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TlUBw rBwnde trBii«ttoaTWfcHM«n.

Bn urspxunsllgen firfln Tart«rg staamaaA* uppgift oa f9rteattu ooh oafuttanla

krigBiiiaterleXtraaaporter p& Vastkustbaiuttiden 18 augusti bar givit upibov till ott-

ibttaiide^fslalEtlga ooh mlasvisaBdo tonmsiitarert D& jan(rSgss'^rralssn aed det

knappa underlagt son onedelbart fBralAgt anadg elg kunna beetrlda p&stdendena ea

dan fortsatta fUrekoaeten av "Idaga txanaltotAg ned krlgsaaterlal"# drogs jOxn-

Tägsqyndl^etemas Baanlngeenllghet ooh vedexbBftighet 1 tvlvelaa&l p& vissa håll*

HdrtlU b6r fBrst beaarknst att Inneh&llet 1 de tiotusentals vagBar soa dagligen

rulla pft vflra Jbmvagar loke alltid eaatldlgt fir JBmväcpstyrelsen belouit 1 det

Bgeid>Uok soa en flyktig detalj Iakttagelse gSres ute 1 landet* Ba li^^nde undor>

sökning har eaellertid givit vid handen följande*

Hatten 17-18/8 vid midnattstid passerades Tarhexg av nordgSende tdg 3180

Inneb&llonde följande antal transltovagnar

slutna

5

öppna

till Hqajp via EoxnaJÖ

Imshäll

ttarkstenterlvaxor

via Blksgx&nsen

till Slnlond via Haparanda

4

1

JBm&t

verktyg

aaaunltlen (inkoomen
före 15/e)

goda till olvll nersk
mottagare

fBxg

Sia 17 vagnar

Sansa natt passerade öven vid 4*30 tiden nordgdende tdg 3162 mod 39 vagnar

slutna öppna lanehAll

11 Uvsaedel ooh narkateiwvarair till TomoA (fr* utlandet)

till Harvlk

(fr. Hälsingborg)

v(-"- )

(fr* utlandet)

terlvaxor

Isolatorer

23 rödvin i Udor

olvllt gpds till privat
mottagare

byggnadsaaterle 1

I Btotsatt riktning paaeerades Tarberg den I7 augusti p& kvällen av tfig 3139

medförande f^i^vagnar* sv i^lka I4* soa Inkomalt över Haparanda den 14 augusti*

iwiMkaiia explosivt gods* samt ̂  v^ nod de bdda kanonert swa av ryktet emltts



till »tt h«lt kanoatd«. Alla övriga vagnar (öven tyska) voro adresaerade

SvorigeJ^Därest järBvagsstyraloonB ursprungliga plan, att stSnga ds nordUgasts
granBstationBma Tdr kxigsmatsrisl rodan don 7 augusti Tdr att krlgsoatopioltrans

porterna skulle hava helt upphört till den I5, hade kunnat förverkligae, »imne

evannflfflnda fltdn Haparanda ankonmande vsgnar alltsÄ kunna hava passerat senast den

11.

Få ett håll har oan även ondgjort sig över att vissa från olika håll tidigare

ISnnade uppgifter först angivit ett viset antal eftersläpande vagnar, vmrofter

senare angivlta "några hundra ton", en siffra sen ansetts överraskande stor, Jäm-

vagsteknlskt anglves alltid en vagns hruttovikt ooh då denna 1 regel varierar oal-

lah 18 ooh JO ut£(ör eienpelvls 300 ton loks ner än 10 i 15 vagnar.

En omständighet som 1 detta sanmanhang helt förbisstts, sm säkert ofta

skapat missförstånd men som ur svensk synpunkt bör med taoksamhet beaktas, är

följande. Transporter med krigsmateriel rulla alltjämt på våra järnvägar i ut

ländska vagnar m härvidlag rör det sig om de leveranser till svenska krlgsaakten,

son sedan åtskilliga Ar pägått ooh alltjänt pågå. Dessa leveranser onlhtta en

mängd olika artiklar ooh såväl ammunition son artillsrlpjässr ingå däri jämte viss

materiel för vår Inhemska tillverkning av stridsvagnar. Ehuru just natten 17-18

augusti veterligen inga sådana transporter framgått på Västkustbanan,så ha de så

väl dagaaa onedelbort innan, dvs. omkring den 15 augusti som under de slstförflut-

na vsokoma rullat på olika jämvägslinjer, vilka före den 15 augusti varit upp

låtna även för tyska transitotransporter av nunera förbjudet slag.

Det kan loks vara lämpligt att enbart 1 denenterlngssyfte offentliggöra upp

gifter om arten ooh qtorleken av eller destiaatlonsortama för dessa för oss själva

ytterst betydelsefulla transporter. Därför synes en viss återfaållsoohet tillrådlig

1 återgivandet ooh fr.a. rubriksättningen vid lokaln lakttagslser, vilkas verkliga

Innebörd de ansvariga myndi^etema Icke givits tillfalls att 1 förväg pröva.

Samma natt passerade vid 4.30 tiden även tåg 515I msd 53;, vagnar, av vilka

Imen innehöll transltogode.



Plan

tfBr airvcokllng av ladaagad 11081- oah 'ln>rlj*trdflk.

Slata vagn Ank

•sp 1 + la EornsjB 5/5 TTHIwlngbagg 6/5

it* HZ Saasli^aaig 3/5 XaaamdB 4/5

? Bilm gränsen 3/5 IfcrltwH 6/5

4 Balofi 27/4 SllDBgFfiaSAL 30/4

Haparan&a 2/5 widiita 5/5

<6 27/4 30/4

1 SUcsgrgnsaa 2/5 Stoodisa 4/5

S StorUea 29M IttksBt>Baesa 3/5




