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Ba tidning har laiderställt informationsstyrelsen följaraio upp
gifter. lyska fartyg finge numera gå fullastade övor svenskt vatten
till Horga utan att öli visiterade ooh utan att deras vapen plonöera-
des. När fartygen sedan ginge tomma söderut frän Norge, bleve de
^däremot visiterade och finge vapnen ilomberado. En del sjöfartskon
troller på västkusten hade i samband därmed indragits. Att endast de
tomgående fartygen kontrollerades h^de väckt förtiytelse i rJilit;.ira
kretsar, där man menade att denna trade komme att övertaga permittent-
trafiken.

I anledning av dessa uppgifter ha vederbörande myndigheter Irm-
nat följande upplysningar:

Enligt, de svenska neutralitetareglerna, som äro utfärdade i
s^nslutning till Kaagkonventionerna. om land- och s jölo-iget, är det
förbjudet för krigförande tillhörigt väpnat handelsfartyg att inlöpa

-; i<f®vensk"ha^' eller'uppehålla^ sig på-sve;^^ ;i#rritorialyatten, om.
beyäpningen är avsedd till annat ^ självförsvar. Några andra in-
sib?änl&n#ii^'i 'fråga om iiiigfijfaniiei^lah^l^äliiÉ^ll^é vvistalse på éiiör
passage genom evenslct territorialvatten uppst^ios icke i nevitrali—
tetereglema, het är alltså icke stridande mot dessa, liksom ej heller
mot folkrättens regler om neutralitet', att tyska handfIsfartyg på
väg till och frän Norge passera svenskt territorialvatten. Påpekas
kan emellertid, att tyska fartyg i fart mellan Norge och Tyskland och
vice versa numera ondast i i'inga utsträckning passera syenskt terri—-
tprialvatten. kör den svensto sjöfartskontrolilen är huvuduppgiften

'  ■yid övervåningen av d^o^a neutralitetsregleps iakttagande att till
se att^l^fiken ioke ur Sveriges egen ftb?evar8ös«®unkt medför några
risker. Dei^'kontroll söka myndigheters. giYe^ göra effektiv med
minsta möjliga insats av, personal ooh fartyg,. Tiggare visiterades
alla sydgåeiade fartyg, mep numera förskomnrar icke någon allmän vi-
sitation vare sig av nord- eller sydgående fartyg. Däremot äger kon
troll rum i form av stiohpnv, som allt emellanåt intensifieras ooh
sättas in på nya, oväntade håll. Dessa stiohprov företagas beträf
fande såväl nord- som sydgående fartyg. Dessutom har mn avsevärt
effeiktiviserat konn av sjöfarten på do'avonsjca hamnarna.
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15. Pörfrågningar ha vid olika tillfällen ingått om iintalet avenalai
godsTOgnär i Tyskland reép. tyslca godsvagnar i Sverige, Följande

sammanställning från järnvägsstyrelsen kan måhända därför vara av

iritresao. Siffrorna gälla deh 51 juli 1 år, I juni utgjorde antalet

svenska godsvagnar utomlands omkring 55 procent av antalet utländska

i Sverige, Mötsvarande siffra för juli är omkring 44 prooent,

Svenska vagnar på kontinenten • 498 st,

Ty Svenska vagnar i Norge 148 st,
Svenska vagnob i Danmark 46 st, d'3

Summa 692 st. So-V 79^

Kontinentvagnar i Sverige

tyska 1270 st, 97^
övtiga 128 st.

