
Form.' nr 68 C

(ms)
liallkj g||. 183« ir 7S7.

J(^

Underskrift:

ff

TUl

Knngl. U1

Under hänvisn:

med äran Sversända

27/6 - 31/7.

i

off

55

uoff

51

mana]! ap

2128

Närvarande: Delgives^

/  I

rikesdepartementet.

Stockholm.

ng till telefonsamtal med Byråchef Hallenborg har jag häi-

ett sammandrag av transporter för tyska krigsmakten tiden

Storlien - Riksgränsen.

hästar

862

person-

bilar

20

last-

bilar

98

moter-

eyklar

17

kano-

ner

trak

torer

14

Stockholm den 14. augusti I94O.

Ragnar Kempff

tjf



Underskrift:

Brc Ufbr Mf- tih ^ Phr g.a. 2 ex.

Pbr

Ubr

/ Ubr

/ FetK g.a.

Till

(IT, T Dc

L13;, 14., 17., 19., 20. och 21.

h
Ti

in Un -^Hovedstyret, Oslo"

Tyeho taoa-tåe»ei>i Heirnlngrningntnn

Special transport Trondheim-Karvik-Trondheiin»

En svensk CP4 resp. P skall för huvudsaklig transport

av tysk fältpost och i CP4 enstaka militärer fr.o.m. den

29. juli 1940 t.v. framföras Trondheim-Harvik-Trondbeim

gånger i veckan i följande tåg:

CP4-vagnen:

/

O torsd.

fred. tåg

lörd. "

h) nånd.\/

tisd.

onsd.

F-vagnen:

Trondheim-Storlien ^
^  ■ f/

2391 Storlien 9.00 - Östersund 12.53
(första vagnen den 2/6)

10004 Östersund 13.24-*^
"  v Riksgränsen 12

Riks gränsen-Narvik

Narvik-Riksgränsen (första vagnen
den 5/8)

10003 Riksgränsen 12.50-

n  östersimd 10. 2é\

2392 Östersund l6.55-Storlien 21.20*^
Storli en-Trondheim.

a) månd.

tåg

tisd.

onsd. "

b) torsd.

fred.

23

22

3776

8704

2852

93

Trondheim-Storlien (första wgnen
den 29/W

✓ . V 'f
Storlien 18.30-Ange 0.20r

inge 3.50^Boåen 19-54''' .
Boden 20.25^Cällivare 23-29

v' ( ^
Gällivare 5»f-Kiruna 7»45

y  1/
Kiruna 7.54-Riksgränsen 10.07

Riksgränsen-Narvik

Narvik-Riksgränsen (första vagnen i/'
/O. VX v .,

Riksgränsen 1114?-Kiruna I4.OO

lor)

0703 Kiruna 15.50-G^livare 18.32
3775 Gällivare ̂ .2B-Boden 8.30''

21 Boden 9.00^Änge 1.19''{lört.)

11

v<^l/



Vid Ijefordran i ord. placeras CF4-vagnen

så att genomgäng av andra resande icke erhålles. ' I öv-

'■rigt-Bkola-liestäiifflielBerna i Mtbr H 257/1940*136/7-1940'
itåa^y tredje stycket iakttagas. F-vagnen skall plombe
ras i Storlien resp. Riksgränsen.

Uppgift ä antalet resande vid avg. resp. emk. till
gränsstation skall tillsvidare lämnas persontrafikbyrån
genom trafikinspektörens i Östersund och Kiruna försorg

Ull uuUl blJugau.



H-jX- f/t . ^ ^ J flt-»v

Underskrift;

m^-f-

Till /
Statsr&det och Chefen för Kungl. Socialdepartementet.

Tranaltotransoorter av tysk mllität m.m.

Härmed f&r Jag vördsamt anmäla,att transporter av

tysk militär fr.o.m. den 21/7 t.o.m. den 26/7 utförts sii-

lunda:

1 sträckan Storlien-östersund-Gällivare-Rikseränsen.

Inga transporter efter den 21/7( Transporten den 21/7

anmäld i skrivelse av den 19 dns.)

t. sträckan Trellehorg-&ylbo-Boden-Riksgrän8en. ■

21/7 2 off, 124 man Trelloöorg-Biksgränsen

22/7 2 " 40 man •

23/7-26/7 inga transporter.i någondera riktningen.

I Trelleborg ha^ sammanlagt följande antal tysk militär

passerat:

Dag.

21/7

22/7

23/7

24/7

25/7

26/7

Sme:

Ingående.

158

165

55

146

77

120

721

Utgående

449

350

455

505

470

474

.2713

Fr.o.m. den 29/7 inrättas en direkt vagn Trondheim-Narvik

2 gånger i veckan. Den ena turen utföres av CF-V8gn,som

medför enstaka tyska militärer samt tysk fältpost,över

Östersund-Gällivare och inkopplas vagnen i Östersund i

specieltåg för tysk militär. Den andra turen utföres av

en plomberad F-vagn med tysk fältpost över Bräcke-Eoden



Statens JSmTftgar
Form.* nr 88 O •

('"»)
4A0

1938 nr Vn.

