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Msd färjan kl. 8.5o idag ånkom vagn Franoe 292349, lastad med Wehr-
maohtgut Orenelie - Bergen, utan plombering. Enär tullen iakttog detta gjor
des genast anmälan till stationen och en förberedande undersökning verkstäl
des redan ombord å färjan. Därvid befanns bl.a. en låda. Innehållande oogna
uppbruten. På förfrågan om något iakttagits ombord, meddelade «i färjematros
Christianaen, att , sedan vagnarna förts ombord i Helsingör, haåe fyra tys
ka marinsoldater låmnat vagnen. Tillfrågade av Christiansen om vagnen icke
skulle plomberas, hade en av dem svarat, att detta ombesörjdes 1 Sverige.

En noggrannare undersökning av vagnens innehåll gjordes senare i när
varo av tyska B.O. Rittmeister van der Floe, tullöveruppsyningsman Möller,
tullvakt Ungfeldt och stationsskrivare V/iberg. Därvid konstaterades föl
jande:

I en låda utan lock syntes 2 eller 3 flaskor cognao skknas,

i en låda fanns plats för ytterligare 1 eller två flaskor vin,
i en låda med locket löst pålagt syntes 3 flaskor champagne vara borts

i en stor låda var en bräda lösryckt och i denna låda syntes 8 å lo
flaskor champagne saknas,

i en låda, innehållande tvål, var sönder, och en säck, även innehål
lande tvål voro öppnade,

i en kartong och ett paket, innehållande plånböcker, voro öppnade,

ett litet paket, innehållande manufaktur, var öppnat.

Hurvida någon tvål, några plånböcker eller något från manufakturpaket

saknades kunde icke avgöras.

Efter besiktningen plomberades vagnen av såväl tullen som järnvägen.

Vagnen vr ställd till Leitungszahl 47571, Bergen, Fghrtn^^mmer 652o37

Don vidaresändos ned tåg 5662 idag.

Avskrift av denna skrivelse har överlämnats till förnärande B.O.

Hälsingborg don 27 september 1948.

H. Sunden .
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överlämnas i avskrift till Distriktschefen vid III distriktet,

Xungl. Järnvägsstyrelsen, Godstrafikbyrån
Militärbyrån samt Reklamationskontoret,

Distriktschefsn, Oslo.

Hälsingborg den 27 september 1942.
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