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anmeade dlalciisalon med transpoi-tofflooren Tid tyolca lemtlonen den 37/1941 rörande

tranaltotransTiogter av t:rgk mllitärpcrsonal»

1. Till RTund för dlslcus.nionen låg dels Tissa tidigare läranado preliminära uppgifter

dela bifogade uppgifter rörande antalet per veolsa transporterade militärer jämte en gra

fisk översikt över trafiken i nordlig ooh sydlig rilrtning.Prån tyak sida kunde ingen r.iot-

svarande statistik företes,enär uppgifterna sar.t-anförts först fr.o.m. den 1.januari IS-ll,

2. Av ovan berörda uppgifter framgick att transitotraisporterna i riktning till gysk-

TOSätt tiu »» 105.^ »»»»».»te»
till Il03»;e oiafattat tranoport av 192.109 personer.Den transporterade personalen vore emel

lertid icke uteslutande militär personal.Visserligen skilde ioke Järnvägens statistik på

militär oob oivil personal,men med ledning av den statistik,som koimendanten i Trelleborg

och :iaiaingborg fört,kunde fastställas att vid nämnda tidpimkt 183.643 militärer trans

porterats till ferskland och 105.304 militärer samtidigt transporterats till Uorge.Den

26/2 förelåg alltså ett överskott i nordlig riktning (till NorgejviUcet överskott uppgick

till 1.741 militärer.Härutöver funnes emellertid ett dolt överskott,i det att onilcring

20.000 pemaittenter f.n, uppehöllo sig i tyskland.Det-ba överskott sleullo givetvis komma

till synes,om man exempelvis tänkte sig att pejnnitteringama från Norge av en eller annan

anledning upphörde.

3. Den tyske transportofficeren,IJajor Maens,kunde scen förklaring till det upplaa.ina över

skottet endast lärana den upplysningen,att transporterna över Skagerack utnyttjats på så

dant sätt att transportfartygen i nordlig riktning gått lastade med gods,medan de däremot

i sydlig riktning i stor utsträckning utnyttjats för transport av permit .;enter ooh hemför-

lovad personal.Till överslcottets uppkamst hade därutöver den omstöndiglieten bidragit,att

till en början,innan ännu transitotransportema genom Sverige kommit till otånd,all trafik

gått över Skageraok.Iäär transiteringen genom Sverige tog sin början.fanna alltså redan ett

ett betydande antal pemnittenter i T/akland ooh dessa reste delvis -via Sverige tillbaka

till Norge.Bå saram sätt hade den inskränkning av perraittenttrafiken via Skagerack,som

genom ökade sjöfartsrisker kom till stånd i oktober månad,bidragit till att öka överslnottel

1 senare delen av september månad ökades tågstorleken för transporterna på Oslo,och i sam

band därmed begränsades perraittenttrafiken via Skogeraok.Den kraftiga ölaiing av do nordgå-

ende transporterna ,si»a skett under januari och februari hade enligt Itoens sin förlclaring

däri,att sjötrafiken över Skagerack f.n. låge helt nere.IIuruvida anledningen luirtill -vore

issvårigheter eller fientliga företag Icände han ioke till.Avbråttet i sjöförbindelsema lia-

de emellertid medfört be-tydande svårigheter och -vore bl.a. förklaringen till de i tidning

arna wnrnänmdn HnmHip-inganTiTnnTiiTifin-fna till pexmittentema i Q^skland.Enligt llaens avsåg man

att i främsta rum-iet befordra ersEttningspersonal till Norge under de närriiaste dagama.lö

grund härav kunde plats ioke beredas perraittentema,varför perroissionen förlängts 10 dagar

för dem som redan befunno sig i Tyskland.Uhder tiden den 20/2 - 9/3 sker följalrtligen inga

peMiittenttransporter till Norge utan endast transport av ersättningspersonal.Eörsök från

Icrigamakbens sida att erhålla ökat antal tåg i nordlig rilrtning genom Sverige liade llaens

eåiupdn utan vidare avvisat,enär han ansåg sig veta att Sverige skulle loomr.ia att avböja en

sådan hemställan.Då grund härav s-tod inga andra utvägar till buds än att föroena återtrons-

portema av peMnittentema.Att en förlängning av permissionen med 10 dagar okulle loor.ija a-tt

medföra stookning och svårigheter liade lian fullt klart för sig.