Norska vagnar 1 Sverige • 107 st, 7 9 7S
Danska vagnar i Sverige 65 st. ^S'

Summa 1570 st. /3i>'3

Framhållas må, att siffrorna för följandé månader torde på

verkas av permittent- ooh krigsmaterieltransitéringons upphörande,

men i hur hög grad dotta hlir fallet kan för närvarande icke be

räknas. Det åir emellertid ej troligt, att hittillsvarande per/of.iuu.vba

överskott på kontinentvagnar i Sverige skall förvandlas till under
skott. . : ,

. Det. fes» i detta samiaanhang även nämnas att,de godsvagnar,
som tagits i anspråk för ifrågavarande transporter, så gott son

undantagslöst varit tyska (eller antoå 8.k, kotttinentvagnar)
. - i (^e fall då de varit svenska, har .det rört sig om tuitingon av
Sverige i Tyskland beställda nya vagnar, som man utnyttjat vid
leveransliuren, eller om fem vagnar, som under januari-augusti varit

insatta för posttransport< Vid färd södsrut har som regel-endast

en ringa del av dessa tyska vagnars lastkapacitet utnyttjats för

tysk räkning, vilket medfört att vagnsutrymmet i övervägande grad

kunnat anlitas för den svenska trafiken,

16, Fölkberedskapen har efter hänvändelse till järnvägsstjrrelsen

lÉimnat följande upplysningar till svar på förfrågningfar som iuigått

i samband med den tyska tränsitotrafikens arveoklings

Såsom meddelats genom press och radio sluille transporten av

krigsmateriel till och från Norge resp. FijiJ-ånd upphörn den 15
augusti, medan permittenttrafiken från och till. Norge liksom den
3,k, hästskotrafiken melian Trondheim ooh Narvik skrille upphöra den
20 augusti'. Utrikesdepartementet fäste även uppmärksamheten vid
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17, I vi800. ViÄhiag^l' iiftsr gällE^Äe att Jiorioittenttrafilss.ii
alltjättt eltwu v»iiA«J? f0rm av civil rosandotrafilc. Med anlod-
■n-twg däs^V haif itif OafmViöHiBby^elöeÄ U&avänt sls "till Utrikesdepar-
twaiatöt »tth äbtivHgdatyyelöBn ««h därVid inhömtat följande,

JtlÄaft Uäåoy tiAta föt p«rmlttentt&gsn förakom aa reguljär tra-
tiÄav »ivila *ä<a5!>Ä« satllaa Däntar.3rtt öd^lfforgB övar Hälsingborg och
JlalÉiö, Si* W rö^aé» ay olika katesojplar, vil^ fÖr. ganoareaaa
fjftge'eetfaaliga iadiylAwlla vlseiiih(N?. Äomia gsaöagångstfafik
y»*o i tägon å Ya»t!?MÉrtVaiia» insittta »ti par gehorag&ande vagnar,
4.v*a* »äiam »*« förMa i» i llorgo, »wiautoa raedföljde parmittont-
t&goa oa tol eivila rowimAOr fältartiatiir, skrivbiträden m.fi,,
»«'k,. VTshraaoktagofolgo,

Vid tverOMakSMSOlaen <» paemitteattrafikons upphörande mådde»
l*:dä« • Oöhoå fraahölls 1 den Vid W-lföllot utsända koiMiu-
niklu » i«k» aägot föAad för don »ivila reootrRf41»n. Vör dsnna
gSUa vtMdltga hsstasBBtflSsr, inj^ehäranidtt, att var jo: réaande skall

IS» fvtask 1s^ ellor avewskt konsulat ut^lante «r-
Jt&ilm ■ K«ll«kfetva Viwrénaaa?-,förekomna ioko.

' Éåi,iä|W."#eNSl8S^^ 'ä ayrädkäzs har efter

»riftniev J^v* frä» 1# till' »ar dag «oh •andra resande från
5 till. It :das». ;as Idga- '»ititeärsÄ besy;;.|®k»rM^ »å de' rådands

""i tiy%Tf ' tias tsarét räkna . w^. «# »iaandeantaiet
tyijp kMft' jtetMMö» «^t. «sg«gä till dgt; fdfWtr.tuntHlidv. d«v,S4 elrka
W;i

tåva^da lettBpi- hlaKd dS'tsaa eivils rasande:förekonna'onstaiica
..^"1$»'. titl^ra. i. dsens^k£#.av.3^ .

