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Jag ber att med ni-sra^f^]P^£f. gAn« beröra kol- ooh koka-
traneportema frin SuMsvall ooh Härnöaand till Trondhelmaomr&dot.

Regelbundenheten av dessa transporter förutsätter, som jag tidigare
framhållit dels regelbunden lastning, dels regelbundna transporter av de

lastade ooh de tomma vagnarna, dels regelbunden lossning å mottagnings

stationerna. Om de lastade vagnarna loke kunna mottagas på den norska

eldan utan måste ställas upp på svenska sidan, brister det hela ooh träns-

porterna måste Inställas för längre eller kortare tid. För några dagar
sedan^ånaEldéde lEopperå station till trafikinspektören 1 Östersund, att

den Icke kunde för tillfället mottaga fler k 1vagnar, ooh vi måste då

ställa upp ett stort antal dylika på stationer mellan Östersund ooh Stor
lien. Lastningen 1 Sundsvall måste samtidigt stoppas,ooh situationen blev

då don, att allt stod stilla. VI ha givetvis ångian .möjlighet att bestämma
över till vilka mottagare kolon 1 Sundsvall ooh Härnösand dirigeras, men

vi ha till den spedltör, som omhänderhar lastningen vidarebefordrat edar
önskan om viss fördelning av transporterna mellan NSB, tyska krigsmakten

och Orkla. VI ha vidare underrättat vårt distrikts- ooh sektlonsbefäl
om denna fördelning.



Jag vill med pi^ att, Djij p^tPäget fpamhÄllilr''fÄr-* t-

(SB lolcaliqyndlgheter 1 Trondheim, att al^lt göree föp att vagnarnae losa-

ilng sker planenllgt, s^j.^t Icke Mndelserru av detta slag skola be-

lOva upprepas• Det kr värdefullt för oss att kunna avverka s& stor del som möjligt

IV dessa transporter under den blidare Årstiden, och jag förmodar* att

'örh&llandet kr detsamma beträffande NSB:s inställning till transporterna
■

. fr&ga. Stockholm den 29 september 19'^S*
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