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Bifogand^ av ayskrift ay rapport angående vagn, som anvSnte i eaniband
med återtransport frän fälttj^rti^ngarna, har Jag hSrmed Sran föreslå, att
vederbörande transportohef uppmårl^BgöreB pf l^pligheten av a^^ materiel, sor
användes för norska transporter i Sverige, ioke återianoas"!'simre skick än de
vagnar, som användes vid förutvarande tyska transiteringtransporter.

Med utmärkt högaktning

v. Horn



Avskrift.

Statens Järnvägar - v • ■ ■i
Stationainspektoren
Örebro C. ^ '
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' Örebro«

Dnr 711/44. , - *-^'

■  ' ' - Med. fiagéris 4351 .aäc. hit ̂ 4 1499» som enligt vad som kunde utläsas av vagnskor-
: ten .aövänts; för tpnr 5 n i 'tåg 9456 dan'8/12. Vagien räsi^ städas här och

• -s^aa vid^egå till Hagalund. Så-kommer ätt.«k'e> men för att kunna få den i hyggligt
, ■ slick måste d^ sättas xuider yärro' och skxnras lan med varmt -vatten m.m» .1 samtliga kupée
;  kvarlämnat tombuteljer, imfester, omslag 'efter cigaretter och tobak, tidningar m.;

varjänrte goiv öch_ dynor an-^nts. till cigajökpjpar» , På ett.flertal ställen företedde :dyno.
■  - ha fläckar efter s^rgåsarj ,''pm dyhomä ^ något särskilt sätt använts horn madrasser kur.
'däremot ej avgöras, men ordentligt hedh^ide -vorp de. Det kan icke tgälpas, ätt det svid

, i en, när man ser hur. S.J. dyrbara vagn^ ipå, de-tta, sätt sölas ned,;. ;

; Örebro den 10, december 1944*

Statens Jäm-vägar ■
3. trafiksektionen;

Thord Collini
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c-.8verlämnas tiU. : ,

Kun^ .'J ämvägss-jyr el s en,
** ■ Mli-tärbyTån,

Ink. den 1^12 1-
Dnr, Mtbr Ot >70/l.

StodcholmVfr
^ ,7 1. • anrn- rr \:j- •

för kännedom.

Örebro den 11 december 1944*
Namn Grönberg
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:gl. Norsk Legasjon t .. . .
Militeerattachéen Stockholm, den SO.desember 1944
Jnr. 14203A4: M ^ '".UMGL J-^RMVAGSSTYRELSEN

[ViÉLsTA.-döVRj

rKungl. JärnYägsstyrelsen, OnT..^J.y..Y^'/
Militaerhyrån,
Stockholm,

■  tA

Jeg har mottatt Militärhyråns skriv av
IS.desemher 1944 (Jnr. Mtbr, Ot 170/44), bilagt
med rapport fra stasjonsinspektören i Örebro,
hvori det meddeles at en 2.klasses jernbanevogn,
som ble brukt av en norsk politiavdeling under
tilbaketransporten etter felttjenesteövelsen,
ble forlatt i tilsölet stånd.

Jeg beklager meget det inntrufne og har på-
talt forholdet like överför vedkommende avdeling,
likesom en omhyggelig behandling av jernbanemateri-
ellet under transporter er innskjerpet.

\  For så vidt det er pålöpet ekstra omkostning-
ler med renhold, eller i tilfelle reparasjon, ber jeg
iom å få oppgitt belöpets störrelse og vil få lov til
å refundere de utlagte belöp.
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