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Till Utrikesrådet m.m. S.Söderblom

I anslutning till min V.P.M. skalle Jag Tilja orientera Dig om tré saker

som framkom vid mitt samtal med Uaenss igår,men villoa Jag Icanske inte bör av

handla per telefon.

Den ena scken angår viss Jämvägsarkilleriraateriel,vilken man frän tysk

sida önskar transporterad till Norge (synbarligen Narvik).Idaterielen,som skulle

ankomma med färja till ö:elleborg,slaaie därifrån transportaras vidare med

jamv0g,Materielen Br monterad på speoialvagnar ooh torde vara ganslsa omfattan-

de.Det hela skulle uppgå till 3 tåg.varav ett om 4S3 m löngd (93 axlar ooh

908 ton vagnvikt),ett om 37S ra iangd( 63 axlar och 512 ton vagnvikt)samt ett

om 381 m IBngd (89 axlar 870 ton vagnvifcb),Hårt ill slculle komna för varje tåg

an personvagn för tysk milltärbevakning av materielen under transporten.Den

fråga han staUde till mig var huruvida de tekniska egenskaperna hos banan gjor'

de transporten möjlig eller ej.Därutöver bad han mig under hand införslcaffa

besked frän U.D, huruvida något vore att erinra mot en dylik transport.Beträf

fande de tekniska förutsättningaina kan Jag på förhand säga att dessa ioke kom

ma ett lägga hinder i vägen.llaterielen är uppenbarligen artilleri av grov kali

ber,ooh i den mån den skall föras till Narvik måste man enligt'''^ing ställa
sig frågande,varför man på det hållet har behov av JiirnvUgaartilleri.Jag vore

emellertid taolasam för att svar på hans fråga .När transporten skulle ske vet

han ännu ej.

Den andra salcen gåiller vissa stölder ur de transiterade godsvagnarna.Till

grepp hny tid efter RTman skett enligt tyska uppgifter.IIuruvida detta skett uji"

der färden genom ̂ ^rige eller i annat land fe|hr ioke kunnat fastställas.Sär*
skild kontroll är numera ordnad av oss .Av intresse torde vara att Maenss per

sonligen var av den åsilcten att stölderna,vilka omfattade Icrigsnateriel bl.a.,

med största sannolikhet skedde i ay^skland.
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an^ende saaittal mad lfa.1og MaeRSB dea 10«iaarB X941

I.grågan cm liranslterliw: a? pewnltlienteg Kenam Sverige.

Med utgångsprmlrt från de uppglfter.aom den 8V/3 ISmnata llajor itoeusa,angående tixmslto- .
tranaportema tlU ooh från Norge (Jfr V.KU. dea 27/2,p 1) franhöUs.aU såvitt jag ha

de fflig hekiiat,hade man från tyslc sida ställt 1 utsllrt att viss utJäBUilng slculle taarnna
tlU stånd den nämiaste tlden^v bifogade preliminära sanrnanstailning,vliaEen över
lämnades till Major Maenss,framglok aaellertld att ntveokllngen efter vårt förenande

gått 1 sådan riktning att överakottet 1 nordlig riktning undan för åndan stigit
ooh för dagen uppglok tiU 5.897.Ued hänsyn härtill ävensom med hänsyn tlU att återtrans-
port av de peimlttenter,vilka fått förlängd perBilS8l»n,BkullB tawaria att börja den lX)/3
ansåg jag det nödvändigt att Införskaffa noggranna uppgifter om hur man från tysk sida
avsåg att »vd*" den näiraaste framtiden ordna transltotransportema av personal.

Som svar härpå anförde Maenss att trananortema 1 svdl^ riktning såvitt nu kunde be
dömas skulle komrna att omfatta,förutom en transport som f.n. befaim sig 1 rullning från
Haparanda, sammanlagt omkring 2.000 man från Oslo ooh 1.000 man från Narvlk,eiaer tillho
pa ungefär 3.000 man.

rllctnliuf skuUe omfatta dels återtransport av de pemlttenter

TiUffl haft förlängd permission dels återtransport av do peimlttenter,vilka utan att ha

förlängd permission f.n. befunno sig i Tyskland.De förra skulle transporteras över Trelle-
borg,de sehare över imisingbOPg.Samtllga dessa transporter 1 nordlig riktning beräknades
slutförda dea 21 - 22/3.Efter det att dessa transporter slutförts skulle överskottet en

