
JARMVAGssi y «tiUä£NS

jIlJrÄReYRA
BYMCHEFEN kuiiH. 1838 or 7Q7>

Sen 2V4 1943

w

bfttraffanae tranaltotgafMan»

trnfitettB Uantowt.
t  ,

Det yttro txyok» vaiwndop tzanBttotzafltea finuBViultf torda HMdförtf

att särskilt tlssa n«d trafiken fBrkniypads dataldsaroblen tidigare behaadlaia

fflsd aa Tiss positiv inatmning motsvaiaada daa sUaaana aOFlsniiig ob "geaero-

Bltet"i Bom äterflnnaB 8. a&räl da gxuadlfiggaada ailitära fötaakriftaxna för

e»Boa auvlBnlngania för pagflteootrolXw •

Satta Hr kaaerat p& dsa allmamiB vppfattolag» jag eABllt d& jag i

BB8i>sa& BBddet BuecaBalTa örertagandat av BllttHrbyxÄa BaiiBaxan 1942 förata

gåagen konfronterade b med den ooedelkara lednlqg av trafiken» som nännast åvi

lar chefen för ratlitHrbyrfia. Senna har f*fia hOrjan j^aoaratB 1 ooh Intager

alltjfint en "»»llpiwn^Enwiwgr vara grannlaga uppgifter idka underlättas genco ^

ett nån^iSvdat hieroande åtgdnatona oedalhart under ftura olika xogoilagadoparte-!
ment ooh genom avee^naaft sr varje BlagB eUB£a Iwtruktloa fBrutoo uMOtliga aa- .

visningar» atundom BodazBBra aanBanfalt^. 1 S» Iflpaada dataljCtå»

gömas BVgeiaato Hr avtalBeiQigt Bvorlåtet på vederbörliga traaBportteknidka

luyndijdieter» dvs. ohafen mllitärhyrfin ooh SO»

Ehuru daa fOrstnHonda i regel torde ha hållit kontakt ned UD» torde un

der trafikens "positiva utveoklingoperiod" - juni 1940 • ««sd 1942 - desea de

taljfrågor stundom avgjorts utan att untorstBlläs TO jrBvniag. IBtta torde

Skapat en tysk inställning» att "vfllvilligt tillaötoegfiende" 1 regel |
vore att pårHkna» m.a.o. nan ver hortskänd.

Sen utvodkUngen medförde eneä^ld BnånlngoB krav på en

restriktivare politik från järnvägsnyndighetemaB sida åsyftante 1 företa hand

att tojda en konstant tendsna till suooessiv tréflkökning» i andra hand att

beakfira trafiken ficfin sådana'titvHzté^ som lek» bade urspruneilig av- i

talBgrund. BDBrvid bör beaktae» att den urepnii4lie& avtalotexton förevårat ,
genomförandet av restriktiva åtgHxdsr. <

Set tiUkoB nainaet mig att nsdverka vid da företa (juni - juli 1942) d«ai'

genomdriva alla senare xestriktloasåtgHrder (fk.o.m* engusti 1942)« Att nan

på tysk Bida konatatorade en förändring» dHrom vittnar en underfaandoförfrågan
ndg underlydande tjänstenan från TO» som inför de företa reatriktionsåt-

gswia-nn fTågads» huxovlda deaea vore en följd av engeleka förestHllningar el

ler enbart ett utslag av "M.dhtijtuerei'* från ndn elda.
Sen åtstraanlngen ooh genonfömttf^it CT i^iBigtortlra eller auooaeai-

va re^rtktioaBåtgarder förovfiradee till en början
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akuUe &'bexopa odi exsinpllflexa "tokalaka" akil ar 1 xegel halt fUctlv karek-

tar,

Fr«o.m« BOBBBxaa 1942 hegSrde DD»att £3^ tyaka fxeaatBllningar i detalj- '

ts&ear akulle undexatSUao dspartemnteta pxOvnlag* Sen gzuadvBaaotliga art-

akUlnaÅBn i dlplonatiak ooh txanaporttaloiiak vezkaaehet, har e&rakllt hBsten

1942 ekevat 1 ooh fSr alg oz^dig friktioa ocb fSzdzBjiili)g>

I enlighet med mitt eget muntliga åtagande att loka utnyttja ndn avtala-

enllga rättighet odh akyldlghet att pft eget anavar BVgOra detaljftitgar har

jag atädea atuBält alla tyska £canställnlngar« Så dessa nr teknlBk syiq^unkt 1

regel bort kunna basraxos omgående eller efter någon dagt har atyreleens "tek

niska" snMorltet menligt pårerkate enr den tldaSdands omgången ar detaljären^

danas prBTnlng 1 tID och stundom regeringen» Särekllt har detta gjällt ifråga

satta "specialtransparter" (fr.a» ar tungt artilleil) ar krigsmateriel, som

formellt loks kmmat f9rväg|ras, men son or jgrnyågsBcmdlghetema ekolat for-

hindras»

