
D.

Milltfirbyréoi, Persontrafikbyrån

Stockholm.

Från företagen kontroll i enlighet med Mtbr skrivelse dnr Ty 12/42 av

specialtåg för tysk-militär Egn-Hbf-Rgn får undertecknad härmed vördsamt avgiva följan

de rapport ;

Snecialtåg Rgn-Hbf den 21-23/9 1942.

(Tåg 10323-10123-10125-10126-10127 ) ,

Städning och rengöring samt fönstertvättnir

Beträffande rengöringen av klosettskålarna hänvisas till rapporter från tidiga

re kontrollresor. I övrigt sköttes tåget mönstergillt.

Under resan medförde nästan varje resande tillsammans med sin personliga utrust

ning sill i kärl av olika storlekar upp till fjärdingar. Dessa sillkärl belamrade tågets

plattformar,så att många grindar blevo fullständigt förstängda och genomgång av tåget:för

svårades. Olägenheten härav är dock ej av så allvarlig karaktär. Vad som däremot bör för

bjudas är att dessa kärl placeras inne i personvagnarna. Det förekom,att man placerat kärl

såväl å kupéemas golv som å resgodshyllor. Då kärlen ofta äro otäta, rinner saltlaken ut

efter väggarna och på vagnsgolven samt tränger ned i förefintliga springor, vilket gör att

det är omöjligt,att vid rengöring befria vagnarna från lukten efter sillkärlen. Den starka

saltlaken skadar även målning och korkmattor.Vederbörande tågpersonal samt kontrollpersonal

bör-uppmärksamgöras på förhållandet.

Vattenförsörjning.

Sköttes planenligt och utan anmärkntog.

Anslag.

Anslaget " Achtung. Waldbrandgefahr " saknades i Co5 1971 och 1307.

"  " Ss ist strengstens vsrboten... " sa!aiadss i en kupl av Gc2 £482.

"  " Aohtung. Während des Aufenthaltes.. saknades i en toalett Co 1872.

Förbandslåda och tågattiralj.

Förbandslådans plombering bmten p.g.a. olycksfall vid uppresan. Rapport i enlighs

ned Fbr skrivelse den 18/5-42 avlåten av Btf Vj.

Tågattiraljen utan anmärkning.

Specialtåg Hbf-Rgn den 25-27/9 1942.

( Tåg 2214-78-80-10180-10124-10324)

i städning och ren^ring sant fönstertvättning. ■

I  Beträffande klosettskålarnas rengöring hänvisas till rapporter från tidigare kon-
troiiresor. I övrigt ingen anmärkning.



tyiiL.! iMrtol n.nit

Till

Förste traflkinope:<törön,

Östersund.

Ang, kontroll «▼ specialtég OBtersund-Oailivare-Öatersund.

Undertecknad som medföljt aom kontrollant å specialtågen 10224 d bansträckan Ös
tersund - Gällivare den 6-7 oktober och 10323-10223 å bansträckan Gällivare - östor
den 9-10 oktober får härmed avlämna följande rapport.

Av vsgnarnÅ i tågen voro de svenska enligt plan i "Sammanställnins över anordni

m.m, i specialtågen" och de norska enligt styrelsens telegram. Beträffande de svensk

vagnarna må nämnas att CFo5 nr 1286 ej utbytts mot 1351. Öster^mnd uppger dock att r.
1351 rekvirerats men ej anlänt till Östersund. Utbyte skall ske så snart planenlig v

kan insättas, i Fj^-yagnen var en koppeldosa sönderryckt och vagnen togs ur 10223 don
lO/lO i Östersund och en hol Fi insattes.

Å de svenska vagnarna kunde i övrigt intet anmärkas. Be norska voro betydligt .

Vagnperaonalen å uppehållsstationerna och medföljande tågpersonal klagade speciellt
ytter

ångvärmelednin,;arnas bristfälliehet. Under ovannämnda resa, då/temperaturen variera;

mellan + 5° och - 5°, kunde dock ingen större olägenhet märkas.

