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" jag amu SvarBBada avddlft'åylskxivdliia tx6u is&wj^ieioittwxtn
Tid t^ka lagationan avenscn j&RlnWgBéti^le^ waMSkrtaal^

. iTid da :iTOtllga faateddllnéiBTBa>ddg'j3g.fedaaattyttyaad<>iatt Bvaawft

avlBnaaS dan 14» jnli p& afta^ddagan» 1A aaallafffeid da igralia rapraaaataataxna

lokB voro aafcrfidfbara vid aSmida tidpmtMt .Svaj^Badas avarat mad bad till txaas-

portoffloaraa ooh .lamnadaa da mnitllga .^aaaaatarax^ vid dta aid^_* sob styral-

Baa i;8r .^ tjrska rap^Baj^aatamj , ^aka rapreB<mtaa-
tama, a& Baart Bkrivalaaa aakonmit, kaiiats till ̂ ka militBxattaohda, dBr aa

i} :i U fil 'i. v"'-' i i '■ ■ . r. \t5v'LV>\t ■■ V>>v ■'

gmaa^ig a.^ Bvarato iaaata&ll akatt*. Ar pare,<!B]^^ aaqtal nad da olilca riapvasaa-
taataena •> (hrarataldjtnaat Staltaar, Vadar Haanaa oab Majoraa, Baiohalialnixath

• fvaogpiok att 8vai?at taappaet inaabuarlt någon Bvosrafkninga Major Miaenaa

uppgav bX*at| att han ju endaat haft att aainnafatta anohonålon» son fraatfSrto
W  irfia ti^aaapogrtavdelaiiigama i Horga edh Vtolam, ddk ajBlv inaåg, att da fma*

'  fradWlil att dat skälla yaim aki^, «a nak i bada afigoa, aoa rSigaåM sBga
ifxfin pi aaaaa s&tt, ara jSxavBgaatyralaaa gj^* Haa akolle aater aädaaa förhåll

Uiklaa aUppa ifrda de tid aftar aimaa fSrakomKaidii tnÅldcrikorna, vilka aaligt
,  haaa oaniag kalt bamdda pä, att iu» adkta prassa frwi aar traaaportar in da
i;
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vora av daa

ntiäfia^jBxntigaxna koada taga amit'* " " ' ' ' " ' • ■
^ ^ Staltaar, '^Ikaa ttréa'fSrpfSll att ka fdll föratåalaa fSr

X. j&ivr^atimleaas apapmktar,'fxaakSll i iTOrkigla^ tx&gan
;i0a-(;c ■ •<s:n v, ^J . -i-M-;. .- .-ivJÄ;

at^Ukaerdniag, att daa t^vatvia oäata iarapportdraa på kSgata ort, oah att dat

vftX nfiznast blev **SohniirreB** sak att nu åtorkonoaa X detta saraanhang fraohöll

jag f^^VMnaa eéh Steltser| att sm ^pfattpi^ Inte ,hade
något att vinna på denna v8g« Jag påpetoito nål^^ instfiimnande frto llaeaes

då^ jåxnyågss^^^lm til]|^^8e^ t^^^éns^^^ ^

toaplt ivgyfta att mat, tlJ^»llgt.t,%Ylai^^J^|a p,i^;'-,Tw
piskt axaoQal på datta tillaStaagåanda eah att daana trafik ieka var affieiallt

kakaat^r iragaringaa» Sa ajrapanktar, aoa la^t till gnmd fdr atjrrelsaaa avar,
fraakSli jag, voro ingalunda afigra taoratiaka apakolatloaer utan grundade sig på '



ertarenhaterna från föregående år. Med utgångspunkt från de då vunna
erfarenheterna, var det ingen svårighst att faetelä, att en ökning av
traneitotrafiken redan vid nuvarande trafik var uteeluten. Att de öka

de vedtraneporter, med vilka man nu hade att räkna, ioke tvingat till
en än kraftigare begränsning av dessa transporter, berodde uteslutande

pä den lyckliga cwständi^eten, att transitotransportema i Horrland
gingo i nordlig riktning ooh vedtransportema i qrdlig riktning. Enär

föruteättningen för överenskonmelBen om translteringen varit, att tranei-
totransportema icke skulle fä inkräkta på vär ordinarie trafik, var det

enllfi^mening ytterst sannolikt, att transitotrafiken vid en officiell
behandling av frägan skulle komma att begränsas än mera.

Det var påfallande, att järnvägsstyrelsens negativa svar på intet

sätt påverkat de tyska representanternas älskvärdhet. Tvärtom var stäm
ningen utoBordentUgt god ooh de tyska herrarna eynnerligen öppenhjärtU-

ga. Sålunda förekom vid upprepade tillfällen yttranden angående rådande
motsättningar mellan partiet ooh försvarsmakten framför allt beträffande

Norge.

Bland samtal av mera allmänt intresse må följande framhållas.

överstelöjtnant Steltzer, som tydligen var kyrkligt intresserad

ooh bland anmt var personligen bekant med biskop Berggrav berörde fullt
öppenhjärtligt den rådande situationen i tferge. Han framhöll, att maa

på tyskt militärt håll hade full förståelse för den ställning, de norska
prästerna ooh lärarna intagit, ooh beklagade djupt de miBBgrepp, som här

gjorts. Enligt Steltzer voro emellertid dessa ndssgrepp mer att till

skriva HS än tyskarna även om partiet ju också hade sin del i skulden.

Berggrav, som f.n. hölls under bevakning av liS-polis, hade fallit offer

för Quisaings personliga hämnd, enär QuissUng felaktigt misstänkte Berggrav ^
för att ha trängt undan honom frän regeringen. Do norska lärarna, som för»
visats till arbeten i Hordnorge, användas såeoB arbetsledare för ryska krigs

fångar, vilka i nyokot stor omfattning insatts för järnvägsbygge mellan Nar-
vik ooh Kirkenäs. Ehuru Steltzer själv ansåg byggnadsföretaget vansinnigt,
hade dock beslut fattats om byggandet av järnväg mellan Narvik ooh Kirkenäs
ooh arbetena voro redan igång. Man räknade med utomordentligt stora arbets-
styricor ooh enUgt Steltzer tänkte man sig insätta mor än 100.000 man på det
ta arbete.

Av samtal mellan Steltzer ooh Maonss framgick, att en generalstabs-

överstelöjtnant, BOT» tidigare tjänstgjort vid högkvarteret i Oslcn plötsligt
blivit utnämnd till regementschef vid ett SS-förband, Dtnämningen hade kom

mit fullkomligt överraskande, ooh vederbörande hade varit allt annat än glad
men ioke vägat taoka nej. Härvid framgick att SS-förbanden ioke voro populä
ra inom tyska krigsmakten. StoOkholm den 15. juli 1942.

Henrik Wrede.




