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angående importen av kol fr&n Tyakland.

Vid heaök 1 utrikeadepartementet denna dag har miniaterialrådet
Ludwig upplyat, att den tyaka regeringakoooiaaionen Tid alna förhand

lingar med skilda tyska myndigheter beträffande kol- ooh kokaleTeran-
serna till Sverige lyokata utverka medgivande frjln vederbörande mili

tära myndigheter till en månatlig leverans av 10.000 ton kol till de

svenska atatsjärnvägarna såsom eraättnlng för järnvägarnas prestatio

ner i fråga om den tyska transitotréfiken. Hr Ludwig förklarade, att
ifrågavarande leverans självfallet loke från tysk sida betraktades så
som någpn tilläggskvot utan att densamma komme att ingå som-del i de
normala tyska kolleveransern^ till Sverige öoh försäljas enligt för
dessa leveranser gällande villkor. Han hemställde emellertid, att ve

derbörande inom den svenska järnvägsförvaltningen liksom inom Statens

bränslekoomission måtte informeras om förhållandet.

öhderteoknad azu^kte härtill, att man å svensk sida självfallet
icke kunde i någon utsträokning betrakta meddelandet såsom en tilläggs-
prdstation från tysk sida i avseende å kollevoranserna men att man upp

fattade meddelandet såsom ett uttryck för den tyska regeringskommissio-

nena ansträngningar att erhålla tys|;a myndigheternås medgivande till
ökade kollsveranser till Sysylge' ooh^ förstode att de svenska järnvägar
nas preatationer under nuvarande förhållanden härvid använts såsom ar
gument i frågan. Hågot särskiljande av Ifrågavarande månatliga leveran
ser ur den normala importen av kol till Sverige kunde ioke ifrågakomma,
men utrikesdepartementet komme att framföra det tyska meddelandet till
såväl Statens bränslekommission som Statens järnvägar. Statens järnvä

gar erhölle sin tilldelning åv bränsl^ommlsslonen inom ramen för de
kvantiteter kol, som lo9orterädé8'i''hÖ¥fal ordning ooh ifrågavarande
10.000 ton finge ansea falla inom denna-tilldelxiingskvot.
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