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Byråohefsa» Godstrafikbyråa* N.

Bea 28. juli 1942 aaaftldes till Godatrafikbyråa aa lagut«<!^tina8poxt Bahrtnr.
526299 hast&eade ar 7 yajn»r lafttorpader Tralléborg ' - Harvik. Traaaportaa ▼&:
hr&dskaade ooh skulle hdyatoe ar SJ hevakniuffSBaaskap. Saligt osddelaade fr2a

Trafikiaspektörea Kiruna örerlönnades denna transport, soa sedaa visat sig bestå
av endast 6 vagnar, först den 5* augusti 1 BJÖrafjSll tfig 8.

Vagnsnumrea voro följande 1

Dresden 80254

M  40258

"  78175

"  92965
B.M.B, 223822

Francs 373254 •

Tyska legationen har besvärat sig över dan osedvanligt långa transporttid,
ooh är jag taoksam för en skyndsam undersökning.

Stockholm den 5. augusti 1942.

Henrik Wrede.



Enligt styrelsens skrivelse den B juli i år skoln tågen 5^58, 9^26

och 9492 användas från Trf för vagnar, lastade med transitogods. Vagnarna

skola därvid samlas å gränsstationerna tills tillräcklig vagnvikt er-

hålles för direkttåg genom Sverige.

Enär tillräcklig vagnvikt fÖr ett direkttåg icke kunde erhållas

i Ti'f och Mf vid angivna tidpunkt, oefordrades vagnarna efter sami^ad mel

lan tågledningen vid lo och tågledningen vid 12 sektionen över Västkust

banan. De avgingo planenligt från Malmö den 29 på morgonen. De skulle

strängt taget,ha befordrats med extfca fjärrgodståget 5156, men enär an

ledning icke förelåg att anordna detta tåg enbart för ifrågavarande vag-

^i^r, inkopplades de i det ordinarie f järrgodståget' 5484 med ankomst till
Ängelholm 12.57, 'd-v.s. 12 min. tidigare" än ankomsttiden för 5156. I

Vy^gelholm sammanfördes vagnarna med transitovagnar från Hbf. Tåget, som

förde vagnarna från Hbf, blev emellertid avsevärt försenat redan från

utgångsstationen (Hbf), enär det medförde en hel del vagnar med explo

sivt gods, vilka ankommit med färja på förmiddagen och först måste smör

jas och omses. Tåg 5156 å sträckan Ä-Hd bbev därför försenat dels av den

na anledning, dels på grund av tågmöten och förbigång av tåg 1452. Tågets

vagnar fortsatte fördenskull från Hd i 5l6o:s tidtabell (avg. Hd 21.55)*

5160 ankom planenligt till Sär natten till den 5o/7• Tåget medförde emel-

^rtid så många vagnar till Kornsjö ob, att det icke ansågs försvarligt
att vidarebefordra vagnarna till Narvik i" ett särskilt extratåg från Sär,

utan vagnarna fingo kvarstå därstädes i avvaktan på fyllnad nästa dag

Wån Hbf. De avsändes från Sär med 9452 den 51/7 och ha i fortsättningen
.  • v .; . ■!
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Iraaisport gtr 6 rauaua lufttorp»tor TriMfarrik^

"  \ Tasaazna srglngo ftla. HäIbS dm 29« JuU 1 oxdlsarl» f^arxigodståg; |^>la
Tdatlcustbanatt (fi^ MslsS 9*20) • Sillgt plaa skalle ds ed^atl|^ bava
fited extra fjSrr|:od8tåg 31^ via Tästkiutkaaaa (firfia Malad 11*(^)> osa aalsd-

nithg ioka fSrölA^ att aaordaa detta tfig enbart f8r ifrSnavazande 6 va^iiiar

des de 1 det ordinarie fjärrgodatå^t. I Xngelhola tilUoomna transitovajpaar £räa

Hälsingborg* Tåget» soa införde dessa vagnar blev avsevärt försenat £r&s åtgångs-

stationen (Hälsingborg F)» då en stor del vagnar ned explosivt gods skälla nedföra

och smörjning sant översyn av dessa först nåste äga ruai Dels härigenon» dels geno

annan tågförssning anbm tåget oia 6 tinnar försenat till Sävenäs rangerbaiigård(Gö';

borg) natten till den 50/7* I Sävenäs blevo vagnarna kvarstående till den 3^7 ̂
18*12 i avvaktan pä tägfyilnad* Frän Sävenäs till Tassijanre hava de befordrats i

strykande tåg ooh ankooao till gränsen den 3/8 kl 13*38*

7agna3?nas försening uppgår således till ungefär 30 tiiomap, varav ota 24 tia»

aar bero på att tillrSoklig vagnvikt ej fOnnits i Sävenäs för anordnande av ett di-

rekttäg till Tassijaure* Anledningen till att vagnarna sändes via Västknstbamn va

att tillräcklig vagnvikt för anordnande av ett direkttåg över '»ySlby-Hallsbarg ick

kunde ezhällas i Maloaö*-Stookholn den 11* augusti 1942.
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