
P,M.

I anledning av den tyska framställningen om transport av

2 vagnar artillerimateriel från TrällelDorg till Narvik föreslås,

att Järnvägsstyrelsen till tyske transportofficeren framför följand
Transporten kan med hänsyn till pågående brobygge icke genom

föras just nu; därest man å tysk sida är angelägen att skyndsamt

få, kanonerna till Narvik, föreslås därför, att dea-ndas på någon

annan väg. I annat fall kunna tyskavederbörande återkomma till sa

ken i början av november då, såvitt man kan förutse, transporten

skall kunna genomföras.

Det förutsättes, att den endast är fråga om två vagnar och

att ingen tysk personal medföljer, ̂ 'idare bör sörjas för att ar

tille rimaterielen såvitt möjligt camoufleras till oigenkännlighet,

Stockholm den 14 oktober 1942.
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Broder»

Z aaelntalag till tidigare ekriftvBxliag oac^eade traaeiteriag ge>

Boa Sverige av taagt tjrakt artilleri till Baohrik' ber jag att i aaelut*

aiag till aina haadbrev dea 5 odl 16 ektober ffi BvereSsda ea fSredrag-

aing^proaworia aed Mlaga eagfieada frflgaae otveMdiag. BSr bade diska»

tsrats aB jli^tea av att fsr dea senast ifsdgasatta txansportea ides be»

vilja lieeas»

Bxoelleasea beelHt eaellertid vid föredragning ig&r» att Järnvagesty-

relsea isks akall hindras att geaoafdya txaasportea afi soa Bom angivit

i sia darivelae till Haenee dea 4 dmsBAer oeh att lieens dcall beviljas»

adr cmdntaa hSm inges av tyska besklekali#ea.

Xvfi av vagnarna (Sssea 91899S osfalsea! 918396, aed ett aseltxycfc av
11»6 respektive 11,9 ten) berSlatts aa aABada till msin^rg dea 28 de»

osaber. Tyskarna ha fBridarat sig Osaa eaaoonera artilleriaaterielea»

så att dsa ides kan igeakSanas. Sedaa 8a8saits»TmilebordledeB dea 9 dsaaes

åter Sppaats» är det att mnta.att tysks traaaportoffiesrea fiterkoaaer

aed ea fkaastBllaing attfl transitera ten tredje vagnaa (BBla aed

att saeltxyek av 12,1 ton) via TrBUeborg till Barvik.

Barr t»f, Ohargä d'Affaire8 B. voa ?ost»

B s r 1 i a.
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-iTiä nsit aUviLit ai*-rt;^?'iuTi--'i?^? a&u^'Jj^b:.46'xl-t. ji;ji;ili.f i\.;,j.. ; .. (.•.Tiiv
:{iv*i,<sg XJCt;f i ii; M iJ-iii fäB-,y Btgaxt -'jaKa vs Jic^;B:':iTi I; * : .-od na

mV««srtlrf*sw,s;f ...
^  iö-s-wft-a v^jeusa ast.^fisi^asEif
.wJB^iB*l|1.1tt«^l^»><»W» %lrtB HPJrtU

manakap från HHlslngtorg ^låare Jr&n

i i ö o e

.  -msvim

.«8«,anm

-I».'d ̂ I8^?!l!f?i1fli#-^l;!iai;fiö nsjiit.-.ijt^?» ö^åtfafeai 'iatfoy?{c '?X na ■

artilleri frto Trtlllfbora. till Harvlk utan tyakt fpijenauiatap.
Riu( BareitaJais obnelsrta xi o naa .ii,-i;j(i</iä .uinso ao fli;,^i.>-it Xixor >ri;.^iioili3JiL

0% 3. Ben 22 Juni riktade tyske tranaportoffioåren en
,16^113 . ni.it ;.öiin:':n ,B rioo ,V 'tobass\ maiitt-tsi S. atvl i>V:j >a

JårnTågaatyrelaen, huruvida tekniska hinder Bhtte mot en traneport av
MO jjniall^Janteti ne-rooliio^noqtuixfji »3(8ti eÄiotjj -xadoirfo va i inXa X .V

två enheter tung artillerimateriel (lastade på tre vagnar) från
-S.jjrtt-i iså ujiul) v3',;-i,i i-j.v '.Cfol T,i'i £>»!•■ x; of-IiJ iti Jiixijxi i iifT xjb

