
Kapte?i Hård
af Segerstad

med rapport..

Tillvflyråqhefen vid Kuiigl. Järuvägsstyrolsens mllitärtyrfi.

i»-

Härmed får jag vördsamt avgiva rapport över iakttagelser vid min

av Byråchefen anbefallda resa med "Hufeisentransport" Storlien - Riksgrän

sen 27. - 29. januari 1942.

,1. , Tiå tågets ankomst till Storlien meddelade tyske transportchefen,
att värmei helt saknades på en SJ BCo och på korridorsidan av den HSB BCo,

■  i vilken han själv reste.

.  Senom stins i Storlien gjordes framställnii^ till östersimd om att
SJ BCo, vars ångvärmesystem var helt fruset, skulle ersättas. I Järpen

erhölls meddelande om att sådant utbyte skulle ske.

Tbfh meddelade efter inspektion sedan Storlien lämnats, att det

fanns flara vagnar i vilka ångvärme sys temet delvis var fruset ssimt att någ
ra vagnsklosetter _hade frusit igen. Tbfh anmodades underrätta Östersund

ooh^att göra framställning om att erforderlig vagnpersonal beordra.des för

j att i möjligaste mån avhjälpa bristfällighetema.

■  ' .I Östersund ersattes den kylda BCo-vagnen med motsvarande uppvärmd '
och vatten påfylldes. Hågra åtgärder att avhjälpa övriga felaktigheter
vidtogos icke. Vid förfrågan hos tågklareraren om ingen upptining skulle

ske erhölls endast svar att tåget icke kunde försenas och att om vagnarna

kommit frusna till Östersund finge de också gä frusna därifrån.

Vid ankomsten till Arvidsjaur voro samtliga vagnsklosetter (utom en,
vilken användes av officerare och i.övrigt hölls låst) och en del vatten

cisterner i HSB-vagnarna igenfrusna. Den fåtaliga personalen visade icke

. större prov på energi när det gällde att återställa vagnarna i brukbart

skick. Tbfh måste övervaka varje sak som skulle utföras. På till förfo

gade stående tid, kl 12.00 — 13.45» hade allt bort medhinnas, men endast

1  P®^ ^1®'''' Tipptinad. , ii^ärmesystemet lilev i stort sett . j
^^_,-klarat.

Från Arvidsjaur gjordes framställning till Gällivare att personal
skulle beordras för att göra ytterligare klosetter användbara. En man

fanns avdelad för detta, men han skulle samtidigt bära varmt vatten att

göra upptiningen med.

V. Osnom att vagnsioaletterna under större delen av färden voro igen-
r frusna spred sig en obeskrivlig stank till kupeerna. Då värmen i vagnarw
na var dålig kunde man genom vädring icRe få^ftisk luft med mindre vagnar-'
M blevo helt utkylda. I

Det synes mig vara under SJ värdighet att låta transporterna fortgå
på detta vls; En grundlig översyn av värmesystemet och rengöring av vagns-
toaletterna bör vintertid ske åtminstone i östersimd, Arvidsjaur och Gälli.

2. Tad beträffar städningen under färden sker den nu endast i Arvids
jaur och då endast i 2. klasskupeema. Resultatet blir att hela tågsättet
blir otroligt skräpigt, vilket icke uppammar någon aktsamhet från de re
sandes sida. Jag ifrågasätter om icke materielen skulle fara bättre om

de resande finge se att något gjordes frän SJ sida för att hålla snyggt.i
tåget. Enklare städning (sopning) av hela tåget borde ske i Östersund,
Arvidsjaur och Gällivare, där enligt gällande tidtabell erforderliga uppe-

^l^es. Efter överenskommelse torde t.ex. städning av kupeerna kunna
ske av de resande själva (papper och dylikt utstädas i korridorerna i sam-



tand med att' ti™ppe'a'fe^!^ér'^Br TiWpiÄifngf ooit korridorerna stadas^geäM».
genom SJ försorg.

Sågon fSnstertvättning enligt givna bestämmelser förekom icke iinder

färden.

3. Samtliga tbfh klagade 5ver den dåliga belysningen.~ Ett par av ESB
'3. klassvagnar saknade belysning helt och hållet.

4. Tåget var vid ankomsten till Storlien: 4 timmar sent. Från öster-
= sttnd kunde-transporten avgå 3 timmar sent, men under återstoden av färden

föreföll transportens tidtabellsenligä framförande icke vara av någon be
tydelse. I Arvidsjaur räknade lokpersonalen med att utan svårighet kunna
köra in en timma till Gällivare och att sedan ytterligsure en timma skulle

kunna kötas in mellan Gällivare och Riksgränsen. Genom att de fåtaliga .

rälsbussama obetingat gåvos företräde försenades emellertid transporten
i onödan.' Från Arvidsjaur till Pakkosélet hade förseningen nedbringats
méd i runt tal en timma. I Fakkoselet kv{u:'hölls emellertld"transporten i

45 Biin. för möte med rälsbuss, som-anlände kl 20.15. Hur långt transporten
kunnat framföras utan att försena rälsbussen, om nu denna skulle givas före
träde, kan jag ioke avgöra. T varje fall torde den kunnat framdragas till

Porjus (15'min. gångtid), där enligt tidtabellen tåget skulle stå i 5 min.
Tbfh uppgav att han i Pakkoselet försökte få fram tåget längre men

utan resultat. Han uppgav vidare att det var vanligt att tågen på detta
viset fick stå ooh vänta på rälsbussama, vilket han uppgav sig' vid uppre
pade ttllfällen hava rapporterat.

Därest särskild tågledare icke kan beordras t.ei. i Arvidsjaur för lin
jerna östers-und - Gällivare och Jörn - Arvidsja\ir synas strängare föreskrif
ter angående tågerts framförande vara av behovet påkallade.

5. I Storlien -var järhvägspersonalen fel orienterad angående utspisningen

i Östersund. • Stins upp^v' sålunda att officerare skulle utspisas i järnvägs
restaurangens matsal ooh manskapet på plattformen. Av samma uppfattning

var även tbfh, som uppgav att detta var enligt senaste order i tågpersona
lens orderliggare. Det gör inget gott intryck när tyske transportohefen

först får orientering enligt ovan ooh hinner ge order för utspisningen in

nan svenske kontrollofficefen hinner meddela att all personal utspisas på
plattformen.

Vad utspisningen beträffar torde den i3xMéi*éi§tirM ioke samma
Boppå på rotfrukter serveras t Östersund, Arvidsjaur och Gällivare.

Ordningen vfd-utspisningen var mindre god. TTrstighliagen skedde lång
samt och många hade glömt eller ioke brytt sig om att taga med sig kokkärl.

6. I Östersund anlände den militära bevakningspersonalen (ur I 5) till
måltidsstationen cja 10-min. efter sedan tåget' inkommit. • •Enligt uppgift hade
från stationen lämnats uppgift'bm att tåget beräknades artlända kl 21.00, tå

get ankom emellertid o:a 20 min. tidigare.

Stockholm den 31» januari 1942. -

. . . •-/

B. Hård af Segerstad .

, Kapten