ligt beräkningar totalt la»ima att uppgå tlU oaiflcrlng 15.000 man.Efter den 22/3,då
återtransportema av 3E>eimlttenter berätaiadeo 8lutförd,skulle miUgt Idag Ingånget meddelan
de från Berlin transporter av "Ergänaung" taga vld.Omfattningen av dessa senare transpor
ter uppgav sig Maenss loke känna till.IIan nämnde 1 detta samraanlwng.att man ursprungUgen
tänkt sig att utföra dessa transporter med båt längs svenska kusten,be^jgnande svenakt tei>
rltorlalvattea,m0n numera avsågé Järnvägstransport genom Sverlge.Bå min dlröcta fråga om

transporter avsåg förstäatoilng av trupperna 1 Norge,svBrade }iaenBS,att de Itnappast
vore att betrakta såsom förstärkning 1 egaitllg mening - det rörde sig loke om några nya
förband - utan endast ett uppbringande av förbandens styrka till full omfattning.

Av samtalet framgick att direktiven rörande transporterna utglok från Berlin loke fiåi
08lo.nan framhöll uttryckligen att 1 varje fall ministern först 1 dag på morgtmen fått vet
skap om de transporter som planerades efter den 2S/3.

II.yrägan om translterlng av jamvägaartlllerl.

Till svar å Major Maenss tidigare framställda fråga huruvida prlnolplella betänklig
heter skulle bomma att resas gentemot en träns Iterlng av jämvägaartiUerl .framhöll jag ati
en om translterlng av de stora enheter.som berörts 1 mJn KfflMelaw den 8/3 ,
enligt vad jag under hand Inhämtat hade föga utsikter tlU blfallJIan bad mig då efttehö-
ra hurudana utsikterna vore.därest man tänkta sig en uppdelning på ett flertal transporter.
Eörslagsvls 2 å 3 av de sari^ianlagt 40 å 50 speolalvagnama per dag.IIan förklarade sig asm-
tldlgt beredd att gå med pä en transport utan tysk följepersonal 1 vanliga godstågjiaed ma
terielen väl Intäokt 1 pressennlngar.Samtldigt överlämnade han vissa vlktsuppglfter 1 syffci
att möjliggöra en teknisk undersökning angående möjllglretema för transporternas utförande
Samtliga vagnar (40 Ä 50) skuUe befordras till Narvlk.It min fråga vad man skuUe ned det.
ta artilleri att göra 1 Narvik framförde han som slnparsonllga uppfattning att det närmast
behövdes vid en eventuell engelsk landstigning 1 NanrlkBtiB]rten.Det föreföll som om de



é
eneelalsa frania-bötama mot nordnorge gjort ett nijroket djupt intrjiolt pd tysk cidu,ooh svårighetep-

na att förhindra en landstigning i dessa tralrber frasihölls upprepade gånger.Smatidigt framhölls

upprepade gånger vilcten av att ioke något om avsikterna med jamvögsartilleri - det rörde sig

uppenbarligen om verkligt långslcjutande pjäser av den typ,som användes på kanalkusten,ooh den

tyngsta speoialvagnan väger unf;efär 130 ton - kom ut .Uppgift emu i dessa avseenden voro av så

utomordentligt hemlig karaktär.att de från tysk sida ioke fiok beröms annat än i ohiffortelegra

Stookholm den 10.mars 1941
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I min Skrivelse den 8.dennes uppeavs att Major Mftenss bogOrt att Jag i»

der band ölculle InWanita upTiJysningar från U.D.tamivida något principellt

Tore a'^ erinra mot enttamBdllljiMJsg av tre tåg med Jämvåeaartilleri.VarJe

tåg skiiUe härvid åtföljas av tysk militSrpersonal i nnifoim.

På grund averhållna uppgifter löranade Jag på eftermiddagen sanraa dag

Uajor Uaenss den uppglftetqjatt en samtiålg'träns port av hela tåg med dylik

materiel under inga föriiållanden skulle koimua att medgivas.loke heller fun

nes det några utsikter för att en framställning om att unifoimerad militlir-
riyrpnnRi skulle få åtfölja transporterna skulle konm att bifallas.Viss bc»-

pletterlng de lömnade tekniska i^pglftema vore dessutoan erforderliga för

ett bedttnande om möjligheterna att framföra materialen å ovenskn jamvögor.
Den 10 mars hade Jag förnyat samtal i saken med Major Maenss.Xnnebörden

av detta samtal (Jfr.V.PJl. d«a 10 mars ,11) giek i stort ut på en ny fråga,
nämligen »bmihiw temdflpflaSnliigsåg den berörda materielen i små grupper av

vagnar - föielagsvis S å 3 om dagen - skalle kunna från svensk sida.

