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neAirig; ■' - ■ ^ 44av de' fcrigförandeHartema 1 dess krigshandlingar mot den-andra |ar-!
ten.

M.a b.1.4.1„s av ™«tå,„d= j
Envoyén Asoarsoon har i toleg „ .fullo sin protest mot Sverigés^änlmi^ar av ijeutri^aitet^^cu^ mat-

■  att han den 19 september kallats till vice utrikeOKosi:nitr5arieir^-rsvarande internationella rättsregler s^t förvtotan att sven^ fT,ef-
sovskii, vilken till honom dverlämnade an aide-memoirtr av loljaMa

ringen kommer att vidtaga åtgärder till upphörande av

niÄiä?r-^l-i^ .
"Efter tagen kännedom om svenska regeringens memorandum ay

Sto^olm den 23 september 1942.
den llaugusti kan sovjetregeringen ej godtaga såsom tillfredsetälls

de i

de de 1 sagda aemorandum givna upplysningarna i anledning av/sovjet

regeringens förklaring av den 26 juli anförda folien av neutralitet

kränkningar från Sveriges sida samt vidhåller till fullo sagda föf-

klaring. j

Såsom framgår av svenska regeringens memorandum förnekar denr,

oj själv sådana fakta 00m a) transiteringen över svenskt territorlu

med svenska regeringens tillstånd sommaren 1941 öv en division tyak

trupper, sodan Finland anslutit sig till det tyska anfallet mot SSS

h) överförandet över svenskt territorium av s.k. "tyska permittente

d.v.B. ,tyska officerare och soldater, vilka deltaga i kriget mot |
SSSR och deaaallierade, c) bildandet på svenskt territorium "av avi

delningar av s.k. "frivilliga" samt doras avsändande till Pinlandj

under befäl av svenska officerare fur deltagande i kriget mot Sov|e
unionen.

I  f ■ ■■ ■

Sedan medgivandet av desca Ihkta bekräftar till fullo riktigi^e

ten av den av sovjetregeringen gjorda förklaringen rörande Sveriges

systematiska neutralitetskränkningor oberoende av att svenska^ rege

ringen föraökor förneka övriga i ssrvjetregeringens fötklaring anför

dn fakta rörande konstaterade kränkningar.

Utöver de i aldo-mémoire av den 26 juli omnämnda fakta hah so
nu

jetregeringon/komriit 1 besittning av ytterligare upplysningar"angåe

de transporter över svenskt territorium av tyska trupper för krigB-

hand lingar mot SSSR.

/.MLunda passerade den 15 juM - 1 ji^i. genom Ilälsi^borg möt

norr 37 "tÄS ®ed tyska trupper, 1 - 10 juli 21 tåg med tyska trtlppOr

vidare genom Trelleborg den 6— 11 juli 4 tåg med tyska trupper och

den 7/6-, .7 juli genom Boden till Finland; 75_ vagnar med ..tyska, trupps

och.-till. Norge 720 vagnar med tyska trupper. |



Jaosidos hänned sker även transport av tyska trupper till Plo^

land genom Sverige sjövägen, varvid de tyska militära transportfar

tygen med tyeka trupper för fx-onten i en serie fall konvojsras av

svenska krigsfartyg* Sftlunda avglngo den 3 juli från Gävle till Fin

land 11 transportfartyg med en storlek upp till 3*000 ton lastade

med tyska trupper, varvid transportfartygen konvojoradee av svenaka

krigefartyg* I slutet av juli innevarande år inkommo på svenskt

vatten nära isälsten ooh l^näshemn 6 tyska transportfartyg med trup

per åtföljda av svenska krigsfartyg,som konvojerade dem.

