelleborg P
ank. 2.00.

10122 Trelleborg P avg. 17.25, Olskroken 0.25-1.00, Kornsjö
ank. 4.41.

Då övergångstiden i Oslo blev väl kort mellan 10122 -

ank Oslo 10.15 - och 10121 - avg. Oslo 11.30 - måste 3 tågÄtt

uppsättas. Vagnarna tillbandahöllos liksom förut av SJ, BJ, EJ

och NSB i proportion till yäglängdenj kurirvagnama, litt ABC4U,

köksvagnama och fåltpostvagnema, litt Pw4U, tillhandahöllos

av DR. Postvagn framfördes dagligen, kurirvagn från Trelleborg

F måndag, onsdag och fredag samt från Oslo onsdag, fredag, lör

dag.

Pör de för ifrågavarande tåg erforderliga 3 tågsätten åt-

gingo följande antal vagnar:

a  2 Bo, 13 Co, 1 P, 1 Pw4ti (kök), 1 Pw4a (post) 1 AB04U
(kurir)

b  2 Bo, 1 BCo, 12 Co, 1 C, IP, 1 Pw4ö (kök), 1 Pw4tt (post),
1 ABC4U (kurir)

c  2 Bo, 12 Co, 3 C, 1 P,

BCo Co C P Pw4U ABC4tt

Sammandrar:

Bo BCo Co C P

SJ 3 22 2

BJ 3 1 4 4 1

DJ 3
NSB 8

DR

6 1 37 4 3

1 Pw4U (kök), 1 Pw4U (post), 1 ABC4U
(kurir)

+ reserv

+ reserv
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Den vagnhällnlng, som här angivite som gällande fr.o.m.

den 8 januari 1941, blev eedan i stort sett bestående under hela
den tid specialtågen framfördes.

Samtidigt med oslotågene omläggning omlades och nmnumrera-

des även specialtågen Trelleborg-Harvik. yWTtrHXHtt)3naétgsx3äBBKgx

[10123 Riksgränsen avg. 6,18, Gällivare 10.06-10.45, Öster
sund C 9.01-9.17, Ange 11.06.

ned )10013 Änge avgv 11.30, Krylbo 17.35-17.38, Mjölby 22.19-
22.25, Hässleholm 3.44.

[10123 Hässleholm avg. 3.44, Trelleborg P ank 5.45.

upp 10124 Trelleborg P avg. 21.50, Mjölby 4.30-4.35, Krylbo
11.12-11.23, Änge 17.16-17.27, Östersund C 19.21-
19.55, Gällivare 16.57-17.07, Riksgränsen ank.21.07. ,

Tåg 10123 avgiok frän Riksgränsen måndag, torsdag och lör
dag - första gängen från Riksgränsen den 11 januari 1941 - med

ankomst till Trelleborg P varje onsdag, lördag och måndag.

Tåg 10124 avgick från Trelleborg P varje tisdag, onsdag

och lördag - första gången frän Trelleborg P den 21 januari 1941 -

med ankcrast till Riksgränsen varje torsdag, fredag och måndag.

Rastuppehåll inladee på nedgång i Jokkmokk, Arvidsjaur,

tflriksfors, Järvsö och Pågelsta samt på uppgång i Näverkärret,

Arbrå, Dlriksfors, Arvidsjaur och Jokkmokk. Påfyllning av vatten

skulle ske på nedgång i Jokkmokk, Arvidsjaur, Ulriksfors och

Hallsberg samt pä uppgång i Krylbo, Ulriksfors och Arvidsjaur.

Beträffande sammansättningen vidtogs ingen ändring i den

i november månad 1940 uppgjorda planen.

Den 1 februari 1941 öppnades linjen Mellansel-Vännäe för

elektrisk drift. I anledning därav amlades specialtågen Trelle-

bcrg P-Narvik-Trelleborg P att framgå över Jöm-Arvidsjaur i

stället för över Östersund. Tåg nr 10013 omhumrerades samtidigt

till 10123} specialtågen finge således samma nr - 10123 och

10124 - å hela sträckan Riksgränsen-Tnelleborg-Riksgränsen. I

tidtabellen inlades samtidigt ett reservläge 10224-10223 över

Östersund med anslutning i Bräcks och Arvidsjaur till tågen

10124 sesp. 10123. Reeervläget fick dock tillgripas först ef

ter order från styrelsen. Tågen avgingo liksom förut från Riks

gränsen varje måndag, torsdag och lördag med ankomst till Trelle

borg P varje onsdag, lördag och måndag samt från Trelleborg P var

je tisdag, onsdag och lördag med ankomst till Riksgränsen varje

torsdag, fredag och måndag.

Tidtabellen var följande:

10123 Riksgränsen avg. 6,23, Gällivare 10.38-11.20, Arvids
jaur 18.43-20.01, Jörn 21.45-21.55, Ange 11.18-11.30,
Krylbo 17.35-17.38, Mjölby 22.19-22.25, Trelleborg P

5.45.ank.

10124 Trelleborg P avg. 21.50, Mjölby 4.30-4.35, Krylbo 11.12-,
11.23, Ange 16.49-17.01, Jörn 6.32-6.42, Arvidsjaur |
8.35-9.25, Gällivare 16.54-17.10, Riksgränsen ank.21.10.'

Rastuppehåll inlades på nedgång i Håmojokk, Jokkmokk, Ar

vidsjaur, Ragund^,Järvsö, Pågelsta och på uppgång i Degerfors,

Arbrå, Eelgum, Arvidsjaur och Jokkmokk. Tattenpåfyllning skulle

ske på vissa av trafikinspektörema bestämda stationer. Vidare

4^.
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I  akulle vattenflaskor för militärens behov transporteras mellan
'  följande stationer på nedgång Gällivare-Arvidsjaur, Vännäs-Ånge
I  oeh Järvsö-Hallsberg samt på uppgång Hallsberg-Arbrå, Änge-Vännäs
'  och Arvidsjaur-Gällivare.

J  För tågen erfordrades liksom tidigare 5 tägsätt med unge-
I  fäir följande sammansättnings

'  Lok Pw4U F Bo4a Pw4U Co1 Co1/2 Oo5 Co5 Co9a Co9a Co^
I  fält-» förråd Kök Tbfh

post:

»)uppgång~Tördag-måndag, nedgång torsdag-lördag.
Summa behövliga vagnar 3 Bo4a, 21 Co, 3 F + reserv.

Då samtliga SJ vagnar skulle ha vaporvärmeledning, måste
vissa nr utväljas ur lämpliga littera.

Fr.o.m. den 1 februari 1941 omlades även transporterna
Storlien-Rikagränsen-Storlien att avgå frén Storlien tisdag och
fredag med ankomst till Riksgränsen natt mit torsdag och söndag
npm-h från Rikegränsen frödag och tisdag med ankomst till Stor

lien lördag och onsdag. Första transporten enligt denna plan
avgick från Storlien den 4 februari ooh från Riksgränsen den 7
februari. Transporterna ägde rum i följande tåg»

Storlien-Östersund 10099 13.04 = 18.29

Östersund-Arvidsjaur 10224 19.08 = 8.58

Arvidsjaur-Gällivare 10124 9.25 = 16.54
Gällivare-Riksgränsen 10098 18.03 = 0.21

Riksgränsen-Gällivare 10093 2.00 = 9»05
Gällivare-Arvidsjaur 10123 11.20 = 18.43

Arvidsjaur-Östersund 10225 19.21 as 9.35
Östersund-Storlien 10102 10.03 = 15»36

Dessutom inladee reservlägen mellan Riksgiäänsen och Arvids

jaur för det fall att ifrågavarande tåg någon gång skulle samman-
fäla med speoialtågen Narvik-Trolleborg och åter.

Rastuppehåll inlades på nedgång i Håmojokk, Jokkmokk, Arvids
jaur, Ulriksfors och Täng samt på uppgång i Täng, Dlriksfors,
Arvidsjaur, Jokkmokk och Håmojokk. Vattenpåfyllning skttlle sks
på vissa av trafikinspektörema bestämda stationer.

I ifrågavarande tåg framfördes 1 SJ CFo5, övriga vagnar

sltulle tillhandahållas av NSB. Den P4-vagn, som framfördes Trond

heim-Narvik-Trondheim över Ange, Boden^indrogs. Behövliga vagnar

sålunda 2 CFo5 + reserv.

De första 3 veckorna av år 1941 förlöpte permittenttrans-

portepna i stort sett planenligt men omkring den 20 januari upp-
stodo sådana svårigheter — is m.m. - på färjeleden Trell&org F—
Sassnitz, att transporterna i stor utsträckhing måste omläggas

över Hälsingborg F-Helsingör, Till att börja med var detta fallet
endast vad beträffar tågen till och från Oslo men i slutet av
januari omdirigerades även tågen till och från Narvik. Under
februari och större delen av mars månad gingo således det över

vägande antölet transporter över Hälsingborg F, omkring den 10
mars började narvikstransportema och omkring den 20 mars oslo-
|transportema att åter framgå över TreBsborg F. Beträffande nar—
Ivikstransportema var det mycket vanligt, att de nedgående trans-
I

A*. •
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porterna framfördes över Hässleholm, Åstorp, Kattarp till Häl
singborg F, varifrån tågsättejj sedan tomsändes till Trelleborg F

för att där hämta de uppgående transporterna. Mellan Hässleholm

och Hälsingborg F Inlades därför tågen 10095-10116-10117 med av

gång från Hässleholm kl. 4.10 och ankomst till Hälsingborg F kl.

6.27. Beträffande oslotranepporterna förekom liknande kömlng 1

det de nedgående transporterna framfördes över Hälsingborg F och

de uppgående över Trelleborg F eller tvärtom; tågsätten tomkSr-

des 1 dylika fall mellan Hälsingborg P och Trelleborg F och vice

versa. I dylika fall medföljde dock alltid svensk kontrollpereo-

nal och tysk kökspersonal.