HtHt hr H 2*17/1940 Beslut den i. aufiustl (exp.

o

o

Understtrift;

O

o

Mil

Närvarande:

££C.

FntK gi

M-

r

Stftter&det ooli Chofon Kungl* SooialAvporteaentet»

g«ytf»iitotgBnw>Qgt«f
«r nilita» p«b

HSmoA ttr iag v

t*o*a* 4/8 ttifOrta oo)i

h, aw.
27/7 1 oft» 62 maoa '

1/8 9 offf 609 aaa»

I rOsaat aaailla» att tmaspcwtov mr tjrek Bilitfir 2V/1
planeras sSlimaat

Lien - OeteKMBd «• oailinttQn» RjtetaSaBm.

2/8

5/0
4/0

9 offt 119 BOBt

ts«t«Ae ned

eiA 7(X) ms*

9 eff, 119

laatato bsA

P& 2901^ sr fBrs<

torg - StitsgreBSsa ej

dea 2» Bososti* Sieoi

8 vagnar osd laotltllfirf '4 rsgrar ned sedlksisontorn

119 IfiBtsr» 1 p«»«aMl8 1 iMtUlt 1 aotozoykel. 40 AkAtjs
tlOBf liTBBedel ooh fodeVf 2 fKltkSk*

119 hSetSTt 1 psreoaWll» 1 Isirttll» 1 Botoreykol» 40 ÄMta
.tloBs liresiedel eoh federt 2 fBltkBk<

4ntag 1 Tyskland konde epeetaltdgst ned pomlttenter TrolJ»
avs& den 1. angosti* ntan fO^sdee donna t&glfigonhot tiU

ilfaola dsB 1» eognatl 1940*

BcBurlk



KUNOL JÄBNVA^rWR^I'

dmr..

HEMLIG
fdmUkl kutit. 1938 ar 7S7.

agamanB-tailMing

BT de tyska tronntiorterniMi ungefagliga omfattnlwt.

Tralleborg - ObIo - Trelleborg

Under ti dem Transportväg o£f

noff '

oob

manskan

16/7 r 31/7
16/7 - 31/7

Trelleborg - ObIo

Oslo — Trelleborg

173

415

1871

7317

Trnlieborg - HikBRränson - Trelleborg

(fSrhindelae en gang i veoka» i bflda riktningarna)

Under tident Transportväg ott

neff
eoh

i5anBkap._

18/7 r 31/7
15/7 - 31/7

Trelleborg-Riksgräns sa

RiksgränssiHTrell eborg

28

57

140

849

Antalet lastade godsvagnar kan f.n. ej angivas, d& uppgifter härom ännu ej in-
Icomait •

aterlien - Rikagrlliiaen

Under tident off

uoff
ooh

manakan

hästar
persräl-
bllar

laät-
biler

kano

ner

 OH
H1

andra

fikdon

27/6 - 31/7 35 2179 883 20 98 7 14 48 häst
fordon

17 aotor-
oyklar

tyska krigsmakten;rätt transporter» 5025 "ua och 2695 hästar över dsnr-
na hefordringsväg.

Velien 350 k 450 lastade godBvagnar ha tranaporterata.

RikBaränaen -_telok

Under tident off

uoff
ooh

m^Bkan
Anm,

30/6 72 1403 Därav !i525 merinperBonal, 150 permit-
tentcir.

t* ■ fei



StatssB janyaBfn
■ Poim. -nr BB 'C ..

(>•«•)

rttLiVinu
JXlMM kuna /^ .ir tSti

TW40__L.„

iifcbr__-H_252/JSiiQ Beslut den L£._augifflii_ (exp. Vg-

Underskrift;

O

o

o

n.11

jdjiifigjetif

naa'

Den t Dia w

bsotoA S7 4

Närvarande:

Bro

Stotarllei poh Chefen fOr Knnel* Sooinldeparteaeatet*

het^imvI fdr jas eSsdnaai aaaBln, ett tNBsporter av tjrak oilitBr m.n*

den 5/0 t.o.», e/8 ntf8rts oeh pXaMxna aåluadat
I ■toUatam ^terllw - Oeterennd » qamTare - RtitBflTflBWB»

6/0

B/e

8 offt 87 29 SoeBvasBav >*8 fadasoedel oob hoakapt 8 vagnar laat

roo

^a
oad 9 luftvilmiBkaaoaer.

1 offt 91 ealit 29 godnvagnav aed foderBedol ooh lioekap.
pport av den 1. aag. anaUda tcsnaporten den 9/8 pA "ota
offt 727 naiu

Tås 10004 Tz aUehosg-RikegrBaaen den 6* dennea går soa toatägt enflr Ihga
^nka pomlttontop till tervlk aolBnda denna dae. stcoltholB don 6. augnetjl
1940.



-nr. «t br h 2';7/iq4o Beslut den. 1). augusti -(exp.

Närvarande; Qwaives;

Brc MM4-
4

Underskrift; ■

Till

Statsrädei ooh Chefen f6r Eungl. Sooialdepartementet*

TränsItotrananorter

av tysk militär.