TrHllehorg till Harvik, Från JUrnvägeetyreleens eida evaradee, att man
~iooea..."U M i3ir«S!5 ',.3 .juc . .. . * tatoJ nås/o tiiav ao-:. ■• , ::o C!" t.t !i-. Bi

ej kunde åtaga eig traneporten» emedan aneltryoket ?<ver8tege fHrJornae
-ebXiM aåie arsiinaiutja-! ■inbv.UitU nå-x'. ,'jUv~tx>K XIIJ sxu-jft ar i> .jbx-jJ

kapacitet.
rabaif aa tiiiaJit;;'.i."it iora o^ai -tnbaxri iia ,'ic.c; .: ö iiob :ii'ux.L

t  4. Senare under sommaren åtoricom -^eke transportoffloeren till saken
,a»iix-is>,C'inomiao iaeöcjs jiu rioo aitof qÄllQttametlö*! ?:<':;{> J a gii(iJ.'ae

och ifrågaeatte» hunivida den under 3. nHmnda materielen i etSllet kun-
aeaiiixsiie«i..'ii xHl ®a®oi£ XnHäV-nejjl sxov oJlot neCaiiaf.iaiiarXxs-tB iia sa

de hefordrae ganom Sverige till Harvik, ed^ att den skeppades till
•ivoqr-xiniwi sjleti aå-tT blita££ona abtri^^sii neoIeitiessHvrnöT, ,aq.t:'b anbj;tii'J'n<'

luleå ooh dHr, med en fSr åndamålet till Luleå hainn transporterad tyek
naieolftoiTOH^^nafi." .wfiiiji''...:./ 'XOfijS.au a£.m.iafJalttwo:^ isas';/ notr.o

flySkrän, lyftes från fartyget till Järnvägsvagn för vidare befordran
f >ful® t fOiläle i sbXäMioxHi nam .aatofiiaatiu afriUaod et gliaXxi ol));ni:<.äX

på malmbanan till Hurvik.
Isl- .OTSHXxoX.tiiia xun:. ' j ä'ii liviaH III! stodänlel'',; ix^-rl •■£ ...ifisi/tv va

Efter Utrikesdepartementete hörande den 4 augusti svarade Jim-
.fxi.^jbiax'; X.JV8 IXJtf 'i..J nao.i!:vx\',Jes-jjlvrniiU »Jlo^iiXaXfi anof X , •.£ - ;;,Lj bain

vägeftyrpleen, att traneporten vieoerl^en kunde genomföras på malm-
sq «iji..fiirsaax-xiiva3lxiii'u j,uxöd;jjii!>XiiH i öUiiajioino iihnuji /a Jhi jJu

^f.waw men att erforderlig» omlastnliusanordningar saknadee i luleå ooh
s-£r"j Bii-xofc b.i.j-irjIXsjf£U eB'.COt3''ilXr^'aiO iio&iflut -■■bn.-' X-';j:ili<v

ditförandet och uppmonterandet av en tyek fly'kran icke vore önskvärt,
■.j ... v a»äT^!l'iavH ebmr^ to Jioö .nffiiStv'ötboif aofe «bivi."iu;i . lorf.irjoob : ipb
5, X Juli gjordes från tyeke transportoffioerens eida framställning

t uiissffoiB abflus .örr.Iiit.: IliJ afct'1 bo.n 'UäCto ii iCi J jis
om att den ovan under 1. nämnda artillerimaterielen skulle få trane-

»sfeXe ^öl aaeoW ,tod:.'oaab VS naö lafle fosiilJlilati Aq obbo-iad .siaioIX.^x'!'
port eras tillbaka från Sarvik till Trondheim på Injandobanan. Mter

etällning,* ool»^ ma^érleien^ twui^i^er^ grån Hikegrt nsen till Sarvik
i fsm eärskilda tåg med tyekt civilklBtt följe^^kw till 23 -
augusti,

Ibt denna traneport framförde brittiska regeringen protest i en

$



aote 'rogtaiAV te f ^vhteto* llgerf ngen
vlsaerligen tlll&tlt råfaivarande iräBaéoift^fr&n Haryilt men eamtidigt av-

