
Xf Nydell, Mtbr» «. jrw.

Befordring av 48 vagnar
Vehrmachtgut Hälsing
borg F - Narvik.

Som jag förut vid olika tillfällen meddelat per telefon, ha

vi fortlöpande hållit på att försöka få utrett, huru de 48 vagnarna

befordrats över SJ. Hittills ha vi endast lyckats få transporten

klarlagd någorlunda på sträckan t.o.m. Boden. Beträffande befordring

Boden-Vassijaure få vi väl återkomma senare.

iFörst ber jag att få överlämna en avskrift av det telegram

till linjemyndigheterna, som utfärdats i saken. Som synes av detta

telegram, var det ifrånsagt, att SJ:s bevakningsman skulle medfölja.

Vid den företagna utrédningen ha vi hittills lyckats utröna

följande. Det torde emellertid observeras, att endast 4^ vagnar

synas ha avsänts från Hälsingborg.

Den 26 februari avgick från Hbf två extratåg, det ena med

nummer 1052*4 medförande 34 vagnar, det andra med nummer 10526 med

förande 9 vagnar. Enligt uppgift från Hd ankom tåg 10524 dit som

10504. Vagnarna i detta tåg befordrades över 9 ts med tåg 5156 samma

dag.



Vagnarna från IO526, som ank» Hd som 10506» vldaresändes från

Hd med tåg 5152 den 27/2. Samtliga i tåg 10524-10504-5156 framförda

vagnar voro öppna och täckta med pg- I tåg 10526-10506-5152 voro 8

öppna och 1 täckt vagn.
'St:

De vagnar, som ankömmo till Sär med tåg 5156-'den 26/2, fortsattevg

därifrån med efjgt 4452 samma dag och ankommo till H den 27/2 med tåg N

4896. Vagnarna, som ankommo Sär med tåg 5152 den 27/2, vldaresändes

därifrån med efjgt 44o4 samma dag och ank. H som 4884. f

De till H 1 4452-4896 ankomna vagnarna synas hava avgått därl-
\

från med tåg 4454, och vagnarna från 4404-4884 med tåg 4558- Från

Krylbo har 29 vagnar avgått med tåg 6410 (fr. Ky 17»2o den 27/2, ank.

Åg 6.50 den 28/2). Huru de övriga vagnarna framgått över 15 ts kan

ej utan granskning av samtliga vagnslistor för den 27-28/2 utrönas.

Tåglägena på 15 ts hade den 27 och 28 februari varit synnerligen

tilltrasslade- Ange uppger,- att med 4452 den 27/2 anlänt 8 vagnar,

denna uppgift förefaller vara felaktig med hänsyn till de stora för-^ .J



senlngarna inom sektionen. Ange .station saknar vagnslistor för- "

tågen (Vagnslistor troligen utfärdade direkt på Boden event. Vassi

jaure.).

Från Ange har 25 vagnar avgått med tåg och 9 vagnar med

tåg 6056 den 28/2, 5 vagnar med kh26 och 4 vagnar med tåg 4^150 den

1/5. Vagnarna från tåg 4424 (25 stycken) ha över 21 ts framförts i

tåg 4460-4492 den I/5 och vagnarna från 6056 (9 st.) i tåg 4350.de

l/3 . Av vagnarna från tågen 4426 och 4450 (den I/3 från Åg) har en

vagn gått i tåg 6058 och 8 vagnar i tåg 4460 den 2/3.

Från Jörn ha 25 vagnar avgått till Boden i tåg 6552 och 9 va._

nar i tåg 4460 den I/3, 8 vagnar i tåg 4460 och en vagn i tåg 6058

■  den 2/3.

Vad angår hevakningsmän på sträckan Hbf-Sär-H har utrönts, at

■ Hbf beordrat bevakningsmän med bägge tågen från Hbf. Emellertid tyr

något .missförstånd ha uppstått mellan 5 och 12 Te om huru långt be-

vakningsraännen skulle medfölja tågen. Hbf meddelar, att bevaknings-

!  männen skulle följa turlistan, d.v.s. de skulle vända i Sär. 5 Té

I  "har för sig", att de hos 12 bra begärt, att bevaknings.männen skull
!

I  beordras medfölja till H. Någon bevakning av 4432-4896 och 4404-488-

j  Sär-K torde ej ha ägt rum. Tåg 4454 H-Ky, 64l0-6260 Ky-Ag, 4424 Ag-
I  Al /V
j  Ln, 4460-4492 Ln-Jfl och 6552 J(n-Bdn hade bevak-ilng anordnad.

Angående vidapebefordringen Boden-Vassijaure få vi återkomma

senare.

Ä.;
Gbr den 8 april 1942.
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^•;.:Jh "• ■ '" - ■ I73O5Ö a och b bestod av 1 täckt och 42 öppna go<)eTagnar och
;i. aTsick 1 tvä extratåg den 26. februari från Hälsingborg.

" Bevakning fanas i båda tågen vid avgången från Hälsingborg F, men
v -'' . genoa miaafärstånd av atyrelsena order» att SJ bevakningamän akulle ined-

Ändas, troligen föranlett av, att så gott aom samtliga vagnar voro öpp
na, hAT ä vissa sträckor SJ bevakningsmän ej medföljt. Bevakningsmännen
användas i regel till bevakning av kruttåg, livsmadelstransporter och an
nat atöldbegärligt goda aemt för specialtågan med tysk militär.

Hägon åverkan å fordonen som funnos å mgnama har ej iakttjigits.
-=■ Ben plomberade täckta vagnen hade obrutna plomber vid övergången i Tassi-

jaure gränsen. Ten i Eder skrivelse angivna skadegörelsen torde hava for-
'  drat förhillandevis lång tid att utföra. Styrelsen håller dst knappast för

troligt, att denna åverkan okulle kunna ha skatt å någon svensk station*
Bet handtryckta^lÄslag som funnits å vindrutan till en lastbil har

ett ordval som ej användes i Sverige* r.mw w.öl ii 1 1 . imnf
Styrelsen beklagar uppriktigt det skedda och uttrycker den förhopp

ningen, att undersökningen å mottagningsstationen skall kunna lämna ytter
ligare upplysningar om tillgreppen. StockhoLm den 25* april 1942.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Henrik 77rede




