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Qunner HägglOf
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Tid aammanträdo denna dag i Berlin med den eveneka och den tyska
regorlngskommiflBionen framförde ministerialrådet Rau i huvudsak följande.

Tid nyligen i Stookholm förda överläggningar mellan de tyska och
svenska Järnvägsförvaltningarna hade man på tysk sida framhållit, att
man ansåge, att de tyska permittenttransporterna genom Sverige borde
undantagas från don tarlfförhöjning om 15 som numera genomförts i
Sverige. Det vore visserligen sant, att tyska vederbörande i gällande
avtal rörande permittenttransporterna åtagit sig att erlägga betalning
•nligt de i Sverige allmänt gällande tarifferna, Det förefölle dook rim
ligt - menade hr Rau - att ett undantag gjordes för taieförhöjningar,
vilka ägt rum i rent fiskalt intresse. Permittenttågen framfördes för
övrigt på ett sådant sätt, att de ur Järnvägateknisk synpunkt medförde,
en relativt ringa belastning för de svenska Järnvägarna. Därtill komme,
att transporterna såsom bekant tagit en ojämförligt myoket större om
fattning än vad man i Juni 1940 hade kunnat förutse; hänsyn härtill
borde även tagas, när det gällde att fixera tarifferna. Hr Rau hade vid
sina samtal med svenska Järnvägsmän fått bekräftat, att den tyska mili
tärtrafiken vore en för Statens Järnvägar god, för de enskilda Järnvä
garna utmärkt affär.

Tid överläggningarna i Stookholm hade de svenska representanterna
hänvisat hr Rau till regeringskommlssionerna. Hr Rau framhöll, att

därest taiesänkning ioke medgåves komme de tyska Järnvägarna ioke att
kunna anskaffa deviser för betalning utanför olearingen.

Den tyska kommissionens ordförande, ministerialdirektören
lade tonvikten på eleartngsynpunkterna, Det vore ett gemensamt intresse

att i nuvarande ansträngda clearingläge undvika ytterligare belastningar.
Därtill svarade Jag, att frågan om Jämvägstariffens höjd enligt

den svenska kommissionens uppfattning knappast voro av natur att kunna
sakligt diskuteras inom regeringskommlsaionerna, Då vi emellertid hade
underrättats om att man vid överläggningarna mellan Järnvägsförvaltning

arna enat sig om att hänskjuta saken till fortsatt diskussion inom rege
ringskommissionerna, hade den svenska kommissionen sökt inhämta Svenska
Regeringens synpunkter på frågan. Den förhöjning av tarifferna, som
genomförts i Sverige, vore av generell karaktär. Den drabbade sålunda
alla transporter, även sådana som tjänade vitala svenska intressen. Någon
anledning att medgiva tarifflättnader för transporter i utländskt in
tresse förelåge ioke. Eftersom hr Rau framhållit permittenttrafikens
relativt betydande omfattning såsom ett argument för tariffmedgivanden,
ville Jag erinra om att det ur allmän svensk synpunkt vore ett intresse,
att trafiken tvärtom bleve så obetydlig som möjligt.

Beträffande sättet för betalningarnas verkställande erinrade Jag

om att den svenska kommissionen vid flera föregående tillfällen fram-
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hålllti att bdtaliilngar för militärs .tJSaftajiQrtcz av .extraordinär natur

knappast hörde hemma 1 en olearing, söM ävsédd ätt omfatta llkvlder

härrörande ur det svensk-tyska varuutbytets Det kunde visserligen på

tysk sida göras gällande, att man vid redigeringen av överenskommelsen

rörande peimlttenttrafIken torde hava utgått Ifrån, att betalningarna

skulle ske via clearing. Men överenskommelsen kunde givetvis revideras.