Mjt ea begärd tranaport av ännu tyngre tyskt artilleri till Harvik

6» l^n 21 aeptember franfKrde tyake tz«nsporxoffloeren en färfrågan till

'  iäinv^aatyrelaehl kuruvida eA m de"ui^ér'3* dok d.^hkmhdu snketcrns tung
''^rtilil^iiBa^enéi^ Den''nu^méd én Ifigfe totaivikt oÖliuppiiéiaä på två vagnar,
kt^ie^beiPoz^érafli' f^^^iltekorg tili S Vikten''»"^rateip detmå giing ej
£Ltå !'iv^ - tyf- i'{' ■ ■ ■ iKv ! ■ ;f-" XrtJ ■■.!"/i. ' '- v ' •

vad'aom tidigare transporterata saananäg.
-•a» Tltrlkeaieparteraent^^ hrtrai^e Vvar^e ^Hrnvdgaatyréiaén den 15
%^^oker, 'at'l pd ''grundf av på^ende ' rep^ eii^jlirÄvågebro i nbirra
t^jwflge Sviré pbrten e j kiinde génomfäfaa ^éfÄha'"tiW|B8t'ItÄgon gåiiig i" noven-
bär'/W tyafearnaV' d^re^ef 'RnsfcéiSle^t driifäjran<ie^'eätö dekundé åtét'koiBma.

Ben 19 oktober iaatällS es ftir jtrafiken Sa88iil'^a-!l'rkli^ék6kg,^ Biiiii'åter-
v j V * - '• ■■■ ^Vir ' '*!*'• ''' *^4' • *!• ''it" ' viV r L > *'fc

"p^vtoga 1 yiaB'. ooaatttnihg den 8' december• lyaké tranepörtof ficeren har icke
'W' TfTi ■£ZTti. rl I'X^ ^ pl t'i'lT t!,' t'x ■ :i ' I r .

återkOBult till frågan om denna tran^ort. Ben d'ri angående materielen kan
fiyfint»elliri'.-:iv: n» aiiu -T -iiu iÅti ■: a

doolvdclvia iterfinnaa/teider 7* öoh 8. nämnda trunoporter.
Voi JiOv;f3;:i. ; - i fiv ■/ i-'j ^ ,xSiy- l'. yi ' v,

7, I alutcit av oktober gjorde tyake transportoffioeren framatällning om
ny-fl ' ;3-x^ J6i;£) lol laJ"!. ;.i ;o j i! t J-iv j; ^ '-/j

att två vagnar t^ngt tyekt artilleri med 14,7 tona ^eltryck (idke det tynge-
iXiiS w i# -^S:-/XXiiV-» '. "t 1 rt^iv .jliv i. ~ Cli? i, i
ta artilleri, varom fråga varit ovan under 3* 4» ooh 6.) akulle få trunapoz^

-  -.WKv jv" L ii: ,a-jä'xo i^ix.uix -.ti- f-biii-r U-
teras från Mlaingborg till Narvik. Från Utrikeadepirtementets sida medde

lades den 6 november, att hinder icke mBtte mot tranaiterin en under fSrut-
a»3JÄ« .tlJrS' xijuxtt/' ::iox'£o.i£ ui>r vr',:au a: ■■.•.■. - . 1

Bättaing att tyakt fSljemaaakap icke fSrekom ooh att godset oamoufleradea,
-nsjjt ialLlU.-. ."t ti-sIu.tavXiir .xbivvki , -x-.Yfcity iia& Bbtvsnud åjo

aå att artillerlmaterielen icke vore igenkMnnligf lieens fKr transiteringen
ILti -/tfiftn ;i 'iö n«& Jii.' (fe sivx-H 9p,t'T9vti !Bona\(- ! csb A

beviljades därpå. JärnvMgaatyrelaen begärde emellertid frän tyske transport- W
■■' ■■■^'7 Xi. ! ' ■r,. .- 'ir;.:; . C:!,? jyi zubi:; -bi !i;> , x. j ^

^^^gs^ficeron visaa kompletterande uppgifter angående vagrama. TrcoiBportofficeren
lämnade aldrig de begärda uppgifterna, men~fKranmälde i stället i alutct

, ritvc >: .1
av novOTber från Månas/Hälsingborg till Narvik tre vagnar artillerimateriel

i?' b tixi i; jTkc;i'Ä:)\x; - ; - .i r
L jSd 11»6 - 12, 1 tona azeltryck. Jämvägaatyrelaén har till avar meddelat,

Ji-j nnyz^tcxoti»', 9bnM ju ^ry nöX-te iäiia-zi •
att två av vagnarna kunde emottagaa i Hälsingborg.| trafikavårigheterimi på

XvOO A& Lsjti. y.' Xji,' jliitO Xv X X öl'i'i/ j ■> X'- no.'- ... .'V-.—
jämväganätet undez jultiden omHjliggjorde emellertid deras befordran färe

