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TzafUcBltxiatloneB vid dn Breneka JBnrrB{[ama har undar Benasta

• halvflr varit sjmnarligaa ansträngd» I vfisentlig män hw härtill hldr^

git dan omBtandif^sten, att knappheten på kol nBdvändlggjort tranaportar

aT vad i BQrokat hatydanda omfattning» Xvan i Btrigt har godatiafikan an

dan för andan stigit i anmärkningflyärd omfattning» Så man andar komnaada

tid måste räkna med ioka an förSättrlng 1 kolaltuatianan utan tvärtom a»

Bjankanda import av atahkol ooh trafikeitdationan även i övrigt evillkoiT'

ligen kräver att raglarande ingripande« därest de ytterligare ökningar .

eom torde vara ofrånkomliga haträffanda vedtraneportema ekola kanna, af-

faktasras, äro omedelbara åtgärder nödvändiga»

Tid dan allmänna aftareyn, erna med anledning härav företages inom

jämvägeetyraleen, i syfte att åstadkoM» begränsningar i godetrafikan

måste Jämväl transitotrafikan appmärksammas» Enligt ds grandlägganda '
överenskommaleama framhållas nämligen» ett åtagandet om transitering är

baroande av da trafiktakniska möjligheterna» Bet rör sig härvid ioka om

ändrade grundar för da s.k» pexmittanttraneportamB.utan är det när-j
maat godetraneportema, som tilldraga sig intiaeea» I

T

1, Traneitotraneaortamas allmänna omfattning» Oodetraneportema

från lyskland till Horge ooh Tinland har mdar 11 månadars-parioden Juli
1941 - maj 1948 omfattat i runt tal 19»00Ö godevagnar, motsvarande i m®*^
daltal per månad 1»700 vagnar» Att tänka sig någon mara aveavärd ned-

prasening sv detta vagnantal låtar sig väl svårligen göra» Förslagsvis

torde man väl» sedan numera f örbindaleama på Finland blivit långt tryg-
;  ' . -v.

gare än da voro under sommarhalvflret 1941» kunna räkna med an sådan

gränening att totala antalet vagnar par månad från Tyskland i medeltal

skulle komma att uppgå till 1»600»

Om sålunda vagnantalat i ooh för sig ioka i främeta rummet tilldra-

gar sig intresset i '"wiaw mån än» att man måste skapa garantier för att

insen ytterligare kopifa^ tt^l. stånd ooh i stället en mindre ,

grUnening eftersträvas, är det framför ailf ojämnheterna i godstransp^

tamas omfattning» som bör ägnas uppaärksnmhat» Sålunda v^pvisar a3Mnpal»f>

vis maj wåned innevarande år an godsmängd om i runt tal 2»900 vagnar frte

Tyskland till Norge ooh Finland» medan motsvarande tal för mars månad var

645 ooh för februari 1»200. Bär beröras endast godetrafikan från tl^rsklaw

i riktning mot Norge ooh Finland» enär dan eydgåenda trafiken saknar

intresse i detta sammanhang» Bet är uppstart, att dessa vartationer^lj^
avsevärda svårigheter i en tid» då txafikbelastningen är anmärkningsvärt

. stor» i^t exakt, vagnnrtalet till dag Sr måhända omöj-

de nå S^ge. itt däremot fixera eij FT torde io-
ks våjla svåri^ter med hänsyn tiU trjawortema i hnyudsak numer»

-.-T™™.- ■
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fzaiggå BjSledBB oob att jHrovBgBtxanBport^nM endBst irtgtSxa itt' relativt !
undwroxditBd dal i dst hela. 84 tillvida ookaå ralativt an-

Icalt till, att det endaat rSr Bit cä tlllfiSxBela, vllkea ju låter eig

tSmUgen tU. herBtmas på fOrhand, nadaa d&reaot aldrig fSruteattBf att

någ^ iMIgrSiiBiiliig alcnlle Bke av de uera. Bfåj^l^IBBwlåga uadattfDrBBllnBaBB^

portenia-arBflmdeebe*. ■■

Héd haneya till nu rådandB txaflktélniBka uöjllåheter har styrelaea

aett Blg uBdaakad att fixera den godaaangå, 8«a kia traaolteraa genea

Sverige» till en keaniltet aea IdBe aft •• rOoaMs i, vagnar - Sverftiga vad

BOB fraatSrte t aedaltal under aåaaderna juli 1941 v naj 1948 eaofe att .

ditma fcvantltet nSate fBrdelaa JOut Sver de olika nåilidania med 160D hOaet!