-iSl^lJbs Har daék $.aki|i!ts^ii|ia..nägea förSndring
i 'fråga «H' W i;irågavava»fly :»err^ii|^afik, - vllkan. yppenibarUgen
iftke Wtt®äi-(Ä»' ■oöfi 'ont '"ny. ^■ermitten.ttrafik'''. IBe svensla kontrell»
ttiyhdlfh'et«itta f nypstärksittit utv«efd%g^ käfutinnnn.
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att överenskommolsen inad Tyskland angående transiteringeAS upp
hörande givetvis icke skulle beröra den vanliga resande- och gods
trafiken. Sålunda skulle som förut tyskar, son erhållit vederbörlig
genomreaevlaerlng, få befordras med ordinarie svensliu tag SLSit
vanligt gods och post få transiteras på svonslca {järnvägar. Easa-
rettståg med sårade ooh sjuka slculle vidare alltj^unt i föx'ekomri..-n—
de fall i enlighet med Haagkonventlönens bestämmelser få passera
genom Sverige,

I enlighet ned den svensk-tyska överensko;xiolsen hrr såd;ua
tysk krigsnaterlel, som Inkommit 1 landet före kl, 24 den 14
augusti, även efter detta datum vidarobefordrats på svenska järn
vägar, varvid den svenska godstrafiken — liksom under hela. deji
tid transiteringarna pågått - haft förtursrätt. I övoronsstäri-
melse med uppgörelsen lämncxde det sista permittenttågot l-andet
dan 20 augusti, ooh den 25 augusti giugo slutligen do sista v.ag-
narna med tysk krigsma.teriol.

Såsom frångår av ovannämnda presskommunikå får emellertid
gods av vanligt och icke licenspliUigt slag fortf.arandu transpor
teras genom landet, ooh hinder Ican således icke rosas mot traiispoii:
av motorfordon, som icke tillhör truppförband eller bär militära,
beteckningar.

Några belägg för att tysliarna söte. komma förbi uppgörelaou
kunna icke påvisas. Be tyska naterieltransporterna från augusti
månads början till tidpunlahen för traiisportorna.s upphörande ha
icke. fullt utnyttjat den gällande maxlmik-voten. Någon tysk "upp
laddning" av krigsmateriel i Sverige genom ökning av trriiisportorua
strax innan dessa skulle avbrytas har ioke förekommit.

Efter den 14 augusti ha vid upprepade tillfällen till f:li';a

gränsstationer ih).-comniit vagnar med licenspliktigt gods ehuru ioke
krigsmateriel i egentlig mening, d.v.s, vapen och amKnmition.
Dessa vagnar ha enligt gällande föreskrifter awioats. Att dyliisn
vagnar över huvud ankomrdt till svenelo. gränsen torde förklar.as

därmed, att det icke hunnit bli helt känt på tysk sida, vad som
enligt svensk uppfattning numera betraktas son krigsmateriel»

Bet kan tilläggas, att det i vissa fall te:n vara svårt att
bestämt avgöra vad som är krigsmateriel och sålunda ej kan tran
siteras och vad son är annan materiel. Be svonslca myndighoterna

ha emellertid mycket stränga föreskrifter härvidlag, och i tvivel
aktiga fall tillänpas bestäsimelsernq. mycket restriktivt.

./
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UAifiWA AlrlcalBmÄAflsmÄ^ "Af®*» aÄppar") »r
'%3 ifr-toft- as »wtaaWi» wh Wmao liair m
A«1 AÄTlo fOpat ptfbUofAala,. aii«s&«ste B«d tranaiterlngi»

yoytoaaeoegtey ̂ örAkoBB»», f atjgostl i pwalt»
lilpi eeb imkisiméis^f i viite pAf^tiéu» &«« 4y0k peraeaa

sa|$ ipMiava^ awA p83«4p0Bt wwtiw^ ftaitfapfl«0a
pdalTsrköt ka&9 Hém pepttvaappovtw.