Transporterna Trelleborg F/Hälslngborg F-Narvlk och åter

framfördes alltid 1 de ordinarie tidtabellslägena; ankom sålunda

en transport så sent med färjan till Trelleborg F, att ny tid

tabell erfordrades, fick transporten stanna kvar 1 Trelleborg F

till påföljande dag. En ny tidtabell ansågs nämligen medföra så

stora olägenheter för den redan förut ansträngda tågförlngen å

hela sträcken Trelleborg F-Rlksgränsen, att styrelsen Icke ville

medgiva sådan tidtabell. Beträffande transporterna Trelleborg F/

Hälsingborg F-Oslo och åter vållade en ny tidtabell mindre olägen

heter och därför Inlades ett flertal nya tåglägen att användas

alltefter behov. Sålunda förekom mellan Trelleborg F och Oslo

5, mellan Oslo och Trelleborg F 5, mellan Oslo osh Hälsingborg F

2 och mellan Hälsingborg P och Oslo 2 tåglägen utöver de ordinarie.

En saaoDanställning över deesa tåglägen utgavs den 11 febouarl

1941 och finnes förvarad bland persontrafikbyråns handlingar. Pä

grund av oberäkhellgheter 1 transporternas ankomst till Trelle

borg P och Hälsingborg P var det Ingenting ovanligt att en trane
port överflyttades från det ena tågläget till det andra, vilket

allt förorsakade mycken orderglvnlng, återtagning av givna order

och ny orderglvnlng o.a.v.

I redogörelsen för 1940 omnämndes, att den Inbördes ordning
en mellan de olika vagnarna 1 specialtågen då och då ändrades

till följd av framställning från vederbörande transportbefälha

vare. I februari månad ahhöll sålunda tyskarna, att kurLrvagnen»

IM 1 tåg 10122 skulle vara så placerad, att den ankom främst 1
tåget till Oslo. Enär ett medgivande skulle föroråcat ett be
tydande merarbete av växlingen 1 Trelleborg P, avslogs framställ

ningen.

Under vintern 1940/1941 uppstodo gång efter annan sådana

felaktigheter på de tyska köksvagnarna, att de måste avkopplas
ur tågen. Bå revlsionsfristerna alltmer började överskridas,
träffades 1 början av februari en sådan överenskommelse med tys
karna, att erflbrderllga revisioner av dessa vagnar skulle 1 sed
vanlig ordning utföras vid SJ verkstäder. Då, som omnämnts 1

redogörelsen för år 1940, belysningen pä dessa vagnar ofta krång
lade, beroende på att generatorn var försedd med rem - 1 stället

för kardandiivanordningar, överenskoms även, att vagnarna vid re

visionen skulle förses med belysningstransformatorer av SJ stan

dardmodell, så att belysningen på elektriska linjer kunde erhål
las från kontåktlednlngen.

4#.
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I slutet av februari månad beordrades en tjänsteman från
persontrafikbyrån att göra en inspektionsresa med tågen 10124
Trelleborg F-Riksgränsen och 10123 Riksgränsen-Trelleborg P.
I anledning av därvid vunna erfarenheter utfärdades den 12 mars

1941 sn order angående bl.a. sammansättningen, rengöringen, ut
rustningen, vattentillförseln m.m, i dessa tåg.

Beträffande sammansättningen bestämdes, att för ifrågava

rande tåg + reserv för desamma skulle avdelas vissa bestämda
vagnar; utöver dessa vagnar fingo inga andra vagnar användas an

nat än i nödfall. På adresskorten skulle vara tydligt utmärkt,

för vilken trafik vagnarna voro avsedda. Håste vid vagnskada

el. dyl. annan vagn användas, skulle den, sä snart ske kunde,

åter frigöras ohb smittrenas.

7ad beträffar rengöringen bestämdes, att utöver den sed

vanliga rengöringen på ändstationerna skulle viss rengöring även

ske under färden enligt följande plani

10123» invändig rengöring av hela 2 klass samt av 3 klass toa
letter i Gällivare och Långsele samt utvändig fönster
tvättning i Långsele.

10124» invändig rengöring av hela 2 klass samt av 3 klass toa
letter i Degerfors och Arvidsjaur samt utvändig föns
tertvättning i Krylbo och Arvidsjaur. Tidtabellen änd
rades därvid så, att tåget fick rastuppehåll i Deger
fors.

Förutom denna städning skulle varje vagn var 8 vecka under

gå noggrann rengöring och teknisk översyn vid huvudverksbaden i

Malmö. Att detta senare var välbehövligt säger det faktum, att

vid de första rengöringarna ungefär 12 hinkar sopor per vagn

uppsamlades, det mesta dolt under värmeledningsrör, skyddskåpor

o.dyl.

I fråga om utrusMngseffekter m.m. bestämdes, att utbyte

av rullhanddukarna i 2 klass toaletter skulle ske pä vi ssa statio

ner under vägen. Då det visat sig, att truppen ofta använde tid

ningspapper som toalettpapper, varigenom avloppen tilltäpptes och

sedan fylldes, vilket i sin tur förorsakade både översvämfiing och

nedfrysning, bes-ändes, att tågbefälhavares skulle under resan

medföra ett antal reservrullar av toalettpapper. Varje tåg utrus

tades vidare med 3 kvastar, 3 sopekyfflar och 3 säckar, vilka ef

fekter skulle handhavas av den tyske köksbefälhavaren, som sva

rade för deras användning och förvaring. Till förhindrande av

isbildning vid dörrarna skulle vintertid en hink med salt medfö

ras i varje tåg. Samtliga kupéer och avdelningar i tågen, skyl

tade "Rf" och "Rs" skulle omskyltas till "Rt" och erforderligt

antal askkoppar uppsättas. Såväl utanpå toalettdörrarna som 4n-

uti toaletterna upphängdes anslag med texten "Achtung! Während

des Aufenthaltes auf den Bahnhöfeh ist die Benutzung des Abortes

verboten." I juni månad I94I tillkommo ytterligare 2 anslag

nämligen "Achtungl Sparsamkeit beim Wasserverbrauch. Nicht in

fliessendem Vasser waschen. Waséerbecken nach Gebrauch säubem"

och "Achtung! Waldbrandgefahrl Strengstes Verbet brennende öder

glimmande Gegenstände (ZUndhöL^er, Zigarren- oder Zigarettenreste
usw.) aus dem Zuge zu werfen."
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Förutom dessa anslag uppsattes i varje vagn följande av

tyskarna tillhandahållna anslag;

" Es ist strengstens verboten:

1. jegliohes Potografieren auf schwediscbem Gebiet,

2. das Hinauswerfen von Gegenständen jeder Art, wie Bier-

flaechen, Konservendosen, Speisereste usw.

Derartige GegenslSnde sind in den einzelnen Abteilen

aufzubewahren und vor Ankunft am Zielbeihnhof in einer

Ecke iedes Wagens gesammelt niederzulegen.

Es ist unbedingt darauf zu aohten.

dass dis Aborts während der Pahrt nicht verstopft werden,

da das sonst infolge des Prostes zu unhaltbaren Buständen

fUhrt. Dié Wagenältesten haben während der Reise von Zeit

zu Zeit den Zustand der Aborte zu prUfen und dafUr zu sorgen,

dass diese stets in gebrauchsfähigem Zustande bleiben. Die

Wagenältesten sind den TraneportfUhrem hierfUr verantwort-

lioh.

Es 1st Ehrenpflicht

des gesamten Xransportes und jedes einzelnen Urlaubere, die

Von ihnen benutzten Wagen am Ziolbahnhof in einwandfreiem

Zustand zu verlassen. Bazu gehört auoh, dass Pensterscheiben,

Waschbeoken, Pensterrtemen usw. nicht durch Unachtsamkeit

oder gar mutwillig zerbroohen oder beschädigt werden.

Die TransportfUhrer haben grundaätzlich fUr jedes Wagen-
abteil einen Abteilältesten und fUr jeden Wagen einen Wagen
ältesten zu emennep, die fur die Einhaltung der während der
Pahrt durch Schweden erlassenen Befehle und Beobachtung der
erlassenene Verbote verantwörtlioh zu machen sind.

Sämtliohe Bestimmungen gelten auoh fUr die während der
Pahrt den TransportfUhrem unterstehenden Zivilisten.

Verstösee gegen die Befehle und Verbote sind seitens der
Abteilältesten dem TransportfUhrer und von diesem bei Eintref-
fen in Trelleborg bzw. Oslo bzw Karvik namentlich schrlftlich
den dort eingesetzten Bahnhofeofflzleren zu melden.

PUr den Wehrmachtsbefehlshaber Korwegen

Der Chef des Generalstabes

i.A.

MAENSS

Major "

Vad till sist vattentillförselijbeträffar bestämdes, att
förutom på utgångsstationerna skulle påfyllning av vatten i köks

vagn och behållare ske på nedgång i Gällivare, Arvidsjaur, Lång-

sele och Hallsberg samt på uppgång i Krylbo, Ånge, Arvidsjaur och
Gällivare. Dessutom skulle liksom tidigare vattenflaskor med

följa mellan vissa bestämda stationer. Då, som nämnts i redogö

relsen för år 1940, dessa flaskor ofta kommo.bort, bestämdes se

nare under våren 1941, att desamma skulle utbytas mot vanliga 50-

liters mjölkflaskor med fastsatt skopa, vilka flaskor placerades

i vestibulei: resp. på plattformer. Plaskoma uttogos, innan vag

narna lämnade svenskt område.
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Mars 1941,

På grund av den stränga vintern 1940/1941 hade ofta stora

svårigheter uppstått beträffande skötseln av värmeledningarna å

sträokor,^^n-Gällivareoch Östersund-Gällivare. Detta gällde
särskilt de norska vagnarna i specialtågen Trondheim-Uarvik. Sty

relsen bestämde därför i februari månad, att en vagnskötare vin

tertid skulle medfölja specialtågen på ifrågavarande sträckor.

