
Dnr .aajM? n.ci wröJiriiid .c.IaO a^j^oo XXI# aaiö1mB-A va »ca

#iii^öevB jGfiitsgcliöl aio-xfl/iGGtt i;5l3T;.^ fXit asXXfi^a ®oe ,0033^*^^®®^^ ̂
-niia8^ea<Mfl.1»«d«»;3t*W«allH»WP«B3S>JjEiÄ»4!4MWW<f ludStö) ^stewt'«

'Hasr AUbitrato jaBBnntaaDMBeanylfttfiwadiqs-rMrite-iSlnwftikC^^j-WPf^D*^' 8ve«läe(^»

tMBdtsonJdftréilikft» lanaM «n* g«»M6^b»a«N»itt^BMBi>Ha3aril»istg»igw CWitetvrBjån
aaaDn^nlt^MfcJnr AAnHiSBiaaiditdHoid^anafiairttfaaiå«;iiMii$nMBi«taRr«K»>«tt

t««. Kaa Dvnrenakon, »tt av dat erdlnaijtib^eteSietoiB*
25 ft mvrtii» Bt& till fUrfoeaiiaa för rosnato, dank», finska ooh norska aed-
korgare. I syfte att omd detta ooh för att förelgrssa »t* resande Inoa Sve
rige (eaenpelYis mellan HSlsinghorg ooh OOtehong) skalle horövas pUtsmöJUg-
het pä grand av an okontrollerad stegring av antalet tyska gonomgångsrosande,
har frän svensk sida införandet av platshiljettstvfing vid tqpprepade tillföl-

len starkt ifrågasatts. Pä grund av sfirsklUa onstandié^ter har nan dook hit
tills avstätt frän införandet av platshiljetter, ehuru detta senast ̂ ctualise-
rades i »-A^wd med den starka ansvailningon i genongängstrafiken under dsoen-

her - början av januari. Förhandlingarna hava i alloBahet gällt trafiken via
Komejö, nen det är givetvis ur svensk synpunkt prinoipiellt lika angeläget,
att nordiska resania, som pä svensk sträoka färdas i de svensks vagnar, som
framföras över Charlottenberg, ioke pä norskt oaräde berövas sina platser på
grund av tySka platsreservationsr. Det Br jBmvagsstyrelsen bokant, att det
avdelande av viset platsutzymms för personal tillhörande "Wehmaoht" resp.
"Raiehskoamissarlst", son längs varit regel inom Horge, Sven utsträokts att
gälla de svenska vagnar, son frMfOias genomgående till ooh frän Oslo. Dyli-
gen har förekoaaiit, att svensk kurir, innehavande kabinettspass, pä sträokan
Oslo - Charlottenberg hänvisats att taga plats i 5 klase, emedan 2 klassutsyo»
mat i den genomgående svenska vagnen vore helt reserverat för tysk räkning.
Av tillgängliga 24 platser voro dook ondast 12 vq|>ptagna av tyska militära ooh
oivila resande. Det fraagiok öven, att det var reservationer för personal
tillhörande "Eeiohekonmiesariat", son berövat den svenske kurlren plats i den
vagnsklase, vartill han pä grund av innehavd biljett var berättigad tillträ
ds. Med anledning härav erinras om, att friktionsma i samband nod den ur
svensk synpunkt otillfredsställande regleringen av genomgängstrafiken under
deeember av Eder (skrivelse den 18 deoenier 1943, 2555/43) tillskre-
vos andra tyska ggmdigheter ooh tjänsteställen än "Sshrmaoht".

De svenska vagnar, son framföras till ooh från Oslo, äro givetvis
främst avsedda för gsnomgängsrasaads. lokala resande inom Norge böra dook
vimiM» taga plats i dessa vagnar i män av utrymse* Däremot är all reserva

tion i de«"A vagnar för lokala tyska resande i Norge direkt stridande not
svenskt intresse, framför allt om härigenom svenska eller andra nordiska ge-
nomgängsresande riskera att pä norekt område färdas stående i korridoren ftfsa»

Bed nniAdtiing av ovanstående tillåter sig jamvägostyreleen påpeka nöd
vändigheten av, att i det genomgående svenska vagnsutrynast till ooh frän Os

lo a»d vederbörlig biljett ooh pass försedda nordiska resands tiHfOrsäfcras



dam tillkommaade platautryuma. Däreat betrygganda fitgOrdar härutlnnan la

ka kunna vidtagas av vedorb. mlllttira och oivlla tyska ityndighatar 1 Norge,

måste järnvågsstyreIsen överväga Indragning av sädana svenska sov- och sltt-

vagnar, som nu framföras till och från Oslo. Därutöver kan tänkas, att för

tys^. ressn^ på svenskt oinåde plat8^;|.lje|tstvänge fnförs,8,^h att härvid. ,,
det 2 kiässutxynme, som stäiles tlli '^ska resenärers förfogande, avsevärt

^kbsBier att understiga Öet nu genomsnittliga dagssntalst tyska 8 klassreaan-

ds. Det'kan slutligen starkt ifrägasSttas, om med nuvarande intensiva in

hemska trafik någon ressrvering på svenska järnvSgssträokor för' tyska knri-

'rer längre blir möjlig, därest svenska kurlrar i Norge riskera att' bliva

hänvisade till 3 klisss under hänvisning till att tomt 2 klaaeutxymme stör

reserverat för personal tillhörande "ReichskommlBsariat". Järnvägsstyrelsen

tillåter hemställa om''iti0adelande, när ovanstående sjrnjtiunkter bgplngate

till vederbörlig heaktan l ITorge,' , ■ " '
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