Genom avtal i eamhand med tsoBUBitévlngena npphSroide madgavB
att p«9ttvaBaportev med ledsagande pem«N|aX ̂ ertdarands skulle f& |
f aivnddae^ ar fänitvapsaMi»^^^ ^ m JttorflyttatB
;f5|k , BpBtaroeleerat. dfa aS WffWtt»
'iraj^,p^erm ha'följande omj&ttn^

8d;|,p&a^6vtefi^xh8j8 ooh åtev $ p«r deg 1 twrÄsra

" ■ ■ •- IrUgdsir^t
«: .f -

JM ith 9 BiSptfäi^lP hade dessa tiN«spep|^ igSsg planeiaigt
endtwIlå/BtyMåift^alagiMä^ &
8vj^gp'stpfaeiw ..'7..V • '

i^öastnithéf st post ftffiÄ t^sl^ p har vid ett par tlil^
filläi krékemBiit inek landet* BP ansfiga 28rhjiidéA« oeh vag*

til» 8tSm''W:X

s^^fSLÄltfåÄSSSSr n
(äaisingboijrg *, äeiieräd, Boden Idagsele^ Inge# Hailaterg, BBssj»!
Älvestä|> ISalmS* vdzwSss Erylho)* ,fersoxialen ha^ medfära harlrgods*

men Pfi^ ekeli dd enUgt edwi)V,tff.')ivintffitB- • 4v"fthi

'Mil twnsÄttfhiflM^c^

éo:^ 2påa statena ^Smvagecp» Tlllla to ̂ ill appgitt att ekbeeBr^a
laMiftTtw4iwlg i^TtgrtiÅll - ilÖMlJlä»^ ÄtoMlldBlflfldP iBBllail SlljMSlMitottL

W  '!ö7T"fFriFfS!I^i4

ooh dep tyska pensenalea t*®*# v4d;pbe!pi8ii«ag o*s,v* Postvagaaiaas
iansMa 1 teggteeljUato av ttaieÉ»^;-';''. .i:

Betpaéeahdé toterieltvansiteniiigsn lédÖ till iS augusti 1943
kan nÉBoas att i génmasnltt eta SÖ ppeeekt ter aaatliga transportw?

iPép %^^léto^^ o^ £pte BBvge till
tor#ll^d'"^éjerij ar krigaastlpiil» dkSilB ned

•'• ' - •■•• • ' ■ ...-'^/ ■ ' • '

II
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bilrtlU ̂  vJtotat toeHOi^ortvoXjimco 1 f ödi&llaoaa tllX
daltaiot tuador oiatfuirflutiö 12 Bäacale* ef*ö» 15 aosuatl Tsoeåe
hava utiaino-fc no ti 11

£j?3n IJjrslslanöl 7C 55
«  lior0O ÖO jä

X vortoLioheton fcobaivolywn uiidoj: tlöoa 15-51
UuG4oap't

giefin TyaKLaead 56
"  aoifge 65 ii av tidiGarG tron^oartar»

Voa alublijiou -acr^äS^off trai^rtcrua via -liarlobtonaarG
havf desoa mfi®» Isala . uöusti 1943 (allfeså iaklyslva krlsamtepl-

l - IS aaöBsti) Bts^ovt aaäaöt 25 ̂  ov traiaportvolym
unåfflr cwGUSti 1942 cwl» 6Q av tsåaadffiaodsltalet QUiipaJtl 1942 -
;juli 1943. , ^

7^oa av do tifsmaltoovtaloto i® .?ii£3va:ido oodgivm
tranaportorm teoöf® av Söläando förteotoias »or toGh&Uot i te
imi tro av prosaoa aiiroJcLlt v^peji^jptoaamda tåg ooa jsioaorat Avjs-
lotuojfljarg roöpoktivo öoa IB auguoti, a®x 25 roé*uatl och doa 1
Q O pti Oi3$^82'•

?&aot den 13 Gu::o0ti ianahöll » 19 vagaar bilar, 1 nsk»
2 asiBk, 1 kolsyrooaa, 2 rUr, opijE oah trM» 6 sprit o<öi via.

doR r' Gu,;;uati3 2 va,/nar tcodjchållare, 2 bilar, 1
U'v-n crr;b h-.ll;-ar::si» 3 Ijircc^^-^^öaaatoriol och trävaror, 3 slokteish
mterlol, 2 .fiök, 1 -as^joräd, 4 tolayresay, 3 ̂molOa^ods, 3 aöb-
ler, 7 rBff, opik ock trM, 1 ojtdcvtodsmteriol, 3 oprit och vin.

