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l^ansitotransTorter av

tysk fliilltar i unlfonaa

I sfcrlTelse den Sadenues.Ilnr Mtbr/Ss7/1940,har styrelsen
l&anat Tissa linjeajyndlehcter orienterlsc angående aTse^.äa
tronsitotransporter av tysk nllit&r i tmlfoinuSeaon niaera
slntGiltlca örerenslaonr^elser trtffats nellan. srenska och ty \-
ka regeringarna Bvensom aellan horörda svenska och tyska ny i-
digheter skola,iacd upphävande av tidigare berörda orientert ig,
följande föresl^ifter gälla vid utförandet av dylika transt ^
transporter.
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!• Transporternas cnaCatt^^^^^,

n^&nsporterna bei^Uoics bsjrcna att (mfatta dels regelbundna

pennittenttransporter, dels tillfiilligt ordnade transporter

a7 personal,h&star oeh materiel*

Peni^tteattrQngxMrten^ 6ga ma dels <topHgAT> d strAcIca i

Ebmsjd - Olslcrolcen - "frelleborp F ned tågen 10001 oeh 1000 5,

dels en gång 1 Toclcan ä sti^chon Rllcsgrdnsen - Gv - Os- Bä-

Ky - ?l7 - Trelleborg P ned tå^en 10003 och 10004,Ä sistnanm ia

sträclai toonner utöver åe planmässiga transvortema en träns •

port 1 nordlig rilrtnlng att äga rum den 21«denne8«

Tl^ilj^lll^ avses i främsta mmnet över Sto v

Lien - ös - Gv - Rtkcgrönsen pen kunna givetvis Ifrågakorsna Sven

andre sträctor.^ftsnsportema kunra teonna att omfatta sdväl

lersonal som hästar och materiel,Personaltransportema^ske
'ol 1 pBytiTrlj^ordnade tåglägcn}ieter«Per8onaltran!^rt ned

irdinarie tåg nä,då de utgöras qv inilltär 1 unlfoira,endast

mdnntacsfcll Och efter av etp inhifc&tat.tillstånd kOERa till



Alaed att Tia ayllk imrd MWHB- leke utan syimorllea

sktU atBtlea tåget.Statlonsonradena få icke IBmnas.Sestau-

raagragn får leke teaökaejlet och förfrielffiingnr bestlilles

och aThBmtas av restatirsngrasnspersonolen.

2, ÖTerraknlmspersanal.

Tronsltotransporttson ODfattar personolfkDirecT i Tegel att

åtföljas av svensk mllitllrporsonal bestående av en Office],

underofficer eller furlr soint 1 — 3 ordonanser.läitrliffar

under transport föibållandenisom omedelbart böra komnia til 1

svensk militaimyndighets kfi.medcim.gger den svenska milltg] -

personel en påfordra medvericnn från Jgmvfigamas sida för

vidarebefordran av rapport.

3. Avstigning vid stationer.

_2eÄ^imtr^onw göller att avstigning endast Sr

tillåten på vissa av svenska millt^ersonalen angivna

stationer mellan Riksgriinsen och Trelleborg,varvid i intet

fall stationsområdet får lömnas.Stationer.där avstiepelng

kon förekomma Oro:

a/jiA £M_i_^åll£ rlktiUnp: LlnjJlr,Bu]|,

Htg,Lnt,Ib,Bkt,F^ och Lt.

Hkt,Lb,Ci,

tlf,Hts,Srs,Jk och Lin.
öv^3a_tnBiqgprta[^l^to_p^^ dock ej

via fgrd i ordinarie tåg, se ovan tiader 1. Jpä vattenhttrtnii
och urstignlng ur tågen Hga rura,cKr stf prövar så erfordtrligt

och larqtligt .Dylikt medgivande bör 1 regel leke givas ä

större stationer,diir talrik ctvlLbefolksing^.saAtldigt uppé-
håller sig.Stationaområdena få Icke Ifimnas.