.IxrvTlofl» -.-jv 's iot n.: va :f\.i.'i7ja'iäJnom nt .ho j' -O'.?-,
den 28 december. Huruvida den tmdje-vagnen, som ej kunde överfHraa vare.-xT-t -fiLvfin £? tt^xl eabir.of,?^ ili/r, .1 .1'
sig till Hälsingborg eller med svensk f==r ja till Malmö, kunde' mottagas i
-eaxjici ' >i£iiTö iixf rij-x.. cbtbawa .I -zabaa ax#i- na» j-:o

Trällehorg, berodde på tr.iflklHget efter den 27 december. licens för sist-i9vxo , ,{s.-rMfö!liiii«: rf i å; .u Måna i l£it «.Vs:t a; ' ,

yivrf?. 'S&sö-tnzl öreteiiiaS-xi xinvji-.j

Im- "''livix bom ^Äf 1



Avakrlft. bil. 2

P(5r de under Fahrtnuomer 6,263.125 anmälda SST-vagnarna ftSre-

ligga tetenleka mSjllgheter 1111 transport på SJ tågfärja endast

beträffande den ena vagneai Köln 13457> med 14 tons axeltryok.

I järnvägsstyrelsens skrivelse den 25. november 1942 meddela

des emellertid» att återiasättoadet av svensk färja på Saesnits-

leden uteslutande avsägs att tillgodose de svenska export- ooh Im

portbehov» som icke rymdes 1 trafiken via Sanmark. Setta har även

bekräftats vid muntliga samtal i frågan mellan TO ooh Bro tttbr.

Set oaktat bar emellertid ett visserligen rt)^ antal vagnar med

W-gut HverfOrts under dceember fSrutom 15 tyska lokomotiv» avsedda

fSr Borgs sant den 9. januari speoialtransporten vagn XBln 4112

av Fahrtnummer 6.380.781. Sesea färhållanden hava nu bragta till

Järnvägsstyrelsen bverordnade nyndlgheters kännedom.

Järnvägsstyrelsen äger icke befogenhet vare sig att begränsa

mtsjllgheterna för transporter av svenskt Importgods eller att Iklä

da sig numera bkade risker f8r sitt under nuvarande fiSrhållandén

ytterligt il'svårersättliga tflgfärjetonnage genom att upplåta på

Sassnitsleden insatt svensk färja för transitotransporter av krigs

materiel, Med anledning härav måste styrelsen avbtJja att på svensk

tågfärja från Sassnitz Bverfbra såväl här rubriosradtspeolaltrans-

port som andra transporter av krigsmateriel fSr tysk räkning.



' ■ ■ • v / ^'g - „ ■■•:.

Der Transportoffizler (T.O.) Stockholm, 24.12.19't2

heim Militärattaché

,  :Tghnr.3100/42.. • Till ' D.nr Gbr G

Kgl.Järnvägsatyre1sen
Mi-litärbyrån ■ ''

V ,■ , . ■ .. . . .. . r - -• - -• • - Stockholm." ' -
•  ' ■ ^ (doppeltJ

-v - • ■ r • -
?  • . *•

Betr.-; Transportrvon-schwerem"Schiessgerät-nach Narvik," -

Seitens des OKW/Heimatatab Uebersee werden ^lnter der

Fahrtn\immer 6 263 125 (2) SST-VTagen mit schwerem Schiessgerät zum

Transport nach Narvik angeboten. Infolge des sehr hohen Achsdruckes

könnten dieseWagen nur iiber Sassnitz-Trelleborg geleitet werden.

Das MilitärbUro wird iim Prlifung iind baldmöglichste Mittéilung ge-

Q  beten, ob und^wann diese beiden ¥agen zur Véiterbteförderung mit einer
schwedischen Fähre nach Trelleborg und Weiterftihrung nach Riksgränsen

(ifarvik) in Sassnitz anzubringen sind,

Die genaueren Angaben sind folgende:

Vagenlänge iiber die Puffer: 27,7 m,

Achsdruck: 17,1 t und l4 t,

Achszahl: 8 .

Drehzapfal^atand; 19 m, - - - - -

Achsabstand: l,5.,ra/ r - r -

Metergewicht: 4,9 t und .4,^ b. . .

i.V.

