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^ Om specialtågen lol21 och lol22
Oslo-Trelleborg P-Oslo.

Därest specialtåg 1Ö121 Oslo-Trelleborg F och lol22 Trelleborg F -

^ Oslo enligt skrivelsen/, dnr.Mtbr Ty sV^lr'dén 17^'d^imes sÉraM skola

köras dagligen, möter icke hinder, att de ntfyllas med godsvagnar. Tåg

I0I21 skulle då medföra vagnar från Norge ,till utlandet över^Trelleborg F

och tåg I0I22 vagnar från Trelleborg F till Norge över Kornsjö.

Anhålles om meddelande från vilken-dag tågen insättas i och för

order till berörda linjemyndigheter, om tågens användning j^yäl för

godsvagnar, Stockholm den I9 mars 19^1.
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Byp&oliefema Pto. Gto* Gxte, poji.Fbr», ^

angående ändringar av spfeöialtågens framfSrande éftér den 22» marS 1941»

Sista transporten av permittenter Hbf - Oslo berpnas avgå från Hbf den 22»
mars, Itrån och med 23» mars npphSrå såledeS tp över iHbf, nnder förlitsättning att
TO Stockholm ej ändrar idag lämnat meddelande. Tontåget den 22, mars från Oslo
sändes Trf.

Tåg 10121/10122 anordnas fr.o.m. den 25. mars t.v^jl gång i veckan i vardera rikt-
nihgéh. Téckodag ännu ej angiven av TO Stoclsholm.^'
Tåg 10124 anordnas fr.o.m. den 29. mars varannan lördag Trf - Karvik (l2/4i 26/4
etc.) samt tåg 10123 fr.o.m. den 2. april varannan onsdag Narvik - Trf (I6/4,
30/4 etc.)
Tåg 10124 framföres med permittenter den 25. mars enligt nu gällande plan.

10124 inställas den 26. - 28» mars.

Specialtåg för tysk militär anordnas:

Tåg 10124 2.-4. aprilj återgång IOI23 5,-7. april

"  10124 5.-7. " ; " 10123 So-ll. " ^

Beträffande återgång av tsä Narvik — Trf den 27.» 29» och 31« mars hänvisas

till föregående stycke.

Kurirvagnar (ABC4u) Trf - Oslo måndagar, onsdagar och frOdagarj Oilo — Trf:

söndagar, onsdagar och fredagar (avgångsdagar från Oslo).
Besättning o:a 6 nan. Dessa vagnar skola framföras i 10121/10122 tidtabell
den dag permittenter befordras i specialtåget, de båda övriga dagarna i godstå

gen 10121/10122, som utfyllas med godsvagnar till KornsJö.
Prån Tyskland böra kurirvagnarna ankomma Trf c:a 16.30 med lämplig godsfärja.

Till Tyskland lämpligen tur 32 från Trf.

Fältpostvagnar (Pw4ii)o Dagligen en fältpostvagn Trf - Olso. Samma anordning

som för kurirvagnarna.

Dagligen en fältpostvagn Oslo - Trf. Samma anordning som för kurirvagnarna.

I tåg 10124 Pw4'ii med besättning varannan lördag från Trf| i tåg 10123 Pw4h
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Ankomma till Trf "bevakad© Pff4ii'^0Bt .^3r Karvi^ på »n^p da^^ än angiv

skola dessa sändas till Trondkeim via Kor?isj8« 0"b©vakade, fältposib:agnar (CMrag
nar) sändas med godståg lämpligaste väg till Uarvik» .

-  • . u V'" :'-;,'- *••''|V4 i'.. -.1. '

' len av Pkr i Bd 2 av den 12» mars an"befallda noggranna rengSringen av psv

å hvst Malmö torde lämpligen kunna utföras under av"brottet ned de tsä, som ej

komma till användning. Huruvida tsä framdeles ̂ kola disponeras för specialtågei

i samma omfattning som hittills samt tidpunkt^ för to even t. återgång, kan nu

ej avgöras. , ... .,

Personalen i kurir- och fältpostjaignar i tåg 10121-10122 Trf Kornsjö gra:

resp« Kornsjö gränsen — Trf skola^^Sgf|to med varm dryck i tåget, för tåg 101:
i Halmstad O och för tåg 10121 i ^ ^

Enär militärbyrån skall hos Försvarsstab en. erhålla me dg;ivande, beträffande c

station, där utspisning skall ske, innan meddelande utsändes till myndigheterna

ändrade transportplaner, får jag anhålla, att yttrande lämnas snarast möjligt.

Stotkholm den I7. mars I94I0
;  A,
vi.>i v., c:* <

:  g - Ca lo och Oslo - Ilil v '-v;: :>r j,, ;

?-ån c^ch med der : r::ar -

d: ~ V : 9-oit r c. -
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Deutsche Gesandtschaft Stockholm, den 23.^.19''-1

Der Transportoffizier (T.O.)

beim Militärattaché

Tgb,Nr. 1317/41.

An

Kgl • Svenska J är nvägs s t yr el s en
Mil it är byrån

S t o c k h o 1 m

Betr«: Urlauberzug Trelleborg - Oslo - Trelleborg^.

Der Transportoffizier beim Wehrmachtbefehlshäber

Norwegen in Oslo hat gebeten, den bisher einmal wöchfentlich

auf der Strecske Trelleborg - Oslo - Trelleborg verkehrenden

Urlauberzug. ab sofort zweimal in jeder Woche fahren zu lassen,
. Xl/JgixlicKj

und zwarfsbUntägs ab Oslo nach Trelleborg und montage ab

Trelleborg nach Oslo in dem gleichen Fahrplan wie bisher.

Es wird um Einverständnis mit dieser Massnahme

gebeten.

i. V.
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Till

Tf Landshövding E.V. Sverne, Malmö
Landshövding A.S. Rodhe, Kristianstad

•• K.H. Kjellman, Halmstad
"  M.F. Jacobsson, Göteborg
•• A.W.T. von Sneidern, Vänersborg

Generaldirektör K. Höjer, Socialstyrelsen
Statspolisintendent. Thulin, Polishuset
GeneraltulldirektSr N. Wohlin, Generaltullstyrelsen
Stadsfiskal Hykvist, Trelleborg
Landsfiskalen i Sd

Försvarsstaben (20 ex)
Tullförvaltaren, Trelleborg

, Mon
Ud

Generalkonsul C. Westring, Oslo (via Ud)
EnvoyéA. Richert, Berlin (via Ud)
Xf

P.M.

angående de tyska militärtransporterna genom Sverige.

Pr.owm. den 27. april tillsvidare skola specialtåg för tysk militär framföras

ytterligare å följande dagars

från Oslo söndagar,

från Trelleborg måndagar.

Samma tidtabell för samtliga tåg (c:a 600 man i varje tåg),

Stockholm den 24. april 1941.

KUNGL. JÄINVÄJSSTYEELM
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