Städning, rengöring och vattenfyllning fullgjordes planenligt med följande un'

Fönstertvättning ägde ej rum I Gällivare och städningens noggrannhet i .-rvldsjaur J

9/10 å tsg 10323-10223 kanske kundé ha varit mer tillfredsställande, lock flut hAryl :
pekas att det tidtabellsenliga uppe-ållet i Arvidsjaur (10323-10223), 35 minuter,
kortaste Isget för cn god städning.

I Gällivare ägde ingen städning rum. I stället medföljde tjgst iders.\a i 103io

Gällivare till Kitajaur och 1 10224 från Kitajaur till Gällivare. Anordningen är s':

rekommendera och borde utnyttjas Hven av ancra "städningastationer" där sä är möjli

i afillst for städnir.;; a at ition under uppekallet.

Betr-ffande tagens utrustning av tågattiralj, förbandslador, toalettpapper, v

flaskor m.m. var den riktig. Vattenflaskorna utnyttjades emellertid ej alltid på m

sött. I 103c3 använde don tyska kökspornorslen vattonfl-skor for kaffeutdelning. Vi
riyttxiiics 1 In i rcöksTasnön och pn to^sX^tterna»



Bttt<agehyllorn« anv^indos eoni liggplatser och voro överbelastade. Wgperaonalen o

a-iacda viöjr.' -jtt de fista ry„',i3t^don i de iivans-. j Co-vajnarn j undorjtundom blindes i

och lades oA "olven som lig ";lst''er.'B»tr'ifr>ir.de f irbulet -itt ssv'"n '-i to-.'lottorns ■

der Up .^ vjii j stationerna laktto rs att detta ej lullt cfterl vdes. la ••rersonslen u

^ att tlli^a att Qvjnni ii.n is fflls jrh'. ti ndon oj upjvep;;d-!s.

5^0. v;iit7,,i-e frMii^rJ ^jnaVerdl att Hp-,ruppen vid avgang fra» Gällivare bi^



storlien akiiile frömat i 10323, Under föregående vintrarhndo det visat sig besvär

ligt med att ha de svenska "Hp-vagnama" försedda med vida uppv!!rmnln-'sror sict i tå

get. ÅngvSrmen tröngde lUttare igenom^om de svenska vagnarna glngo först vid avgång

från Gällivare och riskerna för tågförsoninpar på grund av uppvörmningssv-.-.ricrheter

akulle härigenom avlägsnas.

Vagnskötare och bevaknlncepersonal medföljde tåven enligt beafimrelsernn. Inom

parentes må nämnas att bevakningspersonalen 1 Beting, två man, under nuvarande förhål

landen,då inga extra transitotransporter ^ga rum,ej fullständigt utnyttjas. Tjr-nEtgö-

ringstiden kan således under normala förhållanden blott uppgå till cirka 14 timmr:r ot

vecka. Genom ändrade turer, indragning ev on man eller eventuellt flyttning av ploce-

ringsort skulle kanske personalen bättre kunna utnyttjas.

Under nedresan med 10323 blev detta tåg försenat s; timme från Doroteo. fikeöo upp

stod å lokåt och nytt lok erhölls från Storuman. 10223 ankom Östersund 4 timmer förse

nat och till Storlien ankom transporten 3 timmar och 57 minuter förconat.

I övrigt intet -anmärkningsvärt.

Östersund den 14 oktober 1942.

V\ trldjjkA
,  ■ E.o. stationsskrivare.
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-i Olstrlktschefen

D.-nr PA. H 128/40

KUNGL JAKNvAoööi ti-sci.oc,..

MILITÄRBYRÄN

AnhåUes &tt / svarsskrluelse ovanstÅendt

diarienummer angives. Till 1

Kungl. Jäm^/ägsstyrelsen,

Drifttjanstbyrån,

Mllitärbyrån,

Per so ntrafikbyrån,

ang. speolaltågen Cstersund-Gälllvare-östersund.