4,Betriiffaiide möjlighotema att åatadlsDLir.ia en sådan utj&mlng mellan transporterna

att överskottet 1 nordlig riktning icke blott försvann utan byttes i ett betryg-imde un

derskott,framhöll IJaens,att loan redan efter vårt föregående samtal den 15 februari xmdecp

sökt möjligheterna att verkställa vissa transporter av personal till Norge sJöledes.Uan

hade emellertid hörvid från vederbörligt häll i 'fysklnnd erhållit det bestönda beskedet

att sjötransporter för tillfället vore otänkbara.Sariitidigt vore behovet av ersättnings-

personal i Norge så trängande,att man icke dragit sig för de extraordinära åtgärder i

peniittonttranaporteMia son tidigare berörts,lersonligon ansåg sig llaens salsia möjlii^ie-

ter att under sådana förluillanden åstadlcoKioa Undring.Då samtalet från såväl min son llaen

sida fördes rent parsonligt,fraraliöll jag liärvid att jag \inder sådana förliållanden såg

mig nödsakad att lämna orientering i aalccn till Utrikesdepartenentet.Ilaens förliarade

sig förstå detta,raen fraiiihöll samtidigt den vikt riian enligt lians förmenande slculle kom

ma att lägga vid att avbrott 1 transporterna ioke uppotode|han antydde i detta samman

hang att man säkerligen från tysk sida slculle genffln åtstramning av koltransporter eller

annan lämplig åtgärd sölca utöva sådant tryok,att man finge sin vilja igenom.

5, I sar.i anliang med dislcusoionen om transitotrufiken i allraäniu»t up:. tog llaens även

frågan om de sväriglieter som uppstått därigenom,att det transportfartyg som aHvUnts för

trafiken till och från Finland f.n. var ur trafik.Fartyget liade slcadats i samband med

senaste tur till Finland, Transport erna i rilctning mot Tystland oloille framdeles Icomu att

ske iiå så sätt att perraittentema per båt fördes till Narvik ooh därifrån vidare (^cnom

Sverige till Tyskland.De pemiittenter.som efter färd via Finland f,;-:, befunno sig i lysk

land tänkte man transportera tillbaka till IIoi'ge^via Sverlge.För ändamålet tänlcbe man

sig att ett av de tägsätt.som nu pendlar mellan Oslo ooh Hälsingborg,skulle få framföras

från Trelleborg till Narvik ett par gånger.Trafilcen till ooh från Oslo slculle samtidigt

begränsas i sådan omfattning att utryr.net i de kvarvarande tågsättai skulle vara till-

räokligt .Framställda önslcaaål från tyska myndiglietemas sida om ordnande av extra för

bindelser via Haparanda liade avvisats,då ju legationen erhållit avslag på tidigare fraj.i-

ställningar hörom.Likaså visste Haens att det ioke skulle löna sig att hemställa om yt

terligare tågsätt för detta ändamål,

S.De av Maens lämnade upplysningarna lia lämnats under fromhällan av att de äro .

strängt förtroliga - fm-ifOr allt gäller detta upplysnin<?ama om trafilcsvårighetema via

Skageraok ooh anledningarna till de Undrade dispositionerna beträffande pennittenter,30m

f.n, vistas i Tyskland - varför de ioke lämpligen böra användas vid eventuella förliand-

Stookholm den 27 februari 1941
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Z T.PJI, den 3/3 aogars att averslcottet 1 noxdlig riktning utgjorde 2.173.