"*1"? Tffflfff. nar manad. HBlftea av den» kvot må ̂ mpgChna i riktning till

Hoxge ooh hälften ti^ Finland. Det fir därut^r dnakvBrt, att vagnaata»

let aåvltt mSjllgt fördelaa Jämnt över aflnadea 1 daae helhet eller med

andm ord, att antalet vagnar per daff tlU reap. Norge ooh Finland loka

överatiger

8. Trananortyrna mellan M<pa" 77)1 ,pi1l|l11ll'1 under alla opr j
atändigheter den koldrlvna linjen Baparaada • Boden anmt därutöver endera |

. den koldrlvna linjen fxdn Oatereund eller oek hnvudUnjen norr om Exylbo, ;

Då anledningen till de heaparln^åtgärder, aoa jämvägaetyrelaen nu mSete
vidtaga dela ha aln. grund 1 knapp koltlllgåag dela 1 befarad överbelaat»

ning av järnväganätet, framför allt norrlpadallnjerBa, där vedtraaapa(cter>

na domlnexa, är det uppenbart, att man med alla medel bör efteratxBva att

daaaa tranaporter nédbrlngaa. I Ikttaata rusmet gäller det afidana trana»

parter, aom fremföråa frfin Charlottenberg. Styrelaen anaer alg framdalea

förhindrad a*t iTTCTTn^T ffTlffl "TTTHiffTi "ffl Vnm ffWW:

föraa nå noraka .läraväaar. STxanaporter tlli Finland m&ete därför obeting
at fTamföraa via Sterllea ellar BikagränBen, däremot ej från Charlotten

berg. På aamma aätt bör traflkeB till Norge gå kortaat möjliga väg genom

Sverige alltaå endera till Komajö ellW Rlkagräaaen,

9. Tranenortema frän Norae till Norae. I anal^ med vad aop
aagta under 8 ovan, böra deaaa tranaporter ftamdelea begränaaa till inaaa-

portar mellan Storlien ooh mkagränaen ooh även här är det önakvärt, att

trénaportema 1 möjllgaate mån begränaaa. Taä, aom kan föraa ejövägen,

bör obetingat gå ajöledea. Btt alldalea apeoiallt Intreaae tilldrager alg[{
1 detta aairnnawhatig tranaporter 1 tahkvagnar. TaUkvagnama mfiate nämllgoh'

gå outnyttjade vid åte^ranaporten ooh tager därlåettos eit oproportloner»

ligt Btort tranaportutrynaa 1 anapråk, varför^deBaa tranaporter 1 frBmata

mmnat böra bort. Härtill kommer emllertld att tranaporter av tmdEvagniir

under aenare tid vållat betydande <nak OiSh varit förenade med påtagliga

rlaker, Bld efter a^n bor nämllgtn Intrtffal» att tanfcvagaarna på grund
av brlatfälUgheter eller ftverkaa hÉft|ä^pM, varlgofoai betydande brend-
faM mfieH ha aiaétta f Hed bkaayn aåväl här»

mad hänaim'till tomdrait^^ii nåate ety*'
i-limå.- - '. ' -' ' i" ■ ■ ■ ■'Psiéi'- . '. T-



3.

