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!• Se tyska tranBltotTansportema Oro t»a» hUnvieade tllX fSlJanda traaoport-

▼Sgar (sa 1)11^ l).
a) PersonaltransiMarternat

fxeaffires med ett tfig dagligem 1 vardera riktnliie»
ea mellan Oalo - EoxnsJO - UalnB - TrellelKxrs oeh med tre tdg i veekan i
vardera riktnlneen mellan Narvik • OSlllvaxe - JUm • Balieberg •> RBasle-

holm - RKleingkorg*

2*2RSR£*1 tyeka odi ett oveoskt ejukbuetdjr
frfin Tomeä via ^paronda » Boden •> nallakexg - laxd Cbarlottenkexg till
Oelo värj Sate tid efter annan ett tyskt ejtddiustfig fSramfdreo fMn Rarvik
via QSllivare - Östersund till nraadbeim*

ddratBver msllan Storlien & ena sidan eamt

Rarvik oob Haparanda å andra eideSt P^ detta Hndamftl franfSres tv& gSnger
i veckan i vardera riktningen ett tfig & linjen Storlien OHllivare. Frän
SQllivare uppdelas täget efl att esi hSget tvä personvagnar fkamfdrse via
Boden till ooh frän Haparanda > Tomeäi medan resten av personvagnarna fram»
fSras till Barvik»

b) OAdBtraneporteri
AiQugitioi^j^e£pa^er_ fQrek<saiia dale mellan !iyädand ooh Norge,

dels mellan ä ena eldan l^skland och Rorge & andra sidan Finland* Anmuni»
tionstransporter föirekomDa därutöver mellan Trondheim oOb Narvik* Bet över^
vdgande antalet vagnar avse tranaporter till Finland ooh dessa vagnar ha i

huvudsak inkommit i Ohorlottenberg oOh BfilsingboZB* SedM numara fdrjetra-
fiken msllan Trelleborg odh Saesnits äten^pptagitp iakomer huvuddelen av
vagnarna i Trellebo|C|p( oOh tilloppet av vagnar i Oharlcttenberg minskat eam* '
tidigt*

Nägra slikra uppgifter angående anBaaltionstvaneportemas omfattning ■

ooh riktning under framtiden stå ej till buds* Han torde dock kunna riOaui
ned att transporterna till Finland under hösten kosnia att minskas i den män

möjligheter för sjötransport föreflnnas. Under vintern, dä iesvfirigbeter
uppstå har man dook alltid att rikiäinsd visea jflmvBgetransporter, i varje
fall till norra Finland* , . j ^

2* Under den tid förstärkt försvarsberettskap råder gälla sBrskllda fBreekrlftei>
för allmgi&e^e^jtj^l^tj^de_ sådana, järnvägsområden, som iOke direkt avses
för det allmänna trafikutbytet* Be i fkedetld gfillepde gflngbiljettorna på järn
vägarna upphöra att gälla ooh särskilda pessfreedlar' erfordras för tllltråde
till andra järnvägsområden än väntsalsr ooh plattfnmar* Härutöver ordnas viss
£8^Jbgg^gl5fL vid viktigare anläggningar, varvid militär eller polispersonal
användes, ooh all jämågspereonal är ålagd skårpt ;i9iniBrksaiidiat. i eorfte att för
hindra att obehöriga vinna tillträde*

Konotbyggnader ooh viktigare järnvägeaidäntniBgar beteoknae ur beval&inlnga-
eynpunkt med boketävema A, B ooh C, varvid ^ avser föremål vilka därest de eka
des skulle medföra trafikavbrott under längre tid (i, regel flera dager), B aveer



fOreoSl, vilka dfireat de dkadae ekoUa nedfSra traflkaivtoott iiader bortaze tid
{i j^l en eller annan dag) eaat O elutllgen faronål, vilka i oah i8r elg dzo
dotftllsa, nen llkvfil loke dculle oedfSra alltfSr vid en la-
trltffad ekada. Beroende p& det IBse eoa anaee vara fOzUaaden bestBaaae efter
saard^ a»llaa JBmvaeootsrreleea ooh öveÄefilliavaxoa vilka *«teo81'»0B vid
tillfallen Bkola bevakaa vid olika jarmfigaUnjer. Poi* giilér uarvld att vid
eamtllga linjer bob bertirae av tyeka traaaltotranaporter bevakas »»»»eHc»»
A - föreoiai» oarutaver tiro B - fBfeaSlea bevakade vid linjen Rlruas - GBlllvare ./
aaot vid Unjema^alnaiuavlé Ludvika - ÖjrtlöeuBd, '

