
Saa 21/12 • 43» Ixtraffond» vlaltatiim ar tåataeiae.

Sat ganaralla kravet p& "total ooh offaktlv tullviaitarlog ifrft«a om

fBrjor, som fria utlandet ankomma till avemak hamn" mftste frfla tullvarkata

sida madfOra a&dana At^trdar, am A ana aldaa aaA atfeata aamiollldiot krSva

an omarkatning av gällande tidtakallar* A andra aldaa i da flaata fall inga

lunda kunna sägas vara katingada av krawt pA aäkariiat mot knppfdratag.

DA Jag fdr JämvägsstTrslsana vidkamnanda aAsta pAprka an nedifiaring

av akrivelsafSralaget i vad rOr tAgfärJoma, kottnar datta amellartid inga

lunda 1 kristands fBrstAalaa för aäkarhstakravat* Bnär dan nu fSraalagna Cb-

skrivalsan kottnar i an framställning trån 1* nilkef av dan 26/7t dA pandt-

tanttzafikan ännu pAglok* arinraa om att Jag radan dan 19/7 i an 7.FJI» till
Qb (ävenledes överläiaiad till sousohafan Fat) pApakada kahovet av (Stnd

kontzoll Just mot kuppfözetag "trojanisartag"^

Samtidigt som Jag halt kiträdar kravet pA n5.111idiet till omedslkar tull-

viaitarlng oavsett ankosttidon i dygnstf mAata Jag fäk tAgfärJotrafikana

vidkomamnda hävda, att pA ̂ und av nadonstAanda Skäl behov i detta samman

hang av ökad tullvisitaring endast egrnaa fOraligga katräffanda tvaka färjor

i 'léNllatnng oob undantagsvis dandk fArJa 1 WalMB» HAlelaeflwg traflksraa
anikart av danska färjor, aom emallartid ttvamntbtn 1 flSslaingttr, "Vändtidon" i -

HälsinAAorg är mAnga gAngar endast 10 A 19 mtaatar* UaiwU trafikeras i rogol

nad an daglig dubkaltur av svensk färja, som vid ponnravlsionsn tdllfblligt

araättas av dansk färjat övernattning 1 Halmö* DA tvfi dagliga dukkolturar ut

föras, är "vändtiden" i äalmö endast oirka 15 minutar. Trallekorg trafikaras

f.n« i regel av an svanek ooh en tgrsk färjat tidvis av två tpaka färjor (då

dan avanaka ligger för Ovareyn), I kAda fallam övernatta färjooraa i Svelle-

korg. Don andra svenska tAgfärJan ligger f,a* upplagd ooh torde ioko insättas

i samtidig trafik under kriget.

Dom miUtäxa ksredskapea är säkeorställd i aamtUga haiiiiHr vid färjomas

aidcosBt, Dst tords taks vara möjligt att 1 "teojontsarlsgnaipfto" utnyttja sa

tdgfärja utaa medvexkaa av kafälhavaxea (i rsgol nuvarande silar förutvaran

de offioar i K, Flottans reaarv).

Vid anförda onständigdieter synas "tetolvtsitarlng gmon tullana för

sorg för klarlägganda av ankoimaii tAgfärJas karaktär" numera andaat vara nstl-

^  verad keträffande utländsk färia eom övemaf^y ̂  Hmm- dvs. XfOt fär
ja 1 frellekorg ooh vloea tider dansk färja i tfalmö odt undastagavia dansk

färja, aom pA grund av oförutaedda omstäadighatar tvingas övernatta i Häl-

slnflibozg*