relBen aVbSja dyUka transporter fSr framtidsiit helst som dessa transpor

ter relatirb enkelt torde kunna ske sJSledes. Set rör sig ju här om för-

h&llandeyis små kvantiteter.
I

I
i

4. Permlttenttransnortema skulle i princip icke komma att påverkas

av planerade hesparingsåtgSrder. Bfiremot torde det vara anledning att

upptaga till hebandling frågan, hur man skall kunna hihehålla llkformig-

hstsn mellan ds sydgående och nordgåends transpcrtema. Om prlnoipsa som

sådan torde råda full samstämmighet, svårigheterna att 1 praktiken upp

rätthålla principen är emellertid påtagliga, ooh överskott i nordlig

riktning ha tid efter annan uppstått. Få denna punkt vore det önskvärt

med förslag. Lämpligast synes härvid vara att införa någon hestämmelse

om, att veckokvoten icke får utvisa mer än en viss differens, därest ic

ke ett tåg skall inställas följande vecka.

51 Tidpunkten, då ovan herörda förändringar skola träda i kraft,

herälcnas hllva före den I3/7 1942.



4  Avskrift.

Kungl. Utrikes
Departementet. Strängt förtroligt.

t.f. Kabinettssekreteraren.

P.M.

Idag på eftermiddagen infann sig ambassadrådet Dankwort hos mig

sedan han, enligt telegrafiska instruktioner underteoknade av ambassa

dören Hitter, beordrats omedelbart bringa följande till svenske ut

rikesministerns kännedom.

Den 14- juli hade den svenska järnvägsstyrelsen skriftligen med-

délat den tyske transportoffioeren i Stockholm, att från den 1 augusti

komme att gälla en nyreglering av transitotrafiken, emedan en begräns

ning av de tyska materieltransporterna nödvändiggjord:s till följd av

de inre svenska transporternas behov. Med anledning b^aviålle tyska

regeringen erinra om, att enligt transitoöverenskommelsen av juli .

1940 permittenttrafiken visserligen vore till antalet begränsad men

materieltransporterna obegränsade. Tyska regeringen räknade för sin

del ej med en minskning av transitotrafiken utan med en ökning. Därför

hade hr Dankwort beordrats genast uppsöka svenske utrikesministern

för att ingiva en gensaga "Einspruch erheben" mot en ensidig begräns

ning från den 1 augusti av transitotrafiken från de svenska järnvägs-

lEyndigheternas sida. En sådan ensidig ändring kunde ej erkännas. Om

svenska regeringen så önskade, kunde diskussionerna om transitotra?-

fiken i juli 1940 åter upptagas. Tyska regeringen hemställde, att

tinder tiden svenska regeringen måtte tillse, att status quo ioke ändra

des.

Stockholm den 21 juli 1942.

Söderblom.



^tJNGL. Utrikes
Departementet

a  ■■ ' 'i '

rtflXi ■ äb ■' '- "ä ' • ■

.''I • ■' ■ • ■• • ' "■ •■

•"'•Sil.-' «•■•'■' - '

-.8?; ^ ■'

■. yir .. .,0-;. ■

•• ' • • *' ' •. . -t. ■ ' ' •
, j, ^. . > :;v hTit fir-.

.  ••• • ,1 :

U!J

rf ' ^ rrf ■

-ii"

\

jUl^ iiyi;iaawl|ig av SgrakA BMklolcttlngBlli 4éå:23.' |ttll 1942 gjorAE
frMÄtailning rörande den tyalsa tranaitotraf^n gaoGa'Seeri'gé :h«r""

jTTiingT y „^i;lfcea^pagteinaiatet .tijgli|Baritt»d aaf8»a'J81|^e»
Slsaa torite ▼a^a^iBei8WokI^JBge« Jlialc8Jrt, ^

. ^,de det oeiiBBW.
atrBv^g^.!,!^ff^iil,,hagi MjyJur jflanrniartaaaaiiaigl^n'^-^^ kSnliid^a-

,,glt, ,8.'^* knap^ten pfc ketl aödvändlggåert *raaa]i)ert av ved 1 Byeket '
lietydl^a jpnrfaWnlng. jXyen 1 övrigt liscr godatraflkemuidan f8r nädail

n^y■l»;lqy^Hgav^i^fA,■gyad..' BrfareiÄétéifSBHftpåÄ"^ siBtlldfto vlatér
. ^ ^ .^ivaöViS^ l4dYJiande»,>te8WfctrafilB»vårtgMte«!»'^lWöMÄ

