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tJtrikesrädet SSderblon,

överatelöjtnant Wrede,

Major von Horn,

Sekreterare HägglBf.

X • OverstelSjtnant Wrede meddeladet att transporter fbr

tysk r§kzilng av mineraloljor från Tyskland till Norge eller från

Tyskland till Tlnland i regel ides alls fBrekomma. Någon gång

kunde det hända« att någon eller några, mestadels då Bppna vagnar

med fotogenfat eller dylikt anlända med färjorna för vidare be

fordran till Norge eller Pinland. genomgäng av transportan-

mSlningama under maj månad baée dBrémot visat, att tinder iaämnda

månad 150 tyska tankvagnar transiterats fi-ån Charlottenberg till

Ne^ikl Med undantais 15 vagnar^ vilka beteisknats såsom inne

hållande "Betriebsstoff", hade samtliga ann^ts innehålla "Bensin'

Tankvagnama kunde beräknas rymma 10 ton eller 150 hektoliter pr
•ii n. > i;
Styck.

Transitering till Narvik av tyska tankvagnar hade på-



gått sedan i Tintras. Några större kvantiteter hade det icke rört

sig om och den ovan angivna siffran för maj är relativt hög.

Tankvagnama voro ofta i ett dåligt skick och många läck

te icke obetydligt, vilket kan sägas innebära eldfara, särskilt

under sommarmånaderna. Set överenskoms, att övlt Wrede skulle för

anstalta om att i Charlottenberg vagnarnas tillstSnd under den när

maste tiden noggrant kontrollerades, så att material samlades för

ett bedömande, huruvida anledning förelåge till en inskränkning

ur säkerhetssynpunkt av denna transitering.

Genom generaltullstyrelsens försorg borde vidare utred

ning införskaffas om arten av de mineraloljor, som vagnarna inne

hålla.

1"^, Såsom transiteringen av tyskt gods för närvarande gestal-

sig, förekommer i icke ringa utsträckning, att tyska vederbö

rande sända även gods, som är avsett för Finland, i första hand till

Norge, varifrån godset sedan skickas vidare till Finland. Transi-

k_Jingen genom Sverige av tyskt gods till Norge innefattar sålunda

även en hel del gods, som egentligen är avsett för Finland, het

överenskoms, att örlt Wrede skulle för tyske transportoffioeren fram

hålla önskvärdheten av att allt tyskt gods till Finland transitera

des direkt dit.

III. Ovlt Virede skulle vidare söka träffa överenskoimnelse med

tyske transportofficeren om att transiteringen av gods från Tyskland

till Iforge-jskulle så regleras, att varje månad transiterades 800 å

900 godsvagnar men icke mera.

Enligt hittillsvarande relation mellan de totala gods

transporterna och krigsmaterieltransporterna komma vid en transite-

r^ng av 800 å 900 vagnar i månaden omkring 500 av dessa att vara

ibl^ade med krigsmateriel. Varje vagn kan beräknas vara lastad med
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olrka 5 ton krigsmateriel. Transiteringen ar krigsmateriel till

Borge pr månad skulle på så atttt komma att uppgå till ondcring

2.500 ton.

!▼. F8r att såkerstBllat att permittenttrafiken icke tende
rar till Srerskott 1 nordlig riktning vore det dnskvårt, att med
tyska vederbBrande uppgörelse txtlffades, att det för varje vecka

faststBlldes, huruvida ett överskott uppkommit i nordlig riktning,
och att.dBrest så bleve fallet, trafiken under näst påföljande veoka

gestaltades så, att det i^pkoona överskottet utjämnades. Sn sådan

reglering borde bestå så IBnge risk annars förelågs för ett över

skott 1 nordlig riktning. Därest ett överskott i sydlig riktning
uppkomme, vilket c^ma finge ske, skulle någon dylik reglering dBr-

«B0t ioke IBngre behövas. Ovlt Wrede skulle upptaga Bven denna frå

ga med tyske transportofflceren.

Stockholm den 15 juni 1942.
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Närrarandat kablnettasekreteraran

överstelöjtnant l^de

maj ca? von Horn

seloreterare HM^öf*

Det framgick av de uppgifter, som Eungl, jamvägsstyreleens 3?9,-»

presentanter lämnade, att i slutet sv 1941 ett antGtl tyska tankvaguay
transiteradee genom Sverige f^fin I^ekland till Korge» Ta^aarna glngo
därvid givetvis ioke i toone* Tkider ipndtwcauds &r ha däremot i genda-,

snitt ioke mer än lO vagnar i mfioaden passerat ftrån Tyskland genom Sve
rige till Horge, undantag dook för närs nänad, dfi till följd av isför-

hållandena ett något större antal vagaa* tranaitorades, Transiteringen
av petroleumprodukter irån Tyskland till Finland har varit ännu mindre

(under de eenaste 8 månaderna har från Tyskland till Finland transite
rats sammanlagt 180 vaeosr men sammanlagt 540 från Tyskland till Norge)*

I  . .. , ,

Transiteringen genom Sverige firån en norek ort till en (uuiau (d*v«
antingen Oharlottenherg — Narvik eller Storlien •• NosHrik) har under de ''

senaste 6 månadenia i medeltGil uppg&tt tlU 140 vagnar i månaden* Uhder
de sista 3 månaderna (april - juni) har denna traneltering Norge - Norge
uppg&tt till i genomsnitt ett hundratal vagnar* Zastkapaoiteten för
varje vagn överstiger ej 10 ton*

Enligt Bvenslia militära bayPaiineaflf motsvarar tillförseln till
Narvik genom Sverige av petroleuoprodulrta» (10*000 ton under 8 månader)
unge|^ 5 av de 1 Norge förlagda tyska, marktrupfs nias behov* Vad
tillförseln genom Sverige till Narviksområdet beträffar står det klart,
att även om mtn helt oöh håller borteer från den tyska flottans ooh det
tyska flyget# hohov, denna tillförsol t| ong tillnärmelsevio torde täoks'
ds i Nordnorge förlagda tyska truppowas behov* Om man beräknar att
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3 h A tyrékB. divisioner ttro förlagda till Hordnorgei skalle tillför

seln genom Sverige räoka till att t&^aa ongefär X/3 av derae nlnBral-

oljeföztouknlng. Qa nan åter tänker sig» att tlUförselh ̂ zxom Sv«rir.
o

ge uteslutande skulle gå till de 1 ISTordnoge förlagda flottstrldslaraftos

not skalle hela tillförseln räoka till att hålla 2 k 3 tyska Jagare

1 gäng*

Stocdsholm den 29 Jakl 1942*