I anslutning till den 17 oktober 1942 översänd rapport -

Do dnr H 128/40 - angående kontrollresa den 6-10 oktober 1942

med speoialtågen Ostersund-Gällivare-östersund får distriktschefen

meddela följande.

Orsaken till den dåliga upp^^rmningen i de norska personvag-

naraa Jämfört med de svenska torde till stor del vara att hänföra

till den mindre dimensionen å genomgångsrören för ångvärmeledning-

en å de norska vagnarna. Dessa ha nämligen endast l"-leäning imder

det de svenska ha 2"-ledning. Även väraeledningsslangarna med till

hörande rördelar ha å de norska vagnarna mindre genomsläppningsaree

än å de svenska.

Då strypning av ångan tydligen härav blir följden, vill di-

striktsohefen ifrågasätta, om icke NSB borde anmodas anordna värme

lediiingsrSr och slangar av grövre dimension å ifrågavarande norska

vagnar. Intill dess detta hinner utföras, synes föreskrift böra u'

färdas, att de svenska vagnarna alltid placeras närmast dragande

lok (eller ångfiiika), så att ångan lättare kom/iier fram till de

längst bort från värmekällan belägna vagnarna.

Östersund den 23 oktober 1942.
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angående iakttagelser gjorda under kontrollresa i tågen 10122— ̂
I X>- •

10121 Trelleborg P-Mon-Trelleborg P den 7-9 september 1942 en-

ligt MilitärbirTåns skrivelse Ty 12/1942.

^■ng. rengöringen. Vagnarna äro vid ankomsten till slutstationen
mycket smutsiga. Rengöringen i Trelleborg P anses icke tillräck
lig. Det klagades emellertid över att tillgången på putsmaterial
är för knapp. Klosetternas golv behöva åtminstone 1 gång var 14:e
dag noggrann skurning. 2 klass-vagnarnas soffor böra dammsugas med
samma mellanrum. Nackskydden i 2 klass böra bytas oftare. En del
voro så smutsiga,att de resande föredrogs att avlägsna dem. Samt
liga vagnar äro utan inre revision olämpliga för allmänna trafiker
Till specialtågen hörande vagnar böra därför förses med en yttre
märkning, som anger att vagnen endast får användas i specialtågen.
B.J. C-vagn 129 var i synnerligen dåligt skick och bör utbytas.
Ang. vattenförsörjningen. Samtliga 3-klass vagnar voro försedda
med 1 vattenflaska med skopa. Pöreskrift härom är icke intagen i
"Sammanställningen över anordningar m.m. i specialtågen . Liial-..
saknas/Lmmanställning föreskrifter angående förbandslådornas uto
gande vid övergång till annan järnväg.

Ang. anslagen. Samtliga föreskrivna anslag voro uppsatta, men en
del voro trasiga och mycket smutsiga. Iirågasättes om Sve_igeo ^
vägskarta bör vara uppsatt i specialtågens vagnar. Sambliga b-^-j....
liga kartor voro mycket solkiga. Bestämmelser böra utfärdas om v„
kupéer, som skola vara reserverade för svenska och tyska kontrol-
'^er^^nelen svmt vilka ansla:?, som skola. vara. uppsatta å dessa m"..

Samtliga 3—klass kupéer voro icke skyltade "itökning tillåi^en e...
försedda med askkoppar, sannolikt beroende på att .vissa vagnar ic

äro avdelade för dessa tag. Pöreskrifter om rökskyltningen finn;

i Persontrafikbyråns skrivelse Sd 1 5.5.41 men äro icke inta.gna
"Sanrnan-ställningen". Det torde vara lämpligt, att samtliga speci

ö sk_^^ipter angående dessa teg intagas i sammanställnin^^en, d *
ÖT. omöilirt fö.r fc åvbefälhavarén och övrig personal act i.



