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"^V . evBMto JBrnvBSByajpiar éöö ̂ äagérarayaéBar) Bro
,  o^aasw^ fOr tyei» tri^piroiispinrtw^g^ Om &t nakta antalat
B^l*8h&lln8 kam iiAh)in(>a' ngj^n étiWtannls" ftoa ilU ett nt^oxu

■' ""iuÄ rati''tai^ ■■ '■ ' ■" ■ "

2. o) Betalar I^^ridtland för vår vBlviUlga BtUiil]« ecr 4rlilc JSmvSig^terlelT
B) I 8& fall har? o) Ir dea roUaade materiel tgrakmma eUnnda utm^tja be-

tydelaelSa för vät egen foUcfSrsBrjdflff befc fOr rån egisti niiltara behövt

5> bW r^liiaa jSmytlgsvugaur reap. lbta»toti'v')uw'évvgriM Ui^ ̂ elite Ityrt ut
till ft/okl^ ellor anta äaDdlBtater rSr eeeBepaanå» iitéelu^
v4ri ^ande grSnser, n.a.Oi på dea önröpéiBkä i»n4 TiUåtér'intevw
antlOMli rBtt utlåatmda av trii^treabpartM^l tlU krlgfårandé etatt"

Svar' ' '' ■ " ' ■ ■ • • •■ , •••
1. Bveaana vraar. -■ .eu.-, ,

Wr pareoatraltkan savfladae evanska vagnar från e&vBl stateas Mm enekllda
1 jörmvasar pamt pareha oeh i. vl^ie utatjpB^lpa^ ^javip^
;:: tlea-awi: eallgt. gflllawde fradabeatHmmnl 1 vpgtti^^ljqltlgpa 1 ix»-
.  .temtlmell ^mCtk.f i-^ryld aavSndaa l regu^fira turer 278 peMoavagppsxlar,
vartill Itonnift £4 pexacavagaaajtlar 1 reserv* PlatButx^nset I da. fSr a'««wn tr^
fik Avskilda vagqanu ubgOr av. det> totala t dea xiiUealo
materialen vid de I trafijk^ deltagaado; J«r|ni|gaj^ oä lo-

vp^jf.jit^ ygoMidueUt; aijlMg» /pn^eX.av; djift twtaU. vagivoiw
kan vid samtliga sveaaha JåmvBgar*: ^

permlttMitt^gro insatta resgodsvagnar Bro ^Md f^.,tjodji8tag snaaska (48
lar). ■ "' ■ ■ ■' ■

;. ;.Ben.xsaa,godptrBllkBn.ori;^^ utealBtc^ apd qt^ibdtka vagnar med
tag fOr nedaimHiimila epeoialfall. flll svm^ 4epnvflgBr ^ f.n. apder leve
rans ett pt«rt. antal i ayskland bgrggda gpdevsg^. ipjdidk^^ p.y onödig
tondiwgiiring utagrttJas dsasa vagnar för traraportnf;, Ma ̂ eklai^ av s&vttl
eyeuakt iegpo^ si^ tpnkt transitogods* . kpa itA föxekonsa, att
vagnar- i samband med lovarnnsen fUUgBra .sa tran^Otur Baparanda* dock
aldrig ned last av krigmaterial*

■.. ;Om.-tpaka fBltpeston befordras i allngnhet; i igrtica vagasr. Bn sngHg post-
fBl^indolse tilX från. Scwaeå uppxjattlAUas ftt JOrtal vsgiMa av*lka
5 Bro svenska.

2. a) Wr såvSl person- som godstrafiken utgår ersBttning enligt eBrskllda tarif
fer (fkalctsatBer). Bhuru tyska staten hSrvld åtnjuter viss rabatt enligt sam.
ma grunder som övriga större trafikanter. Bro ifrågavarande avgifter ioke
gynnsanmare Sn för svenska trafikanter. Ben av traflkSkatten betingade avgifte
ökningen har hBrvid beaktata under 1942.

b) Betalningen erlägges i regel över clearing, nen likvid har Bven vid flera
tillfBllsn ingått i fria valutor.



o) Se svenska JSrnrSgamas ombesörjande av trcsisltotranBparterna är helt bero-

ende av tranaijortkraven för ugna railltöra behov och egen folkförsörjning. I>et

lir sjglvklart, att tronaltoavtalots fullgörande ulJrig till&tes eftaraötta In-

homska transportbehov av livsviktig art, ehuru det givetvis är synnurligan oläg

ligt för aweeklingen av parsontrafiken, särskilt under ;xvlgerna, att lOOO-tals

sittplatser Aret runt disponeras för transltotrafiksn. Soss ovan frang&r är

svensk rullande materiel idce 1 större utoträökning Ininden för transitoändaaAl.

Däremot har dan nordgäande transitogodetrufikan inneburit en viss lättnad för

det Inheseka trafikarbetet, odtillvlda att tomma utländska vagnar på återgång

söderut kunnat tttnyttjae ej blott för evenskt ezportgods utan även för trans

porter inom Pvsrige.