Samtidigt frasihöU han att någon tysk följ personal ioke skuUe behöva koonma

iteåga.Då vissa tekniska uppgifter — nödvändiga för ett bedömande av traas—

•  portmöJligheterna,ännu vid denna tidpunkt saknades,kunde Jag ioke giva något
bestämt besked huruvian transporten tekniWct sett vore geni0imfOrbar,men lovade

att under hand inhämta upplysningar angäfflide UtrikesdeparteiaentetB syn på sa

ken.

De teknisloi upjgiftema ha ämiu ej knmr.iit mig tillhanda,men det oaktat

har Maenss vid förnyat samtal den IS.deimes begärt att Jag snarast skulle in

hämta i^lysningama från U.D.,enär saken från tysk sida brådslmde.De upplys

ningar han önslcado voro om transiterlng av ett mindre antal vagnar per dag
niniTia irnitmn att blfalla8,ooh 1 så fall huru många vagnar man kunde räkna med



Den tidigare uppgiften,att ingai tTsk följepersonal slmlle medsändas Sndrade

han i detta sa^xianhang dörhttn,att man med hönsyn till materielens loiralctar

fiok lov att tanka sig en eller annan civil tysk i varje tåe,där dylik mate

riel medfördes.Uaterleleai skulle under transporten vara övertäokt med presseningar.

1'ämvSgsteknlskt ligger saken sä till,att det synes sannolikt att inga tekniska

hiinder för transportens gencmföftinde koiitiia att finnas,Bä grund av materielens tyngd

fordsas dosk en relativt noggrann undersökning.I huvudsak finnas endast tvä ordinarie

tåg per dag,som ISmpa sig för framförande av denna materiel.Dtt(^e dessa täg äro fjörr-

godstäg med relativt fä uppehäll,villca i allmiinhet äro förlagda till de större rangerstatloner

tionema.I vardera täget bör högst tvä av de berörda vagnarna raedtagas.Sar.imanlagt skulle

man alltså kunna tSnka sig högst fyra vagnar per söokendag.

I detta sai:B!£snlxang anser Jag mig Kira påpeka att uppgifter angående den hastigliet ned

vilka vagnarna fä framföras i tåg Snnu ej erhållit.Det är ieke otänkbart att denna är sä

låg,att én transport i våra vanliga godståg är utesluten,ooh i så fall måste Järnvägssty

relsen av rent tekniska avböja enttoBslterlng av materialen.

Med anledning av det ovai^ anförda liar Jag' äran hemställa om swr å följande frågor:

1. tillstånd att transitera Jämvägsartilleri genom landet beviljas,därest trans

porterna begrSnsas till ett fåtal vagnar per dag?

S. Huru många vagnar inä,darest transitering medgives,transporteiBB per söokendag?

3. Kan olvllklädd tysk personal få åtfölja transporten?

trtan att taga ställjiing till frågorna 1 ooh 2,anser Jag mig av pralrtlsto skäl höra avstyrka

ett Jatande svar på ffåga 3, enär detta kormer att medföra avsevärda svårighet er .Ilägot utryii.ie
' I

för personal finnes ioke i v^ra fJörrgödstågiooh enligt utlänningslagen råder f.n. förbud för

utlänning att vistas inoni Järnvägens Qmråde,annat än 1 direkt samband med resa.Med hänsyn till

tiansportemas löngd kommer ur båda dessa synpunkter svårigheter att uppstå,
Bag anser mig likaledes böra framhålla att materlelen enligt min mening är av så egenartat

utseende^att transporterna ioke kunna undandragas allmänhetens uppmärksamhet.
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Anhilles att I svarsskrlvetse angivas ovan
stående diarienummer och i adressen
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TIU, UtrjyseajJådet ia.iB. S.SÖderlaloBi,

Aiyt^speelalvafoiflr fOy

ja-rprBpaajtlllerl»

I skrivelse don 13. dennes antyddes »att det ioke vore otHnkbart att hastl©*

heten med viMfieh de berörda vagnarna får framföras i tåg vore så låg att ett fram
fÖ3?ande av dylika vagnar 1 vanliga godståg vore nte3luten,mjor Maenss har nu
mera IBmnnt upjigift angående ä«i största hastighet med vilken vagnarna få fram-
föxas.Deima hastighet äp 50 laB/"l»im.Dä emellertid f jarrgodstågenshastighet uppgår

tlU 60 ten/ti» ooh darihrer ar det utan vidare klart att transport med f jHrrgods-
tåg ar utesluten.För ett enstaka fall vore det måhända tänkbart att framföra ve
derbörligt f järrgodståg med nedsatt hastighet.trots att det rör sig om så bety
dande transportavstånd som i detta fall.Då emellertid transportavståndet översti
ger SOOO laii,skulle redan ett enstaka fall vålla avsevärda svårigheter,och att tUl
gripa transport i ordinarie fjärrgodståg flera dagar i följd skulle medföra såda
na rubbningar i gällande tidtabeller.att det ur jämvägsteknisk synpunkt får an
ses uteslutet.

