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Till Kungl. Järnvägsstyrelsen,

Militär "by rån.

I anslutning till sin skrivelse till Eder den 2 dennes an

gående beiordringen i transit genom Sverige av tysk fältpost till

Finland och Norge får Generalpoststyrelsen, sedan undersökning

nu verkställts rörande expedieringen inom Sverige av dylik post

från Tyskland till Nordnorge (Narvik), som ingått via Hälsingborg

under tiden 1-31 nästlidna .juli, äran meddela följande.

Den 4, 5 och 19 berörda juli har ingen tysk fältpost till

Nordnorge ingått till Hälsingborg. Övriga dagar har den till Häl-

sing-Dorg på morgonen ankomna posten samma dag vidarebefordrats

via Hässleholm - Stockholm - Boden till Narvik enligt nedanstående.

(Den något långsammare befordringen av posten fran Hälsingoorg a

jöndagar beror därpå, att tåg 2316, Hälsingborg - Hässleholm, fram

föras endast vardagar.)
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IL grund av tillfällig postanhcpning ccn därav följande bris

tande utrymme för norrlandsposten i tag 92, otockholm - Vännäs, har

emellertid den post, som avsändes frän Hälsingborg den 10, I4, 18,

22, 26 och 29 juli (= 6 gc-Jiger), icke kiinnat vidareexpedieras frän

Stockholm i sagda täg utan först med tåg 22. Tåg 94 medför nämligen

icke postvagn å sträckan Stockholm - Vännäs, och Statens Järnvägar

h9Y0. Icke kunnat ställa erforderligt extra utryrmme till postverkets

förfogande för bl.a. den tyska fältposten vare sig i tåg 92 eller i

tåg 94 från Stockholm. Härigenom har transporten genom Sverige för

nyssnämnda poster krävt ett dggns längre tia än för övriga poster.

Befordringstiden Hälsingborg - Narvik har således under nästlidna

juli månad varierat mellan 2 4 och 3 dygn. Några ytterligare för

seningar av posten, hava icke förekommit å svenskt omr=^de.

I syfte att säkerställa den tyska fältpostens regelbundna be

fordran genom Sverige med snabbast möjliga postlägenheter har Gene

ralpoststyrelsen numera utverkat av Persontrafikbyrån., att visst

extra utrymme skall för ifrägavarande ändara&l vid behov ställas till

postverkets förfogande i tågen9^4 å sträckan Stockholm - Boden. Stock

holm den 20 augusti 1941»
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