Såsom framgår av dessa fall av masstransporter av tyska trup

per över svenskt territorium ooh på svenskt vatten är det fråga om

ett systematiskt och grovt kränkande från Sveriges sida av dess pro

klamerade neutralitet*

.i ^örtlgå fallen av syst^

matiska masetransporter av tysk krigsmateriel ooh vapen för den tys-

ka armån över svenskt territorium .till■linl8nd Qoh-4at,-aY-l!yekland

QOkuperade Worge* I denna fråga ^er sovjetregeringen likaledes
en rad nva upplysningar* Sålunda passerade t.e%* den 13 juni - 1 juli
via Hälsingborg tni Worge 39 vagnar f:^®lan, 32 va^ar kanoner av
olika kaliber, 23 vagnar strålkastare på bilar, 295 militärt

gods ooh 178 vagnar mil i tärbilar* Under tiden 1 - l^juli passerade
via Hälsingborg för de tyska ooh fineka arméerna 170 vagnar krlgsma-

teriel* 80 tegnar kanoner, 55 vagnar bilar, 16 vagnar pansarbl^^

13.vagnar tanks, 14 vagnar strålkastare, 23 vagnar f^gplen ooh 1*427
yaffMr aeå olika militärt gods* Sen 6-11 juli passerade via Trelle-

borg till Finland 141 vagnar krigsmateriel, 45 vagnar kanoner, 24 vag

nar bilar samt till Bbrge 653 vagncr med olika militärt gods* Under

tiden 7 j.tt©i - 7 d,ul,i Pjsserade yie_.^den_tlll^ 120 vagnar fält-
kanoner, 6 vagnar strålkastare. 2.I3O vagnar med olika krigsmateriel
samt till Horge 6 vagnar lätta kanoner* 80 vagnar tunaa kanoner. VS
'***—*"" ' - .. . ... . .... . . . . - - ' --ni.

vagnar flygplan, 75. vaenar strålkastare ooh 2.70O vagnar med olika krlgs-

ffiiatgllfll.

Sovjetregeringen konstaterar, att den svenska regeringen genom

att tillåta masstransporter av tyskt krigsmateriel ooh vapen för den

tyska armén över svenskt territorium ooh genom att för dessa transpor

ter ställa transportmedel ooh skydd till förfogande frångått sin pro

klamerade neutralitetspolitik ooh beträtt vägen av aktivt stöd åt en
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av de fcrigf örande^artérna 1 dess krigshandlingar mot den andrä 'par
il^si

ten.

svarande internationella rättsregj.er samt förväntan att ̂ venaJta Äftaor
sovsklj, vilken till honom gveriamnade en aiae-mlSroolrc airTalJHHffB

ringen kommer att vidtaga åtgärder till upphörande av dessa kränk-

nilngehj^n^



Ifemorandum.

I en aide-mémoire, som på sovjetregeringens'

vägnar den 19 aepteaber 1942 av vice utrikeskom- :

misssirien Iiosovskij överlämnats till Sveriges

minister har sovjetregeringen återkommit till

vissa frågor herörande föregivna svenska neutra-

litetsöverträdelser, vilka frågor av svenska re

geringen redan utförligt hesvarats i dess memo

randum av den 11 sistlidne augusti. I fråga om

transiteringen av en division tyska trupper frto

Norge till Pinleind sommaren 1941 och heträffande

hefordran mellan Tyskland och Norge av tyslsa per-

mittenter liksom i avseende å svenska frivilligas;

snrollering i finska armén kan svenska regeringen;

därför endast hänvisa till de fakta och synpimk- ;

ter, som redan framförts i nämnda memorandum. Så

som där konstaterats har, efter transporten genomj

Sverige av en division tyslca trupper sommaren

1941, icke i något fall förekommit transitering

av tysk trupp genom Sverige till Finland. Vid

transiteringen mellan Tyskland och Norge rör det

sig som helcant heller ej om några tyska "trupper"

utan uteslutande om enskilda tyska permittenter-j»

som utan beväpning hemresa på permission fr#n si

na olika förband i Norge och efter åtnjuten per

mission återvända dit. Resorna genom Sverige

företagas i särskilda tåg,- vilka övervakas av

svensk militär- och polispersonal. Antalet re-

.  sande är noggrant begränsat, poh strikt jämvikt .

