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Hed pmni^w4Tig ar Haxr Stataiådota telefonaamtal den 7. dennaa angående IBzbållandena
i Hälaiogboxg 1 aamband aed txanalteringen m exploaivt goda» får Jag vördaamt ÖTerlBiana

./. en T.P.H. 1 frågan.
FBratom do tidigare fazbågor» aom uttalata av bl.a. xUtadagaman Inndbexg» har för-

evaramlalatexn nyligen ertålUt en aJcrlvelaa 1 aalaon från viaaa faatlf^ietaagaxe 1 Hål-
alagborg. Bör att '"""o avge yttrande över nBanda akxlvelee besökte Jag 1 sällskap oed
representanter för utrikeadepartofflentet ooh genaraltullatyralaon dan 3. och 4» deunea Häl
singborg. TI blovo härvid 1 tillfälla att 1 samband med det engelska flygföretaget mot

O  öxeaundatraflkan på platsen skapa oas en personlig ttppfattniiig os ds rtskar» sqa 1 saa-
^  band med sådana fözetag måste anses föreligga fttr Bälsingboxgs godsbangåxd, ooh dessa

iakttagelser hava lagts till grand för nu utfärdade iadringar ar de tidigare trafltoe-
Q  stMmmelaema. zisksr hänföra alg lok# blott till den omatändl^ten, att flygning

arna sko på obetydligt avstånd från bangården, ooh följaktligen kunna medföra att minor
av misstag träffa denna, utan även till det förhållandet att projektllnedelag från det
tyska luftvärnet ooh störtningar loks kunna anses uteslutna Inom godabangårdena område.

Törsvaramlnlatem har erhållit del av samma T.P.U*

Stookholm den 8. Juli 1942,

Henrik Vkede
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Avskrift.

Y.P.M.

1, PHrJorna p& ledan Halsingör - Eälsiivrborg kunna endast nedföra ett fAtal
va^Enar ned varje tur. En vlae vqppsanling av vagnar Sr p& grund härav ofränkomllg i
Hälsingborg. När en färja Irjkonmlt 1 färjeläget, växlas vagnarna upp till dan norr

on Färjeatatlonen belägna godsbangården. Uppehållet 1 anslutning till färjeläget och
personbangården är i regel endast av några nlanters varalctighat.

Z. Oodsbangården är i sin helhet inhägnad med högt stängsel ooh föreaål för en '
omfattande militär bevakning. Tillträdet till godsbangården kontrolleras av ndlitär-

personalen. Godsvagnar lastade ned asmunltion uppställas på ett oentralt beläget
spår i avvaktan på vidaretransport, ooh särskild nliitärbevakning anordnas för dessa
vagnar. Under uppehållet på godsbangårdsn äro vagnarna föremål för tullkontroll, var
jämte översyn sker av trafiJorthrdifdioton» Speoiell uppmärksamhet ägnas härvid hjulla>
ger ooh smörjning. Vagnar, som överskridit internationellt gällande revisionsfrist,
äro överbelastade eller i övrigt Tdrete bristfälligheter, som kunna inverka på tra«
fiksäkerheten, återförvisas till Helsingör. Godsvagnar lastade med ammunition bliva
därutöver föremål för ^skild kontroll i avsikt att fastställa att gällanda inter

nationella föreskrifter för transport av explosiva varor äro iakttagna. Denna

kontroll, s(a omfattar varje ammunitionslastad vagn, avser bl.a. att fastslå att
lasten stuvats på betryggande sätt, att ammunitionsn ioke samlastats med eldfarligt

gods, att vagnen ioke företer sådana bristfällighster, att riskerna därigenom ökas
eto. Därest vid denna kontroll felaktigheter upptäokaa, tillrättas dessa, eller, om

så ej är möjligt, återförvisas vagnen till Helsingör.
Eldsläokningsmateriel finnes uppställd i omedelbar anslutning till de upp

ställda vagnarna.

3. Vagnar lastade med transitogods ha enligt hittills gällande bestämmelser

hänvisats till i huvudsak tre tåglägenheter från Hälsingborg, nämligen i första hand

till ett tåg med avgång omkring kl 12.00, i andra hand till ett tåg med avgång om
kring kl 18.00 ooh i sista hand till ett tåg med avgång omkring kl 22.00. Härvid
har vagnar lastade med amnunition, vilka enligt j^llande bestämmelser alltid måste
framföras i s.k. "kruttåg", hänvisats till det första tåget. I besparingssyfte har

därutöver gällt, att ytterligare kruttåg ioke fått anordnas från Hälsinfifborg, därest
antalet ammunltionslastade vagnar ioke uppgått till minst 5» I åen nån tullhandling-

ama ioke varit klara, ha vagnarna av tullen kvarhållits i Hälsingborg.

4. Hittills gällande bestämmelser för trafiken från Hälsingborg ha i främsta

rummet tagit sikte på att vidaretransporten om möjligt bort ske under den ljusa delen

av dygnet, ooh bestämmelserna ha onekligen verkat i sådan riktning att vagnantalet 1
Hälsingborg koimiit att bliva störst under eftematten ooh morgontisBama. Hed de ut
gångspunkter för bedömandet av riskerna, som hittills förelegat, torde detta få anses
fullt naturligt. Tendensen till vaxmgång är nämligen störst på den första sträokan

i Sverige, beroende på att godstågshastighsten är stöxve i Sverige än i Danmark, ooh
betryggande åtgärder mot sabotage ansågs möjliga 1 Mlsingborg.

5. Sedan numera flygföretagen mot öresundstrafiken ökat i omfattning ooh fram

för allt enär dessa företag undantagalöst komma till utförande under den mörka delen

av dygnet med påtagliga rislcer för just godsbangården i Hälsingborg, ha ändrads grun

der för transporterna av explosivt gods ansetts påkallade.

De nya bestämaelsema, som utfärdats don 6. dannes innebära i huvudsaki
a) att vagnar lastade med e:Q)losivt gods avtransporteras från Hälsingborg se

nast med tåg (K>m avgår omkring kl 16.00,

b) att dylika vagnar ioke mottagas i Hälsingborg med färjor, son ankomma un

der tiden kl 16.00 - 4.00,



o) att vagnar med exploeivt gode Icke få kvarstå I Håleingtorg nnder den
möika delen av dygnet.

Sedan de eålxmda ändrade bostämmeleema hunnit att trfinga igenom, torde
riskerna för Hälsingborgs vidkommande ha nedbringats så långt detta över huvud
är möjligt, I samvexkan med utrikesdepartementet och generaltullstyrelsen ha
åtgärdar därutöver vidtagits i syfte att undvika kvarhållandot av vagnar med
•mplosivt gods Jämväl i de fall, då vederbörliga licenser iekm hunnit bliva
färdiga,

Stockholm den 8, Juli 1942,

Bestyrkes ä
tjänstens vSffiart