Pr.o.m. den 29 mars 1941 ändrades ai^gsdagama för special
tågen Trelleborg P-Narvik-Trelleborg P så, att tågen avgingo

från Trelleborg P varannan lördag (första gången den 29 mars)

och från Riksgränsen varannan onsdag (första gången den 2 april).
Utöver denna plan förekommo dock enstaka extratransporter.

Pr.o.m. den 21 mars 1941 indrogs permittenttrafiken över

Hälsingborg-Helsingör (sista gången från Oslo den 21 mars och

från Hälsingborg P den 22 mars) samt återinlades fr.o.m.den 24

mars specialtågen 10121 och 10122 att regelbundet framgå över

Trelleborg P-Sassnitz. Tågen skulle medföra peimittenter endast

en gång i veckan nämligen från Oslo onsdagar (första gången från

Oslo den 26 mars) och från Trelleborg P fredagnr (första gåzrgan

från Trelleborg P den 28 mars). I övrigt fingo tågen följande
trafikuppgifter, nämligen

1) fältpostvagn (Pw4tl) dagligen i båda riktningarna,

2) kurirvagn (ABCåU) från Oslo söndagar, onsdagar, fredagar

"  Trelleborg P måndagar, onsdagar, fre
dagar,

3) godsvagnar alla dagar permittenter icke medfördes.

Pör ifrågavarande permittenttransporter erfordrades endast

ett tågsätt bestående av 1 Bo, 1 BCo, B Co och 1 Pn4li (köksvagn).
Erfordedlga vagnar tillhandahöllos enligt förut gällande principer

av SJ, BJ, DJ och NSB. De frigjorda vagnarna taemsändes till resp.

förvaltningar för rengöring och smittrening, varefter d^vergingo
till den allmänna trafiken. De dagar Pw4ä (köksvagn) ej framför
des, ordnades med ut spisning av varm dryck i tåget för personalen

i kurir - och fältpostvagnama nämligen på uppgång i Halmstad

och på nedgång i Olskroken.

I de i början av februari månad 1941 anordnade specialtågen

Trondheim-Narvik och åter fingo förutom SJ CPo5 ävéii NSB per

sonvagnar framföras. Det visade sig emellertid, att dessa vagnar
icke alltid voro försedda med elektrisk värmeledning, vilket med

förde, att på 19 trafiksektionen ångfinka måste insättas i resp.

tåg. Då detta ansågs onödigt kostsamt, bestämde styrelsen den

6 mars, att dylik ångfinka icke fick insättas, utan i stället skul

le vid behov en 03 med elektrisk värnäedning på uppgång tillkopp

las resp. på nedgång avkopplas i Gällivare och de resande i den

eller de norska vagnarna utan ångvärmeledning överflyttas till

03-vagnen.

I slutet av mars månad anhöll tyskarna om ökning av antalet

transporter från Trondheim till Narvik, vilken anhållan bifölls

av utrikesdepartementet. Denna ökning av transporterna, som före

kom endast i riktning norrut, fortsatte sedan till omkring den

20 maj och utgjordes, enligt härvarande anteckningar, av 33 extra-
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tåg, bestående av såväl personvagnar som ®)dsvagnar. Be första
9 tågen kommo ursprungligen från Kongsberg. För transporterna
anordnades tågen 10099-10224-10124-10096 Storlien -Östersund-
Arvidsjaur-Gällivare-Riksgränsen (se februari månad). Person
vagnarna - mellan 2 och 6 i varje tåg - saknede elektrisk värme
ledning, varför ångfinka måste framföras å 19 trafiksektionen
de dagar, transporten omfattade mer än en HSB personvagn. 1 SJ
CoLÄ uppställdes i Östersund och Kiruna som reserv för dessa
trsnsporter. Be norska personvagnarna återgingo tomma i lämpligt
tåg? när alltför många vagnar samlats i Harvik, ordnades med ext
ratåg över Boden ooh Bräcke till Storlien.

Xven för den s.k. "Hufeisentrafiken" Trondheim-Narvik-Trond
heim utfärdades i slutet av april särskilda ordningsföreskrifter.
Dessa voro i stort sett lika med de ordningsföreskrifter, som tidi
gare utfärdats rör trafiki^éleborg P-Narvik (se mars månad).
Särskilda CPo5 avdelades och på vagnskqrten utmärktes för vilken
•(jrafik de voro avsedda. Var 8 vecka skulle i vagnsätt gående vagn
uttagas och insändas till verkstaden i Östersund för teknisk ö-
versyn och rengöring. Vad beträffar vattenförsörjningen, bestäm
des,att en stor 50-liters vattenflaska skulle medfölja varje vagnj
påfyllning av vatten skulle sedan ske på uppgång vid Storlien,
Östersund, Arvidsjaur och Gällivare och på nedgång vid Gällivare,
Arvidsjaur och Östersund. Invändig rengöring samt föBstertvätt-
ning skulle ske på uppgång 1 Arvidsjaur ooh på nedgång i Öster
sund. Inspektion av vagnen för konstaterande av eventuella vagn
skador verkställdes under uppehållet i Östersund; kmrstaterade
skador rapporterades därifrån månatligen till persontrafikbyrän.

I maj månad företogs från persontrafikbyrån och militär
byrån inspektionsresor med dels ett "Hufeiaentåg" dels ett per-
mittenttåg. Bärvid konstaterades, att i det förstnämnda tåget
medfördes större antal personvagnar än vad som var behj^vlj^l^^m^^^
hänsyn till antalet resande. Betta förhållande påtalades/till
HSB och i slutet av juni kom en förklaring från "Ausladekommisaar"
i Trondheim; denne lovade också att i framtiden bättre övervaka
ifrågavarande transporter. Bå tågbefälhavaren under resan med
delat vederbörande inspektionetjänsteman, att specialtägene vag
nar i regel äterkommo ostädade från Narvik, gjorde styrelsen även
en framställning till NSBöm bättre städning. Till svar härpå
meddelade NSB bl.a., att i förekommande fall orsaken var den, att

truppen tagit plats i vagnarna ung. 1/2 dygn före tågets avgång.
Som förut nämnts, skulle specialtågen Trelleborg P-Oslo-

Trelleborg P fr.o.ra. den 21 mars medföra permittenter endast en
gäng i veckan i vardera riktningen. Fr.o.m. maj månad utökades
detta till två gånger i veckan, nämligen från Oslo söndagar oA
onsdagar samt från Trelleborg P måndagar och fredagar.

I början av maj utfärdade styrelsen ordningeföreskrifter
även för specialtågen Trelleborg P-Oslo-Trelleborg P med i stort
sett samma innehåll som i ordningsföreskrifterna för speoialtågen
Trelleborg P-Narvik-TreUeborg P ooh Trondheim-Narvik-Trondheim.
Någon påfyllning av vatten eller rengöring skulle dock icke ske
under vägen utan endast på vändstationema.

4^.
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Juni 1941. Vid tidtabellsskiftet den 16 juni 1941 ändrades tågtiderna

även för specialtågen. Pör tågen Trelleborg F-Oslo kom sålunda

följande tidtabell till användning.

10121 Kornsjö avg. 14.00, Olskroken 18.28-18.47, Trelleborg F
ank. 2.00.

10122 Trelleborg F avg.
ank 5.18.

17.25, Olskroken 0.46-1.10, Kornsjö

På grund av krigsutbrottet Tyskland-Ryssland omdirigerades

fr.o.m. den 22 Juni 1941 permittenttransporterna att äga rum över

Hälsingborg F-Helsingör. Tågen 10121 oob 10122 inställdes på lin

jen Trelleborg F-Xngelholm och i stället anordnades tågen 10119

och 10120 på sträckan Hälsingborg F-Xngelholm C enligt följande
tidtabell:

10119 Ängelholm C avg. 23.50, Hälsingborg F ank 0.20.

10120 Hälsingborg F avg. 18.10, Ängelholm C pass 19.51.

Alla med ifrågavarande specialtåg förbundna åtgärder överflyt

tades från 10 till 12 trefikinspektören.

För specialtågen Trelleborg F-Narvik tillämpades frän och med

den 16 juni följande tidtabell;

10123 Riksgränsen avg. 6.23, Oällivare 10.38-11.20, Arvldsjanr
18.43-20.01, Jörn 21.45-21.55, Ange 11.18-11.30, Järveö
13.08-13.37, Krylbo 17.35-17.45, Mjölby 22.20-22.25,
Trelleborg F ank 5.44.

10124 Trelleborg F avg. 21.49, Mjölby 4.58-5.20, Krylbo 11.07-
11.28, Ånge 16.47-16.59, Jöin 6.32-6.42, Arvidsjaun 8.35-
9.25, Sällivare 16.54-17.10, Riksgränsen ank 21.10.

Rastuppebåll inlades på nedgång i Håmojokk, Jokkmokk, Arvids

jaur, Ragunda, Järvsö och Fågelsta samt på uppgång i Segerfors,

Arbrå, Helgum, Arvidsjaur, Jokkmokk och Håmojokk. Reservlägen in

lades över linjen Arvidsjaur-Östersund-Bräcke för användning en

ligt order från styrelsen.

