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Vilka personer ha* reda på, når tyskt aassunltlönBtfif kosmér till Sverige?
Hur Ifiagt i förvBg får man reda på det? På vilket sätt? Telefon, poet, tele
graf? Huru förvaras dessa upplysningar ooh av vem?

Annunitionståg i egentlig mening - dvs. tåg mod uteslutande ammunitions-
lastade vagnar - förekommer 1 regel ieke. Järnvägsvagnar lastade med ammuni
tion för tyska krigsmakten ankomma tid efter annan till gränsstationerna (i re
gel Trelleborg, Hälsingborg, Hon, Charlottenberg, Storlien och Blksgränsen), var-
ifrfin de vidareföras genom landet. TTtgöres SBrnranitionen - såsom fallet torde
hava varit vid Kiylbokataetrofen - av sprängKanen av klass II, sker härvid trans
porten i Sverige med läarligt ordinarie eller extra godståg, vari Jämväl andra
vagnar än amBunitionsvagnama insättas, TåglBgenheten Hr härvid ioke på förhand
bestämd, utan insättas vagnarna efter vedarbOdig tnllbehandling i län^ligt gods
tåg. Enär transitering av aumiunition kräver särskild liosns av handelsdeparte
mentet, sker framstäUning härom från tyska legationens transportavdelning,
nybrogatan 21, genom Htrlkesdepartementet. lörlik framställning grundar sig i re
gel på telofonanmälan till transportavdelningen från viss station i utlandet. I
riktning från Horge torde denna telefonanmälan lämnas av tysk militärnTndi^et i
Oslo, medan motsvarande anmälan vid transporter från Danmark torde lasnas från
Köpenhamn. Efter erhållen telefonanmälan om beräknad transport, gör transport-
avdelningen ökriftlig ansäkan en liesns hos Utrlkssdepartemsntet - i regel
sekreterare Eägglöf, vilken vidarebefordrar framställningen till Handelsdeparte
mentet. Handelsdepartementet i sin tur lämnar meddelande om bifallna licenser
till tullsyndi^etema å berörda gränsstmtioner, där vagnarna inkomma till
Sverige. Dessa meddelanden om bifallna licenser lämnas ofta per telefon eller
telegraf nen torde även skriftliga meddelanden förekoiraa. Tid efter annaa hän- . ,
der det, att vagnar ned krigsmateriel ankomma till 8?*'^ gränsstation, innan

licens för transitering genom landet blivit beviljad. Tullen kvaxhåller
under, sådana förhållanden vagnarna vid gränsstationen i avvaktan på lioens. Järn
vägsstationen ifråga brukar under sådana föxhållanden påkalla Järnvägsstyrelsens
medverkan (militärbyråa) för att påskynda lioensgivningen, varvid telefonsamtal
i ärendet utväxlas dels med militärbyråa, dels mellan deima byrå ooh TJtrikesde-
partementet eller Handelsdepartementet. Sålunda kvarhållna vagnar stå på gräns-
st&tionon under vederbörlig tullbevälniinge

Pörutom ovan horörda framställning om Uoens lämnar transportavdolningen
vid tyska legationen militärbyrän skriftligt meddelande cm samtliga för tysks
krigsmakten lastade vagnar, vilka inom den närmaste följande tiden beräknas an-

till angivna gränsstationsr. DjrUkt meddelande innehåller uppgifter om
vagnarnas innehåll, tidpunkt ooh station,där vagnarna överlämnas till SJ samt
uppgift om vart transporten Skall sks. Srån nilitarbyråB vidarebefordras ioke
dessa meddelanden utan fOrvarae där för att ligga tiU ^ otatistie-
ka uppgifter, vilka bearbetas först efter det transporterna genomförts. Den an-
Bälaa, som i detta avseende kom militärbyråa tillhanda rörande vissa av de vag
nar, som ingiök i olyokstågot, framgår av bifogade avSkrift.

Det må till slut ondast framhållas, att exakta nppgifter om den tåglägen
het, med vilken inkomna vagnar vidareföras frfln vederhörlig gränsstation endast ■



kaa ephåUae fråa avsSadningoBtatiönon Bjöv pÄ detta i regel först i ett

seat slceds. övriga tjSnsteetailen, ttai ete. torde endast kanna skapa sig
:en<inigefarlig nppfattning.;oa;avBedda tagiagenheter.,.
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