CSfiot aaa 1 captombors 1 vaga beaaia, 7 by£;t3nQdaaatoriol,
4 böokop a.a», 1 aongackol, 3 baogeråd, 3 kolsyrooaö, 2 maskin..
,.-odo, 4 mtvaroa?, 2 nöblor, 1 radiom^smtor, 3 rör, spik och
träd, 1 ojtikvtodon itorlol, 5 skidor, 6 sprit och vin, 1 vetari-
nlirvfiifdoi.«4t8Pioi. , n

aintlitjaa al frarikaimo ott Ovorvakaiiixcn av vad ooo ar
"furbjudut oilbr timtet" sods tillkpmaar tullen, oom uadoroöke]
cOln vni/kiTé ■

FUrakooatoa av vatingda i^imter (vontUor)" i taokta vagnas
•ir iajol>mdn n&öoh rsyfeot fr.o.a. den 15 aoipfftl 1945 utan ör !
ooÉkm lUiigo nbdviinöls ätgiira på alla •TOgnaäP, batiasad e» don
alltoodna varurar^o<>u;^r: nponc ilcroftträdondo otortet em do ot«51d-
frokvonoon i Mndot.

All t$aaoltei'iac, ov Jariganmtoriol iiGr upiAia?t sodan sista
dan 14 nupnati inlcoiam vacmr den 23 caisaatl ISiasat landet, vary
till teigamtoriel lasaora liiSiiföreo åtekillist utöver vod ec® i j
ituagl. kuOijiiirelseiTui ijF 437/1930 65/1937 otadgao.
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resp0kt$T0 den 18 augusti, den 25 augusti och den 1 september,
Tåget den 18 augusti innehöll: 19 vagnar hilar, 1 fisk,

2 fläsk, 1 kolsyresnö, 2 rör, spik och tråd, 6 sprit ooh vin»
Tåget den 28 augusti: 2 vagnar tomhehållare, 2 hilar, 1 kasse

rat hilguunifli, 8 hyggnadsmateriel ooh trävaror, 3 elektrisk materiel,
2 fisk, 1 husgeråd, 4 kolsyresnö, 3 maskingods, 3 möhler, 7 rör,
spik ooh tråd, 1 sjukvårdsmateriol, 3 sprit ooh vin.

Tåget den 1 septemher; 1 vagn hensin, 7 hyggnadsmateriel, 4
höoker m.m,, 1 gengaskol, 3 husgeråd, 3 kolsyresnö, 2 maskingods,
4 matvaror, 2 möhler, 1 radioapparater, 3 rör, spik och tråd, 1 sjuk-
vårdsmateriel, 5 skidor, 6 sprit ooh vin, 1 vetertoärvårdsmateriel.

Det förtjänar påpekas, att vissa uppmärksasimade krigsmateriel
transporter i nordlig riktning avsett leveranser från utlandet
till svenska krigsmakten.

Slutligen må framhållas att övervakningen av vad som är
"förhjudet eller tillåtet" gods tillkommer tullen, - som undersöker
alla vagnar»

förekomsten av "stängda fönster (ventiler)" i täokta vagnar

är ingalunda någon nyhet fr.o.m, den 15 augusti 1943 utan är en
I  sedan länge nödvändig åtgärd på alla vagnar, betingad av den allt
sedan varuransoneringens ilcraftträdande starkt ökade stöldfre-
kvensen i landet»
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S-fcocldioln den 22 september 1943«

. MDDBMS OTDEa PÖEBEHÅll AO?T PUBIICERIKG

lOKE jIGER SOII UiPÅlt PÖilBGÅEanJB SAICRÅl) I.IED

IITEOaiftTIONS30;YiGlt.SEIIS EÅEGmiNGS- OCH

DISPEHSAVIJBIiNIifG ttei, Eanslltoiset 662).