Av samma skäl, som här nämnts beträffande omläggningen av

Oslo-tågen, omdirigerades fr.o.m. den 22 juni även speoialtågen

Trelleborg F-Narvik-Trelleborg F. Tågen 10124 och 10123 inställ

des på sträckan Trelleborg F-Hässleholm och i stället inlades föl

jande tåg på sträckan Hässleholm-Ästoi^-Kattarp-Hälsingborg F:
Hässleholm-Åstorp 10125 4.05 = 5.36

Åstorp-Kattarp 10126 5.45 = 6.00

Kattarp-Hälsingborg 10127 6.10 = 6.30
F

Hälsingborg F-Kattarp 10128 21.25 = 21.40

Kattarp-Åstorp 10129 21.56 = 22.05

Åstorp-Hässleholm 10130 22.25 = 23.55
Tågen Hässleholm-Hälsingborg F anordnades varannan fredag

fr.o.m. den 27 juni och tågen Hälsingborg F-Hässleholm acrdnades

varannan lördag fr.o.m. den 5 juli.

Med tågen förknippade åtgärder överflyttades från 10 till

12 trafikinspektören.

För speoialtågen Trondheim-Narvik-Trondheim tillämpades

fr.o.m. den 16 juni följande tidtabell:

Storlien-Östersund C 10099 12.29 = 17.49

Östersund C-Arvidsjaur 10224 18.56 = 8.58

Arvidsjaur-Gällivare 10124 9.25 » 16.54

Gällivare-Riksgränsen 10098 18.03 = 0.21
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Riksgränsen-Gällivare

GällivaisWlrvids j aur

Arvidsjaur-Östersund C

Östersund C-Storlien

10093 2.00 e 9.05

10123 11.20 = 18.43

10223 19.21 = -9.20

10102 10.38 = 16.56

Rastuppehåll inlades såväl på uppgång som på nedp^ng i
Håmojokk, Jokkmokk, Arvidsjaur, Olriksfors och Täng. I tidta
bellen inlades även reservlägen. Någon ändring i dagarna för tå
gens framförande vidtogos icke (se februari månad).

Juli 1941. Under juli månad 1941 utökades permittenttransportema i
samtliga specialtåg. Vad beträffar tågen Hälsingborg P-Oslo och
åter kommo dessa att fr.o.m. natten 20/21 juli medföra pennit-
tenter dagligen (21/3-31/4 en gäng och 1/5-20/7 2 gånger i veckan
i vardera riktningen). Detta hade till följd, att de i mars må
nad indragna tågsätten måste nyuppsättas onHgt följande plan.
a 2 Bo, 7 Co, 1 P, 1 Pw4U(kök), 1 ABC4ti(feurir), 1 Pw4tt(fältpost )
b  2 Bo, 8 Co, 1 P, 1 Pw4U(kök), 1 ABC4tt(kurir), 1 Pw4U(fäl^tpost)
o  2 Bo, 6 Co, 2 C, 1 P, 1 Pw4tt(kök), 1 ABC41l(kurir), 1 Pw4U(fält-

Snmmandrag;

SJ

BJ

DJ

NSB

DR

Bo

3

3

Co

10

4

3

4

P

2

1

Pw4U ABC4U

+ reserv

5  21 2 3 7 2 + reserv

I ABC4U- och Pw4tt (fältpost)-vagnaraas omlopp vidtogs ingen
ändring (se mars månad).

I sktivelse den 19 juli hade transportofficeren hos tyska
militärattachén i Stockholm meddelat bl.a., att de resande "mit
erheblichem Gepäck eintreffen", så att det ibland var svårt att
få plats med detsamma i resandeutiymmet. Han anhöll därför om
insättande av en mellan Norge och Danmark genomgående P eller G.
Anhållan bifölls och fr.o.m. den 23 juli framgick P-vagn till
och från Helsingör.

Specialtågen Trelleborg P/Hälsingborg P-Narvik, som sedan
den 29 mars framgått endast en gång varånnan vecka i vardera
riktningen - vartill dock kommit vissa extrathrer - (se under
mars månad) ändrades fr.o.m. den 23 juli 1941 att framgå sålundas

10128-10129-10130-10124 från Hälsingborg P varje onsdag och
söndag med ankomst till Riksgiäisen varje fredag|och .tisdag,

10123-10125-10126-10127 frän Riksgränsen varje onsdag och lör
dag med ankomst till Hälsingborg P varje fredag och måndag.

Ett tidigare indraget tågsätt måste till följd härav nyupp
sättas enligt följande plan:

Bo Co P(förråd8v) Pw4tt(kök) Pw4U(fältpost)
a  1 7 1 ■> ■■
b  1 7 1 1

Pältpostvagnen, som var genomgående Berlin-Narvik, fram
fördes på uppgång söndag-tisdag cto på nedgång onsdag-fredag.
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I juli oånad 1941 erhöllo tyskarna medgivande till permit-

tenttransporter även pä sträckan Trondheim-Östersund-Gällivare-

Haparanda enligt följande plan;

från Storlien tisdagar och fredagar med anhsBBt till Haparanda

torsdagar och söndagar,

från Haparanda måndagar och torsdagar med ankomst till Stor

lien onsdagar och lördagar.

Pör ifrågavarande transporter ställde SJ 1 BCo och 1 F till

förfogande i varje tåg. Därutöver medfördes dels norska person

vagnar, dels godsvagnar. På sträckan Storlien-Gällivere-Storlien

framfördes transporterna i specialtågen Trondheim-Narvik-Trond

heim, på sträckan Gällivare-Haparanda i tågen 107-4456 och pä sträc

kan Haparanda-Gällivare i tågen 4451-86. Första transporten ägde

rum på uppgång den 18-20 juli och på nedgång den 21-23 juli.

Fr.o.ro. den 19 augusti insattes ytterligare 1 SJ BCo för

transporter Trondheim-Haparanda-Trondheim, vilka sålunda kommo att

bestå av 2 SJ BCo och 1 F.

Då antalet icke planenliga person- och godsvagnar i special

tågen Trondheim-Narvik/Haparanda-Trondheim varierade högst avse

värt, ver det nödvändigt, att vederbörande trafikinspektör och

maskiningenjör 1 god tid före tågens ankorost'till resp. gräns

stationer fick underrättelse om antalet dylika vagnar. Det träf

fades därför en överenskommelse medlyskama, att de dagen före

tågens avgång från Trondheim resp. Narvik skulle till militär

byrån f.v.b. till persontrafikhyrån lämna en uppgift över det vän

tade antalet extravagnar. Denna uppgift uttelegraferades sedan

till vederbörande trafikinspektör och maskiningojör.på sätt fram

går av nedanstående telegram. Förfaringssättet användes ända till

dess pexmittenttrafiken upphörde.

T.iänstetelegram

inlämnat i Cst den 27 augusti 1941.

Ti ös, Uå, Bdn, Kra,

Miö Kra,

Hovedstyret Oslo,

Dc Trondheim, Narvik.

Specialtp (Narvik)Rik8gränsen-Storlien(!rrondheim) (27) 28/29

augusti förstärkas med 3 BCo och 1 Co, alla NSB.

Specialtp (Trondheim)Storlien-Eiksgrän8en(Narvik) 28/29
augusti förstärkes med 2 BCo och 4 Co, alla NSB.

Äfk skall om behövligt medföras norr om Gällivare.
Do Narvik och Ti Östersund meddelar Pbr Cst, Ti och Miö

Kiruna, huru resp. vagnar äro värmeutrustade.

Värroeslangar böra medfölja vagnarna.

Kjsty

Stjema

SA.
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Permittenttransportema från och till Oslo, som sedan den
22 juni framförts över Hälsingborg-Helsingör, omdirigerades fr.o.m.
den 1 september 1941 att åter framgå ö^-er Trelleborg-Sassnitz
enligt förut gällande tider (se juni månad). Samtidigt utökades
efter framställning från tyskarna platsantslet i resp. tåg till
ung. 1000, därav 950 för 3 klase resande. Tågen 10119 och 10120
inställdes Xngelholm-öälsingborg-Ängelholm och i stället anord
nades tågen 10121 och 10122 ingelholm-Trelleborg-Xngelholm. Den
na omdirigering blev dock aldrig konsekvent utförd, gång efter
annan kom?iiler ging) transporter, även över Hälsingborg-Helsingör
och redan i oktober månad omdirigerades transporterna att åter
framgå över Hälsingborg-Helsingör.

Pr.o.m. den 1 september 1941 ändrades även tidtabellen för
specialtågen Hälslnöjorg P-Narvik-ffilsin^org P och Trondheim-Nar
vik/Haparanda-Trondheim. Tidtabellen för tågen 10123-10125-10126-
10127 och 10128-10129-10130-10124 fick följande utseende:

10123 Rikagränsen avg. 4.28, Gällivare
etc. 17-46-20.05, Jöra 21.50-22.15, Ange 11 ^i^O, Krylbo17,55-17,45, Mjölby 22.20-22.25, Hässleholm 3.55-4.05»

Hälsingborg P ank 6.26.
10124 Hälsingborg P avg. 21.25, Hässleholm 23.55-0.07,
etc 4.58-5.20» Krylbo 11.07-11*28, Ango

4,56-5.30, Arvidsjaur 7.23-8.00, Gällivare 15.52-16. 9,
Rikegränsen ank 20.30.

Rastuppehåll inlades på nedgång i Håmojokk, Jokkmokk, Arvids-
jaur, Helgum, Järvsö, Pågelsta och på uppgång i Degerfors, Arbrå,
Helgum, Arvidsjaur, Jokkmokk och Håmojokk. Reservlägen inlades
som vanligt över linjen Arvidsjaur-östersund-Bräcke för använd
ning enligt styrelsens order..

