
Stookhola den 28 april 1942

Wàâër,

Idgi vi^ ett par tillfm «wi imdèi-^eir iângna vîntàin fHreltonmit, att 
';%Mtey&éJÿi «toskild frsmetöllning f&tt eofirre
MfltöWSI ÉE^artjétaMftM^2*^  ,!$iu*^^ïvgëe fi&n Wer»ifinland

via Haparanda'till BordÜdtire. WTÄiÄ

«V'Jaaaai-i oeîi eti annan i mltton äV oars cfinBd. Vie bâda tillfällena 

^douppatttllta bob villkor, att fBrtekden skulle vara obovEpnad̂ V 

^W-WlMÉeUhr ffitt dcH ^p fattirfW ^  ätt iret lcko rBrde eig bo " 
tâlitar^Wïbanâ utan aMraVO’ W^ôtiheentër \ir nOreaniBatlon Todt° 
aller någon liknma© eeud-nilitar arketsoirgânï »ation. Î  ejnlva veriset 
toMe vldbftda t i l lf  aliéna fe Aandehbavautgjorte av li^fcéW&ep-:
' ÿ&r,•"Vilka iefea 1mro'1evtpning. t e  teödf8i$e et$ ental godW&griar, 
vilka angftvos Innehålla

% uiltten avapria rilrtåffé hfa tiranobortoffioeren vid
'^iln-t^iHnkbinge^ t ilr  aanjvHgôatÿIrelaeh ÿiWrtigaro en frteatail-

? niïis S®' a tt iftgra’ ^ntlnsentor ud^i^^ll% etl^i^k£^u ekullo fä ‘ träne '̂

m.m. A, B 1 e b e r t.
B e r l i n ,



porteras genom Sverige från Haparanda t i l l  W&rvik (två föifcand), resp.

t i l l  Trondheim iott smärre förband}* I samförstånd med oss lämnade 

överstelöjtnant Vrode det svaret, att tr^s;-orterna även donna gång 

kunde få verkställas under förutsättning likväl, utt det, såsom från 

tysk sida bestämt uppgivitc, rörde sig om förband av icke-m illtör na

tur och att de reoonde voro obeväpnade* Tyska beskickningen (r:ajor 

’teenss) bekräftade, att Jet voro fråga om obevi&nad tru|.p av icke- 

m ilitär karakt :>r* Mkaledes b-.kifftade tycka be skick1 ningen p® särskild 

föifrågan, a tt dot medföida goioet, inalles omkring .1'0 godsvagnar, v i l 

ket angavs bestå av M 'ion iergert" (och för vilket någon ansffkan ora tron-

sitolicen© jpå sätt eker i  fråga om a ll krigsawateriel, icke in g iv its ),icke innehöll några vapen eller någon ammunition. •
fen första trunsportcnv(6 officerare, 1 }2 man,.2 personvagnar

och 46 godsvagnar) framför des don 24 -  25 a^ril firän ¿-aparand a t i l l  Har- 

vik. fot visade sig härvid, a. t Jen tyska tr;v p un utgjordes av ett in— 

gsniöröcozapani, ifö r t  tyska luigomaktena uniform*

hnr godsvagnarna donna gång noggrant undersöktes, framkom,att 

i  en av de3au (nr* Hannover 3C650) bland det övrig;; godset funnoo följan

de kvantiteter vapen och ammunitiom 178 st* gevär, 3 et* kulsprutor,

100 band ( «  25,700 s t.; lailc^rutopatroner, 3 st* kudaprutegevör, 1 ot* 

kulsprutepistol, 9 3t* brovvning. is to ler, C40 st* leuleprutepatroner,

10 ©t* rooorvpipor t i l l  kulor.i-ategevör, 162 st, handgranater, 4*176 st* 

sprängkapslar, 18 lådor tändsatoer och 2 lådor lyspatroner* iennu vagn 

har kvarhållita av svenska tullen och står nu i  kiruna*

lon 27 april anlände t i l l  Haparanda en andra transoärt (4 of

ficerare, 77 man), öeetlnerud t i l l  Trondheim* Vid visitation  anträffa

des i  en av de medföljande godsvagnarna (nr. Hannover 25620} 107 gevär,

7 pistoler och 2 lådor geväreammunition. Vven i  detta fa l l  har vagnen 

kvarhållito ( i  Haparanda,.



lä  tredje och sista  transport väntas 1 kväll t i l l  Hapa

randa. Den är destinerad t i l l  Narvik ooh sk a ll omfatta 6 officerare»och 
ca. ISO man i  3 personvagnar jämte 46 godsvagnar* Tyska beskickningen 

har nu i  s is ta  stund (förmodligen med anledning av vad som kommit i  da

gen beträffande de båda första transportena) meddelat» a tt en av dessa

godsvagnar innehåller vapen ooh ammunition* |1an har här beslutat s ig
tillsvidare

för a tt  denna vagn/icke får släppas igenom} transporten i  övrigt sk a ll  

däremot få passera» ehuruväl anledning egentligen förelåge a t t  s toppa 

den 1 sin helhet*

Saken kommer nu a tt  här upptagas med tyske transport- 

officeren* Jag ber att f& återkomma» därest därutöver någon åtgärd 
påkallas även frön Din sida*

Kuralin



KMgl^tffÄiÄdtfpäPféaeÄfffr.