Hauptmaiyi. r

' Kungl.'Järnvägsstyrelsen ■ - -
Gods trafikbyrån Översändes Brc, Bbr

med anhållan om uttalande ang.béfordringsmöjligheterna å svensk färja-

' Ä. Saz-Trf samt å l^injen Trf-M-Rgn.
•  . - - Gbr. 29/12 42. -

Ragnar"Trolle.

Transport Sassnitz-Trelleborg F å SJ tågfärja kan endast medgivas

den lättare vagnen, med l4 tons axeltryck. Vagnen placeras å "36 m styr
bord s s träckan " .

Såsom transportväg i övrigt förutsättes linjen Trelleborg F-Malmö- ,

".yS ': Mjölby-Hallsberg-Krylbo-i^ännäs-Boden-Riksgränsen. Med hänsyn till spår-

-  • öVerbygradens och broarnas bärfSrmåga' intet hinder för framförande av de



/  21' .r .2' . '^3 • - (• • )
Ja vagnarna 1 godståg raed högst 6o km i timmen dock med föl

jande förbehåll. ..

Kopplingsförhehåll: ■ r - -
r; - .r ?• ' ' " r'. • . 1 .

A linjen Trelleborg" F-Vännä's kunna de båda vagnarna vara hop-.

kopplade och få pla^c''eräs dljrekt efter lok, om den lättare vagnen,
med l4 tons axeltryck, placeras före den tyngre vagnen med 17>1

tons axeltryck) i motsatt-fäll skiljas- de båda'vagnarna frän lok

med minst 1 st 2-axlig vagn. _ ^ ̂  _

A linjen Vännäs-Boden skola minst 7 st ̂ -^xllga.v|.gnar placeras.
■  dels mellan de båda transpprterade vagnarna och dels mellan lok

■  och den närmaste av de^båda ifrågavarande vagnarna.__

A- linjen Boden-Riksgränsen intet förbehåll. .

Hastighetsförbehåll: ^

Vid passerande av broarna över Göta kanal vid Motala. Strömsholms

Vnnnl vid Västanfors och Ume älv nedsatt hastighet =• 4o ̂ /Wm;,^
■ ■ å broarna över Vindelälven, -Skellefte älv och Gäddträskälven

nedsatt hastighet = km/tim.^ ... ■ , - ^

Bbrsp d. 5/1 Bbrt| d.4/1 .19'^3... . .

: - .Karl-.Ahlberg . » , ̂ Leopold Abel ■

Ater till Brc Gbr med hänvisning till •-ovanstående.

Stockholm den 5/l 19.43 .• > |

H.SandstÄmk'. ' • 'Ink. d.'^// iQ.lål till
KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSE

MILjTÄRBYRÄl^

Ater till Brc." Mtbr

med anhållan om att T.0.underrättas om att endast vagnen med l4 tons

axeltryck kan befordras å svensk färja Sassnitz-TreT.lebprg. Anhä-lles,

att .Gbr underrättas i^ god tid om tidpunkten för transporterna^, enär
vissa förhållningsorder, såsom framgår av. ovanstående,^måsté lämnas

vederbörande linjemyndi^eter. Stockholm den 8 januari 194?.
ih



STATENS JÄRNVÄGAR
Trelleborg C

.SCHWEDISCHE STAATSEISENBAHNEN

Trelleborg C

Tillhör dnr Mthr

•; ;

^ ■
■f

■ Trafikinspektören,

10 trafiksektionen.

O..
Följande 6 st. 8-axliga hoggievagnar kava ankomnut hit f.v.h. Norge.
Lasten utgötes av V/ehrmachtgut.

Köln 12985

Köln 12960

Köln 12985

Köln 13438

Köln 12984

Köln 12968

till Bergen
lastens vikt 35000 kg. Pahrtnr.562475/a yy
■.rQn.v,/.r,c. Il /tQOin II Vvagnens 48210

Trondheim

lastens
vagnens

lastens
vagnens

lastens
vagnens

lastens
vagnens

lastens
vagnens

70600
46500

100000
47960

71160
48340

69530
48370

65000
49700

562475/b ^

562344/fy^'^'
562476/a

562776/a '

562345/0 "
A samtliga vagnar finnas följande beteckningar å balken:

Ladelänge
Tiefladelänge

19 m.
12 .05 m.

å boggien;

-9. SEP. 7942»
Itftttsnetn&fMktOTM)
MLUBORQ O

L. ti. P. 27.724 m.

^ 4:5 m. ^
Raddurchm, 940 mm.

Trelleborg D den ^ seaje^er 1942
•;r

^