■  paqbaad Bod.4et i dagarna ̂ pdagsdd éabotegefSfaOkj^ li^avevvSg^s gjorts
ätt ttteka bsvaknlagsB till att oafättå jitavBi B .. farMål-^réötU^' Uiijor, son
bexöras av tyska tronaltotranapcrter, den bar detta av ifBr^varsstaksa loks a»,
setts p&kallat f.n»

■BtSvef den fasta bevakalngen utBkas vid ISfsviuwbträlikBl^'idm rOxli^ ordl»
narle jBmvB^bevaknlnften p& ed stttt att mlBBt en extra bantbevaknlä^tur per dygn
inlSgges. Besiktningana skola dBxjBote ske p& vSxlaada tldsri sft oregelbundet,
soa Bbjligt ooh olnst en besiktning per dygn skall eke vuidsr den B0sks delen av
dygnet* I syfte att dstadkoaaa beeparlngw ha yleea lSt'tnaiiUi|t>^i'den-s&ldiida ökade
bävaknlngen tid efter annan^bevlljats. i linjén Kzylbe Hapkir^iiéä' émånjmi doSk
bbstgmielBevöa' 1 fblV oofattnlsgr iaedan' pft' Ovflfia linjer', b«» iiaacälns' hv tzenslto»
trafik, denha- ökade bevSknfiig icke behöver éiké SaatUip åg^^^aa ifiill^ beder»
börande' beföls bestSsoanile kaiä begrönsae. Bd linjer, ddf tåSidifSereöitotiensporter
fkaaförae, skola banbevaknlngsturer ms möjligt InlBggas odiaalbart fksjaföf tdg,
Bom nadföf tyek personal, * - ' -

'y - c t-BBmband ned äu a9s éäbotageföreök bar' aii^^j^l^vld'ilnjSr, sas ba-
röras av transltotrsfIk erinrats om betydelsen ev skSxpt veksaahet'*

Sfivskilda fOESlj^ld^etedtgBfder betröffaade transitetraasportef ba *kifutövvr
vldtägUs*'Härvid-gBiler''fS^ .v;--

geiweaaltfaafiparteg''aitoi6lBB tlU slbii iöimBtyrslili^ 1 bsxérda^m soa
direkt till den-lokala pollsqyndl^ieteia å ort,där tdgit ha9r'tidtabelleenllgt
t^pebdll* Svensk'nlUtSrpårsbaal (a>k, koatfollpefsoml) aiili^njW'Vas|je tdg
1 vilket ^Sk nilltOrpereonal transportexen*-

^  b) (kidstfanäbÅrter^aBfälfendé 'éiiaiiiiillt'ldn allar iiifctwälttjp efter'
-  Erylbökatastréfen élitid edeon troneport av eigploslv Väta'lÉläde I/öoimitt on

^  transporten éldillb kunna ske enligt lögre kiaes, FA gfotid'hBräv erbdller
IBnsstyrelse alltld'Niäde:^ttelBe ms dylik transporis, '

Tid ssatllga-grBasstationer kontrolleras inkooasnds'vagasr lastada ned
BBBBinltion» Bönnda kontroll avser edvdl lastnlngseStt son . 'ni
'boekaffénbet, tajtdlager ete,'Styrelsén liar dörutöviSr 'vadÅl^^befvögs^if ält en»
iligt Wnskenai fkdn statspellslnteadenitén -fletadkcBeE^ sSÉÉiff^
& aaaunltloastdgea nellan Obarlottenberg bdi WBrnrane» f■'T' v»a«»*wa övar»

'VBgsr styrelsen ett ftdn linjer;' 'där tråa8ltotraaBporfé8'ifiräiS(éiéBii/''il!i^iÉlimm
sAdan jömsSgepereonalf Soa enligt polleeae t^pfattning ödsWialBéa' opAlltllg,
fkdn eddana befattningar som banbevaknlng oob aökerbetstjSiBt*

Stockholm den 13,9,1941

HenrlkW^ds.




