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1, Osnwtt (M>r fönnéailng hor uppgift iB&Batats om i Qg kvartagna anaHmi-
tionalaaift&s vagniar mat st tygÉspartwtenf t -(haptan Badliag) hsdömd rlika-

bal lastnihg* ' ' wm.-.,
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2. Diskussion med tyske TO Maior ttaansa i närvaro av Kapton BidUng.

Kaptan BadUng radogjorda för tssultatst av lastnlngsgransknlngan dan

27/7*
. Os trs kvartegna vagnarne yors.. laatada mod . aaana amslag som de vid

Krylbo kotaatwfan (fransk 1P*5 «I' »»♦ »Prdpgsrshatar. f krutkarduaor).
Lastningen ver slapvlgt utförd,. tdUsyMS m Inkpmpatant eller i varja
faU med dannn eiag ev eranunition .oteskant porspnai. aranetar ook kxutför-
paokningar voro lastade em vart ajuat, krutkardusar delvis uttagna ur
plåtcylindrama.; Orenatema löst uppkaatadu mad risk för krevad vid «y.
stötar mot skarpa kantar al. dyl. (t.ex. vid ovarsam växling). P.n. på
går svenskp pdarsöknlni^ em riskm föjr mjjäly^ttodning av donna ansto
krutsort» Intill dass klarhet därom, ynimite bords da^ krutsort aj las-
tas tillsannans med granater eller lättantändlig materiel. Vagn med detta

"krut i!^9^,bjgM^ai^ ^j^XtJförigl^ ooh i Ug .aJ framföras kopplad
invid ollar i närheten av. vadn med aniw eller lättantändlig

j yisae andra (aj kvartagna) vagnar^ vilkas innehåll angivits såsom
"styokagods" fanns bi.a. iyspistolassBunition, t«ak-(4ord-)minor, ttodrör

,  ■■ y . ' ■ ..■■i,*' ^ ^ j.

m.fl. ammunitionseffektar.

^'(JvariniKbaiiolBä tf&ffades av följande innabörd.
.  . L-S.iU !;i;uUs liiforeJösti : ■ '■

a) gäsom "styokedods" finga ej xubriewas något slag av ammunition
eller sprängmedal, utan sådan vara skulle lastas i särskild vagn ooh
till artan angivas»
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b) ■ släilla till fransk IO.5 om granat lastas i sär-
skild vem ooh till srtan angivas. Vagn lastad med sådant krut dcuUa
inom Sverige behandlas på särskilt sätt (jfr ovan).
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Ull TO.

TO» M«arteiM.». >»t la.tl.in«.l> " •»«" •"
Ittt ama. e.»»» •» ""•l -mmtrmiurltgin ino. »».. orklSlp... ötol-
l. .1 .M 1 Cg uodor »T .ptllloxlWUiilcon. ooh m.4 tltrgg.
av militär oller jämväeBpepBonal enl. överonBkommelBe.

4) Det Btode SJ fritt att 1 ärendet Informera NSB.
.) Det förutBattee. att granBknlngBåtgardema endast atoille behöva fort-

g& en kortare tid.
f) OB så ansågB erforderligt, akulle motovarande åtgärder vldtagaa I

Ebf.

TO gav 1 min närvaro I detta ärende fullt klara och uttömmande order
pr telefon till militär myndighet 1 Oslo. Ordern skulle senare skriftligen
bekräftas.

Beträffande de 3 kvartagna vatnarne skulle snarast besked lämnas av
TO om de önskades åter till Morge för oalastnlng (detta främst önskllgt)
eller om de, med hänsyn till av brådskande behov, ekulle omlastas 1 Cg,
Sådan svensk oalastnlng riculle då verkställas under överinseende av svensk
artlllerlteknlker ooh genom denms fOyaeållng av svensk militär.
5, ii..n«T.aiimllstvrelBen har genom byråchefen sandkvlst förklarat sig
Införstådd med förestående ooh skuUe infomera tullmyndigheterna 1 OQ
oob Hbs

SJ skrivelse I ärendet skulle delgivas byråchefen sandkvist,
4. vyffäeeartementet (gen. överstslöjtnant af Slllén) har till Og med
avresa d. 28/7 på kvällen för fullglvande av den artlllerlteknlska gransk
ningen beordrat Löjtnant B. Bager. A J samt för 1 - 2 dagar Jämväl Ingenjöt
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