- . 8tuad|g|a ^i%9»d«5SWt
viset alga^wrt^nj^ligea n^hiäneui^cattfirld1«ii réglering
de gqdatrsfikan ,1 deaa toltot» Däi^d Har mn alfvetVia ioke IranaaV '
tinrfigA att jajwäl taga i betraktande den nyoket avsevärda tranaitötrÄ*
fik för tysk räkning, son äger ruii i>& avénäte "j^iavägjor. Upplysnings
vis må nämnas, att transitotrafiken av gods genom Sverige för tyska

'■ försvarsmaktens räkning uppgår till* räknat i tonkllometer, inemot
20 ^ av de svexiska järnvägarnas totala godstrafikarbete.

I detta sammanhang hänvände aig Kungl. Järnvägsstyrelsen redan
1 Blutet av juri till transportoffioeren vid tyska beskiokningeh i
Stockholm i syfte att ernå en mera jämn Tdrdelning av materieltrans-
portema. Beträffande de tyska personaltransporterna framfördes Mr-
emot ej något som helst yrkande. Tad angår naterieltransporterna 1-
frågasattes ieke heller någon minskning» i stort sett hoppades man
tnwna i avseends å sistx^öanda transporter bibehålla status quo. Bäzie.
vid såg man sig dock nödsakad att fixera den godsmängd, som kunde
transiteras genom SverigOf till en kvantitet, som, räknat i järnvägs
vagnar r ioke överstege vad som i medeltal transitersta under måuader-
na juli 1941 - maj 1942. Btt '^^sentllgt önskemål från svensk sida
var vidare» att denna kvantitet skulle fördalas jämnt över de oliks
mknaAm-fMä, då framför allt ojämnheterna i godstransporterims omfatt
ning visat sig utgöra en utomordentlig belastidLng på det svenska tra-

;j5, , jpknätat* JÖenna noxmallsering av godstransporterna avsågs träda i
'  kraft den 15 juli. Sedan från tysk sida anaälts ökade transportbehov.



har Kxmgl. Järnvägsstyrelsen efter ytterligare tindersökningar dels an

sett sig ktinna vidtaga vissa jämkningar i den praktiska tillämpningen
av ovanstående prlnoipprogram, dels förklarat sig beredd att, då ishin-
der nppstå, diskutera en temporär ökning av transporterna till Pinland.
Samtidigt medgav Järnvägsstyrelsen, att den nuvarande obegränsade gods-
transiteringen finge fortgå till den 1 augusti.

Hämied har man från svensk sida sträokt sig så långt i tillmötes-
gående, som med hänsyn till trafiksituationen över huvud taget är möj-
ligt. Bmsllartid möter givetvis intet hinder mot att fortsatta över-

läggningar mellan järm^gstekniska experter äga rum i syfte att under-
i ■vad ■mån speoleila tyska' önskemål i ett eller annat avseende kun-

na, tillgodoses. ; : " ,
Kungl. IJtrikeadepartemantet'.tillåter sig sltrtligen erinra om att,

:3.äml3^ den svenek-rfcyska transiteringaöverenskommelsen av den 8 juli
, .ib.r^itotrafikBni/beträffande materiel uttryökligöh angivits icke

9.v6n3k4.txafiktekniaka;miöjlighéterha.- iet-måste för öv-
ligga i; S.akeiBSi natur:, att en sådan transitotrafik iol» rint-

MlS?? ,?å taga e.nr omfattning, som allvarligt inkräktar på Sveriges
eg^ livsviktiga transportbehov. I detta sammanhang'må' omnämnas, att
®°liS®' . ^"'räkningar ett totalt tillgodoseende av de tyska önske-

materieltranaitering skulle innebära, att fär-
^elaåe^aa- m?llan Tyskland-Danmark ooh Sverige till praktiskt'taget

aknlle komma att utnyttjas för trahspbrter^av tyskt försvarsmakts-

_ Stockholm den 29 juli 1942.
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H EM LIG
Oenna entockning verkstiiKd
I utrikesdepartementet jämlikt
kungörelsen den 21 juli 1937
nr 751,