18, Utöver tidigare oirlculärnieddelanden (å "gröna lappar") nr

,  -15 ooii, don 13 september och nr 17 den 15 •'september lämnas här en
del .uppgifter, delvis förut publioerade, angående med transitering-

en ■ ssmananhängande fnågor,
Pösttransperter förekommo redan, före den 15 augusti i per-

mittohttågen och materieltågeh, i'vdllca postvagnar med tysk perso
nal samt godsvagnar med paketpost (utan personal) dagligen friun-
förde.s, Svéjiska postverket liäde ingen pefattning med dessa post—
trapsportér* '

Genom avtal i samband med transiteringens upphörande medgavs

att posttrånsportér med ledsagande personal fortfarande.slculle få
förekomma,. Huvuddelen av förutvarande lägenheter har.; nu överflyt-

,  .''täts.>tilt,'ordinarie tåg; Bestämmelserna härom, gälla från den 19
aug:Mti, ilransporterm ha följande omfattnlngj
Hälsingiorg-Komsjö och åter 2 vagnar per dag i, vardera riktningen
tlairiö-Riksgrätisen . n u 5 ■yagnar :pér .veote i vardera rlktningei.
Malmö-Häparanda !' " 1 vagn per dag i vardera riktningen
Stprlien-Piksgränsett « " 2 vagiw per veoKa i vardera riktnixiger
i3tpp^ién»-Häpaiänaa " 2 vagp^:per^ecka l värderarik^^^

iinhu den I9 séptémlDer &idé dessa transporter över Haparanda ioke kom-,
mit igång planenligt,

tolastning av post från tyska postvagnar har vid ett par till
fällen förekommit inom ländet, oådan är numera förbjuden, och vag-

.;-piar'na slfola framföras från gräns till gräns»,
Postvagnarna' .åtföljas av 3 - 4 tyska oivillcLädda tjänstemäri,

.  -tJtspisning av denna personal äger rum på vlåså svenska stationer
(Hälsingborg P, jiellerud,: Bod^ långselsj^Jnge,i Hallsberg,^ Nässjö,,
Alvesta,, Ifelmö, Vännäs, .Krylbo)» Tersomlen .kan medföra kurirgods,"
men den e^ll då enligt utrikePdDSjpartementefå" föreskrl-ftör inneha'

• kurirpass, och godset skall vara'förseglat och"uppfört'på'ter
förteckning, - Postvagnarna åtföljas även av i regel 2 man bevak-
ningspsreonal från statens järnvägar, vilka ha till uppgift att om-

-  besöp-ja 'bevåteing imder OUppehåli, förhindra förbindelse'' ' niellan
allmänheten och den tyska personalen tiexi'''i^d utspisi^
Kontroll av postvagnarna verkställas på grönsbrtarnä.
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BetrJiffande Tnaterieltransiterin^en kan r^Jcmas att under tiden
augusti 1942 - juli 1945 i genomsnitt o:a 50 propent av samtliga
transporter frdn Tyskland ooh c;a 20 prooeiÄ av transporterna frän

• Horge tiil ■Norge/Piiiuvnd utgjorts av krigsmailieriel,. Man slcul^ med
hänsyn härtill ha väntat sig, att transportvplyraen i förhållande
till medeltalet under slstförflutna 12 mteder pfter 15 augusti borde
havä^^nedgi^t åtminstone till. ' v: - - ■

från Tyskland 70 ^
■ ■ " Horge 80 '/o .