Härmed f&r jag

den 9/8 t.o •m. den

Storlien - Cste

10/8 1 off, j man,

13/8 5 off, 146 nai

vördsamt anmäla, att transporter av tysk militär m.m. fr.

3/8 utförts sålunda:

rsund - Gällivare - Riksgränsen.

cn

il

Tyska legation

omloppet, anlända

återtransport med p

lehorg till Riksgräl

holm den I3. augusti

22 godsvagnar med bensin, trävaror, levande djur.

,  17 godsvagnar med last- ooh personbilar, trävaror, verk

har idag meddelat, att pä grund av ändring i permitterljngs-

ga återgående pezmlttenter till Oslo tiden I5/8 - 21/8.

dmittenter från Trelleborg till Oslo blir den 22/8, frän

sen den 21/8. Återgångstågen gå denna tid som tomtåg.
1940.

•k tyg.

lästa

Trel-

£ tock-

Ragnar Kcmpff
tjf



Ltexis JftniTågaT
:^.onn.'nr-S8'c

(less)

w 757.

-nr Mt br H 257/194-Q q Beslut den 22. augusti

Jnderskrift:

Delaives;Närvarande:

Brc

Tf M

Till

Statsrådet och Chefen for Kungl. Socialdepartementet.

Angående

sträckan

19,

21

tyska transitotransporter.

Bä] ned får jag vördsamt meddelat att följande transporter å

W

Storlien - Riksgränsen tiden fr.o.m. den I4/8 t.o.m. den
o

25/Ö ntfcirts och planeras sålunda:
/S 22 godsvagnar med baracker» redskap» kläder och lasth
/8 2 offf 32 man, 20 godsvagnar med redskap, "bilar och "b

5 off, 125 man, I6 godsvagnar med baracker och redska]»
22 godsvagnar med bsaracker.

Stockholm den 22. augusti 1940.

22.

23J

''e

'8

lar

(fskap

C. Mömer

tjf.



"n-nr Ht hr H 257/1940 Beslut den 5- aopteaber ^ _(exp. ')^
Närvarande: D/lgives:

Brc

Underskrift:

Till

ItatsT&det odh Chefen fSr Emijp.. SootaldqparteoieBtet*

Aas&end» •^yito traBaitotranoporter.

rod-

"«P#

Eäztaed fdr jag TSrdBamt meddela, att fSljande traasltotranepo: rter

för tysc militär tiden fr.o.m. den 24/8 t.o<m. den 3/9 utförts sälukdat

Storlien - HUcagränaan

24/6 3 off, 126 man, 22 godsvagnar, hllar, motorogrklar, traktorer,

CUDOBiBli11OU

off,.109 nan, 16 godsvagnar, baraeker

I godsvagnar, kanoner, ammunition, baraOker

godsvagnar, baraoker, amnunltlrm, lastbilar*

mkagräasen - Storlien

3/9 4 off, 1 uoff, 143 nan, 43 godsrögnar med dkdon, personbil ss^it
kanoner*

>o*n. den 3* september har ä strSokan Storlien - Blksgränsen

transporterats 4342 man. Stockholm den 3* septmnber 1940*

26/3 1
27/8

2/9

H«arlk Wrede.



.ena jämyägw
^rni;' nr 68 • : -. .•

(10#8)

jaiBHiu tuing. isfäo nr yd7<

19 40;^. —

nr M±- br h 257/19>10 Beslut den 26. augusti (exp. ^
Närvarande:

nderskrift:

nu

lerr Utarikesråd G* Engsell»

Eangl • TTtrikesdepartementet 9

Stockholm.

Uider hänvisning till Utrikesdepartementets F.H. av den 9.

juli 1940 angående transporter av "tyskt militärmanskap och tysk

materia l "^a Storlien till Narvik, har jag äran meddela, att t.o.iji
den 26. augusti hav^

443^ tobxl

ill2 hästar

transporterats.

Elär omfattningen av dessa transporter, enligt den förteckå

som fanis hilagd förutnämnda P.M., utgjorde 3023 man och 2693

och deniia kvot "vad manskap beträffar snart uppn&tts, får jag häxii

bringa d)tta förhållande till Utrikesrådets kännedom.

Stockholm den 26. augusti 1940.

i

Henrik Wrede.

ng

tar

ed



o U.-l K ar j^.u- ̂ y./^'y -Tiu. pcbiui ucii u.a.^u

Underskrift:

Närvarande;

Gd ^

Till

Kiingl. TJtrikasdeparteinentet

Transitotranaporter av tysk militär»

Härmed fär. Jag yördsamt aiuDäla>att under augusti månad

följande aintal tysk militär transporterats från Trondheim

till Narvik Tia Östersund-Gällivare:

36 off. 2292 man

Sammanlagt t.o.m. den 31 aug. 1940 har transporterats:

71 off 51 uoff 4420 man

Under augusti månad har Trelleborg passerats av tysk

militär:

Inkommande. Utgående.

Off & uoff. manskap. Off tt. uoff manskap.

779 10.992 1078 18 . 639

Sammanlagt t.o.m. den 4 sept. hava passerat:

Inkomp"'"'^"

16.939

Utgående.

27.833

Henrik Yirede.




