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Ang. Ifrägesatt visltertng
av perralttenter.

I Hnlsingborg finnes endast ett färjeläge. Pernittenterna

kunna Icke vara ombord på färjan under den tid visiter^ngen påcår,

en-^^r all färjetrafik 1 så fall måste inställas, så länge färjan

ligger i Isnd. Med nuvarande starke trafik ä färjeleden Hälsing- i

borg-Helsingör måste båda färjorna utföra turer 1 en f^1jd från

morgonen till micnett.

Len raere omfattande visiteringen i Hälsingborg kan således

ske endast om lämplig lokal ken anskaffas genom tullverkets försorg.

Permittenterna måste nämligen lärana färjen snarast efter ankomsten.

Perraittent/tågen Hälsingborg-Nnrvlk kunna icke omläggas ä svensk

sida. Eör dessa transporter erfordras således omläggning i Norge, I

Eanraark och Tyskland. Ticerna i Hälsingborg F för dessa transpor

ter skulle bliva:

^arvlk-Höislngborg (tåg 10127 till Hbf 6.20) färja från Hbf 10.^)
Hälsingborg-Narvik (tåg 10128 från Hbf 21.39) " till " 17.391 }

vienom att dessa lägen måste enses som givna, miste perrait-

tenttägen till och från Oslo likeledes omläggas i Lamiark och

Tyskland, enär desi.a transporter annars skulle inträffa i Hälsing- !{

borg semtifilgt med transporten till Narvik, vilket torde vara oraöj-■

ligt. Let synes därför lämpligt att bibehålla 10121-10119 Mon-Häl-

slngborg F i siii givna läge^i^. Permi ttenterna med detta tåg finge
medfclja en ny tur från Hbf omkring 4.30. Med 4 timmars uppehåll

i Mon blir avgångstiden från Oslo redan omkring 6.30 norsk tid.

I motsett riktning kunde perraittenterne ankomma med färjan

rg F 10.43 samt fremföras Hälsingborg F-Swe^»"! ['*till Hälsingborg

t
nytt specialtåg med avgång frän Hälsingborg F 14.43 och ankomst

till 21,23. Med 4 timmars uppehåll i Mon bör ankomst- i

tiden till Oslo — under förutsättning att tåget å EJ kan frarofdras

pä samme tid som f.n. - kunna bUva densamma som f.n., d.v.s. 10.45-
norsk tid. . I

.  letta förslag alltså genomföras endast under föl- j
■i



- d. -

jande rörutsättningsr: ̂ ■

e) att särskild lokal anskaffas i Hälsingborg för vislteringen

b) ett .perroi ttentei^a lämne färjan oBiedelbsrt efter ankotiisten

resp. marschera orobord omedelbart före färjans avgång

c) att vi slterl ngen icke t«i-Gr längre tid ön ett de s";lwnce an

givna uppehållstiderna i Hälsingborg och Mon kunna hållas.

Stockholm den 27 maj 1945.