Pr.o.m. den 12 september 1941 ökades antalet permittenter
och i anledning därav anordnades specialtågen att framföras 3
gånger i veckan i vardera riktningen, nämligen från Hälsingborg P
söndagar, onsdagar och fredagar samt från Narvik måndagar, onsda
gar och lördagar (29/3-22/7 1 gäng varannan vecka, 23/7-11/9 2
gånger i veckan i vardera riktningen). Ytterligare ett tågsätt
måste i anledning därav nyuppsätta^ i allt erfordrades sålunda
3 tågsätt för ifrågavarande trafik (se juli månad).

Specialtågen Trondheim-Narvik/Haparanda-Trondheim erhölls

Rik^sgränsen-Gällivare 10223 0.56 = 6.35

Gällivare-Arvidsjaur
It 7.25 1=16.02

Arvidsjaur-Östersund C It 18.30 = 9.35

Östersund C-Storlien 10102 10.38 =16.56

Storlien-Östersund C 10099 12.29 = 17.49

Östersund C-Arvldsjaur 10224 18.56 =  9.15

Arvidsjaur-Gällivare 10.40 = 19.15

Gällivare-Riksgränsen
u 19.40 =  1.11

Rastuppehåll inlades på såväl uppgång som nedgång i Täng,
Dlrlksfors, Arvidsjaur, Jokkmokk och Håmojokk.

■89.
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Haparanda-Boden C

Bdden C-6ällivare

4461 19.40 = 1.51

10476 2.00 = 6.40

Gälllvare-Bodel] Ö 10481 21.13 = 1.35
Boden O-Haparanda 4456 2.00 == 8.0?

Transpol^ema avglngo liksom förut från Haparanda måndagar
och torsdagar och från Storlien tisdagar och fredagar.

Som förut nämnts, omdirigerades 1 september månad special
tågen från och till Oslo att framgå över Trelleborg-Sasenitz.
Någon regelbunden omdirigering blev det dock aldrig och fr.o.m,
den 3 oktober omlades åter transporterna att framgå över Hälsing
borg-Helsingör. Ej heller nu blev det någon regelbundenhet 1
framförandet, den ena veckan glngo transporterna över Hälsing
borg-Helsingör, den andra över Trelleborg-Sassnltz, och först
fr.o.m. den 8 november kom?%ransporterna att mera regelbundet
ledas över Hälsingborg-Helsingör.

I början av oktober månad meddelade tyskarna, att special
tågen Trelleborg P-Narvik-Trelleborg P voro behövliga endast Ivå
gånger 1 veckan 1 vardera riktningen. Order härom jämte om In
dragning av ett vagnsätt utfärdades av persontrafikbyrån men mås
te efter ett par dagar återtagas, sedan tyskarna meddelat, att
minskning visat sig Icke kunna ske.

I december månad uppstod frågan, huruvida man liksom till
jultrafiken 1940 skulle söka frigöra de svenska personvagnarna i
specialtågen Hälsingborg-Oslo. Ar 1940 hade NSB fått ersätta
de uttagna svenska vagnarna. Då emellertid enligt under hand In
hämtade upplysningar en oerhörd brist rådde på personvagnar 1
Norge till julfcn 1941, beslöt styrelsen efter samråd med BJ och
DJ att Icke vidtaga några åtgärder, de svenska personvagnaina
fingo således kvargä. På därom gjord framställning minskade dock
tyskarna permlttentantalet så, att under tiden 15 december 194I-
7 januari I942 2 Co 1 vardera vagnsättet, sålunda tillsammans
6 Co, kunde Indragas 1 specialtågen Trelleborg P-Oslo-Trelleboi«
P.

Särskilda åtgärder år 1941.

Mpt renhållningen i speclaltågen, särskilt tågen till och
från Narvik, gjordes även under år 1941 vissa anmärkningar. Sär
skilt under den kallare årstiden var det mycket svårt att hålla
toaletterna 1 dessa tåg i något så när skapligt skick. A 20 tra
fiksektionen anskaffades därför en tågatäderska, som fick med
följa tågen å sträckan Sälllvai»-Porjue-6älllvare, vareftet för
hållandena blevo något bättre. Trafikinspektören Boden framförde
också anmärkningar mot att toaletterna, trots förbud och anslag
härom, användes av militären under uppehållen på stationerna;
detta vållade särskilt stora ölägenheter 1 Arvidsjaur, där uppe
hållen voro långa. Anmärkningarna vidarebefordrades till tyskar
na, som lovade vidtaga åtgärder.

Vad beträffar mindre skador på vagnmaterlelen må omnämnas,
att vattenkarafflner och dricksglas försvunne 1 stor utsträckning.
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Under tiden 23 jemuari-23 mars 1941 försvunne sälnnda 99

karaffiner, 410 dricksglas och 40 glasproppar enbart ur special
tågen Hälsingborg-Oslo. I skrivelse den 5 maj bestämde styrelsen
därför, att vattenkaraffiner och glas skulle tillhandahållas en
dast i 2 klass, beträffande "Hufeisentågen" utfärdades dock order
härom först den 3 december 1941.

I slutet av året började även armstödskuddarna i 2 klass

att försvinna. Desamma indrogos därför fr.o.m. decembeijtånad.
Den vanligaste vagnekadan var, att fönsterglasen slogos

sönder, antagligen genom ovarsamhet med de stora och tunga pack
ningarna. Som ett exempel kan nämnas, att under oktober månad
måste ej mindre än 25 rutor nyinsättas i Hälsingborg.

Soffryggama till rörsofforna brötos ofta loss och användes
som madrass på golvet. Då tyget därigenom svårt skadades både
vid ryggstödenanlösbrytning och vid användningen på golvet, på
talades detta i en skrivelse till tyskarna. Till svar meddela

des, att dylikt icke mera skulle förekomma, varje vagnbefälhava
re skulle göras ansvarig för att givna ordningsföreskrifter noga
åtlyddes av den i vagnen färdanda-;truppen.

Xven under år 1941 måste vagnar avkopplas för brusten drag
stång eller för äagsida, dock i mindre utsträckning än under år
1940.

I december månad började emellertid en annan felaktighet

att uppstå, som under vintern 1941—1942 vållade stora olägenheter,
avkopplingar och förseningar , nämligen att de tyska köksvagnar

na Trelleborg P/Hälsingborg P-Harvik gång efter annan måste av
kopplas för varmgång. Vid avkopplingen visade det sig i regel,
att samtliga lagerboxar voro sä gott som utan olja. Då under
december månad 6 avkopplingar måst göras å 11-14 trafifcsektloner-

na, bestämde styrelsen, att särskild tillsyn skulle ägnas åt
lagerboxama i dessa vagnar, dels före avgången från Hälsingborg
resp.- Vassijaure, dels på lämpliga av vederbörande trafikinspek
tör bestämda uppehållsstationer. Då vagn avkopplats för vapn-
gång, skulle alla lagerboxar undersökas och meddelande om under
sökningsresultatet lämnas till persontrafikbyrån och militärbyrän.
Se vidare under'"Särskilda åtgärder år 1942".

I november månad reparerades färjéläget i Hälsingborg, var

för de tyska fältpostvegnama Hälsingborg P-Narvik och åter, un
der tiden sändes över färjeleden Malmö-Köpenhamn med färjorna

U och O.

Vid en inspektionsresa i maj månad hade den inspekterande

erhållit uppgift om, att även civila svenska resande tillåtits
medfölja specialtågen å V distriktet. Pörhållandet meddelades
distriktschefen i Luleå, som till svar meddelade, att vid snöhin-

der för tåg 1031 Yr angelägna resande till tågen 93 och 91 till
låtits medfölja tåg 10123, varvid plats anvisats i tågbefälhava-
rens tjänstekupé, så att do resande icke skulle komma i berJking
med de tyska permittenterna. Trafiken hade, så snart distrikts-
chefen fått uppgift om densamma, förbjudits.
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Pörutom här nämnda specialtäg framfördes under år 1941 en

ligt härvarande anteckningar följande tåg för tysk militär:

13/14 februari tomt specialtåg Harvik-Haparanda

14 "

9/10 mars

10/12 "

4/5 december

22/23 "

29/30 "

30 dec/1 jan.

extra

tomt

extra

tomt

extra

Haparanda-Trelleborg P

N arvi k-H ap arand a

Haparanda-Trelleborg P

Haparanda-Narvik

Haparanda-Narvik

Narvik-Haparanda

Haparanda-Hälsingborg P(sjuka
och lätt sårade)

Under året användes SJ personvagnar även i av styrelsen

anordnade tåg med "specialtransporter" Trelleborg P-Komsjö,

Charlottenberg-Haparanda och Haparanda-Rikagränsen-Haparanda.

Xven under år 194I tog arbetet med specialtågen mycken

tid i anspråk. Antalet av olika anledningar utväxlade telegram
varierade mellan 100 och 200 per månad, därtill kom?'skriftliga
order och meddelanden samt ett ertort antal telefonsamtal - en

ligt anteckningar upp till 40 per dag. Arbetet var som under år
1940 pålagt särskild tjänsteman.

Januari-

april 1942.

w

Handlingar: Pbr Bd 1, Bd 2, Bd 3.

I början av år 1942 förlöpte permittenttransportema Häl

singborg P-Oslo ganska regelbundet. Den 9 mars började emeller

tid visse transporter att dirigerad över Trelleborg-Sassnitz
och fram till slutet av mars månad koni^transportema att gå
omväxlande över Hälsingborg och Trellhborg. I slutet av februari
framfördes ett stort antal extratransporter under ständige omdi

rigeringar ooh tidtabellsomläggningarfmedan under tiden 10-25

mars de flesta transporterna voro inställda. I slutet av mars

började transporterna åter att gå regelbundet.

Även på sträckan Trelleborg P-Narvik gingo i början av året

transporterna i stort sett planenligti i februari inställdes dock

ett par turer och två turer gingo tomma. Under mars månad upp
stod emellertid stor oregelbundenhet i transpor-^aan ooh under

tiden 13-25 mars var trafiken inställd. Inställelsen kom så

hastigt, att nedgående tåg 10123 den 14 mars fick vända med per-

mittentema i Porjus. I slutet av mars började dock även dessa

specialtåg att gå planenligt.