:  r ; uppehållas mellan antalet permittenter i nordlig

:  • och sydlig riktning. Väft lieträffar Finland, har
a ii ' ■ ) .
'  . svenska regeringen konsekvent förvägrat sitt till'

•  ..stånd till nåfo;^ ■lÄ^sit^jri;^ dit eller därifrån
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ens av permittenter.

Redan härav framgår, att de i sovjetrege

ringens aide-m^moire lämnade uppgifterna om tyska
trupptransporter icke äro med sanningen överensstäm
mande. Genom Hälsinghorg odh Trelleborg passera

inga andra persontåg för tysk räkning än sådana med
pefmittentresande till odh från Norge. Det antal
permittenter, som passerat Hälsingborg och Trelle— i
borg under i nämnda aide—mémoire angivna tider,
är ojämförligt lägre än vad son där föregives.

Vad beträffar uppgiften, att under tiden 7 juni

till 7 juli Boden skulle ha passerats av 795 vagnar

lastade med tyska trupper, varav 75 till Norge och

720 till Finland, så synes den antingen vara helt .

gripen ur luften eller ook bero på att svenska trup
per, vilka i samband med truppförflyttningar passé-;

rat Boden, misstagits för tyska.

I fråga om transitering av krigsnateriel, har |
redan i svenska regeringens memorandum den 11 au

gusti påpekats, att gällande internationella konven
tioner uttryckligen medgiva neutral stat rätt att

för krigförandes räkning transitera krigsmateriel.
Härtill kommer, att den större delen av det gods, .

som för tysk rälaaing befordras genom Sverige till
Norge och Finland, icke utgöres av sådana varor,

som enligt sanna internationella bestämmelser räk

nas som krigsmateriel, utai av vanligt gods, såsom*
livamedel, belclädnadsartiklar, drivmedel, byggnads

material etc. , alltså varor villca en neutral stat |
1

såvitt bekant aldrig ens ifrågasatts vara förhindrad
t

transitera.

Beträffande de i sovjetregeringens aide-m^-
moire återgivna uppgifterna angående antalet gods

vagnar ,' laståde medfyskt gods, söm under vissa ,

tidsperioder skullé ha passerat vissa svenska statiq
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ner, gäller att de äro så överdrivna, att den enda

tänKbaxa förklrningen synes vara, att sovjetrege

ringens inlormatSrer medrälLnat iolce blott alla ;^n-

vägsvagnar ned militärt gods, oavsett on godset varit

tyskt transitogods eller tillhört svenslca försvarsmak

ten, utan dessutom .alla utländska järnvägsvagnar oav-■

sett om deras last v^it utländsk eller svensk. let

är härvid att märka, att inom ramen för den interna

tionella godstrafiken utländska godsvagnar i stort
antal användas i Sverige i returtrafik för rent -svens

ka transporter såväl till utlaiadet som inom Sverige.
Den enda i sovjetregeringens memorandum återgivna upp

gift om den tyslta godstransiteringens oimfång, som är
riktig, är den, att under tiden 1-10 juli 14 vagnar
lastade med tyslca strållsastare passerat Hälsingborg,

fill belysande av de övriga uppgifternas överensstäm- ,
melse med verkli^eten må nämnas, att Trelleborg under
dagarna 6-11 juli passerades icke, såsom i sovjet
regeringens aide-mämoire uppgives, av 863 utan av 17
vagnar lastade med tyskt transitogods till Finland
och Norge. ' • •>



vite iMdatraaalterlng.

SBda aXftrar • pfistAdda txanvorter. Svarta sifftor • genoafSrda transporter*

Oodsslag

BSlsingborg

15.-30. jnai 1.-10. Juli

Bergs o* Wnlnnd

Tr«llel>arg

6.-11. 3«U

HLnland Bbrge

BodenTT

7. jiani — 7. Jnll

Binlnnd Horge

Jlwmlip. flpgplaadalar

gwatteitfli TartlUerloatarlel. pjSser* -dalar

etrålkastaraaterlel.

Hatarfui-JtmiwiBterlel

wnspnTmsfcrdonaasterlel.

Bvrig tygmaterlel

Intandanturaaterlal (beklSdaad osv.)

