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Förste Trafikinspektören,

ö s t e r 3 u n d.

Vid besök här den 18 sistlidne januari meddelade Bro Mtbr att här

under cirka 14 dagar koznme att placeras en tjänsteman från Sprängämnes-

inspektionen med uppdrag att utöva kontroll över att ammunitionslastade

vagnar (?fe|hrmachtgut) äro så lastade och förpackade att fara för brand

och explosion undanröjes, ävensom att övervaka att inga föremål, som

misstänkas veu:a avsedda för sabotageändamål finnas i vagnarna. Denna

kontroll skulle företagas i samråd med stationsbefälet och efter koi

troliantens avresa skulle fortsatt kontroll företagas av Stins med bi

träde av lämpad Sts (helst tillhörande militärens reservpersonal),

I dagarna hår hit anlänt Ingenjör E» E^^iis, som enligt medförd

instruktion dels skall besiktiga varje ammunitionsvagns innehåll bä-

träffande förpackningssätt och dels undersöka andra vagnar för tillsyn

av ätt explosiva varor däri ej lastats med annat gods. Kontrollanten

äger enligt nämnda instruktion tillbakavisa gods, som ifråga om em

ballage, märkning eller stuvning icke uppfyller fordringarna i bil. 1

till I.F.G. Vagnar vars lastning ej kan godkännas, skola antingen om-
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stuvas med anlitande av militär- ellelr-järiavägöpérsönal,' eller ook

återsändas till avsändaren.

^  Då jag sedan november 1941 är utan Sts-bjälp, anser jag mig icke

aed'åsldosättånde av tjänsten i övrigt ha tid att företaga dylik be

siktning, sedan Ingenjör Friis avrest. Jag tillåter mig därför före

slå j att"denna kontroll måtte verkställas av Tullverket, som redan nu

företar viss undersökning ur licenssynpuixkt. F.n. uppskrives i Tull

vérket innehållet för varje passerande-vagn i likhet med vad som sker

av kontrollanten i särskild journal.

I samband härmed får jag likaledes hemställa att av här placerad

militärpersonal två man måtte ställas till disposition för vagnarnas

^ öpphandé: ävensom för godsets omstuvning och öpphande.
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Nej, inga andra än det ovan meddelade muntliga beskedet.

En kontroll av liknande slag har utövats en längre tid i Cg av

nämnda iö.

Från Dc Tnd ank igår en personlig skrivélse, enligt vilken stats-

politisjefen bl a påpekar




