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Vid samtal den 17/3 med major Maensa dryttadea fräEan,hnru peimlttent-

tågen skulle ordnas för frBSitiden^Anleäningen till diskusaionen var nöinast

den,att pennlttantteatlteHn på grund av rådande isförhållanden delvis måst
framfö-as via Hälslagljorg istället fös såsom normalt via TrelleTxsrg.TIV SJ

synpunkt måste en återgång till Trelleborg efteraträvas,så snart isförbål-
inndfttin möjliggör detta.oeb. på grund härav Itade frågan can eventuell åter

gång till Trelleborg fr.o.m, den 16/3 tidigare ifrågasatts^Vrån tysk sida ■

hade man därvid hemställt om att återgången först slculle ske fr,o,m, den

S3/3.Då den sålunda fastställda tidpunkten nu närmade sig,tog militärbyrån

nu upp diskussionen rörande de jämvägstelmlska detaljerna i samband med
trafikens återförande till Trelleborg.

Major Maenss framhöll härvid att de nuvarande relativt orofattande

transporterna skulle Icomraa att upphöra vad beträffar transporter till ooh

från Oslo fr.o,m.den S3/3 samt vad beträffar riktningen till ooh från Har-

vik fr,o,m, den S6/3.Eeter sagda tidpunkter skulle trBBåtOttaftllteBn komma

att begränsas till en personaltransport i veokan mellan Oslo ooh Trelleborg

samt en personaltransport varannan veoka mellan Narvik ooh Trelleborg.V6r
såväl såväl Oslo- sam llarviksfttiDtoportema förutsattes liärvid färd i bägge

rlkbningar.llågra uppgifter angående det antal personer,som skulle transpor-

tejcas vid dessa transporter uppgavs ioke.Då emellertid de diskuterade dis
positionerna avsåg tåg av sarvza sariimansättning som nu kommit till användnitt

blir antalet platser begränsat till omkring 900 till ooh från Oslo per veo

ka ooh 450 till ooh från Narvik varannan veoka. - Av ett telefonsamtal,som
mc^n-n Masnss hade med Berlin under pågående diskussion,erhölls dook den

uppfattningen,att transporterna skulle komma att röra sig om ett i huvudsak
1  im stort utbyte av personal i båda rilctniiigaHia#

Transporterna till ooh från Narvik skulle under veolcan 30/3 - 5/4 såf
tillvida bliva oregelraäBaiga,att under denna veoto två ejrtratransporter til



NarTllc erfordrades,Innan ärergängetn till den nya ordningen bleve möjlig.

Utöver de rena personoltransportema diskuterades frdgan om post ooh

korirvngnar.Bostvagnar skulle dagligen framföras till oob frän Oslo oob

kurirvagn tre gånger i veokan till oöh från 08lo.Med såväl post-som kurir-

vagnar å denna oträoka skulle följa tysk unifoiTicrad personal pd sanna sätt

sam hittills .liilitärbyrån avser att för fiainförandet av dessa vagnar an

vända sanina tåglögenheter varje dag.De ddfrar porsonaltransporter ske fram

föras även dessa i berörda tåg,övriga äågar medföra tågen godsvagnar till

0Oh. från Uorgo.TlU ooh från Uarvik skulle postva^ med åtföljande tysk per

sonal endast förekomma samtidigt med planerade personaltransporter,medan

postvagnaxna i övrigli skulle framföras utan tysk personal oob följaktligen

kunna insättas 1 vanliga godståg.lTör den fåtaliga bevaknlngspersonalen som

medföljer till ooh från Oslo har begärts att varm dryok skall tillhandahål

las en gång under färden de dagar,då ioke personaltransport medföres i samma

tåg.Militärbyrån har tänkt ordna denna sol!; på så sätt varm dryok tillhanda-

hålles 1 tåget,

Beti^fande tronsiterlng av gods liar ingen förändring förutsatts ooh ej

heller diskuterats.
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I slcrlvelso den IB.deimes angavs den dislnis ;loa som förts mellan mili-

tarljyrén ooh Major Maenss den 17/3 .Sedan mlUtarbyrån den IB gencmarbetat de
ffaLmSfl framlagda förslagen ooh vidtagit vlsoa smärre justerin@w överläBina-

des en PJI. 1 saken till Major Maenss. Innebörden 1 denna P.M* framgär av min

skrivelse dmi 17/3.

I samband mod att berörda F.H. överlö!.inades framliöUs för Haj or Maenss»

att frågan tmder varit imäerstaild tJ,D. ooh att man dSr var mjroket tUJr

fredsstaUd med det sStt vi. vilket nan avsett att framdeles ordna personal.»

transportexna*

Som bekrSftelBe på gårdagens samtal bar jag idag f&tt mig tlUståUd en

avaiDift av den hemliga skrivelse som utgått till bl.a. de tyska mllit&siQOi.»

digheter,vilka handlBggar transportfrågor rörande Norge,ävensom de tyska mi-
litajBnyndlghetema i IIorge.Av nBnnda skrivelse torde frtaiigd att full över

ensstämmelse råder mellan militBrbyråns P.1I. ooh de sälimila lömnade tyska di

rektivenJlvatoift av den tyska hanliga skrivelsen bifogas .Av innehållet i

skrivelsen framgår dels att viss del av de återvändande poimittentema avses

transporterade till Norge med båt,dels att antalet resande per veolaa mellan

Oslo ooh Trelleborg numera fixerats till 600.

