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Närvarande Delgivas

Undersknft:

Delglves

aod

sykteaa oa alostev k

kontxolloffionms

Ståflfts

P&te ökning

på rapport frän Major E. EJet)on den I4/II 1944 angående^
fBrd ned tyskt sJukliUBtåg (Jaz 755) Karrlk - Hfilsingkorg'

iWQ3nliWB»teftm.yU

betorrt «p iSku* ImteoatfliOKr

fSr kSnafidos*

Stiv koatooUjpMMBalni IboiMm 1teslJ«gM « OUalaglwiig «a do* Dit i «a|p»
pevtoa aaelma'

kfiU tar Mftvito

effleMTt i 4M elt

oicteMr • BOftabtti

• Ma oUM

Ktt ta «r U ailotaMM talMlteffltar» lata 11
tldtgtts %ataipovtv

ta jaaBvsgsfltaMU

U IbtttteUtttae» ata tJlaBteJtal

( viflsk sig Biatai UtaUgt «cf8r d*b

tlU liylUMM, tal WllUllflliliH llÉM t

htaom llU taSUgtatta tal taUto ta ItaUgn taataonaanta

vlA daem ajuktnmeporlta ilr dal Önskvärt Imrina bBsvlsa tlU

rarofigs att psnflellgm teatieUma ta taradM Bsdtwliwta tlll^-'

tam
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HEMLIG
m

(T
at br H iioti/iq/iii Beslut den. J deoaBbop, (exp.

Närvarande:

v.H./jna

Bro

Delgives;

Underskrift:
KUKGL järnvägsstyrelsen

P&teolmlng

p& avskrift av utdrag av rapport frSn vpl fänrik K.E.R.

Horelius över resa ned Laz 744• Skrivelsen översänd från

FStkden l/l2 1944 fSr kännedom. '

Iter till

ATdelnifagsehefen vid Pörsvarestabena kommmikationsavdslning.

alagla

Ifrågayarands sjnku

enligt SS direktiv oaiir

från Rortoorge till Rjrdn

I Ht 144';J^,.«tt
tenkerg - >i Si

vntteatagning vore in:

där Bjmdntttåg fSr tysk

kol- och vattentagning e

I förevarande fall

vilket tflgläge aavSndaå

telegraa 8/11 1944 kl 16

i följande tiglggen 1062{l
9491. Tåget giok med oi

1 Kiruna (nöjligen

ten akulle tagaa i inge
helt fözkrukate eant kol

kunde p& grund av tågli

ladea av atationsfOresti

förrådet i atort adtt

underrättat om föriiållan^i

Senare p&ringdea

bo troto förbud* Kontro

den tjraka vagnaKetaren å

ten* Saligt egen uppg:

luatåg giok tomt Oslo - Rarvik män blev pä återvägen

Igerat över Hälsingborg* alldenil^ ajnktransporter

>rge ioke längre medgåvoa*

fite tåglägen nämaat avaedda för ajvikhuatåg Oharlot-

- Haparanda ooh äter* varvid uppehåll för kol- ooh

pä därför lätapade stationer. I övriga riktningar*

•åkning tid efter annan fkaaförte* har behovet av aådan

iundoB inneburit avårigheter*

torde kontrolloffloaretrha nedfört tidtabell för tåg 9451*

rör<4ranaportér Haparanda - Oharlottenberg. Enligt Htbr

•49 framfördes tåget Rikegräiuen - Häaeleholm - Häläingborg : i*

- 9421 - et* Tåg 9421 går i stort sett 5 timmar tidigare in

ibfatydliga förseningar enligt tidtabell»

Boden) underrättades kontMllofflderen per telefon om* att yat»

Mh Bollnäs* även påfyllning* därest vattenförrådet ioke änni

i bjuedal. Samtidigt meddelades att vare sig kol eller mt

tagas i ̂ ylbo eller Örebro. Bä tåget passerat Ezylbc^ me Ide.

en däretädes* att stationen måst lämna vatten* enär vattin-

alut* Detta nedförde försening* då kontrolloffioerefi6$6ke

.et samt vållade avsevärda svårigheter i tågföringen*

itrolloffioersn från Htbr med förfrågan om vattentagning i Cxy^

Lloffioeren meddelade då* att kol hade tagits i Ljusdal* var rid

vmledes begärt vattantagning. I Inge ooh Bollnäs togs iOke

8g it

;å idsre

var

kant

en

em

vat

sov kontrolloffioeren vid kol- ooh vattentagningen i LJusdil*

v. Horn




