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För att nöjliggöra on undersOlcning av viasa laater av tranaito- |

goda mder päg&ende tranaport genom Sverige, kräves en kontrollorgan

tiLa^lon, ao0 dela Ijeaitter erforderlig aakkunakap för att vid gransk

ning iniTw»» tedöma laatemas ndlitära vtode och dela amidigt efter I
order kan utföra en omfattande underaöknlng,

a) Yad hetrflffar den första granskningen av godeet o&ate denna eke

vid grfinastationoma (Trellehorg F, Malmö, HBlaingborg F, Mon, Stol>-

lien, Charlottehberg och Haparanda), dör tillpersonal jämte militär

personal ur atationaoffioorogrp kontrollera att lasterna övorfln8Btaii>'

mg ubI licenahandlingar ooh "BeBoheinigungon", Ifed tägen följa i re

gel även fraktsedlar jämte "ladeverzoichniaae", vilka oftast angiva

godsets art, mängd, tillvericare, avsändande och mottagande nomdigjiet,

TJr dessa senare uppgifter torde kontrollperaoialen efter en okulär-

hesiktning av godset — efter' Instnktion om vad som särskilt skall

efterforekas — kanna avgöra Vilka laster som höra utsättas för en om

fattande heslktning ooh msddela detta till WJgre a^mdi^t (Mllitärw

hyrän, sektion X),

Efter denna besiktning plomberas vagnarna med tullens ooh järn

vägens (stationens) ploBiber»

Beträffande nersonBlurvalet för den aakreta granskningen av god

set har det övervägts» huruvida en särskild kcntrollorgenisation under

ledning av C-byrän skulle upprättas. Bet synes emellertid som detta

förfarande vore onödigt dyrbart ooh rafattsnde, samt skulle medföra

stora risker för upptäokt ooh verkeamhetens avslöjande. Ett anlitan

de av tullverkets personal vore sannolikt ävenledes mindre lyäldigt,

då deras militära kon^jo^tens vid godskontrollen hitintills icke vari t

tillfyileet. Ben enda ooh återst&endo möjligiisteh Hr, att till sta-

tionsofficersgrp anknyta militär personal — extra statimiaoffioer e d

- som,efter en viss utbildning vid förBvarsetabsn ooh militärbyran,

älägges denna godsgranskning som huvuduppgift. Vid sidan av doEona

aVg-n vederbörande biträda stationsoffioeren i dm dagliga tjänsten,

s& att den speciella verksamheten ioke kan miestänkas.
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SnaaloUa tranB»

■parter.

HapporterlMg.

Bapport oa alctuellB laB'ter bör iBsSxidae till niili"tärbyrÄii.

B. Bet godSf Bom frfia grSnBBtationenia aniaältB till gcanetailng bör
sedan efter order fr&n ndlitarbyrtaCBedan Baarfid B«t rum Bod sektion
I och n) hs;]daB p& nfigcn station i landet där tyrft pnraetial icke
tiBnetaBr oob dftr Bvenek niUtar. konmetent grffnrimingaperBcnal 8r föx^ '

lagd.

För tranBitotrafiken till odh frfin Flnlaad bör Bom hitintillB

Boden 3 vnnimA till användning. För aotavarande trafik till oob flrfin
Norge bör Göteborg utgöra en l^lig uppehålla station. Vid aag^a plat
ser bör av militBrbofaihavarm ooh ai^en för A 2 organieeraB en
"granakningBberedskap"» aon efter rapport från stlna, vid atatioien
hastigt kan utföra granskningen. Tid denna granskning är det nödvän
digt att tidigare Augtiren brytas. Oagploniborlng måete där
för -»erkställas efter a'vsluti^ besiktning. Genom Bdlitärbyråns försorg
anskaffas ulomberingstanger med urBTa?uffT''^'^''">"''"ff till erforderligt
antal.

C. Utöver ovan påtalad transitotraflk gsnwa Sverige, vilken utförea ,
under bevakning av svensk personal, förekonnar vissa vikti,gn trfflspoa^f
där de tyska myndigheterna fordra att även tysk bevakninffeperBcq^. med
följer tåget. Bå dessa transporter ävenledes kontrolleras ■vid gräns
stationerna enligt A.), synes det icke föreligga någon svåri^t att
kon-trollpersonalen kan -VBreko högre uyndifdiet om -viktigare laster.
Sväri^tema uppstå först då godset skall hejdas för den mera omfattan^
de undersökningen. Ur Järnvägatéknisk synpinkt kan dook utan olägeiiF.
bet "ordnas varmgån^ av viss vaga, son tvingas a^opplas från tå^-
sättet vid granskningsstationema för "omlastning" under kontroll a*
svensk -bn^gVri-tr.ja-nerBonal. medan den tyska måste fortsätta med huvud
delen av tågsättet. Tid detta slag av transporter kraves sålunda ett
ytterligt omdömesgillt urval av vaga inom tågsättet av kontrollperso
nalen -vid gränsstationon, så att d«a viktigaste lasten blir föremål
för undersökning. ,

böra I
B. Efter fullbordad undersökning synss rapport om resaltato-t/lnsän- ■
das i två exeniplar till sektion II (ett ox avsett för sektion l), son |
sedeimera avgör om delgivningens omfattning.



3.

ittalng. Kontroll-pegeonal ankByteB till statlcnsoffioersgruppema vid

grfinsstatieinAnia*

BeredBkapsperflcnftl f8r undcraBlmlng organiBsras av VI. mllo

ooh A 2 i Boden resp QSteBorg.

3. KontrollperBonalea direlct undcrataild MtlH!«-riiyT.aTi.

4. BeredskapsperBaaalon för underaölcnins Tmderatltlld förevara-

staten (sektion l)i

3» AiwlBHingar för aktnella ■nnderaölmlBgsot.iakt utfördas till

kontroll- ooh héredskapQpersonal av sektion II.

6. PndersöknlngBraimorter insändas i tv& ezea^lar till sektion

II» Bcm handlägger delgivningen.

Stookholm den 16. januail 1943.

'  -T vr/wt Uavm»J. von Horn

Kapten.