P.M,

Stockholm den 11 augusti 1942.
överlämnas till överaten Friherre
Wrede, Kungl. Järnvägsstyrelsens,
inilitärhyrä,^^ kännedom, ■ •

t.f. Ohef för Politiska

Närvarande:

Kabinettssekreterare Boheman

överste Wrede

Major von Horn

Sekreterare Hägglöf

Gesandter Dr. Schnurre

General v. Uthman

Oberstleutnant Berling
(Chef för "Holmatsstab
Nord"i OKW)

Major Maenss

Till en början lämnade överste Wrede en exposé över trafiksitua

tionen på de svenska järnvägarna. Han framhöll bland annat, hurusom

re^an tidigare under kriget vid några tillfällen trafiken hotat över-

stiga järnvägarnas kapacitet, vilket nödvändiggjort vissa nedskärning

ar och reglerande åtgärder. Därvid hade emellertid icke - såsom ju i

ooh för sig varit rätt rimligt - de utländska transitotransporterna

begränsats*,i stället hade inskränkningar införts särskilt i don svens

ka persontrafiken. Bristerna i kolförsörjningen nödvändiggjorde i år

vedtransporter av större omfång än någonsin förut,och det svenska

järnvägsnätet komme under hösten ooh vintern att belastas intill grän

sen för dess ki^iacitet. Särskilt hård vore belastningen på den enkel

spåriga sträckan Krylbo-Bräcke, den enda genomgående godstrafiklinjen
mellan mellersta och norra Sverige, överste Wrede demonstrerade med

kartor och tidtabeller, hurusom för närvarande på denna sträcka ett

• tåg passerade var 27de minut dygnet runt. Reparationer och kontroll

av linjen skulle hinna verkställas under de korta mellantiderna. Det

funnes helt enkelt icke plats för ett enda ytterligare extratåg på

linjen. Sedan många år tillbaka vore denna sträcka den hårdast belas

tade enkelspåriga järnv^sträckan i världen. Enbart sedan krigsut

brottet 1939 hade trafiken på sträckan ökat med 50^. På denna lin

je måste nu av utländska transporter framföras icke blott all direkt

trafik mellan Tyskland å ena sidan, Finland och Nordnorge å den andra,

utan även trafiken mellan Charlottenberg ooh Finland respektive Nord-

norge; härtill komme slutligen de omfattande transporterna för tysk

räkning av kol och cement från Sundsvall och Ifirnösand till Trondhjem.

Linjen vore att anse som en "flaskhals" för den nordgående trafiken,

där redan ett maximum nåtts, likaledes vore järnvägslinjerna från Syd

sverige till Kornsjö-Oslo, särskilt den enskilda.järnväg i Dalsland,

där hela trafiken till Oslo måste passera, redan nu synnerligen kraf-
tigt belastade.

Under de senaste månaderna hade nu den tyska, transitotrafiken

tenderat att ytterligare Öka. Någon väsentlig ökning kunde de svenska
järnvägarna emellertid icke bära. För att i god tid förebygga en si

tuation, där till följd av ökade tyska transporter■stockningar skulle
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uppstå, hade Järnvägsstyrelsen för någon tid sedan föreslagit en gräns,

vilken dessa transporter icke finge överskrida. Denna gräns hade mot

svarat det genomsnittliga antalet inkommande tyska vagnar under de

tolv månader, som förflutit efter det tysk-ryska krigsutbrottet d.v.s.

perioden juli 1941 - juni 1942. Antalet från Tyskland och Danmark till

Trällfi borg-Malmö-Hälsingborg anländande vagnar skulle i enlighet här

med icke överstiga sammanlagt 1800 i månaden.