4, Orlenterlrr; '■»'"■atyrelaer oeli lokal" pnllnnpdls'
Ester.-*»—'' fCtZu,-

MtjTelser ocE lokala pollsa?ndlr":'.oter_
erforderilc^tJsi^terjBs^Äe^rrBSSaatrm av tysk rai:

-i uaironn.Hiijför ,,
Avsedda traasportei^^kola gcaiflia TI försorg nnmölns ti.

v^erEörlig länsstyrelse,varJSmte stationsföreståndare å
station, dlir dylikt tåg enligt avsedd tidtabell hor i^pehä
sJall "Underrätta vederbörande lokala polisnynaighet för n ij-
liggörande av ertra polisbevalaiing.Enderrättslsonia till
lUnsstin-elserna skola t.v. ISnnas sålunda:
20.Ti underrättar länsstyrelsen i Korrbottons län

(19. Ti lämnar underrättelse i de fall, dä transpox -
ten endast berör 19- ts)

21« Ti underrättar länsstyrelsen i Österbottens län
n  n 11 ti Tästemorrlands"

.|j_ n e n " Jämtlands "

.K 11 n • t " Gävleborgs oeh Eop-
parbergs län

(7. Ti lämnar underrättelse i de fall. dä transpor
ten endast berör 7. ts å Inlandsbanan)

/

(  >



Underskrift:
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3. TI underrättax länsstyrelBon i Västmanlands, Örebro
och Östergötlands län

"  " ti Jönköpings och Krono
bergs län

"  " II Kristianstads och Ual
Döhus län

"  " « rermlands

"  " » Xivsborgs

"  n m Cöteborga och Bohus
samt Hallands län

11,

10.

6.

BJ

9.

e. "  " " » Skaraborgs län.

Underrättelsen bör avse hela den del av transport
sträckan, som berör vederbörligt län, och följaktligen
i vissa fall innebära orientering om transporttider även
inom angränsande sektioner.

5- Sambandet mellan den tyska militäruerannalen och
■lämväaspftmnTinl on

Den svenska militärpersonal, som medföljer transi-
totransport, har att förmedla sambandet mellan den tyska
militärpersonalen och svenska Järnvägspersonalen. Med
följer icke svensk militär- eller civil övervakningsper
sonal, bör järnvägspersonalen i allmänhet vända sig till
vederbörlig tysk transportchef ("Tranoportfiihrer"). Så
dan finnes, då fråga är om större transporter, alltid ut ■
sedd*

iör att underlätta saiii'bandet mellan svenska järnväg t—
personalen och de tyska penaittentema ävensom för att
ombestyra utskrift av biljetter etc är tysk sambandsoffi-
oer jämte viss tysk militärpersonal förlagd till Trelle
borg P.

Hemlighållande av transporterna.
Att vissa transporter av denna art tt- -■ [ försiggå toj

éuaera varc^^^t kSnt.Av vitt är emel^-ertid att allaänhel
icke erhållrä/iäimedoa om avsedda tider och dagar för dyl
transporter,enär det å ena sidan icke kan anses önskvärt,atl
folksamlingar uppstå vid stationerna i sanband med dessa tre ns-
porter,dels faran för sabjfotage frdn viss utländsk makts sit a
icke får underskattas.Tissa bestämda tecken tyda på att för
sök i sådan riktninr planerats. Med hänsyn härtill vlU sty

de

en

Ika



päpelca vikten av att ovUlkorllg tystnadsplikt iakttages i
avseende på tider oeh omfattning av dessa transportorvLilcaB i
böra besttael^ema i Askb S,sista stycket,vilka med
giva ittöjlighetör för stationsbefälet att reglera allmänhetciaa
tillträde till stutionema i förekommande fall utnyttjas 1
avsikt att undvika onödig uppraärksomJiet frän allmänhet enp
sida«