HOnera har man på tysk sida Insett, att lä^t förändrats odi att jäm-

Tägsatyreleen har eåräl Inskränkta befogenheter son mlndze rllUghet att ef

terkomma'tyska önskemål, varför jag loks längre behöver "krysta" allehanda

uppdiktade tekniska skäl utan kort ooh gott kan Informera vederbörande under

hand, att visst önskemål loks Itan tUlgodoaea såsoa varande "unsrwSnsdht"»

Härigenom har även en Onslvard förändring 1 själva "tonen" hos 70 åstad-

komnlts» ,

Iiadnlngen ar transltotrafiksn är ett arbetskcävands ooh föga tqppbyggligt

onns för 'byråchefen mtbr, vllksn emellertid torde varé den ende, som kan någor

lunda behärska detta egenartade komplex ev transporttekBik msd såväl inrikse-

800 utrlksq^olitlsk ooh mllltärteknlBk anstrykning» Beaktas 'bör dock att, medan

mUltärbyråns verksashst 1 och för sig tagit en enorm omfattning, utgör transl-
a

totrafiksn blott 10 a 20 sv den transportvdlym, som ledes ar byråche

fen under det att msd transltotrafiksn direkt eller medslbart föihnlppads gOro-

mål (loks mlnBt Infoxmatlonsverksanheten) ofta lägga beslag på nar än 60 ̂  av

tiden»

BontrellverfcBfHtibeten.

Vid mitt änhetstUlträde fann jag anaäxknlngBvärt att någon eyetematiee-

rad statistik loks förts över godetraflksn» Selvls msd anledning härav lät

jag utbyta den tjänsteman, eoo närmast under ndg handlägger de löpande transl-

toBrendena odi genomförde uppläggandet av systematiek såväl person- eom gods

et atlstlk»
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/  PerBonstatistlkSB Aeyftar nnmsa Tldmakthällandst enr nBdlg elorlvaleiifi

nollaa notd- otäi eydgftends txaflk. Ss^leaa U 0900 exhåXler jas fxAn BSl-

Bis^otg talegxallek uppgift pft antalet pereoasrt san fiSrag&eade dygn jwsee-

vat i b&da zUctningaxna aaiiit p& antalet Över HM Blr^beat^^tolnB/TrelleTwaag in>

koaaa vegnax oad W—gode • Siffrorna införao 1 liggaze att ligga till grund

fSr

a) nanedsstatletlk tlU VD

v) ev> erforderliga pftpekandBa eller erinringar till TO

o) reglerlnsedlrelctlv till JdmvdgamnDdigtotema*

Oodeatatletlkea fdxee ned ledning av dala ovanaHnada regpparter

tx&a HUlalnäborg , dela vaokarapporter frfin Oharlottenberg odi Storlien» dela

"TranaportanBBlduagDa" frfta TO» StatletlkBa avser

a) kontroll av trafUoralyigDa

b) kontroll av traflksna etruktur

c) oSnadeatatletlk till OS

d) fSililndrandet av leka dnskvarda tmnaporter

e) DBJUggSrandet sv mllltUrtoknlek undezrättelaeverkaaidiet»

Z aletnSnnda hSnoeende har jag ansett aanfiztcnlngavdrt» att nxni under

ser än 2 år fSraunnat att eyetematlskt kontrollera traneltogodeat 1 eyfte att

fBlja den aUltttrtekiileka utveckllngsn» Efter esmråd oad eaktlonedafen vid

fSrevnreataben» Sverate Elizsnavard» otaAetadea dttr vid atsibens underrättelae*

sektion ett 1 ooh fOr alg ssnkoosat fSreleg till mllltfirtaknlsk kontrollcagar'

•/• nleatlon enligt bilaga» Förelegst godkdndoo enallertld Idce vid föredragning

Inför äiefsn för lörsvnrsstaben odi överbefUlhavaren» enligt förljudande på

grund av ev» möjllghster till poUtleha koeVUkatloner» X easnftd nsd Överste

EhrenevSzd bar jag enallertld Ukvöl på egot anever ekejiat en knitroUaBjllg»

•/2 het 1 Bodan enligt grundexkaom frångå av bifogade order oOh telegrsn» IHod led

ning av tmnsportanmsaninggma utvöljaa tid efter annan vegnar av Intreeee»

vilka telegraflekt beerdrae kvartagna 1 Boden S» löravnrsstaben underrättas

ooh boorflrar TI» mllbefstaben verkställa undereökning» Stins Boden naddelar

sdlbefetsbeni när vagn snkooinlt» Jjfter undersökning ekor oiiQ)lanibexlng ned

"faleka" ploodier» Systenst har 1 åtsdnstons några Dall givit "napp"»