,  "i verklighet en h-^r t otalvolymon under tidon 15-31 augusti
utgjort

■  frän Tyskland 5S ^
"i II" . Horgé' ' 65r^f av genomsnittet: widfr. p^^åa period.

Vad slutligen -baträffar transporterna via Öharlottenberg hava
dessa under hela augusti 1943 (alltså inklusive krigsmaterielperio-
den 1 - 15 augusti) utgjort ondast 25 9^ av transportvolymen under
•augusti 1942 och 68 åv månadsmedeltalet augusti 1942 - jali 1943.

All transitering av Icrigsmateriel har upphört sodan sista
den 14 augusti inkomna vagnar den 25 augusti lömnat landet. Godstra-

, fiken fortsätter med sådana varor som ej äro Icrigsmateriel» &åsom
krigsmateriel täknas de varor som upptagas' t riÄgl. kungörelse

'  1937 nr 65, Varor upptagna på denna,lista, /utarbetats på
grundval av internationélia överenskommelser (, vapaohandelskonven-
t.ion i aenbve 1925, .non-interventionsöverenskommelso i London
1937), ^^0 i motsats till aiadra trwisitvaror underkastade licens-
plikt vid transport genom Sverige,,rå a
utveckling har nu/från svensk sida:fastställts att transitofor-
b^idet även skall omfatta vissa andra varor, såsom diverse materiel for
uppöökåndé av ubåtar, bivackeringsutrustiiing avalla slag, diverse
materiel tillhörande flygares och flygplans utrustning ooh till
hörande luftv^ct, inkl. strål^stare. oo]j. ,.Wtillkörande truppförband eller bärande mi^ltöra beteoloilngar m.m.

■ Beträffande tolkningen av förteckningen gäller, att sedan ett tåg
den 18 augusti passerade Qharlottenberg Md 19 vagnar bilar,bedömMngen avt"motprfcrapn, til&ande Ä eller bärande
militcära beteckningar" skärpts d^häh, att •vagnar tillhörande
Organisation Todt eller som ;Aro oamouflagemålade ej få transporteras.

Typen av de efter transitcavta:].etB upphävande medgivna
transporterna fraiogår av följande förteckning över innehållet i tre
av pressen särskilt uppmärksammade tåg.som passerat Charlottenberg

, v--- v.. ■
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iOTOS INFORMATIONSSTYRELSE

Postadress: Stockholm 2

Telelon: >Kaiislihviset>

Bo2jLÉ?b att jSÄått®» SljfWdafiws iöÄ#
wvieaa. www «wU«pU4
poUKlBlrt flylEfcUiSBto». Ma. tiäBa aowsÄMf wmaOm 1942
ftoelåw 3-5 8?rrloai«fl^ eafflm®» äroertfea» Jäf&k 9m'

toiawwWW» eoa mamä>ii UPl ff®»!# ««« 1942 i»
eeellwftild av aaft»» ötSl ansetts l»aro IwtjPäeNö oth MSaaSlae 00»
peUtiSto ayfcttagw. I» l» 82i««w ^ ««•*»
ha,* sagoa f*aa0tillai»8 « «tia«aia« w Ätoiwtör Mil aaaat laaft

iohe gjoxH^é

im ̂ellog w w teaertap» naaao foU»'
j?ättallsQ regStoar eäirolilMto öfair«aoäww»l8W» Mil sirerlgo

memViam te lote inteteeteM «r aAUtate ayteigN^ Ma»
tellte «i»t «0 *W^ «ite0 »öUttste tsmm-'
gli® ete fcaate te erfmaae* ote «te imflte Metelete w »»9WM

äv »»#• teJJt i 4uatmoaepa»taaaatet. rraaiie te* tarlt att 4«8«**
ttee*aa te ta«lts I förmr alle* e8ftiaiiaa»to«tta 4 ISew* B2te* att
«& Mas tå« te va*it teJfteaflo f*iÄet«a te äaaartöirejaaa i regel 2öi^
fatta på f*± fot ete earleata ii»?ligt a0tete.