Även Kabinettssekreteraren underströk, att Järnvägsstyrelsens

aktion, såsom framgått av överste Wredes muntliga framställning, dik

terats av en önskan, att sedan man funnit, att de svenska järnvägarna

inte skulle vara i stånd att bära någon ytterligare ökning av den tys

ka trafiken, försöka i god tid och i ömsesidigt intresse förebygga,

att svårigheter och missräkningar uppstodc genom att trafikstookningar

,Ä,inträdde,

Envoyén Schnurre, liksom de övriga tyska representanterna, fram

höll att man på tysk sida med glädje erkände, med vilken effektivitet

de svenska järnvägarna genomfört transitotransporterna, och betygade ,

i vilken tacksamhetsskuld, man med hänsyn härtill stode till den svens-

/^^ca järnvägsledningen. Envoyén Schnurre fortsatte ised att framhålla,

att man å tysk sida nu väl insåge de svårigheter, som de svenska kom

munikationsmyndigheterna hade att kämpa med, k andra sidan hade de tys
ka myndigheterna att rätta sig efter vissa tyska militära behov. Man

kunde icke godtaga, att från svensk sida en gräns fixerades för de

tyska militära transporterna, vilka transporter som sagt motsvarade

oavvisliga militära behov, lösningen borde i stället sökas däruti, atb

man å tysk sida sökte inskränka transiteringen per järnväg genom Sve

rige så mycket som möjligt. Det vore å andra sidan icke möjligt att i

förväg fixera, vilka kvantiteter som hörde transporteras denna väg.

Det vore därför önskvärt, att godstransiteringen genom Sverige tills

vidare finge löpa vidare utan någon fixerad begränsning å svensk sida,

samtidigt som man å tysk sida vidtoge alla möjliga åtgärder för att

på olika områden inskränka trafiken. Herr Schnurre, överstelöjtnant

Berling och major Maenssredogjorde därefter för de åtgärder, som i
— .gfiriaTi-h syfte å tysk sida komme att vidtagas. Man skulle i största möj-

xiga utsträckning dirigera trafiken från Oslo till Nordnorge på norska

järnvägar via Trondhjem och därefter över Storlien till Narvik och

hädanefter endast i nödfall taga järnvägen via Charlottenberg genom

Sverige i anspråk. Man ämnade likaledes i möjligaste mån avlasta färj-

(^^;rafiken mellan Tys kl and-Danmark och Sverige genom att i stället verk

ställa godstransporterna med fartyg direkt till Norge respektive Fin

land, I fråga om transporterna på järnväg av mineraloljor från Syd

norge till Nordnorge märktes, att man för närvarande å tysk sida icke

disponerade över några tankfartyg, vilka kunda användas för att i stäl

let transportera oljan till Nordnorge, Finge man chartra några svenska

tankfartyg, skulle däremot järnvägstransporterna av mineraloljor till

Narvik kunna inställas. Vad man önskade vore tankfartyg med ett ton-



nage mellan 500 - 1500 BET, Helst 'borde de icke vara större än 10,000
BET. Man ansåge sig be>;öva tankfartyg med ett sammanlagt tonnage av

c: a 3000 BET. iven om .lågon sådan omläggnlfig till fartygstransporter
icke'komme till stånd., .lovade man dock att icke sända några tankvagnar
via Charlottenberg ut in hädanefter endast via Storlien, - Ka^binetta-
sekreteraren
• v ■ ■

va frågan om

va^är toge nämligen dubbelt så stor plats som andra vagnar, enär de
icke kunde utnyttjas(för inhemska transportbehov på återvägen utan då
måste gå i tomme. Kan bad att få återkomma till tanktonnagefrågan, se
dan den här prövats, ~ I syfte att minska transiteringen genom Sverige
komme man å tysk sidä ̂ are att i möjligaste mån dirigera godsför
sändelserna till Piiilahå direkt via Haparande i stället för att, så