Så såsom tidigare aigivits jSmTSgens statistik ieke skiljer på civila oeta mi

litära resande, mås

gering tidigare gjo:

nordlig och 33 i ajr

3/3 utgjorde 2,093.
Transporterna

:e de civila, vilka rest efter den 26/2, fråndragas. (Eorri-
d för dem, era rest t.o.m. den 26/2.) 133 oivila ha rest i

Ilig riktning, varför överskottet i vad det avser militSr de

ifter den 3/3 ka omfattat följande personalt

å

r. Oslo

324

12

669

306

434

319

Totalt överskot'

i nordlig riktnii ig

2.093

2.872

3.485

Mellan Oslo ock Tyskland synas pemittenttransportema i

lig mening fortfaraijide vara inställda. Mellan Narvik ock Tyskland torde de dSri
fortgå, såtillvida,

(gent

(mot

att pexmittenter, som tidigsuro fårdats till i^skland via TlipLand

nu återvända via Svi rige. £ven i ̂ dlig riktning torde transport av peniitteatir

komma att ske inom närmaste tiden, i det att en kontingent permittenter kanmsr <tt

transporterM från l aparanda via Sverige till Tyskland. Upigiftema angående s1|yr-
kan av sistnämnda kdntingent variera mellan 500 - 1000 man.

Sett mot bakgnnden av det totala antalet transporterade militärer, o ta 20( .000

i vardera riktningei[, måste ett överskott ob 3* å 4.000 betecknas såsom blygsami|«
Stockholm den 6. oiars 194^.
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Anhålles att i svarsskrfvetse angivas ovao'
st&ende diarienummer och i adressenanenummer ocn / aaressen

byråns namn. Qn^Ående den tyal:a i/rangltotrafilcGH den 6-7 mrs 1941»

1. I VsP.M, den 6/3 angavs överskottet i nordlig riktning till S.éOS.Ivbrrigerinf^ av

överslflottet med hänsyn till eventuell förekomst av oivll resenärer har härvid ioke skett för

tiden den 4-5 närs. Transport erna efter den 5 mars ha omfattat följande personal:

Till Tysliiand Till Norge Totalt överskott
fr.Narvik fr.Oslo t.Oslo t.Narvik i nordlig rilcbning,

5/3 3.485

6/3 - 509 - 453 3.429

7/3 - 769 - 4.198

Den 8/3 på morgoneu lia kontingenter från såväl Oslo som Narvik passerat. Totala anta

let resande uppgick till 838 personer.Överskottet är sålunda f.n. endast 3.360,nen då loan

har att räkna med i varje fall en kontingent till Oslo i kväll,koj:tier antalet resande i

nordlig riktning under den 8 sannolikt att upi^gå till minst 800,varför donna tillfälligu

ninslcning salmar betydelse.

2, Transitotrafikens sannolika utvecld.ing efter den 9 mars.Yid personligt sai.rianträf-

fande med Major Maexiss den 7 ställde jag frågan till Maen3E,hur laan tänlcte sig utvecklingen

efter den 9 mars,Som svar uppgav lian härvid att ätertransporter av de pen!iittenter,vilkQ f.n,

befinna sig i Tyskland,3lculle kom.ia att taga sin början den 10 mars.Återtransportema skulle

avse dels de perraittenter,vilka egentligen slculle återvänt till Norge under tiden den 1-9

mars men sedermera fått förlängd ledighet till den 10 - 18 mars,dels de perraittenter som an-

korarait till Tyskland senare än dessa men ioke erhållit förlängd ledighet.Beträffande permit-

tentrafiken från Norge i sydlig riktning uppgav teenss att han ännu icke fått Iclara besked.

Han ansåg det ännu icke vara bestSmt,huruvida peimitteringsförbudet i Norge skulle komma att

hävas den 10 eller ioke./i.v saratalet fick jag den bestärada ux)pfattnini;en,att det in^-xalunda vo

re uteslutet att permittenttrafiken i nordlig riktning slculle återupptagas i full omfattning

den 10 tiars,medan däremot trafiken i sydlig rilitning slculle kojra att utebliva t.v.Eå min

särskilda fråga om man sålunda hade att räkna med att hela det "dolda överokottet" av perjiii'lH

tenter i ̂ skland ( se T.I'.M. den 27AgP 1) skulle koi.r.ia till synes sparade LIaenss undvikcnde

ooh förklarade att detta ju berodde på om peimissionsförbudet i Norge hävdes eller icke,

Stocldholm den 8 mars 1941




