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Transiterlng av tysk mili
tär eeaom Srerlge»

Häimed. får ̂ ag vördsamt anmäla,att följande transportea'

av tysk militör genom Sverige f .n. äro planerade.

a/ Från kbmsjö till Trelleborg för vidare befordran

med tysk färja tiil Sassnits.

'7

Närvarande:

fl

Till Statsrådet och Chefen för Kungl.Socialdepartementet.

Extratåg har inlagts mellan Kbmsjö och Trelleborg F

Avgång Kbmsjö.kl 20,45;ank Mon 20,57; avg Mon 21jl2; ank

Mellerud 22j20javg Mellerud 22,25jank Olslcroken 0,075avg

Olskroken 0,175ank Halmstad 3,10;avg Halmstad 3,14;ank Trel

leborg 7,05.Med extratåget följer t.v. dagligen m personva

Antalet resande beräknas icke överstiga 50.

b/ Från Storlien över Östersund - Hotlng - Storuman -

Arvidsjaur^ Qäilivare till Riksgränsen för vidare befoi-dran

é

till Narkk.

Den 4t - 5 juli kommer ett extratåg innehållande 50

man i unifom samt materiel (bl.a.' 16 lastbilar,2 personbil

oxh 3 motorcyklar)ätt framföras.Såvitt nu kan förutses komme

tåget att avgå från Storlien omkring kl 12,30 den 4/7 samt

ankomma RLksgränsen omkring kl 19,00 den 5/7.1 detalj kunna

uppehållen icke fastställas nu.Man har dock att föråtse såd

vid Östersund G den 4/7 kl 16,15 - 16,45, i Ulriksfors sammE

dag kl 19,23 - 19,43 samt i Hoting 20,45 - 21,00.Uhder den

5/7 kunna uppehåll av mera betydande längd komma att inträfj

i Storuman KL 0,20 - 0,30, i Arvidsjaur 4,57 - 5,30 samt i

Gällivare Kl.13,30 -' 13,40.
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9.,10.,12.,13.-,17.flS. och 23 Biö

5^3. ,19. ,20.. och 21. Miö
9., 10., 12.', ]É31^19.' ,20. och 21 Ti

Orientering r^^rande traasito-

transporter.

Efter vederhörligt medgivande från Kungl.Majtt i varje

särskilt fall ha transitotransporter genom Sverige av tysk

militärpersonal kommit till utförande i begränsad omfattninj;
Ytterligare transitering.torde tomma att ske.^äiraasl; torde

dylika transporter- tomma att "beröra sträckorna Kbmsjö -
Trelleborg F samt Storlien - Östersund - Storuman - RLksgräi-
sen.Även sträckoma RLksgränsen - Gällivare - Östersund G -

Bräcka - Krylbo - Mjölby - Trelleborg F samt Riksgränsen -

Svartön kunna komma att be^röms.

Den tyska personalen kommer i färdas utan svens, c
militär bevakning,medan däremot personal
möjligt åtföljer dylik transport,

över KOmsJS SSk Trsllebopg F tomm transporterna att ordn»
I sSrstdllcla oltratäg.vlUsa t.T. 64 äagllgen.! norOltg riktnlte
berttnao traneportema doek taga aln början först 1 mitten ae.■■■.. M.S ..aSeatee för aessq a.^eTlea transnorter.mä tranaportje
av denna art icke •fftdarebefordrasTutan styrelsens order i varj

Iffll

e
särskilt fall.Transport av atiäliåflk;m±litä±personal förutsät
ter nämligen tämligen omständiga uppgifter till tull-,]
och militärmyndighetema,vilka uppgifter i varje särskilt fa a
lämnas av styrelsen.' Beträffande uppgifter till länstyrelser
oc^tL63ete-pdlSM5?ifflRÉiihåf^

a/Regelbundet återkommande transporter «eii«C?omsJÖ
--Trelleborg äro Baägångmfläikdaltill vederbörliga länsstyrelser

och polismyndighetert . . , \ l
b/ TUlf61W;-ori6!aa. transporter stolfl^enom TI förs??^



^YYmainH till vederbörlig länsstyrelse enligt nedan angivna

grunder,varjämte stationsföreståndare å station,ffir tåget
enligt avsedd tidtabell har uppehåll,skall underrätta veder
börande lokala polismyndighet för möjliggörande av extra ;
polisbevakning.Underrättelsema till länsstyrelserna skola

t.v. jÄimas sålunda:

20,Ti unr länsstyrelsen i Norrbottens län (19.Ti lämnar
g^^^yidsrrattelss i de

II II västemorrlnnds län

II " yujntlands län

17.Ti "

13 Ti '*

än■a

er.

fräi

■ a.6*** X.
Hadbrrättelsen bör avse hela den del av transportefiT®

berör vederbörligt län,ooh följaktligen i vissa fall innebl
orientering om transporttider även inom angränsande sektior

Betydelsen av att transporter av detta slag i möjligaste

mån undandragas alBnän uppmärksamhet och att uppträden

svenskt håll imdvikas torde icke behöva påpek^.Bäremot
sjrnes d^t erforderligt^ att viss järnvägspersonal,främst
stf och med tågens framförande sysselsatt trafik- och mask L:

personal erhåller sådan orientering,att de icke stå helt

för transportemas natur.Samtidigt käraxsmBiåmctiShäimed

bör likTäl framhållas den oavvisliga sl^ldigheten att icke
beröra transprorter av denna art med ovidkomraanåe eller i:

några som helst upplysningar angående tider för dylika tra^porter
. Dessutom må framhållas,mM då det är av betydelse att folk

samlingar vid transporter av denna art undvikas,bestämitieisé;
i AÄkl^om 5,sista stycket »medgiver möjligheter för statioi i
befälet att reglera allmänhetens tillträde till stationemj.

n-

ömtnande

äiina

■ma

s-

1



Statens jaravägar
. Form.'nr S8 C

(lM&)

nmviLiVj
jämlikt kung. W38 nr 757.