som hittills i vis = i utsträckning skett, först låta dem gå till Norge

och därifrån vidar' till Finland, 'Vidare skulle man å 1ysk sida för

söka inställa trarsporterna av gods och cement via Härnösand-Sundsvall
tjll.Trondhjem cch . stället befordra dessa^varor sjövägen ända till be
stämmelseorten, - "ajor Maenss frågade, huruvida från svensk .sida nå
got hinder mötte : 't att en del av godsförsändelserna i stället för
med färjorna skic ides med fartyg till isfri svensk hamn, helst Göte

borg, och därifri' med järnväg vidarebefordrades till Norge eller Fin
land. Från svenä isida framhölls, att häremot icke mötte något prin

cipiellt hinder, åvitt gällde den vanliga godstrafiken-, krigsmateriel
önskade man däre it icke mottaga på detta sätt, d,v,s, med omlastning

i svensk hamn, t. sot som man å tysk sida genast acaepterade. Det vore

huvudsakligen 1: /amedel, som man önskade sända denna väg. Major Maenso
erinrade vidare . -i, hurusom i vintras medgivande lämnats till att un

der den tid, då iialofjorden var tillfrusen, mineralolja från Tyskland
fraktades sjövS i till Malmö, där lagrades i transitolager och efter

hand vidarebef rades till Norge med tankvagnar. Några mineralolje

transporter de .väg hade förra vintern icke i praktiken genomförts.
Han ville fråg ')m samma arrangement i händelse av behov kunde till-
lämpas instuni; de vinterv i så fall skulle det ur tysk synpinkt vara
förmånligast ( dt lagra oljan icke i Malmö utan i Göteborg, Kabinetts
sekreteraren i'äe sig icke kunna för tillfället ingå på denna fråga.
Sedan saken u ■ i.?rsökts skulle man å svensk sida återkomma,

"^'"^TWoy^n,' ipmirre framhöll härefter ånyo, att det syntes önskvärt,
att transitol . »fiken, för vilken de tekniska förutsättningarna nu så

tydligt klar;.- /j^rts, tills vidare finge löpa vidare utan att några på
förhand uppg »ijda begränsningar från svensk sida tillämpades, men med
de inskränks: Vi^r från tysk sida, som man nu redogjort för. Kabinetts
sekreterare} tiamhöll, att detta icke mötte något hinda-r under förut
sättning lii i. ist, att man hade klart för sig, att de gränser, som
från svensk ^.ua angivits för tränsiteringens omfång, verkligen repre
senterade 4 ! jmgefärliga maximikvantitet, som de svenska järnvägarna
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under instundande höst och vintersäsong skulle kunna mottaga, Mari kora-
me å svensk sida givetvis att göra allt för att mottaga och transite
ra det antal vagnar, som anlände. Visade det sig att det icke gick,
så finge man å tysk sida finna sig i att det inträdde en sto ökning
och att åtgärder vidtoges för att anpassa tillförseln efter järnvä
garnas kapacitet. Om så bleve nöävändigt, finge man då åter upptaga
förhandlingar, i första hand mellan Järnvägsstyrelsen och de militära
tyska transportmyndigheterna,

Stockholm den 6 augusti 1942*
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Öm tyska transitotrafiken,
ne ' xiii4ar'au^ati månad hade antalet tyska transitovagnar, som söder- :

ifrån anlänt till Trelleborg/Hälsingborg hittills uppgått till i medel-
Il -^ital 90-95 om dageh. (ikillgt YärnvagsstyréliiSnä -äumerå upphåvdå trafikre®^

-•loilering skalle antalet "sSdorifråh anfcomaahde t^nEir söm bekant vai^a
.medeltal 60 per dag,) Under de senaste dagarna kunde dock en viss ten

ns- dens till 'minskning förmärkas'. iPrån tysk sidä hade framställning gjorts

-tamtatt" Köpenhama-Malmö-färjan åter måtto insättas i trafik. Järnvägs-

vb atyrelaen bada härtill svarat, att enbäift'1SteiBingbr-Hälsingborg-fär jän

hadee en maximal kapacitet- av 126 vagnär då'dagen "oeh att tyskarna hit-

-Effisåills^.lefceiafigoh dag försökt fä-så många vagnär-över» det funnes sålunda