Pe rmi tt en tt rafiken T »ondh ei m-Narvi k/Haparan da-Tron dhei m

gick i stort sett planenligt under hela året. Då redan i slutet

av år 1941 vegnantalet i dessa tåg tenderat att öka, vilket för

anlett upprepade lokkopplingar å linjen Storuman-Vilhelmina, be

stämde styrelsen i januari 1942, att tågvikten söder om Gällivare

fick uppgå till högst 350 ton. I de fall tågvikten var större,

dä tågen ankommo till Gällivare ooh Storlien, fick erforderligt
antal vagnar gvkopplas och sändas tomma över Boden-Ånge. I april
månad höjdes maximigränsen för uppgående tåg till undantagsvis

365 ton. Genom dessa åtgärder undgicks lokkoppling på ån^injen.
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Maj 1942.

Juni 1942.

Som här nämnts, tenderade dessa transporter att öka i

antal särskilt i uppgående tåg ooh fr.o.m. den 22 april anordna

des därför tågen 10099-10224 StorVlen-Riksgränsen även onsdagar

och söndagar: från Stoälen. Tågen kommoi således at.t gå från Stor

lien tisdagar, onsdagar, fredagar och söndagar med ankomst till

Riksgränsen torsdagar, fredagar, söndagar och tisdagar. I ned

gående riktning vidtogs dock ingen ändring,utan transporterna

gingo som förut från Riksgränsen och Haparanda måndagar och tors
dagar ned ankomst till Storlien onsdagar och lördagar. De upp

gående extratransportema fortsatte till och med den 22 maj 1942,

varefter transporterna återgingo till förutvarande plan.

De resande i specialtågen Trondheim-Narvik/Haparanda-Trond

heim hade,alltsedan dessa tåg insattes, utspisats genom svensk

försorg i Östersund, Arvidsjaur ooh Sällivare. I början av

år 1942 väcktes frågan, huruvida icke köksvagn kunde framföras

även i dessa tåg liksom i övrfLga specialtåg, varigenom utspis-

ningen kunde upphöra. Så skedde också och fr.o.m. den 21 april

i uppgående tåg och den 24 april 1 nedgående insattes köksvag

nar av SJ sjukhustågmodell, litt CJd. Så länge extratransporter

na pågingo, erfordrades 5 köksvagnar i omloppet, fr.o.m. den 25

maj endast 2. 1 vagn stod i reserv i Östersund. Kökspersonalen
var tysk. I slutet av augusti månad ersattes dessa 2 vagnar

av norska Po, som ombyggts till köksvagnar enbart för dessa trans

porter.

I specialtågen Hälsingborg P/Trelleborg P-Oslo blev under

vinterns lopp resgodsutrymmet -IP- alltmer otillräckligt och

mer ooh mer resgods medfördes i personvagnarna. Anledningen var

dels det stora resendeantalet, ofta över 1000 men, dels att de

resande medförde personlig vinterutrustning. Pr.o.m. den 5 maj

insattes därför ytterligare 1 P i dessa tåg} vilken under tiden

12-21 juni fick framgå till Helsingör.

Pr.o.m. tidtabellsskiftet den 15 juni 1942 kommo special

tågen att framföras enligt följande tidtabell:

10121 Kornsjö avg. 14.00, Olskroken 18.28-18.47, Ängelholm C
pass 25.52, Trelleborg P ank. 2.00.

10119 Ängelholm C avg. 25.45, Hälsingborg P ank. 0.15.

10122 Trelleborg P avg. 17.25, Ängelholm C pass 19.47, Ols
kroken 0.46-1.10, Komsjö ank 5.18.

'  10120 Hälsin^org P avg. 18.10, Ängelholm C ank. 19.47.

IO525-IOI25 Riksgränsen avg. 5.26, Gällivare 8.48-9.26, Ar
vidsjaur 17.55-19.50, Jörn 21.55-21.57,Änge 11.17-11.28,
Krj-lbo 17.40-17.45, Mjölby 22.25-22.27, Hässleholm pass
5.44, Trelleborg P ank 5.44.

10125-10126-10127 Hässleholm 3.44-4.00, Hälsingborg P ank.6.27

10124-10524 Trelleborg P avg. 21.49* Hässleholm 0.04-0.07,
Mjölby 4.58-5.20, Krylbo 11.01-11.28, Ange 16.48-17.04,
Jörn 5.00-5.40, Arvidsjaur 7.59-8.10, Gällivare 15.50-
16.18, Riksgränsen ank 21.17.

10128-10120-10150
0.07.

Hälsingborg P avg. 21.25, Hässleholm 24.00-

ReservlägenRastuppehållsstationema blevo oförändrade,

inlades över Boden.
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•  1942.

Riksgrän s en-GälIivare 10223 1.07 = 6.54

Gällivare-Arvi d s j aur
tt

7.51 s 16.55

Arvidsjaur-Östersund 0 tt 18.30 = 9.27

Östersund C-Storlien 10102 10.15 = 16.37

Storl^ien-östersund C 10099 12.06 s 18.00

Östersund O-Arvidsjaur 10224 18.50 s 9.27

Arvid8jaur-GälIivare n 10.40 s 19.38

Gällivare- Rikagränsen ti 20.41 = 2.15

Haparanda-Boden C 9461 21.09 — 3.45

Boden O-Gällivare 10486' 4.05 7.13

Gällivare-Boden 0 10481 21.15 = 1.31

Boden O-Haparanda 9456 2.00 s.  9.10

Då det i de sistnämnda tågen använda ordinarie utrymmet
av 1 BCo5 och 1 P visat sig väl knappt, insattes pä hösten 1941
ytterligare 1 BCo5. Då även detta utrymme visade sig var otill
räckligt, omändrades ir.o.m. den 4 augusti 1942 vegnsättet att
bestå av 1 BCo3, 1 Co1/9a och 1 P.

Efter att sedan slutet av mars ha framgått regelbundet över

Hälsingborg-Helsingör, omdirigerades fr.o.m.den 10 juli perroit-
tenttransportema — från och till Oslo — att framföras över Trel—
leborg-Saesnitz. Denna väg användes under tiden 10 juli-14 sep
tember och 30 september-17 oktober, medan vägen över Hälsingborg-
Helsingör användes 15-29 september och 18 oktober-31 december.
Pr.o.m. den 2 november ändrades åter tidtabellen för ifrågavaran
de tåg, varjämte tåg 10122 omnumrerades till 10140. Tidtabellen
blev:

10121-10119 Komsjö avg. 14.00, Olskroken 18.28-18.47, Ängel
holm C 23.32-23.43, Hälsingborg P ank 0.13,

10142-10140 Hälsingborg P avg. 20.20. Ängelholm C pass 21.12,
Olskroken 2.11-2.40, Korosjö ank 6.45.

Tåg 10119 omnumrerades senare i november månad till 10119-10141.
Pör att underlätta växlingsarbetet i Gällivare och för att

få bättre värmetillförsel till de med grövre värmekopplingar ut-

rustade svenska vagnarna vi/dtogs den 22 december 1942 efter sam
råd med NSB en grundlig ändring av sammansättningen i special-
tågen Trondheim-Narvik/Hapåranda-Trondheim. De svenska vagnarna
kom^ärefter att å större delen äv änglinjen framföras närmast
lok, varigenom värmetillförseln till dessa vagnar icke kom att
strypas av de med klenare värmeledningsrör eller -kopplingar

försedda norhka vagnarna.

Särskilda åtgärder år 1942.

Under år 1942 måste permittenttägen 10123 och ipj24"lre
gånger ledas över andra vägar på grund av att hinder uppstått
på den ordinarie transportvägen. Således måste på grund av urspå-
ring på sträckan Hallsberg-lerbäck tåg 10123 den 12-13 maj ledas
över Hallsberg-Katrineholm-Mjölby» likaså måste på grund av ur-
spåring på linjen Degerfors-Västanfors resp. Prövi-Bällinge tåg
10124 den 10 okkbber resp. 9 november ledas över Prövi-Köping-
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I  lillberga-Sala. Vederbärande enskilda järnvägar voro därvid
J  befriade från erläggandet av vagnsaotrafiksbyra; som ersättning
I  ätnöjde de sig med för deras vägsträcfca - TGOJ 46 km och SffB

'  73 km - ingående andel av den för transporten i sin helhet debi-
,  terade avgiften.

Under rubriken "Särakilda åtgärder år I94I" har redogjorts

för de svårigheter, som under år I94I uppstodo till ftfljdjav de
tyska köksvagnamas dåliga beskaffenhet. Trots föreskrifterna

om kontrollstationer fortsatte varmgångama i allt större utsträck

ning. Föreskrifterna skärptes därför , i det att det bestämdes,

att varje kontrollstation skulle,i den mån så erfordrades, påfyl
la olja? gick det oaktat en vagn varm, skulle närmast föregående

kontrollstation lämna en utförlig redogörelse om Iggrens beskaf
fenhet vid kontrollen och eventuSlt vidtagna åtgärder. Visser

ligen minskade härigenom antalet vafmgångår, men oljeåtgången
var betydande; det kunde sålunda förekomma, att i ett och samma

tåg 5 liter olja fick påfyllas köksvagnen i långeele, 7 liter
i Ange o.s.v. För att få bort alla de ölägenheter, särskilt
vad beträffar tägföringen, som uppkommo till följd av vagnanas

dåliga beskaffenhet, väckte styrelsen förelag om att de tyska
boggiema med glidlager skulle utbytas mot svenska boggier med
rullager, vilka skulle få kvarsitta på vagnarna, så länge de an

vändes i specialtågen. Förslaget godtogs av tyskarna och under

sommaren 1942 skedde utbytet av boggier. De svenska boggierna,
för vilkas användning tyskarna erlade en viss hyresavgift, an
vändes därefter tills permittenttrafiken i augusti 1943 upphörde,
dä de vid vagnamas återlämnande ersattes med de gamla tyska
boggiema.