En sådan revision framstode såsom särskilt trängande, sedan olearingen

kommit att tillföras svenska krediter, vilka lämnats 1 syfte att upp

rätthålla varuutbytet, enkannerligen Importen till Sverige, men vilka
självfallet icke vore aTsedda att IndiJÄKt ,UÄd,S^lät.ta .be-^alAtligarna
för en trafik, vilken Icke stode 1 sakligt sammanhang med varuutbytet.

Er Walter sade sig mycket väl förstå, att man på svensk sida Icke

ansåge, att permlttenttraflkens relativt betydande omfattning utgjorde

j^^pt skU f^ör beirlljanA^^V tarJ,ff j.^ttnsder»
%tt Syenskä Regeringen Ip^e kunde .ref^ki^eya på. atjt .i)QVllja ,en ..utlän^k
trafikant någon som helst preferensbehandllng. undrade dock, om det

icke vore mäjllgt att med blbehållandp av den genprella tarifförböjnlng-

en medgiva de lättnader, .som vore motiverade ur rent järnvägstekniska

synpiuikter,

Vad anglnge transferfrågan framhöll Walter» att Tyskland enligt

överenskomelsen rörande permittenttrafIken vore berättigat att betala,

via clearing. När det under andra halvåret varit svårt att utan tillskott
1 fria deviser balansera olearingen, så hade man empllertld på tysk sida
bemödat sig ,om att 1 första rummet b,etaj.a perMttenttransp.orterna utan

för clearingen. Huruvida man kom^ att^ vara 1 gtånd att fortsätta denna
praxis yore tveksamt.

lifter en del repliker hemställde hr Walter ånyo, att den svenska
kommlselpnan måtte förelägga Svenska Regeringen heda spörsmålet, yag
svarade^ , att yl Icke ville ayvisa ätt Jng icke
hade någon anledning antaga, att Regeringen komma att vilja medgiva
några tarifflättnader.

Därest Icke annan Instruktion erhållas, avser; den svenska kommissio

nen att vid sammanträde ̂ ed den tyska regerlngskom^sslonen under näst
kommande december vidhålla sin hittillsvarande ståndpunkt.

:  Berlin den 80 november 1942.
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Ktlltärbyråm.

mv H Ud/L941
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Zraasportoffloerea hos Hlllt&rattaoh^a

lyska Legatloaea
i^jrhrogataa 21,

Stookhola.

Betr.i WahrmaohtBaohaehabtransporf ans Peatsehlaad tlher Maemark

(Bder BkrlYelse 23Al» fgh.Fr. 28(37/42).

IrafilclSget är alltjäst ytterst aasträagt ooh i styrelseBS skri-
▼else 15/9f dar Iltbr H 110A941, aagivaa orsaksfbrh&llaadea Icrarstå
8& ofUrBdaskade, att situatloaea 7ld flera tlllfailea bjudit styrel-
sea överväga, huruvida ieke dea urspmadjligaa erhjudaa dagskvotea av
60 vagaar per dag, vore högsta Böjliga maxlimiB på läagre sikt. Bet har
doek t.v. lyekata att vidarebefordra enottagaa vagaar utaa alltför sto
ra atodkalBgar, varför ytterligare iahkräitkaliigar loke aödväadig-
gjorts. Bat är däremot loke möjligt att medgiva ea ökaing av dagskvo
tea utöver gäUaade 70 vagaar per dag utaa e&daat eftersättaade av ia-
hemska traasportbehov, vartill styrelsea salcaar befogeahet.

Baär styrelsea f.a, loks kaa garaatera vidarebefordraa fråa Häl-
siagborgAlalaö av mer äa 70 vagaar per dag, syaes ea ökaiag av aatalet
turer på färjledea ZÖpeahama - Malmö idce aktuell. Härtill kommer att
ledea av säkerhetsskäl eadast trafikeras med dsj^turer, vilkas aatal ua-
der iaaevaraade årstid iöke kaa ökas utöver auvaraade 2.