MictaännK'platsi på Hälsingborgsfärjan, ' "hlasMialsén^- jör transitotrafiken vo-
\. .are för-övrigt;icke färjlederna utan järnvägSiihjerna i Mellansverige, och

^^^dpssf^yprq-iifom ^tican;^,^rj|g^-iiu, ,ftåyJ..b9lfi.j§t§d«« ahågot insättande av Malm»
,^^jfärjan kpmme därför icke i fråga annat än för det fall, att allvarliga

,  .^störningar Inträffade ^å de andra färjlederna. t- Dat konstaterades, att

■ nssttiial®^ ■|Xs^aii?0^CT®"'' ?^''''- '^S'r'7^r,ande v,yore .;9Q.vagnM!; iOm .dagen söderifrån, v-
T-aK i:bn 0^, trafiken genom Sverige ijnelian lotter vi ihorg^'; så .dirigera.

■  des daixsamma allt jMnrt hUiTOds.aKllgMtiVd.&iOhaVlotåBaWilfg tioh: leks "Viå Stor-

lien. Efter ijifö randat, 4e»itslJftU®iajä.TÄ«' eÄ>;a.saaeå4 Charlottenberg an

lände numera dit en kvantitet av 550 ton per dag.
; ,.v:-

^  Eftersom det i främsta rummet vore trafiken över Charlottenberg,



som i nuvarande läge utgjorde en lielastnitig. fBi? dé s':^;né^ Järnvåigarna,

överenskoms, att Järnvägsstyrelsen skuller rsdan nu"begränSa den ankomman-

de trafiken vid Ctaarlottenberg frän nu gällande 550 ton per dag till

högst 550 ton varannan dag) inom en snar framtid kunde ytterligare re

striktioner i Charlottenberg införae. 550 ton motsvarar ett mindre tåg-

sätt.

Vad beträffar den söderifrån ankommande trafiken överenskoms, att

man lämpligen borde ännu åtminstone någöh vecka anstå med att införa

någon begränsning. Man kunde måhända omkring månadsskiftet augusti

september, då i samband med skörden i Sverige trafikbelastningen komme '

att öka, införa en begränsning .till ett visst jpuimL^ vagnar per dag.

2. Vad beträffar det från tysk sida viå samtalet' den 6 augusti

framförda önskeaftlet om att till vintern tankntrymme skulle upplåtas

i Malmö eller Oöteborg i samband, med transiteri^ av mineralolja till

Korge, överenskoms att man borde avvakta, att tyska vederbörande över

huvud gjorde någon konkret framställning i denna riktning.. Gjordes en

sådan, borde den avslås.

5... I fråga, om den tyate framställningen att,inköpa/sv^nsM tank»

tonnage för att på så sätt erhålla möjlighet-ersätta..Järnvägstransporter

na av petroleum från Sydnorge till Hordnorge med fartygstransporter, kons ta-

terades, att i anslutning till Irabinettssekr^srarens samtal med envoyén

Sobnurre i början av augusti u-^ikesrådet Pägglöf på uppdrag till herr

Schnurre framfört, att det stods-tyska vederbörande fritt att här; inleda '

förhandlingar om inköp av 5.000 ton svenskt tanktonnage.. Läget veve för

närvarande det, att .den tyska sjöfartarepresentanten dr Riensberg i^rhand-

lade.med svenska fartygsägare*.; Bessa,förhandlingar hade tills dato synbar

ligen io;<s lett till positivt resultat. Se närmare bifogade promemoria. ./.

4-. överste Wrede omtalade, att han i samband med förhandlingar med

tyska Järnvägars pre sentant er Just erfarit, att å tysk sida instruktioner läm

nats om att likviden för-do tyska tranäitotransporterna genom Sverige (20 å

25 .miljoner mark per år) hädansftén komme ätt betålas vid sidan äv åiaaringen

d.v.s. i guld eller deviser. TTädén förhandlingarna hade en vies höjning över-

enskonmits av avgifterna för den tyska transitotrafiken.

Stockholm den 19 augusti 1942;;