Genom rapporter från kontrollpersonalen visade det sig, att
de av styrelsen utfärdade ordningsföreskrifterna icke alltid åt

följdes vare sig av stationerna eller av den tyska militären.

Styrelsen bestämde därför i mars månad, att en tjänsteman av
minst etationsskrivares tjänstegrad skulle var 6:te vecka - betr.

tågen Trelleborg P/Hälsingborg P-Korasjö var 3:dje månad-- med
följa specialtågen för erforderlig kontroll och besiktning. An
märkningarna mot stationerna gällde i främsta rummet bristande

renhållning i tåg och på uppehällsstationer samt dålig vatten
påfyllning, anmärkiliingama mot militären gällde bristande åtlyd-
nad av anslagna ordningsföreskrifter. För att fä ordning och
reda på de många föreskrifter, som sedan juli 1940 utfärdats
beträffande specialtågen sammanförde styrelsen desamma i ett
litet häfte benämnt "Sammanställning över anordningar m.m. i
specialtågen", vilket häfte utsändes till vederbörande tjänste-

V) ställen i maj månad 1942. Detta häfte kompletterades sedan med
ändringstryck. Då permittenttrafiken i augusti månad 1943 upp
hörde, förelågo sålunda 5 ändringatryck. Dä av innehållet i ifrå
gavarande häfte framgår, vilka åtgärder som under år 1942 vid-

togos beträffande vattenpåfyllning, renhållning m.m., lämnas här
icke någon närmare redogörelse häröver.
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Vad 'beträffar anmärkningarna mot militären, påpekades de

samma i en skrivelse till tyskarna, som till svar meddelade, att

traosportbefälhavama ännu en gång med skärpa uppmärksamg^orts

på bestämmelserna samt gjorts ansvariga för att föreskrifterna

efterföljdes. Därest anmärkning skulle förekomma, anhölls om

noggranna uppgifter på dag och tåg för att därigenom kunna stäl

la de skyldiga till ansvar.

Under året avläts vidare skrivelse till NSB i maj 1942 in

nehållande svaromål på anmärkning mot för sen återsändning av

tomma personvagnar och i juni 1942 angående den bristfälliga

norska vagnmateriel, som kom till användning i de s.k. "Hufeisen-

tågen" ävensom i juli 1942 till tyskarna innehållande avaromål
mot anmärkningar mot den svenska vagn materiel en i specialtågen

Trelleborg P/Hälsingborg P-Oslo.

Den under rubriken "Särskilda åtgärder under år 1940"

omnämnda smittreningen av de i specialtågen använda vagnarna fort

satte även under år 1942. I anledning av i juni månad 1942 er

hållna meddelanden från Kungl. Medicinalstyrelsen skärptes före

skrifterna först beträffande vagnarna i specialtågen från och

till Narvik och Haparanda och senare även beträffande vagnarna

i specialtågen från och till Oslo. Vagnarna fingo sålunda icke

under n ågra förhållanden användas för annan trafik utaa styrel

sens 1 varje särskilt fall lämnade medgivande. Smittrenings-

personalen utrustades med särskilda överdragskläder och särskil

da föreskrifter beträffande smittreningen utfärdades. Pör att

kunna lätt särskilja de vagnar, som voro avdelade för permittent-

trafiken, från andra vagnar försågos de förra mefl bokstaven "S"

målad i vit färg på långsidorna. ,

I februari månad slöt SJ genom trafikinspektören Hälsing

borg avtal med Gamla DragareV»laget Hälsingborg ang. överföring

av bandresgods mellan de tyska permittenttågen och färja och om

vänt vid Hälsingborg P.

Personvagnar för tysk militär framfördes även i andra av

styrelsen anordnade tåg, enligt härvarande anteckningar Haparan

da-Riksgränsen (januari, mars) oäi Trelleborg P-Haparanda (mars,

maj).

SJ - DR.

-I specialtågen framfördes SJ, .Bj(ocb DJ), NSB och DR vag
nar. Med tanke på naturautjämning 1 hänseende till vagnaxelkilo-

meter var antalet vagnar, tillhörande SJ, BJ(DJ) och NSB från

början avvägt så, att utjämning i möjligaste mån skudle ske. Enär

inga vagnar i specialtågen, de tyska kurir- och fältpostvagnar

na undantagna, skulle framföras på DR, kunde utjämning ig^|l ske
mellan tyska och svenska vagnars prestationer. Med tanke/|iä voro

redan från början de tyska Pw4a-vagnar, vilka användes som köks

vagnar, enligt överenskommelse med tyskarna undantagna från att

ingå i RIC-avräkningama. övriga tyska vagnar ABC4U - kurirvag-

nar - och Pw4tt - fältpostvagnar - ingingo däremot i avräkningen.

Det visade sig därför snart, att vår skuld i vagnaxelkm till DR

ökade rött avsevärt. Vid en uträkning, som gjordes i november 1941

konstaterades, att kurir- och fältpostvagnama då belastade de
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svenska linjerna pr månad sålunda:

Trelleborg F-Oalo-TrelleborK F.

SJ BJ DJ

1 ABC4a 59.500' 12.700 6.700 (3 ggr i veckan)
Kurirvagn

1 ma 47.000 15.000 S.OOO (dagl.)
Fältpost

Hälsingborg F-Narvlk-Hälsingborg F.

1 ma 145.900''' (2 ggr 1 veckan)
Fältpost

Vid samma tillfälle utgjordes de svenska vagnar, som Inglngo

1 RIC-avräknlngen och framfördes till tysk statlon, av endast

3 Fo Stockbolm-Berlln.

SJ skuldsaldo gent emot DR uppgick 1 november 1941 till 5.513.472

axelkm från att för maj (den 5-31) 1941 ba utgjort 97.466 axelkm.
Efter framställning från persontrafikbyrån 26/11 1941, dnr Pbr

Bd 1, 2, 12, avläts från godstaxebyrån en Skrivelse den 30/1 42,

dnr Gxbr H 1, till DR med förslag att de prestationer, som gjor

des av kurlrvagnarna, vilka liksom köksvagnama Icke kunde anses

framgå 1 SJ intresse. Icke skulle Ingå 1 RIC-avräknlngen.

Detta förelag godkändes av DR med retroaktiv verkan frän

den tid specleltågen började köras. Sålunda kunde SJ vid avräk-

nlngen för tidsperioden 5 maj 1941-3 maj 1942 minska sin skuld

till DR med 674.598 axelkm.

I ovannämnde stora ökning av SJ skuld till DR under tiden 5

maj-november 1941 bidrog till stor del det förhållandet, att la

sarettståg med till ^törsta delen tyska vagnar började köras i

juli 1941, huvudsakligast å sträckan Haparanda-Oharlottenberg.

Sedan persontrafikbyrån påpekat denna för SJ mycket ofördeläktl-

ga ökning, träffades överenskommelse med DR, att ej heller lasa-

rettstågsvagnarnaskulle behöva Ingå i RIC-avräknlngen (Järnvägs

styrelsens skrivelse 3/11 1941, dnr Pxbr 110/19 och Relchsver-

kehrsmlnlsters skrivelse 5/1 1942 - I7 L Tm 5541). De under ti

den, juli-oktober 1941 SJ påförda axelkm härför uppglngo till

4.780;126,, varmed SJ skuld till DR sålunda kunde minskas.

SJ ställning 1 förhållsnde till DR 1 hänseende till natura

utjämningen visade, redan Innan speolaltågen började, en skuld

till DR på 35.360 axelkm(maj 1940). Skulden till DR haijoaktat
ovannämnda överenskommelser ständigt ökats. Sålunda var skuldsal-

dot för perioden maj 1940-maj 1941 = 1,211.935 axelkm, för perlo

den maj 1941-maj 1942 ̂  827.264 axelkm och för perloden maj 1942-

maj 1943 = 1.576.427 axelkm.

SJ - HSB.

I förut nämnda lasarettståg Insattes 1 spptember 194I även

NSB och SJ vagnar. Enär lasarettstågen framglngo mycket kortare

sträcka på NSB linjer än på SJ, kunde de Insatta SJ-vagnama

Icke utjämna de prestationer, som utfördes av de norska på SJ.

Då detta skulle leda tlUen allt för stark* ökning avisj skuld till
NSB, påyrkade styrelsen 1 skrivelse till NSB den 18/2 42, dnr Pbr

Vm 16, att vagnarna 1 lasarettstågen skulle ställas utanför RIC-
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avräknlngen. NSB gingo med härpå, varigenom reglering fcunde ske

av 590.716 axelkm, som presterats av NSB vagnar på SJ i dessa

tåg, och 161.024 axelkm för SJ vagnar på NSB.

Pr.o.m. 20/6 1942 framfördes två svenska köksvegnar 1 spe-

oialtågen Trondheim-Narvik. Dessa vagnar ersattes fr.o.m. 21/8

1942 med tvä norska. Då de tystea köksvagnama, som förut nämnts,

stodo utanför RIO-avräkningen, ansågs, att även de svenska och

norska borde göra sammalunäa. Bfter förhandlingar med NSB kunde

också överenskommelse träffas härom. NSB godkände nämligen i

skrivelse den 16/11 1942, d.nr 3416/42 T, vårt försleg, som

framförts i järnvägsstyrelsens skrivelse den 11/9 1942, d.nr Bd

3. SJ måste härigenom återbetala 7.752 axelkm för de svenska

kökevagnarna men kunde samtidigt tillgodoräkna sig 59.436 axelkm,

som debiterats SJ för de norska.