'• Svensk rullande materiel 1 utlandet.

Lok.

Inga svenska lok äro utlånade till kontlifnten. Däremot har statens jKi-nvK-

gar sodan åtskilliga år bistått Horges statsbanor msd uti^Tnlng av vissa äng-

k, som på gnn^ av elektrifieringen i Sverige kunnat otvb^s. Dnder eenare de-
^Kn av 19}0^talet voro tidvis upptill 7 svenska iok utl^ade till Norge. y.n.
finnas 3 svenska ånglok 1 Norge under det att samtidigt 6 I£AB tillhöriga alsktro-

lok, som i fredstid användes på nalabangårdsn 1 Rarvik, nu användas i växlings-

tjänst på svenska bangårdar.

'^Vagnar.
åv de svenska vagnar, som 1939-1940 utlånades till '^skland för att underlät

ta transporten av kol och olja för ovenok åkning, hava många återkommit, men CC

tankvagnar och 490 andra godsvagnar äro fortfisrande utlåeukde'.'' Detta bör dock

bedömas mot den bakgmnden

att sammanlagda antalet 1 Sverige santidlgt befintliga utländska vagnar under

senaste år varierat mellan 1300 ooh inemot 3000, samt

att Sverige i dagnma erhållit ooh erhåller ?00 lybyggda vagnar, bod komtoa

att snart efterföljas av ytterligare 300.

I övrigt farekonna svenska vagnar utomlands över huvud endast tillfälligtviB

ooh endast i följande fall.

I lokala transporter till Danmark av huvudsakligast trävaror från Småland gå

stundom enBt&;<a sveneka vagnar.

Koltransporter frän svenska ostkunthamnar Hgii rum för bl.a. de norska Jiira-

-"garaa. Till Trondhslmstmkten gå härvid förutom utländska vagnar ett mindre

svenska för att 1 Horge återlastas med svavel, svavelkis ooh talk. Till

Rarvik gå svenslsa malmvagnar Sven med kol men taga på återvägen last vid malm

fälten tlU Luleå.

Slutligen användas understundom även svenska vagnar för de llvemedelstrans-

ter, som inom remen för den organiearade svenska hjälpverksamheten gå till

^*1f^ge.
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Mtbr.

_1

1 moiD^ \®b^'"raä'4^ä-Y*p[il'ae BeniViÉEfea''5#BåIla'^föl3aäao ■'•''• "
""änaräSe emvi&ääe'£ régQijära'*'6äper''272 pet-söb^ ■ .
vagneaxlar, vartill komma 64 pereonvagnaaxlar 1 reserv. Platsut-
rymme? i de iör äennä träfilc avskiliäa vågriårnÄ^ntgÖr''omkring 3.9 ^
av dé i WaÄkOri 'deitagaitde jämvägäfnas ■ (SJ oöfi-BJ)^rullande ma-
terieié toVéla platsUtryöme. ■ ■ " , i- ■ ■

•  * , ■ . . . . '•  I peimTtVéDttagen •insatt resgodsvagnar äro med fä undantag
8ven8ka''(4?a'n^8:^.'" - : luIeA .

i mbm.''""2 o)' bbr efter andra meningen följande infogas:
"Givetvis är de¥ Synnerligen olägligt fö'r'^aHe'ckl-^en äv person
trafiken, att o:ä éooÖ sittplatser disponeras för transitotrafiken
året jkmv& under'hélgeina." Stöckii?)lm'aen''i5'kpill 1943 .
'  ■ .-.ti- >>; '
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TlXl Brc Mtbr.

Tranaltotraflken.

I anledning av eder skrivelse den 1? dennes 1 ovan nämnda ange
lägenhet må för Gbr;s del anföras följande.

Kol- och koks transporteras 1 tyska, norska och svenska vagnar
från Härnösand och Sundsvall till Tronihelms-området. Mottagare äro

I NSB och DW. Antale^venska vagnar för dessa transporter utgör högst 17
^  ö pr söckendag. VegneTm, äro avsedda att 1 Norge återlastas mod svavel,
i  svavelkls och talk. *

i  Stenkol och koks transporteras från Luleå till Narvik. Härför an-
I  vändas svenska malmvagnar, som på återvägen taga last vid malmfälten.

Dessa transporter äro f.n. Inställda men väntas ånyo påbörjade, när sjö
farten på Luleå kommer Igång.

Hö och halm transporteras från upplag 1 Luleå och Gammelstad till
^^arvlk. Härvid användas tyska vagnar.

Antalet svenska cisternvagnar å Kontinenten utgör för dagen 66,
därav banogna 28 st och privata 44 st.

Antalet utländska (övervägande tyska) vagnar från Kontinenten ut
gör för dagen omkring 1300.

I övrigt finnes Intet att omnämna l anledning av den PM, som fogats
till eder skrivelse den 13 dennes. Stockholm den 14 april 1943.
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