TågfSringen; Vid Lomma, där tåg 10122 gör uppehåll 2 min. för

möte med tåg 1875 ävensom å bstr Lomma—Plädie, där största has

tigheten för närvarande är nedsatt till 10 km/tim på grund av

hanarheten, samlas alltid en del ungdomar.Under hösten förekom

mer det dagligen att dessa därvid medföra äpplen och dylikt som

de under rop "cigaretter" kasta till de tyska soldaterna i tåget.

Dessa Icvittera ibland med att kasta ut ett och annat paket. Då

ungdomarna tränga sig in på järnvägens område och uppehålla sig

eller springa på ballasten är faran för olyckor uppenbar. Detta

"varuutbyte" bör snarast stoppas genom polisbevakning. I övrigt

förekommo icke dylika störningsmoment under resan.

Prån såväl svenske som tyske kontrollofficern framfördes det

önskemålet, att tågen 10121 och 10122 måtte få stoppas å den ge

mensamma mötesstationen (tdt—enligt Harplinge) någon minut för e,.

därigenom möjli^et kunde beredas dem, att utväxla behövliga med

delanden tågen emellan synes kunna ordnas så, att tåg 10122 give

behovsuppehåll vid Harplinge eller ev. annan mötesstation och at

svenske kontrollofficern meddelar tågbefälhavaren i god tid om

uppehåll är behövligt eller ej. Risken för spring av soldater tå

gen emmllan synes ej föreligga, då tyska order delgivas alla rec

da om att det är förbjudet -att uppehålla sig å psvplattformerna

eller att lämna-tåget under uppehåll. Denna order följes undanta
/  \

löst snligt svenske kontrollofficerns utsago.

När tågen utgå från Hälsingborg P föreligger det önskemåle'

att det långa uppehållet i Vegeholm borttages. Svåri^eter upps-

ständigt, att hälla de resande borta från toaletterna.

T åa samman oät t ni na; en;

Utrymi:iet i 2-kla3s är är ständigt otillräckligt.

r--3ättrr ng a "omfattar 2 S.J. Bo4 å 36 sittplatser = 72 sit^ i.- i.' ' • - - 43

b  " 1 B.J. ABo å 40 " +

1 S.J. Bo4 ä 36 " +

1 B.J. BGo å 18 " = 94

c  " 2 B.J. ABo å 40 " = 80

•  - • 1 -j ^ j j- .t.... T X. ̂  fr) V"-



I genomsnitt bestå kontingenterna av 55 officerare, 15~30

kvinnlig personal och 15-30 civila, således sammanlagt 85-110 re

sande berättigade till 2 klass.

Insättandet av 1 BCo i uppsättningarna a och c synes därför

behövlig. Pör de 2-klass resande som hänvisas till 3 klass beta

las endast 5-klass pris.

De tyska transportbefälhavarna framförde även det. önskemålet

att B.J. ABo (salongsvagnar) uppdelas så att en dylik vagri kommer

att gå i vardera uppsättningen.

önskvärd sammansättning är således:

Tåg 10122 vid Trelleborg Ft lok, Pw.' 4 post, ABC4- kurir, B.J. ABc

(salong), S.J. Bo4 (kupé), S.J. el. B,

BCo, Pw 4 kök, C-utrymme, 2 P ( för

handresgods).

Bo4 (kupévagn) i vardera uppsättningen är önskvärd för bl.a. re

gemente- och stabsofficerare m.fl.,som ha arbete att utföra eller

önska hålla konferenser under resan. Detta utbyte ökar icke antal

Bo-vagnar i tågen.

BCo-vagnens 2 kupéer i 2 klass vore lämpliga för kontrollper

sonalen och 1 kupé i 3 klass för kökspersonalen, övriga 3-klass

kupéer kunde vid behov användas för de 2 klass resande, som måst;,

hänvisas till 3 klass på grand av platsbrist i 2 klass eller för

3 klass resande em behov föreligger (i synnerhet vintertid med o:

förekommande vagnsskador och uttagning under resan av vagnar ur

gen).

De tyska vagnar, som framföras i tågen böra obetingat vara

försedda med åtminstone genomgångsledning för elektrisk värme. B

"C emperaturen i vagnarna är redan nu under 14-15 .

