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Distrilctsohefeii, Malmö.

Berättelse över tågfärjan "Malmös" Iwarliggande i Köpenhamn

(9/4-ä0/4 1940).

9/4. Avg. Kh Frih. kl. 5,34. Tur N. Då isen var svår i hamnen, an
såg jag det vara häst att haoka ut till "Tre Kronor", därjirattnot
var isfritt. Kommen tvärs tullpaviljongen på "Langelinie" ropades

"Halt" av tre med handvapen beväpnade tyska soldater. Som dessa

stodo färdiga till eldgivning, ooh strax därefter ett tyskt ör

logsfartyg blockerade hamninloppet, återvändo jag till färjeläget
för undvikande av komplikationer. Passagerarna ilandsattes ooh för

des med tåg vidare.

Strax efter kl. 5,oo gjordes det danska minfältet strömföran

de varvid en mina självsprängdes. Efter ankomsten till färjeläget

uppenbarade sig" på låg höjd 25-30 tyska bombplan, vilka kretsade

över staden ooh hamnen.

Ett" meddelande avsäides till Soktionsföreståndaren, Malmö:

"Färjan förhindrad avsegla av tyskt krigsfolk". Kl. 9,oo uppring

des legationssekreterare Ekblad, vilken tillrådde färjan kvarligga.

KL. 15,oo uppsökte jag den tyske överbefälljavaren i "Kastellet",

vilket tidigt på morgonen besatts av den tyska landstigningstrup-

pen. På min anhållan om rätt att avsegla meddelades, att Hafen-
kommendanten skulle giva besked senare.

10/4. Ringt svenska legationen, vilken intet besked kunde lämna

men önskadö, att jag skulls ringa dit ooh meddela, om tillstånd

till avgå'ng kunde erhållas, emedan ett antal svenska resenärer
önskade återvända till Sverige. Härefter satte jag mig i förbin

delse med Sjöfartschefen vid de Danska Statsbanorna, vilken an

såg, att resande icke borde medtagas.

Hafenkommencianten ställda i utsikt, att färjan skulle kunna

avgå den 10 eller 11 april. Sektionsföreståndaren meddelades om

detta.

Donna dag sades ett stort antal tyska trupper befinna sig

i Danmark, ooh kanoner uppsattes å "Langelinie".
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11/4. Denna dag uppvaktade jag Svenske ministern, vilken vidhöll

sin önskan angående svenskarnas hemresa.. Försökt uppnå kontakt

med Hafenkommendanten utan resultat.

Provianterat och fyllt vatten.

12/4. Då intet meddelande ingått från Hafenkommendanten, uppsök

te jag det tyska överkommandot, som ankommit till Köpenhamn och

bodde på D'Ängléterre med general von Kaupisch som chef. Efter

rådplägning med en del högre tyska officerare, fick jag veta, att

min anhållan skulle prövas och besked lämnas kl. 17,oo, vid vilken

tid besked även erhölls.

Besättningslista skulle uppgöras upptagande fullständigt namn,

födelsedatum och hemort m.m. En liknande lista skulle genom svens

ka legationens försorg upprättas över de svenskar, som voro i Kö

penhamn på tillfälligt besök och önskade resa hem. Svenska minis

tern underrättades omedelbart om resultatet av mina förhandlingar.

Av okänd anledning kungjordes i svenska radion, att färjan

skulle avsegla, ehuru det på sakens dåvarande ståndpunkt varit

bättre, om intet tillkännagivande i radio ägt rum. Legationens lis

tor beräknades bli färdiga på söndagen kl. 14.oo. På kvällen den

12 erfor jag vid ett besök i högkvarteret, att frågan numera skul

le avgöras vid tyska ministeriets konsulatsavdelning.

13/4. På förmiddagen denna dag meddelade jag svenske ministern, att

frågan nu glidit över till civila förvaltningsmyndigheter, varför

jag ansåg mina förhandlingar delvis avslutade. Anärkningsvis må an
föras, att svenske ministern tidigare ej kunnat förhandla med de

tyska militärmyndigheterna, enär detta skulle ha fallit utom ra

men för hans verksamhetsfält.

14/4. Samtalat med officerare på tyska ministeriets konsulatsavdel

ning, vilka sade, att frågan numera avgjordes av den politiska och

militära situationen, man att förhandlingar pågingo. Man ställde i

utsikt, att trafiken först skulle öppnas över Helsingör. Så snart

som allt var klart, skulle man meddela mig och svenska legationen.

15/4. Samtalat med tyska sjöofficerare angående den i svensk ra

dio kungjorda engelska mineringen i Öresund. Officerarna ansågo

att en s.k. pappersminering förelåg, men att det mycket väl kunde

tänkas, att en eller annan förefanns. Dessutom meddelade jag SJ

Resebyrå och svenska legationen, att resandena måste medfölja på

egen risk.

Kolat 30.8 ton.
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16/4. Åter frågat ang. minering ooh avgång. Situationen oförändrad.

17/4. Med anledning av meddelandet om explosionen å den danska

färjan "Nyborg" uppsökte jag den danske sjöfartsohefen, Neergaard,

som ansåg, att skadorna å "Nyborg" voro mycket svåra ocb med säker

het förorsakats av en flygbomb eller en mina. Uppflianing från lega

tionen att resandena skola ifylla ett tyskt formulär vid avresa.

18/4. Underhand ingångna meddelanden från Sverige rapporterade bl.a.

att Malmö hamn var spärrad för sjöfart, ooh att visitering måste äga

rum innan fartyg kunde inpassera. Dessutom spärrades hamninloppet

varje dag kl. 16,30.

19/4. Vid påringning till det tyska ministeriets konsulatsavdelning

mäddelade den tyske kaptenslöjtnanten Hasshagen, att färjan skulle

avsegla den 20. Samtidigt meddelades i svenska radio att svenska

fartyg i vissa danska hamnar skulle lössläppas.

20/4. Svenska legationen meddelade, att tillstånd ingått om avgång

under dagens lopp - dock före kl. 7,oo.

KL. 11,00 infann sig en tysk sjöofficer ombord ooh meddelade,

att ett tyskt fartyg skulle avgå till Malmö för undersökning av

minfaran. Färjans Itste officer borde medfölja. Löjtnant L.Sandblom

beordrades med. Förrän besked från undersökningen ingått skulle

"Malmö" ej avgå. Senare ingick besked, att de tyska fartygen - en

lastångare och fyra minsvepare - skulle gå före färjan till svenska

territor ialgräns en.

Då färjan inkommit på svenskt territorialvatten ägde visitation

rum från svenska bevakningsfartyg mellan 17,52 ooh 18,20.

Färjan avgick kl. 15,57 under den tyska eskorten och ankom till

Mnim» 18.43 medförande 423 resande, 6 automobiler samt post-, gods-,

resgods och sovvagn.

Under hela den tid färjan låg i Köpenhamn förekom ingen tysk

bevakning vid färjan, och hela tiden bemöttes jag artigt och före

kommande av de olika tyska officerare, med vilka jag sammanträffade.

Icke ens fartygets radiotelefon förseglades.

Lugn ooh mönstergill ordning ha hela tiden varit rådande ombord,

ooh såväl befäl som besättning ha på ett utmärkt sätt fullgjort sina

åligganden. Malmö den 23/4 1940.

O.Kricson
l:ste styrman.