Tid samtalet don 18/S bekräftade major llaenaB,att trafiken enligt den au

föreslagna planen avsägs bliva av i huvudsak saratna omfattning 1 båda riktnln

ama3an påpekade särskilt att man ofterstiÄvade att börja med transport i

sydlig riktning för att ådagalägga denna avsikt.Av major Itoenss samtal frank-

giok vidare,att ingenting var bestämt huruvida man sedemera skulle återgå
en ökad transitering i stil med den som nu sker.överskottet i nordlig

riktning skulle,då övergången till den nya ordningen skedde,enligt Maenss
konv.ia att uppgå till omlcring 16.000.

Stookholm dan IS.mars 1941
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Från och med den 23» mars I94I inställas specialtågen för tysk militär

Hälsingborg - Oslo och Oslo - Hälsingborg. Sista avgången från Hälsingborg

den 22. mars. Från och med den 23. mars framföras dessa tåg till och från

Trelleborg en gång i veckan med tyska permittenter enligt förut delgiven tid

tabell, (tåg 10121 och 10122) med avgång från Trelleborg fredagar och ankomst

till Trelleborg torsdagar (kl. 02.00). Första specialtåget med permittenter

till Trelleborg den 27. mars, från Trelleborg den 28. mars.

Dessutom framföras kurirvagnar med tysk personal följanda dagar;

Från Trelleborg; måndagar, onsdagar och fredagar första gången den 24. mars

Till Trelleborg; måndagar, torsdagar och lördagar första gången den 27.mars,

samt tyska fältpostvagnar med t,''sk bevakningspersonal alla dagar i båda rikt

ningamaj första avgången från Trelleborg den 24. mars,

första ankomsten till Trelleborg den 25. mars.

Kurir och fältpostvagnar framföras i specialtågen för tysk militär de da

gar dessa gå. Övriga veckodagar anordnas tåg med samma tidtabell som för spe

cialtågen för tysk militär (I0l2l/l0122).
Ut spisning av varm dryck i tåget för personalen i kurir- och fältpostvag

nar under de dagar tysk militärpersonal (permittenter) ej befordras, anordnas

i Halmstad i riktning Trelleborg - Oslo samt i Olskroken i riktning Oslo - Trel

leborg, Stockholm den 19» mars 1941»
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I enllgliet med erhållna Instrulrtloner länmades Major Maenss den

21/3 BåJi^snde meddelande per telefon:

1/ rraniBtdllnlngen om en tranaport ytterligare från Haisinghorg,

pHmUgflw den 23/3,skulle,ehurtt det alcriftllga beshedet frén T.O. angivit att
^»agwn tienaport iehe skulle komnia att erfordras efter den 22/3 ooh oaktatade

besvärligheter,som en dylik ändring av bi gång överenskorana anordningar med

förde,taxnnia att anordna8«7r«dUlU den S4/3 måste dook övergången till don i
T.O, skrivelse angivna nya pianon för porsonaltronsportcEDa mellan TroUoboJg

ooh Norge obetingat gonomföras.Efter sagda dag ägde militörbyrån ioke befo

genhet att göra avsteg från planen Ifråga,

Då härvid villo framhålla att det iolce varit ett slutgiltigt be

sked som givits beträffande transporbemas upphörande via Hälsingborg,enär
tnnn Ju mäst rälma med eventuella förawiingar.framhöll Jag att såvitt Jag kun

do förstå hade transporterna hör förluplt planenligt.ooh tåg hade fremförbs

varje dag,

3/ Beträffande de olika transportvUgama kollationerades därefter

följande uppgifter:

a)Hälsii^boi^^Oslj>:Enligt skrivelsen hade avsikten varit att

avbryta transporterna fr,o,m. den 23/3.Sagda dag skulle emellertid den ovan

berördfc transporten till Oslo sko,vareftor trafiken via Hälsingborg upphör

de,

b)Trella^^_-_OBljo: Sista transport enligt nuvarande ordning

skulle knrana att avgå den 23/3 frän Trelleborg .varefter övergång skulle sko

till d«x xqra ordningen med första tåg från Oslo den 26-27/3 ooh första tåg
från Trolleborg den 28-29/3.

o) Sista transport enligt mrrarande ordning
ffViino avgå 25/3 frän Trelleborg.varoftor övergång till den nya ordningen

skuUe ske med första tåget don 39/3 från TreUeborg.Vid sidan härav skulle
estra transporter framföras två gånger,nämligen den 2/4 ooh 5/4 från TreUe—



borg,

d) £t£rl,i£n_-_IUlffl^tosai:De planenllga tågen skulle fortfarande franiföraa

tvä gånger i veckan i ba,gf;e rllctningar.Härutöver skulle enligt nömare detalj-

överenskoininelse sederraera från omlcring den 27/ö under omkring en veolsas tid

dagligen framföras ett gödståg.irjiehållönde gods ooU vias begrUasad följeper

sonal i uniform,Denna transportväg berördes i övrigt ioke av den berörda skri

velsen.

Stookholm den Sl.mars 1941
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angående de tyska nilitärtransporterna genom Sverige.

Med ändring av P.M. av den 19* dennes kommer ytterligare en transport

av tysk militär att utföras från Hälsing1}org till Oslo, nämlig^ den 23* mars.

Senna dag framföras således specialtåg till Oslo från såväl Hälsingborg som

Trelleborg. Stockholm den 21. mars 1941*

KONGL» JÄRHVXGSSTIRELSEB

Henrik ,7rede