Hed anledning av 'fSrsSlc i i  f l  TOpäosmuggfingli^de 'transporter', som "under de 

senate dagarna 'framförts T Ö r « y s £ i f r ä n  Haparanda, Silad e  

jagUTaJSf HaWé t f n  mig i  dag, "Jäg rwwHSirnamd att medgivande t i l l  ifråga

varande '’transporter givits under'f Srut sättnffig, att 'förbanden iöke varit ätt be- 

t r t t t t a 'm & ic  irupp *oen a t t 'd e W it '1Sél'täo Nfigod-'tveKan'Sm des- 

Ba~ftSm<tMtåmeX UMWWiigt ä£& ̂ d in g^ dHd^ådg-^f t ey^ana ̂ ngpfepade 'Öärittal 

i  deffiatmi'iVÖÄt öim ätW drm ^i^fågdrifdn flW n  ’föTéta

transporten medförts bl .a. 176 gö^ST, f  feili^futor; f  iäijfcNfcéprär, f-«otröa»t-
ooh annan

lio i^ ^ B cfig^ ä igeite^ fia r^ 1!  ,

att b l,a. 107 gevär, 7 pistoler, ammunition 00b annan lidttSsjjlik^fg1 trigéäd^eriel 

medfö«bfl-tfAlte tirédiéitwinopöärtéÄliaöie-%te^barliferfo<5dKöåohäft *fi4r avsikt att 

m edi^ A rä ^ ^ bb -i^ m Ä lrtg^ äri»^ d ä^ igl^ ä^ tn n d -in givitis^ m en  bäd«vtj älv

fallet denna framställning avslagits frfln svensk sida. Jag framhöll“4å?tItöéSBS, 

att de svenska myndigheterna-ibHWit H0  a^pTÖrdi^ver dessa försök t i l l  smuggling 

ooh skulle det ju varit helt naturligt,00 transporterna i  sin helhet b liv it avvisa« 

de, s& snart försöken b livit upptäckta. För egen del tog jag den nonohalans, som 

Ådagalagts ooh den uppenbara överträdelsen av den träffade överenskommelsen, som 

en grov förolämpning, vilken näppeligen vore ägnad att underlätta ett friktions

fr itt  samarbete för framtiden. Jag framhöll i  detta sammanhang, att det var min 

bestämda uppfattning att några *^tferii#isW ”transporter av denna art framdeles loks 

skulle komma att bifallas.

Maenss medgav, att ingen tvekan rått oa de av mig angivna förutsättningarna 

för transporten. Huruvida förbandet vore att betrakta som ett militärt förband el

ler ej kunde diskuteras. Under nu rådande förhållanden voro ju alla arbetsavdel- 

ningar mer eller mindre militärt organiserade. Att vapen medförts beklagade Maenss



liv lig t ooh förklarade, att detta stod i  direkt strid mot de skriftliga in

struktioner han utfärdat t i l l  Toraeå rörande dessa transporter. Händelsen 

vittnade enligt Maenss om både dumhet ooh grov nonohalans. För att y tte rli

gare belysa den nonohalans, som kommit t i l l  uttiyok, överlämnade jag t i l l  

Maenss den papperslapp, som en av tränsportbefälhavama lämnat såsom "Son- 

derausweis". Maenss behöll denna ooh uppgav, att han ,.8 kul le påtala slarvet. 

Maenss beklagade ånyo det inträffade ooh framhöll, > tt  han ny oket väl för

stod, att de durfthetor,sppi gjorts, ^kulle komma att verka på sådant sätt, 

att transporter av denna art framdeles ioke skulle beviljas.

Jag tog därefter upp frågan om ändrade grunder för Hufeisentransporter

na mellan Storlien ooh Narvik. Härvid framhölls från min sida, att det ur

rent järnvägs teknisk synpunkt vore önskvärt att få tågantalet på Inlandsbanan 

reducerat ooh att i  samband därmed ändra transporternas karaktär t i l l  rena 

ex̂ s onalt ransport er • .Två ̂ sådana skulle framföras per veqka* varvid liksom 

jm*Ade jCör_Torneå ayse^da..personvagnarna ^skulle m e d f %r By^tuelja jgp ĵi- 

vagriar skulle i  pripcip..ledas ..över JJräoke -  Boden på den elejjip^fie^aåe Jjin- 

je». . ^ndast i  sådana undantagsfall. då ty slet, ^ I j p p h ? ^  .qfv&nkom-.

’ 9 ^det f̂pLO^ort îTia ledas ö êy I^landsbanai|t .,.qoJa härvid. skullp.

personalstyrkan b̂pgr îsap t i l l  ett .fåtal man..

T. Major Maensei uppgav, att han. £pr.,sin; del anslöt, , .ŝ g ti,l} det skisserade 

..men.jSj l̂v ĵlljeti.måste inhämta besked från Oslo.pd^ ;därfi3r .pkuile.

til^jfrågsn.;

Slutligen;>cia .̂pnti|3pd€|.j,ag M$)pr Maenss Tpm, fttt po îsqn faWUili ' 

syen.sk järnvägsman,, spjaetulit oigarretter .pohysp ît i  Hufr

;eisent ågen.

..;v Stockholm den 29* april 134?• r . 1

#enrik , ¡Wrede.