Allmänt. Det allmänna omdömet från såväl svensk som tysk persoriv.

sida synes vara det, att transporterna försiggå på ett för båda

parterna friktionsfritt och tillfredsställande sätt.

Malmö den 12 september 19'

Statens jSrnvHjar 7' ^



Insättandet av 1 BCo i uppsättningarna a och c synes därför

behövlig. För de 2-klass resande som hänvisas till 3 klass beta

las endast 3-klass pris.

De tyska transportbefälhavarna framförde även det önskemålet

att B.J. ABo (salongsvagnar) uppdelas så att en dylik vagri kommer

att gå i vardera uppsättningen.

önskvärd sammansättning är således:

Tåg 10122 vid Trelleborg F: Lok, Pw 4 post, ABC4 kurir, B.J. ABc

(salong), S.J. Bo4 (kupé), S.J. el. B.

BCo, Pw 4 kök, G-utrymme, 2 P ( för

handrésgods).

Bo4 (kupévagn) i vardera uppsättningen är önskvärd för bl.a. re

gemente- och stabsofficerare m.fl.,som ha arbete att utföra eller

önska hålla konferenser under resan. Detta utbyte ökar icke antal

Bo-vagnar i tågen.

BCo-vagnens 2 kupéer i 2 klass vore lämpliga för kontrollper

sonalen och 1 kupé i 3 klass för kökspersonalen, övriga 3-klass

kupéer kunde vid behov användas för de 2 klass resande, som måst-^

hänvisas till 3 klass på grund av platsbrist i 2 klass eller för

3 klass resande em behov föreligger (i synnerhet vintertid med c

förekommande vagnsskador och uttagning under resan av vagnar ur

gen).'

De tyska vagnar, som framföras i tågen böra obetingat vara

försedda med åtminstone genomgångsledning för elektrisk värme. 1

temperaturen i vagnarna är redan nu under 14-15°.

Allmänt. Det allmänna omdömet från såväl svensk son tysk person

sida synes vara det, att transporterna försiggå på ett för både

parterna friktionsfritt och tillfredsställande sätt.

Malmö den 12 september l'-J

Statens järnvägar
10 trafiksektionen ^ ■ ' k
Trafikinspektören Stationsskrivar .

överlämnas till lO-ingl. Järnvägsstyrelsen,
Militärbyrån, Persontrafikbyra!.
Distriktschefen vid III dis

Polismyndigheten i Lommia har underrättats om i rapporten _
talade förhällande därst?.dos, varjämte tid efter annan den i i...

biträda.



jande av det omrapporterade ofoget. Malmö den 12 september 194'
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Beträffande rongöringen ay klo8et.;ts^lama,hänvlBas'till rapporter
.  ,. tidigare kontröllresor. i' övrigt 'sköttes tSgef miSnsteriillt.
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-  >r;.:Qjae'^37-- beianrado tågets piattforittar,^ att många" grindar blevo fullstän-

j- .:dlgt förstängda och gencmgång av tåget försvårades. Olägenheten härav är
• * i •. allvarlig karaktär, yad som däremot bör förbjudas är att des-

I 4-rr;i.';a f8rekoa,"åti man placerat kärl
r -- :v, rt-M eoi'»' som å*resgddshy-ilor. Då kärien^Sf^lro otäta, rin-t  a«:"s ucj5=is.a,: -r^Q, V; -, ;v:; :j.jhr ~
15 saltlaken. utefter yfigg^uya och pä va^sgolven samt^ träder ned i före—

■■- .ji,'!- Ttlket j^r ̂ att det är ODiö jligt, att'vid Rengöring befria
'V..^®guama från lukten efter sillkärlen. Den starka saltlaken skadar även

'  „ .- målning och korkmattor. Vederbörande tågpersonal samt kbntrollperaonal bör
f  ̂ uppmärksamgöras på förhållandet.' ■ '. - • r jj.
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Luleå den 2/l0 1942.
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