SkaU sålunda transporten komma till stånd.torde enda möjligheten vara att
ordna särskilda tåg.Förutsättningen för att så skall kunna ske torde dock vara
att flera av de berörda vagnarna framföras i varje anordnad tågiagenhet.Man knn
nämligen ioke rimligen begära att de svenska jämvägama under en tid då stor
brist på lokotnotiv råder skaU ordna extratåg genom hela landet för enstaka va&-
nar.FrågestHnTHnffen blir sålunda hUTUVlds transport av hela tåg med jämväfisa^
'^nierlmaterii^l skall medfiivas eller icke.
'  Efter gårdagens samtal inom TJ.D. kommer jag följaktligen,att vid samtal med

Ifejor K.®- 1<U«

dasar 1 fSlja ar ar JteiaSsstatolsk aroarM utaslutaa.BaKt aS traaaiSSrWa?»
aalrtar I aSraU» aaararada täg anllet »la apptaWaia® lalea M-ar .« MfaUaa,
teraanda på aä«l mtarlalaaa artar a« daa allaåana appmllrtaaahrt aädaaa traaap



poxter måste yxmrm. att tilldraga sig.

Slutligen anser Jag mig böra framMUa att telegrafisk förfrågan Idag Ingått

fién Tederbörllg tysk jämvågonryndlghet angående möjligheterna för framförande

av en speolaltagn med precis sajnria telcnlste data som den aT Uajor llaens berörda
tyngsta jämvägsartlllerivagneti.Härvid saknades uppgifter om vagnens föreskrivna
största hastighet.Den tekniska byrå inom styrelEen,som liandlögger denna fråga,kom

mer att till enbbörjan Införskaffa den felande upj)glften,samt därefter ISmna ett

svar som står 1 full samklang med av mig lämnat beskad.
Stockliolm den lå.mars 1941
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angående mö.lllKhetema ur telmlBk syaminlct för translterlng av japnrg-agsartlllerl.

1. Materielen består enligt erhållna uppgifter av JUravagsartillerimateriel.Sai.i anlagt torde

den omfatta 40 a 50 apeoialvagnar.'fyng3te vagnen vdger 150 ton. i ti tyoi: cida frotiföros syn

barligen vagnarna i tre olilcu tåg,uiinligen ett oaa 423 m llingd och OOö ton v^.3ivikt (93

axlar),ett atn 372 m längd ooh. 512 ton vagnvilct (63 axlar) aar.it ett om öUl m längd ooh 070

toäösegiwAkt! (89 axlar).

2. Transporten är avsedd sko mellan •Trelleborg ooli Harvik.De oliln tranaportvUcar,ocH.i kunna

ifruGJikonma äro;

a/ Trelleborg - ICbmsjö - TroBdhetm - Östersund C - KHoägransen,

b/ Trelleborg - Ikiliiiö - Mjölby - Erylbo - Östersund - Riksgrönsen.

Båda dessa vägar Uro •ur tetaiok synpimlct möJliga.Med hänsyn till banans beslcnffenhet bör

VBgnvlkten å elektrifierade linjer begränsas till omkring 700 ton ooh å ånglinjer till

380 ton.I båda fallen har hänsyn härvid tagits till att möjligheter böra finias för Insä^fc-

tandet av svenska •vagnar bland berörda speoial^vagnar.Å de olelctriska linjerna skulle all^t-

så lottvas minst tre tåg ooh ä änglinjeina 6 tåg för genomförande av transporten.

Med hänsyn härtill skulle alltså transporten till IIorge,dörest t:i'nn3p;)rt^v% a/ väljes

kunna ske i tre tåg,vill;n lämpligen skulle gå olika dagar,medan •vid •valet av transportväg

b/ tre tåg skulle behö^va framföras till Östersund ooh därifrån sex tåg slculle behö^va an-

•vSndas.Sträokan Östersund - Oälli^vara - Riksgränsen är för u^vrigt gerienscm för bägge •vU-

£jima.lIorr om Gäl-liwra nöter själ^vfallet intet hinder för att åter sar.canslå tågen till

tre större tåg.

3. Några Jäm-vägstekniska svårigheter för transportens ̂ momförande förollggarioke.Transporb

från Trelleborg till Kbmsjö kan genomföras i huvudsak under natt en. Transport K?ellebo»g

- Östersund däremot måste till stor del ske \mder fullt dagolJ\«3,enär transportavståndet

äk Qvoe^värt större.

Stooldiolm den 19 .mars 1941




