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Der Transportoffizier (T.O.)

beim Militärattaché

T ■.■b.Nr. 1868/42. Till

Stockholm, 51 »8 •'19^2

Kgl. Järnvägsstyrelsen
Militärbyrån
Stockholm

(doopel t) 4
Betr.t SpBzialwagen fur Kohlentransporte.

Die Transportkommandantur Oslo teiIt.mit, dass nach
Ångabe der NSB die fiir den Pendelverkehr der Kohlentransporte
Sundsvall bzw, Härnösand/Drontheim von der NSB zugefuhrten V/agen
v;iederholt auf schv/edischen Stationen mit anderen Gutern beladen

und nach Deutschland gesandt .vorden sind. Die NSB teilen dazu
nit, dass dadurch die vorgesehene normale Kohlenversorgung
in Frage gevtellt v;ird und bitten, die fllr den Pendelverkehr»'
vorgesehenen
belas.sen.

unbedingt in diesem Spezialverkehr zu
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Åter till.Brc, Mtbr.

Enligt till styrelsen lämnade uppgifter ha hittills 7 av

för koltransport ~ Trondheim avskilda tyska vagnarna

avbrickats och återgått till hemlandet, nämligen

vagn Königsberg nr 1525^)-, vilken den 28/7 i Kornsjö över

lämnats tom från KSB till BJ, och sedan lastats från Grums till

Haderslev,

vagn Breslau nr 92727, vilken den 3/8 pass. Charlottenberp

v.g.y.
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Cverlännas till Gbr för kännedon.Stockholn den 2-9.42
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lastad, från Reite.n till Hälsingborg och sedan lastats till Gör-

Vagn Breslau nr 38007, som den I6/8 fanns i Hälsingborg F,

adr. tom från Oslo,

vagn Halle nr 7o7o, som den 17/8 fanns i Hälsingborg F ank.

tom fr. Norge,

vagn Königsberg nr 12964, som den 7/9 fanns i Malmö, ank. tom

från Norge och
j  ♦ ;

vagn Breslau nr 13977, som den 11/9 fanns i Malmö, ank. tom
)

från Norge.

Dessutom har en 7:e vagn avbrickats i Hälsingborg F, men om

denna vagn finnas inga anteckningar om nummer, eller varifrån den

a^ommit.

Av det anförda torde framgå, att SJ icke kxmna lastas för

de en gång brickade vagnarna återföras till Tyskland, Vagnarna
ha antingen hemsänts tomma från Norge eller också därifrån försetts

-  ■ ; T ;■ • ■ ■ ■ ■ • ■ • ' rvjBl r: ' -Cld 1": ■■
med last till station, belägen för långt-bort från Sundsvall, Stock-■ ■ ■■ ■.t: , ' ^ ■ ■ ■ ■ ■ -a i lj;/ ;';; - ■ /'f . .3 'U' ' :.rvar-
holm den 23 september 1942.
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oaslagskopla.

Till

Transportofficeren hos Militärattachén,

Tyska legationen»

Nybrogatan 21»

Stockholm»

Med hänvisning till skrivelse av den 3l/8 dnr Tgh 1868/42 angående

specialvagnar för koltransporter meddelas att vid företagna tindersökningar

följande 7 vagnar av ifrågavarande kolvagnar återsänts till Tyskland,nämlige

Vagn Königsherg nr 15254» vilken den 28/7 i Kornsjö överlämnats tom fr

NS3 till BJ, och sedan lastats från Grums till Haderslev,

vagn Breslau nr 92727» vilken den J/Q pass. Charlot ten "berg lastad frår.

Reitan till Hälsing^borg och sedan lastats till Görlev,

vagn Breslau nr 38007, som den l6/8 fanns i Hälsingborg P, adr» tom

frän Oslo,

vagn Halle nr 7070, som den 17/8 fanns i Hälsingborg P ank, tom fr.Hor

vagn Königsberg nr I2964, som den 7/9 fanns i Malmö, ank, tom från

Norge och

vagn Breslau nr 13977» som den II/9 fanns i Malmö, ank, tom från Norge

Dessutom har en T:e vagn avbrickats i Hälsingborg F, men om denna vag.

finnas inga anteckningar om nummer, eller varifrån den ankommit.

Av det anförda torde framgå, att SJ icke kunna lastas för att de en

gång brickade vagnarna återföras till Tyskland. Vagnarna ha antingen hemsänt

tomma frän Norge eller också därifrån försetts med last till station, beläge

för långt bort från Sundsvall. Stocliholm den 24. september 1942.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

v. Horn