Bnwwadsteterlaller

59/7 23 19

■

32 24 80 28

25 7 14 14

178 22 84 20

16

137 i  84

178 i  130
28 63

67 79

293 204 1597 118

24 15

45

24

120

6

35

86

75

655/ 17
I

I 2igo .2700

141

587 / 714 1798 / 583 210 /  ? ^53/ ,7

.{'^^Speelflkaticn fSr Boden kan icke IBooiaa utim"
tidsödande BearBetnlng.

2385/ 1297 863/ 26 5^1^157

8420 / 4460
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Vppglft«nia batrttffaade oofattatngm av de bjreka traneitotraaBperken

aa Bro 1 alla avaaeadea Svardrivaa ooli 1 viaea fall direkt felaktiga* Sele

flipaaa Bvea egrdgfieade traaepertav kava i^ptagits vara till Korge/fialaad*
dela torde farvfizXiag 1 vlaea fall fSreligsa ned evaaaka traaaporter* eon

framftSrta andar Ifkdgavaraade tidaparloder*

Sa JämfBraada graaaknlag ger fUlJaade reaultat.

A. PareoaaltranaBorter.

SlAJSMsiiisssx
Sovjetregeringen hävdar* att mder tiden 1?» juni • 10*

lagt 98 tdg mod tjrdca trapper paaaerat aoonrat* Verkliga antalet utgBr

96 noorrnt odi 97 aedomt neflfttranda reapektlve 88899 ooh 28614 pemltteB»

ter*

Under aaama tid berördea mutalngborg av 4 nordgftende ooh 2 aydgdan»

da (urlaatanda) avendka traaaportef* \

Yla Trelleborg.

Fåatdendet att 4 tdg paaoarst den 6*»11* Juli Br eätlllvlda riktigt*!

att under denna tid 2 nardgåeade tdg (anana 1956 man) motavarata av 2 ayd>

gfiende med 1864 maa*

l^pgifteraa fMa Boden aatpdo* att vederbörande källa utaa uraktlj^ ;

ning aökt zBkna jasttifB Boden berSraade traaeporter, aca omfattat eller
kunnat tBakaa onfatta allltBr pereonal eller goda av nigot alag* varefter
allt aaglvlte vara tranaltotraaaporter* S&väl betrBffaada peraonal aoa

goda hava därftk orimligt Éiaavieanda aiffrer aaförta*

Sot p&atddda tranaporter under tiden 7/6 - 7/7 av 73 vagnar tpahn
tnvper till Finland ooh 720 vagnar till Borge kvaretdr endast genoafSrda
"Bhfelaentraaeporter" ay 18 vagnar med 1026 maa till Finland och 18. vag

nar med 1049 Bver Borge f*v*b* till tl^Mcland*

BBremot har under eamma tid gcaoof ftrte en större* hela landet berö

rande avenak mlUtBr traaaportrörelee* cmfattanda 954 person- och 2506
godavagnar* av vilka 77 peraoa- o«h 197 godavagaar berört Boden* varvid

doOk endaat 99 peraon- ooh 50 godsvagnar framförts norr eller öster om
Boden*

ffi

JBmförande ̂ pgifter Bro awi^BtBllda i bifogade tabell* däv. ds av
Sovjetregeringen ftberopade i^pglftetnn engivita med röda ooh di vmdili^
traneporterna ned avarta eiffBer» nraaeporten» hava dBrvid eaan»nfV8t(|!l: |
i vissa materielgrupper* AV tehellitt torda bl.a* framgd, att Sovjettegi^
riagena Infomatlonikällbr . |^lif*B herde utbgrtaa mot vedarhäfti- ̂
8S»i*

:  Bet qjrwMi: dBrJtate tril|i|Ä5^11«a fBrekeamaadh' ntUndSkn vegi'
'f '7' . ■!> t .



nav oadrltcBatef vara alg da ntgjoirta av afldnnt Atazgåaada teara0ur

allar ftir avanaka oivllgodatraaaportar lanapvAlEfeagaa yagnavt

;  8tooiau>lm. dan a6«: aaptkiÉbMr 1948# -
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