Av följande siffror framgår emellerti'd, att specialtågens
framförande ändå inverkade ofördelaktigt på avräknlngen med NSB.

För perloden maj 1940-maj 1941 hade SJ fordran av NSB i- saldot

= 722.931 axelkm; för perioderna maj 1941-maj 1942 octjme-j 1942-
maj 1943 blev saldot däremot en skuld till HSB på 331-706 resp.

885.927 axelkm.

BJ.

De nu nämnda överenskommelserna angående köksvagnar, kurir-

vagnar och lasarettsvagnar gällde även BJ, då vsgnanmIfråga be

rörde dessa järnvägar.

Ar 1943.

Januari-

maj 1943.

1 1943.

Handlingar: Bd 1, Bd 2, Bd 3.

ir 1943 förlöpte samtliga permittenttåg i stort sett

planenligt och mycket få omläggningar ..voro erforderliga. Tågen

framfördes hela tiden över Hälsingborg-Helsingör.

Beträffande specialtågen Hälsingborg F-Oslo ändrades tid

tabellen 2 gånger nämligen den 29 mars och den 7 juni. Den 29

mars fastställdes följande tider:

10121-10119 Komsjö avg. I4.OO, Olskroken 18.28-18.47, Ängel
holm C 23.32-25.43, Hälsingborg F ank. 0.13.

10120 Hälsingborg F avg. I9.OO, Ängelholm C pass 19-47,
Olskroken 0.46-1.10, Komsjö ank. 5.18.

Fr.o.m. den 28 maj förstärktes specialtågen Trondheim-

Riksgränsen-Trondheim med ytterligare 1 F4 för proviant.

Vid tidtabellsskiftet den 7 juni ändrades tidtabellen för

samtliga specialtåg sålunda:

10121-10119 Korasjö avg. 14.15, Olskroken 18.28-18.47, Ängel
holm C 23.34*23.47, Hälsingborg F ank. 0.17

10120 Hälsingborg F avg. 19.08, Ängelholm C pass 19.49,
Olskroken 0.45-1.10, Korasjö ank. 5.18.

10323 Riksgränsen avg. 3.09, Gällivare 8.48-9.28, Arvids
jaur 18.00-19.50, Jörn ank. 21.35»

10123 Jörn avg. 21.57, Ange 11.17-11.28, Krylbo 17.15-17.2^
Mjölby 22.34-22.45, Hässleholm ank 4.05.

10125-10126-10127 Hässleholm avg. 4.15, Hälsingborg F ank 6.20.

3Ä,



71

W

10128-10129-10130 Hälsingborg P avg. 21.39. Hässleholm ank.
23.59.

10124 Hässleholm avg. 0.05. Mjölby 4.53-5.05, Kryl-
bo 11.01-11.26, Ange 17.02-17.18, Jörn ank.
4.50.

10324 Jörn avg. 5.40, Arvidsjaur 7.39-8.10, Gälliva
re 15.50-16.18, Riksgränsen ank. 21.00.

Rastuppehällen förlades till förutvaxEDde stationer. Reserv

lägen inlades över Boden.

Riksgränsen-Gällivare

Gälltvare-Arvi dej aur

Arvidsjaur-Östersund O
Östersund C-Storllen

Storlien-Östersund C

Östersund C-Arvldsjaur

Arvl d s j au r-Gäll 1 vare

Gäl11vare-Rlksgränsen

Haparanda-Boden C

Boden C-Gälllvare

10323
n

10223

10102

10099

10224
n

3.09 =

9.28 =

18.35 =

8.48

18.00

9.40

10.47 = 17.37

12.49 = 18.06

18.43 = "9.33

10.50 = 19.37

21.08 = 2.30

9451 20.13 = 2.52

10452 3.47 = 7.10

Gällivare-Boden C

Boden C-Haparanda
10455 21.55 = 1.31

9456 1.55 = 9.51

Under den tid transportenna påglngo år 1943, var Intet sär

skilt anmärkningsvärt att annotera. Som förut nämnts, framför
des transporterna planenligt och utan större omläggningar; varm-
gängama hos de tyska köksvagnama försvunne helt, sedan de för
setts med svenska boggier. Däremot förekom då och då varmgäng
hos de tyska fältpostvagnama, lltt Pw4ö.

Efter förhandlingar mellan svenska och tyska regeiingama
upphöTde»i permittenttraflken 1 augusti månad 1943. De sista

transporterna framfördes sålunda;

från Hälsingborg P till Oslo 19 aug. med ank. Komsjö 20 aug.
"  " Riksgrä) sen 20 ang

Storlien

" Narvik 18

"  " 17 19

"  " Kapa- 17
randa

Haparanda till Trondheim 16

Riksgränsen " " I7

"  » Hälsing- 18
borg P

Haparanda

Storllen

ft

Hälsing
borg P

19

18

18

20

20"  Kornsjö " » 19 " " '
De använda tågsätten upplöstes därefter. De svenska person

vagnarna beordrades allmänt till verkstad för smittrenlng, ren
göring och revision samt för Iordningställande för den allmänna

trafiken. Vsgnar tillhörande främmande förvaltningar hemsändes;
de tyska köksvagnama beordrades ddok först till huvudverkstaden
i Malmö för boggibyte - de svenska boggiema med rullager, som
påmonterades sommaren 1942, avmcnterades nu och de ursprunglga
tyska boggiema med glidlager ditsattes i stället, r

De transporter med fältpost, som framförts i speoialtågen^
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framfördeB fr.o.m. den 24 augusti 194? enligt särskilda bestäm

melser.

Genom permittenttrafikens upphörande frigjordes följande

antal svenska personvagnar:

SJ 9 Bo, 3 BCo, 56 Co, 3 CPo, 10 P = 378^^ och 4.560^^^ klase
sittplatser

BJ 3 Bo, 1 BCo, 7 Co, 4 C, 2 P = 126^^ och 805^^^ klass
sittplatser.

Kortfattat sammandrag över peimltten^trafiken.

I detta sammandrag äro de smärre oregelfcässlgheter och

ändringar, som ofta förekommo beträffande såväl transportvägen

som tågtätheten, icke medtagna. Dessa smärre ändringar framgå
bäst av de månatliga grafiska tablåer, som förvaras på person-

traflkbyrän.

Trelleborg P/Hälsingborg P-Oslo.

Ar

1940

1941

1942
II

1943

över Trelleborg P

2/7 - 31/12

1/1 - 20/1

22/3 - »1/6

1/9 - 2/10

10/7 - 14/9

30/9 - 17/10

över Hälsingborg P

21/1 - 21/3

22/6 - 31/8

3/10- 31/12

1/1 - 8/3

9/3 - 25/>(omväxlande
Q/7 (över Trelle-26/3 - 9/7 >borg och lEL-

15/9 - 29/9(aingborg
18/10- 31/12

1/1 - 20/7

Ar

1940

1941

1942

1943

Gånger ner veoka

7

2/7 - 31/12
1/1 - 31/12»

1/1 - 31/12»»

1/1 - 20/7

») Permlttenter i tågen endast en gång pr veoka 21/3-30/4.
"  " " " två gånger pr vecka 1/5-20/7

»») 10/3-25/3 voro transporterna delvis inställda.

Bräcks. Östersund, rr.o.m. 1/2 1941 över Jörn. Arvlde.laur~

Ar

1940

1941
n

1942

1943

över Trelleborg P

15/7 - 31/12

1/1 - 31/1

10/3 - 21/6

över Hälsingborg P

1/2 - 9/3

22/6 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 20/7

3+v
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Ar SSnger ner vecka

1  i 1
1940 15/7-31/10 1/11-8/12 9/12-31/12
1941 1/1 -28/3
"  En gång varannan vecka under tiden 29/3-22/7.
"  25/7-11/9 12/9-31/12

1942 1/1-31/12»
1943 1/1-20/7

») Oregelbundet och delvis inställt i febmari-mars.

Trondheim-Narvik/Haparanda.

Ar

1940 2/8 -29/10 CP4 + P4 en gång pr vecka"''
30/10-31/12 CPo5 två ggr i veckan + P4 en gång pr vecka"*"

1941 1/1 -31/1 n T « ft n « +11 11 n n « +
1/2 -17/7* " n II II 11

18/7 -18/8 " il II 11 11 +1 BCo och F två gånger pr veckal
19/8-31/12 " fl 11 « II +2 BCo och 1 P " " " "

1942 1/1-31/4 " ii n n n +n ii il ii n "
22/4-22/5"*""*" " tre " " " +11 11 » « tre " - »
23/5-3/8 " tvä " " " + " n " " två " " "
4/8 -31/12 " 1, n „ n +1 BCo,1 Co1/9»1 p tvåggrpr "

1943 1/1-27/5 " " " " " +" " " " nn n ii ii n
28/5-19/7 CP05+P4 » " " " +

ti ti ti ti ft rt ti tt tt n

+) P4 Trondheim-Narvik-TrondheiB över Ange-Boden.
++) I uppgående riktning 3 ggr pr vecka, i nedgående 2 ggr pr vecka;

fr.o.m. den 21/4 insattes även C3d (köksvagn) i dessa tåg.I slutet av aug.
utbyttes 03d mot norska Po (som köksvagn).

») Slutet av mars - 20 maj c:a 33 extratåg i riktning norrut.
**) BCo—j Co- och P-vagnama till och från Hapareoda.

Pörutom dessa svenska vagnar framfördes sedan slutet av

år 1940 ett flertal norska personvagnar i dessa specialtåg. Då
såväl antal som littera ständigt växlade, hava desamma icke upp

tagits här.




