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Dnn sedan Boramaren 194o pågående tranelterlngen genom Sverige
av krlgeroaterlel har för nftrvarande en omfattning av 1 runt tal 50
jarnv5E8vagnar per dag. Den utgöres huvudsakligen av artlllerlma-
terlol av alla elag, till ator dol ammunition. Aven Intendentnrma-
terlel Ingår, men torde kontrollen av denna loke färete något stör
re militärt Intreeae, Artlllerimaterlelen däremot har för faetetai-
landet av eventuella nya konatruktloner tid efter annan underkaatate
visa kontroll genom försorg av Statens Järnvägars Mllltftrtoyrå eller

representanter för Kungl Armåförvaltnlngcns Tygdepartement. Deasa

undersökningar hava givit vid handen att en mera systematisk ooh
nogf^rann undersökning av den tnansltcrade materlclnn bör kunna ur

•nmtdr synpunkt vara av värde.

De myndigheter, som för närvurande handhava tmnslterlngen,
äro Kungl Utrikesdepartementet, Dtatens JärnväRnrs HllltUrbyrS ooh-
Kungl Geheraltullstyreloen.

För en ökad kontroll ur militär synpunkt hör även Kungl Armtf

förvaltningens Tydepartoment inkopplas samt arbetet lämpligen oen-
trallceras Inom Försvarsstaben.

Kungl Utrikesdepartementet handlägger lloenoansöknlngarna,
som inlämnas från härvarande tyska beBkloknlng. Dessn llcenBansö^
nlngar äro .ytterst sumitarlska ooh liWuna loke någon vägledning vid
bedömandet av vad som av den transiterade materielen bör kunna er^
bjuda något av intresse för speolalunaorsöknlng. Dgt synes helle:

icke andamålBonllgt att pä denna väg söka Införskaffa närmare det-^
Jer. iloenahu;idllng.-rna hava emellertid sitt värde därigenom att

1 tämligen god tid lämna uppgift om väntade transporter.

Statens Järnvägars Mllltärbyrå har en särskild avdelning,
■ som handlägger alla med translterlngon förenade frågor ooh samla

Varför de med translterlngstågen. följande "Besohelnlgungon",
^8sa Innehålla emellertid icke mycket uiert, än llcetishantilingarn
Nemot följa med tågen ̂ 1 regel ookså fraktsedlar med .åtföljand



- 2 -

"Ladeverzelohnlsse", vilka i allmänhet angiva godsets art och mängd,

avlaetningsort, tillverkare, avsändande och mottagande myndighet

och befstämmelaestAtlon.

Dessa handlingar kunna ställas till förfogande för den hän

delse en kontrollorganisation skall upprättas, Militärhyrån har

däremot icke själv bemyndigande eller möjlighet att utverka rätt

till detaljgranskning av den transiterade materielen, ej heller

brytandet av eventuell plombering. Detta tillkommer enbart tullen.

Militärbyrän fäster emellertid uppmärksamheten pA att upprättandet

av en kontrollapparat lämpligen borde betros även med kontroll av

Järnvägsvagnarna för upptäckandet av eventuella sabot'igehandlingar,

som kunna medföra fura under fä]?den genom Sverige,

Tygdepartementets första materielbyrå framhåller att redan

vid enstaka tillfällen gjorda undersökningar av transiterad ma

teriel ger vid handen, att det utgör ett militärt Intresse att åt

en dylik kontroll giva en permanent karaktär. Det passerar gi

vetvis en hel del materiel, vars konstruktioner intresserar Tyg

departementet. Som materielen emellertid är av så olika art är

det omöjligt för Tygdepartsmentet att permanent avdela experter på

alla olika områden och till samtliga ingångsstatloner för tranai-

teringstransporterna. Dessa äro till antalet fem. Däremot torde

Tygdepartementet kunna under någon tid ställa sakkunnig person til:

förfogande för att instzniera den personal, som kan anförtros en

färstohandskontroll, samt att efter meddelanden från denna perso-

nal från fall till fali sända speolalister att undersöka viss mate

riel, som kan antagas erbjuda något av intresse,

Kungl Seneraltullntyrelsen har under hela tiden kontrolle

rat den transiterade materielens kvantitet och att den övernnsstäm-

mer med licenshandlingar ooh "Beaoheinigungen*, Under sista ti

den har även materielens vikt registrerats. Dessa hos Kungl öe-

neraltullstyrelsen samlade handlingar sakna militärt intresse. En

skärpt kontroll, som skulle kunna motsvara de militära önskemålen

beträffande godsets art, ursprung och destination, kan General-

tullstyrelsen näppeligen fåretaga med nu gällande Kbr för transl-



~ p -

teringen,

Oet synes däremot Icke föreligga några organisatoriska

hjlndeir för att Tall^erket kan ästadkonna en sådan kontroll, för

den Mndeiss erforderliga beetäoaolser hårför utfärdas. Oet tordo

heller loke vara nödvändigt att härför ett nytt Kbr utfärdas utan

en dylik skärpt kontroll synes kunna genom en skrivelse från ohefen

för>Kungl Finansdepartementet anbefallas. En sådan skrivelse bor«

de 1 så fall 1 stort sett Innehålla ett direkt åläggande för Kungl

Oeneraltullstyrelsen att låta verkställa systematisk kontroll av den -

traiie>iterade materielen genom undersökning av godsets närmare be- s

skaff.enhet och mängd 1 den omfattning oom Eungl Utrikesdepartemen

tet ooh de militära myndigheterna må finna erforderligt. Dessutom '

kan suglvas, att från militärt håll kan för ändamålet faokkunnlg

assistent .eller personal ställas till Kungl Oensraltullstyrelsens

förfogande.

Under sådana förhållanden möter det Intet hinder att vid tull

behandlingen vid Ingångsstationerna' underkasta den transiterade ma»

terlelen en mera Ingående granskning. /Huruvida vid påkommande behov

tiden medgiver för experter att från Tygdepartementst resa till

dessa stationer är en fråga, som måste upptagas med Kungl Järnvägs-

etymliZBnn. Den torde emellertid loke vara olöslig.

En skärpt kontroll av den sjöledes på svenskt territorialvat

ten transiterade krlgsmaterlelen låter sig däremot på grund av

Internationella bestämmelser och kutym näppeligen göras.

Försvarsstaben. En kontroll av den transiterade materielen

bör kunna, utöver det rent tekniska, för Försvarsstaben hava ett

visst Intresse. Oenom en kontroll av materielens art ooh mängd

samt ursprungs- ooh destinationsort bör kunna utläsas en hel dal

beträffande tyska truppers organisation ooh dlslokatlon. Det synes

därför vara av Intresse att en skärpt kontroll av materleltransl-

terlngen bör vara oentralloerad i Försvarsstaben 1 samarbete med

Tygdepartementet, Kungl Utrikesdepartementet, Statens Järnvägars

Kllltärbyrå ooh Kungl Generaltullstyrelsen.
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SSffiSffifaStaiafii. av de.ovan från olika öabataverk inhäm
tad® UEPlysntggama aynea ̂ rMagå -att en akarpD kontroll-ar don
på jamväg transiterade krigematerielen är ett militärt önekenål,
och kan med en tämligen ankel org^isation utföras. Om de härför,

erforderliga departementsskrimBprna ̂ unna utverkas föreelåa,

redai förtrogen person att såsom aesistent ställas till Kungl de-,
neraltullstyreisens förfogande för att bland ̂ llverkete egen per-

<^,BaJ!;tlonon anskaffad personali H^
trygga regelbunden kontroll m in^^^ Trelleborg, .
Hälsingborg, Oharlottenberg oo^ atorllen. Genom samarbete med , > ,,f
Militärbyrån erhålles erforderliga fraktsedlar ooh trafikupplys
ningar. I samråd ned Tygdepa^ensfii^et ordnas tekniska experters v
resor för kontroU vid de tinfällen,, då assistenten ooh banslppdn
arbetare icke besitta den te|^|ta ltun8kap, son kräves för dstnlj- i
studium av någon viss materiel.

r.J:, + .-ir v:, rV: vl^:- : ■ ■ .V ' ' •-vi.. >i'--Vi ̂  :

Organisationen kommer att draga Vissa kostnader, nänligon
för arvoden, resor ooh e:q,edltion. Dessa böra begäras av Försvars
staben.

Btoo^olm den I9. september 19t^S. . |




