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Till Utrikearädet S.Söderblom.

I analutnlnc till mitt brerir den den 10. denne» har jag ansett mig böra lömr-

na följande bedömande av den sannoliloa utveolclineen på perralttettransportema till
ooh från Norge under närmaste tid.

Permltterlnframa 1 Norge ha-ra sannolllrt begrönaata den 6 dennes till om-

tring 505S av tidigare tillämpade orafattning.Fr.o.m. den 6 liava tågen från Norge en
dast medfört halv peraonalstyrlca.Iå grund av Isovårlgiictema ha vioaa tåg från Oalo
måat Inställas,ooh de tåg aora gått ha visserligen varit fyllda,nen iiade tugantnlet
varit det planenllga hade även dessa tåg endast varit halvbesatta.Ecån NarvUc liar
ett tåg gått tämligen välbesatt den 7,men tåget som avglok den 9 var Istället tomt.
Sett 1 stort kan man alltså konstatera att nedgången 1 sydlig rllctnlng motsvarar cm-

.• kring 50^ av den noianala styrkan.

Eälmar man ned att den pen3lttent,som avreser till OSrslcland,återvänder tlH

Sverige sjutton dagar efter det att han lämnat Sverige,skulle alltså antalet pennlt-
tenter som befunnit sig på perailsalon 1 Tyskland den V.fcbrunrl kunna uppskattas tlU
1 runt tal 1.000 x 17 + 450 x 8 = S0.600.I verkligheten lia emellertid tågen Icke all
tid varit fullt utnyttjade 1 sydlig rilrtning,varför det verkliga antalet penilttenter
utgjorde ""V-reng 18.800 man.IIade transporterna hela tiden frän den SO.juli skett
fullt korrekt skulle alltså den 6 februari ett överstott 1 sydlig riktning om 18.000
ha förelagat.Det verkliga överskottet var emellertid då endast oralcplng 10.000 man.
CTHUnndaT. mellan dessa siffror, 8.000 nan,har alltså sin förklaring darl,att trans

porterna 1 nordlig riktning Icke endast omfattat peroonal,Bon hempemltterats från
Norge och därvid färdats genon Sverlge,utan till viss del bestått av sådan personal,
som endera företagit resan till Tyslcland annan väg eller ock aldrig konnlt från Norga

Haatransporten av de pein4ttenter,s®i den 6 passerat Sverige 1 é^dllg

riktning kan beräknas hava skett den SS.februarl.Efter sagda dag skulle det aUtså
MttK -rara berättigat att begränsa tågstorleken på sådant satt,att högst 800 man kunde

färdas per dag tlU Oslo och Indraga vissa tåg 1 riktning mot Narvlk,dä tågstorlokea



1 /lorinn transportrllrtnlag laiapjast 'bör besrönsas.Darest så sker,blir det möjligii abt
transportera han alla peiraittenter.aom färdats via Sverige till 15rsKLaJid,ooh trots
begränsningen kan det loke vmdvlkas att vissa nykxnnllngar kunna medfölja 1 nordlig
riktning enflr pennlttentema aldrig uppgät till fullt 1.000 man mer 8n den 89/1 ooh
31/1.

Itortsätta tågen 1 oförändrat sklok Jänrväl efter den 23.februarl har man anellertld
att förutse ett hastigt väsande överskott 1 nordlig rlktnlng.lven med föreslagen boÉräns-

av tågstorldc eto fr.oja. den 84/2 kan man förutse att det nuvarande överskottet
1 sydlig riktning ooh omkring den 23.februari förvandlats 1 ett överskott t nordlig
riktning om 1 runt tal 8 å 10.000 man.

lÄ grund av Issvårlgheter-a ha transporterna under de senaste dagarna varit tämligen
oregelbundna.Rfter den 9 februari' ha följande peimlttenttransporter passerat Sverige»

Dag Till lyakliand Tl,ll Norge
fr.Oslo fr Narvik till Oslo till Narvik

10/8 »TvrtHllt - inställt
u/2 974 to®* 61''

18/8 Inntällt
ggy _ Överskott i nordlig riktning 510

överokottet i sydlig riktning utgjorde såsom tidigare meddelats 8494 ooh har den 18/8
sjunkit till 7984.yör den 13 plsneras dels det ordinarie peimittonttåget frän HBlsingboxg
tiil Oslo dSls ett extratåg från Trelleborg tlU Oslo såsom ersättning för ett tidigare
inställt tåg. Huruvida dessa tåg kunna framföras ar på grund av Isförhållandena ovisst.I
varje fall" förefaller det föga sannolilrt att något tåg från Trelleborg kommer till stånd
den 13

Henrik Wrede
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Till Utrllcesråäet S>SUderblam

Eållgt mitt tidii^are vmderliandsrieddelande flm-eo sidil antaGa,att

de tyslca peKiittenttransportcma 1 rllrtnlne mot Q^rslcland IcoitH att becranp-

sas i avseviird grad,nedan dtirsaot transporterna 1 nordlie rilctnlng till

Norge koiuja att fortgå i oförändrad omfattning,

Terlcstaild kontroll av reoandeupi gift erna mder de senaste dagarna

visar följande siffror:

a/ överskott'-t i sydlig riktning utgjorde den 31/1 194S 103S6

b/ antalet resande i tågen till ooh från Oslo utgjorde:

??&. till Tyskland till Norge Underskott i sydl.rikta

Februari

Febnwrl

1

S

3

4

5

6

7

8

9

7/

975 983 8

936 1005 69

946 989 43

899 986 87

906 1569 663

903 987 84 . ■ ' J 7 <>

537 1003 466

C40 1004 304

574 954 380 s:na 2.164

o/antalet veswÉe i tågen till ooh från Narvik utgjorde:
Dag till iyskland till Norge Underskott i sytflig rikin

1

3

4

6

9

'/

193

433

436

38S

O

347

36S

403

347

154

83

50
+ 333



Av saraianstullningama fjjaineå att trafiken till och från Oslo Undrat karaktUr

och att tågen i sydlig riktning icke lUngre äro fullt utnyttjade,Id underliandoförfrå-

gan från stationsinspelctoren i Hälsingborg har frän tysk sida upplysts att anledningen

hUrtiU är att man begrUnsat pemiioriionema från llorge och att man liade att förutse

en sådan begränsning under en tid av minst tre veolcor,Trafiken från och till Narvik

företer Unnu ingen påtaglig ändring.JUraför r.ian do tre senaste tågen i rilctning mot

llorge med de tre motsvarande tågen till TyskLond finner man att i stort sett soiria

antal resande befordrats i båda riktninf;ama.

överslcottet i sydlig riktning,vilket den 31/1 utgjorde 103S6 har t.o.m, den 9/2

minskats till 8494.Under samma tid var alltså överslcottet i nordlig riktning 1032.

Härvid är dock att närlca att ett sydgående llarvikståg medtagits,vilket icke liar någon

motsvarighet i nordlig riktning.