19

Beslut den J X

Närvarahde: Deloiv.es:

Underskrift:

Brc

4^

Till Statsrådet och Chefen för Kungl.Socialöerartenientet,

Transitotransport

.'Jimälan har idag ingått ora transitotransport av tysk mili'

tär ( 1 officer,2 underof-^icerare 112 man, 78 hu.star,2 "pkw"

6 "Ha*;",i buss sant foder och re skap) från Storlien till

Riksgräns en. Transport en oerälcnas mkor.ina Storlien den 5/7

onkring Icl 12,00 och vidarebefordras enligt sanna tidtabell

san angavs i gårdagens sinrivelse under 'b/
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Till Statsrådet och Chefen for Kvu-.cl.Socialdenartenentet.

Transitctransport
av tysk militär,

*y
Härmed får jag vördsamt .aiinäla,att transport'av tysk

militär planeras även den/v dennes från Storlien till Riks

gräns en. Avgång från Storlien berälcn.as ske omlcrinG Icl 12,30
och tågelt avses framför^ enligt saj.ria tidtabell, son tidiryre
konnit till användning,/oilconsten till Riiasgränscn larn såltmda

9/
berälmas ske den 8 |aennes orilcring Icl 19,00,

På grund av svårigheter att anslcaffa jämvugsvagnar i

Worge kan ^ranspo?tens saninansättning ännu icke med sälcerhat
angivas. ^

^  ä A. ^ < fc <_• **"
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Till Statsrådet oob Chefen för Eungl.SoeialdepaiTtenentet.' .

Transitotransport av

tyste militär.'

Haimed får jag yördsant aiDttdla,att transporter ay tyste
milltSr planeras för den 8. ocb 9.dennes eSlnnda:

Den 8.,juli aygår följande transport från Storlien;

6 off,13 noff,109 manskap,40 httstar,® bilar,1 traktor,!.aa>-|i(
oyteel,3 Mstfordon,3 bergsteanoner,l teoteTagn samt vapem böti"
materiel.tnransporten fir pä norsk sida starkt försenad ooh ,

berStenas anlönda Storlien först omkring kl 18,00.

Den 9.Juli avgår enligt tidigare angiven tidtabell föl.
Jande transport;

3 off ,17 uoff ,193 manskap,9 haatar,12 traktorer,l motoroyk
3 bHstfordon,44 småltiärror,3 kokvagnar samt 4 norska bergskaju
ner.

Ankomsten till Riksgränsen sker den 9 Juli omkring kl

24,00 resp den lOVjnli kl 19,00."
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Till

Statsr&det och Chefen för Eonsl. Socialdepart^

mentet.

Transitotransnorter

av tTslr mtlitar m.m.

HSnsed ffir jag vördaamt anmäla, att transporter av

tysk militär m.m. utförts och planeras enligt tidigare

lämnaBl tidtabell/sålunda.

a-i^gSolinM Ililii^iäuauu-G^xlV&fg
■jylbo^.lölhg^Trellehon

DegliM/7 1 ^-fyie
■Jhr.Oim. be: las tri

BTSn

man

port,av

iéke-

:a 400 man

^ /jL H+.rSnkaTi Storlien-Ostersund-Gällivare-Riksgränse i
Ben 16/7 Ingen transport.
Ben 17/7 1 off, 1 uoff, 34 Éaan samt diverse materiel.
Den I8/7 7 uoff, 107 b»»» 95 hästar samt div. materiel
Ben 19/7 55 man, 58 hästar, 21 hästfordon - " -
Ben 20/7 55 man, 58 hästar, 21 hästfordon - " -
Ben 21/7 60 man, 45 hästar, 11 lastbilar - " -
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Korges St&tahaner,

WK émlOM» åånadSstth Hovedetyret,
'  Oslo.

St^eMiöihn »em eeam.

SUmqL

D.Na'^

Ang. konferens i St^kholm för trans nrter genom Sverlget
eder skrlTelse den 18 Juli 1940, 2451 T.

Under ovannämnda konferens har överenakommita att i konferensen

omhandlade triuisporter - rcatoide och gods - skola pris- och frakthe-

räknas särskilt för de svenska genomgängssträckoma. PÖr de resande

utställes ett särskilt formulär, "Beställning - Beatellschein", vil

ket avlämnas på svensk statlon. Godset omkarteras, då det fäller

transporter till och från Tyskland, i Sassnitz Hafen Mitte See och

å den svenska gränsenstationen mot Norge^iå det gäller transporter
från Korge till Korge genom Sverige, å do båda svensk:, gransensta-

ti nema. På grundval av dessa "B', ställningar" och listor, som så

lunda uppta,.a befordringsavgifter endest för de svenska -enomgångs-

sträckorna, upprättar vårt kontrollkontor avräkningar, so:j likvide

ras genom svensk-tyska clearingen.

Det i eder ovannämnda skrivelse omnämnda kontot koramor sålunda,

åtminstone tillsvidare, icke att upprättas, och event. erforderliga
instruktioner till edra stati-ner tor.;e erhållas i annat sammanhang.

Kungl.Järnvägsstyrelsen
Tor Emers

H. Sngs^röm
tjf.




