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Transltering av laaarettetäg.

Med anledning av föreatående överförande av ytterligare lasarettståg fräa
Tyskland till Oslo får jag härmed Sran meddela följande.

De under oktober ooh november förhållandevis talrikt förekommande lasaretts-

tågen via Hälsingborg, vilka vart ooh att i regel krävt en hel dag för överföring,
hava förorsakat en fördröjd vagnomsättning, som tidvis medfört svåra olägsnhetex
på svensk sida. Efter Laz 744 den 11 november kvarstod an betydande vagnanhop
ning i Hälsingborg, vilket föranledde järnvägsstyrelsen att den 13 november te
legrafiakt anmoda generaldirektoratet DSB att inför det avsedda överförandet av
las 755 den 16 november ofördröjligen insätta 1 Helsingör liggande extrafärja.
Dnder den 14 november ingingo uuooessiva svar, att en andra färja kunds
den 16 november, sedermera ändrat till den 17 november. Under den I6 na
överfördes Las 755 till Helsingör, varifrån på eftermiddagen lokalt oSfå
att reservfärjan Svea skulle insättas den 17 på morgonen. Sistnämnda dag
emellertid den ordinarie färjan på sin första tur, Helsingör meddelade lokalt,
att seglationen inställts t,v. ooh på förfrågan, huruvida detta även avsåg ordina
rie färja, svarades, att ingen upplysning kunds lämnas, Hälsingborg, som vidta
git extra anordningar med lok ooh personal för den nödvändiga ooh överenskomna
extratrafiken, fiok på upprepade framställningar under förmiddagen den 17 november
endast undvikande svar. Någon orientering till de centrala svenska järnvägsflgnsdig-
hsterna gavs ioke från dansk sida. Sedan jag erhållit rapport om det inträffade,
begärde jag telefonledes från Eder expedition genom Oberfeldwebel Wagener oför
dröj lig förklaring från Köpenhamn under hänvisning till att, därest dylika oregal-
mässigheter kunde förväntas franitellade från tysk sida, j ämvägsstyrelaen i fort
sättningen ioke kunde medgiva transitering av lasarettståg med mindre än att för-
utanmälningstiden ökades till 2 ä 3 veokor. Svar ingisk småningom, att orsaken
vore oklar, men att oannolikt lokala "Abwehrmassnohmen" försHgo i Helsingör samt
att trafiken förmodligen skulle återupptagas på eftermiddagen, vilket även sked
de, ehuru endast med ordinarie färja. Följande dag den 18 november meddelades
från generaldirektoratet DSB, att den förut överenskomna insättningen av extra-
färjan Svea tyvärr icke kunde komma till stånd. Under hand har sedermera erfa
rits, att personalen på denna extra färja den 17 på morgonen förvägrats gå ombord
i Helsingör.

Med anledning av jvunståenda har jag äran framhålla, att med hänsyn till
kravet på någorlunda regelbunden vagnomsättning över don enda trafikerade färja-
leden Hälsingborg - Helsingör, fortsatt transitering av lasarettståg endast kan
äga rum under förutsättning



att den ordinarie tidtatelleenliga trafiken ioke äventyraB genoa godtyokliga

polisiära åtgärder 1 Helsingör,

att av traf2k%!t 'betingada överenakonmelser mellan syenska ooh danska jömvSgssty-

relaema om insättandet av extra färjor ioke förhindraa eller plötsligt om

intetgöras, samt

att, därsst förhållandena nödvändiggöra hefogale lokala åtgärder i Helsingör, som

direkt inverka på färjetrafiken, meddelande härom (mod tidsuppgifter hotr»

heräknad avhroVfcstid osv.) efördröjligen lämnas såväl lokalt från Helsingör

till Hälsii^horg som även till den för den svenska färjetrafikan ansvarige

distriktsohefen vid statens Järnvägar i Malmö,

Med hänsyn till det ansträngda trafikläget får Jag hemställa att ovanstående

synpunkter snarast bringas till vederbörlig kännadom.

Med avseende på det förutanmälda tåget Laa 605 till Oslo får Jag erinra om det

ovtnska kravet, att ilastningen kan kontrolleras av svensk kontrollofficer (läka
re),, vilken således måste medfölja till Oslo, Tåget kan mottagas av svensk kontroll-

personal i Helsingör den 24 novejiber på morgonen osh överföras sammn dc«r.

v» Horn