Betifäffaade Sassaita-ledea överväger styrelsea att, så saart för-
hållaadeaa det medgiva, återupptaga traflkfa med ea tur dagligea. Syf
temålet är härvid uteslutaade att tillgodose de reat sveaska expSrt-
ooh iaq^ertbehov av livsviktig art, som f.a. ieke kuaaa b oredas utxymms
via Baamark. Stockholm dea 25. aovember 1942.

EBBÖI. .liBinrAOSSfVmSBB
v. Bom.
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2, erinra om mitt handbrev den 21 denneot veri Jag oa>
talade» att haruBdagen en frametttllalng frfin major Haenes om (Skaing
av ^talet permitteiitt&g mellan Tyskland ooh Harvlk eller derae om-
f&ag avslogs.

Det dr Ju Icke omHJligt» att tyska vederb^lrande pfi nftgon annan
v8g åtestomma till ovuimamnda b&de fr&gor.
3. 1 avaesT^o å Saeanits-Trälloborg^ledGn» vill jag passa pfi att
i£mna» att raan här aveer.att e ä enart marinledningen anser nbfitelfiget
sA tlll&ta» fitminBtone tesgporärt iaBatta"(!u8tafV* - den enda av de
i!^a^'färioxna»'' 'soB äj^'di0pAaibél'f^:'>]^-oa '-dagea^fdr'^fordran-

'■';®'W®l'^iéta éÉéort-^^''ln««rfver<sj*i Snå dvervage»
.aiSåiViii ä«dérfi^#'°M'^t%''sk<fdde #éträ'^v8xt<iicrfigétv'^A0ggii''^^t^]p^ -

helt och i dtaile«'etabiera-«å'ge«etx«fik med
^vaäfi^'''la8tfai^g' éMälÉia''t]^lebolpg'e<m'''t7ok 'httiui''* fiven-deada-^l»- :

elÉÉiii^-HÉiill'BVénekt''^Ä?pdrti*'oclil^la^*tgode,-'' ■••■'■i '•• !•■■ ■ ■-•. i,vv;n .
' 4. ' ^om'bekant Mva-'de t^ godetrattsportema frfin tid till assiaB i
'fév^gd t^t ntMiM''f»r'ofta tfitt aÅlrarllgå St8ldet»'iAg««' eoÉ frfin
-H|(lå'''liåä-*'bfti'-|Ätato<^S'-Äritva®iiöt5if^ mfin

'  stdidéi' 'i:^'^dé'tyBka"tagéa'oreaai8erat''éa' efirekilfi' 'JBm-''
sosi fitfiitjer viktigare tiknapöitor. ltgRrtsc haf^bokéft • vida
8tt'u»d\rtkä't:^(^ krav pfi ätt tyskt'féljefeanekap' Skall-

'inii»ili^id''kLit|lit'~i«ré^0!iÉlt^'^diElk-''''frfiå'
s fif^nftibh tiA''äeAÅnlk8ätdtlä^ pétdéiiål^ '

^;diPafi^ w3fäXJde'l;ddBtx«iälpOzteriä, '^^ nttdet oppebfill^pfi ' -
"'^atHidåer''po8tSrai^'vaktér^^ Deitta'fN)aitfaixdLii^'-'°kar!''ikvM '

maJd^-vdH''konts l'''dvdk!^ft''iÉbral&1Må^fik9Hhrél8e den'fd']gévenfber«f8r ' »/3.
att tillmdtesgfi de tyska ai^rfiked pA etéårre -Éflkerket- Jdt^-dlktwr&ge»
eW^l'Beig^'^i' ^ramt'^,''att t&Ber&'-éemtil^'''t3rekn''''|godet^^fi%er' åtf!il'J^'avtn^ tllki^'%id ttppdhitli'pA'-dtei-

o^fi-pdiétex^ ifii^''tA€^n.'%däre''hnr TtsnveéÉataken-ntfiräkt''order
^^^^»itt' |éddtai lÉfd t^dkrfäiieisaM^ _




