
Kungl. Utrikes I
©ePartementet "J '

,

StooldMln •» Storilen - OaterBund - Hptlng - Stoolchola

1. ftf^n Stqrlien reste distrikteohefon Pavdeon (P^ärde trafIkdiatrlktet),

,;>)yr&ohefen Idndfeefg,.Cl5l«nei;^tip.^||yrel^ Ijyr&ohefen major von Horn
; {Jöwögastyreleeii), ,kapten gergel (Aritéfördelnir«8Stat>en öetersi^)

■ ook.undertecknad på fBrmiddogen den 30 oktoker till den punkt, dör
/.järnyiigeii Storlien - Trondbeio J^prearriksgrUneen. Pör kort tid sedan
ibade nHnligen PBrevareetaken anbefallt, att smärre förband sk^le

flyttas from ända till riksgränsen och där förrätta vakttjänst med
,  vbögsta beredskap.^neral Ljung baå® i samband med utförandet av
' danna höj^artereorder ansett, dftj ayv militärat säkerhetsbänsyn våya-i

.  ; ,,erforäi;rligt, att även tågen från Trondheim vid passerandet av själva

.  ; gränsen vmderkaatadee visitation., BeB8ketf,yld grCnsposten ha^ t^U
.isyfäbe attbedöma föiritÄÖtialngarna för en^fåöan gränsvisitatlqn, Bet

befanns, att bl,a, .^len säydfilea, o^äjj^i^a terr^en vid gr^övfT-

gåncen skulle fljrsvåra vieitatlpnpn. Resuiltotet av beslktn^geu -
där någon anledning till etällnlngatagande iöke syntes förellfiga^

för Utrikesdepartementets del — blev, att major von Horn efter åter~
kometen étulle i yörsvarsstabeh återupptaga frågan, huruvida och 1

så fall i vilka former gränsvisitation av tågen borde äga rum.

2, Efter ätertomsten till Storlie^ anlände vid 12-tiden dit det tyska
.. tåget ̂ ån Trondheim, ̂ ptta, spm var p betydande längd, bestod av

följMde vagnars . >

En plomberad, tyek resgodsvf^.f^r fJaparandakontingenten.

Två svetBka boggievagnar (snjpombigerad andra- och tredjeklassvagn och én tre djeklaesvagnj för »aparandakontingenten i '

En norsk köksväg med tysk kökspersosml.

förråd av öl och mineralvatten och

Se* norska boggievagnar för »arvikskontingenten. (Pyra voro .
)  n garviksMtandst^den-femte Itanehöll till, hilf# 3

ten resande,till don andra hälften resgods och den sjätte upp- j.  ,.00 ,td^-åv''fältpoBt tféh'fWtp6StpeWonal)I->■ :
i  v SEf.pidmboraå tysk réegodévs^-föriltarvikBkontingenten., 1

,  vä -r,;.. ri-if . DiJ-a,:- vi". ^ - v ■ ■ : ■ J



' k-
£n tyak eller norsk godsvagn med ett fyrtiotal griéar, destinerade
till forneå.

I Storlien tillkopplades vidare ett tiotal svenska ooh tyska godsvagnar.

Sistfiktschefdns éztravagn, 1 vilken vi reste, tillköpplades sist i tfi-

get odi medföljde sedan detta under den 12 timmar länga resan Storlien -

Östersund - Höting,

3. £n genomgång av tåget gav det Intryoket, att den tyska personalen, som

föreföll trött och delvis hade det mycket trängt i vagnarna, visade föga

intnsse lör resan genom Sverige. Säng e.d. förekom ej. Se flesta hade

tagit av sig uniformsräoken och sutto eller lägo i skjortärmarna eller

iförda sweatrar e.d. Vid ett rastuppehåll i Täng lämnade icke någon av

de resande tåget, vartill torde ha bidragit, att det vir mörkt ooh låg

rätt djup snö.

Baparandakontingenten, som annars praktiskt taget alltid bruJcar

uppgå till omkring 120 man, bestod i detta fall av endast 55 man. Bar-

yikeftontingenten uppgick till 344 man. Ett halvt dussin civila resande

ttbubljde, samtliga månliga, bl.a, liågra skådespelare. De militära re

nsande representerade armén, marinen och flygvapnet ooh voro utan hän

syn tllll vapenslaget, blandade i de olika vagnarna.

Det tyska tågbefälet utgjordes av en Hamitmann Glasen ooh en under

officer, Den senare skulle i Gällivare öveitaga befälet över de bäda vag-

nårha till Haparanda.

Den svenska kontrollpersonalen bestod av major Oräslund (A.4) ooh

ett underbefäl. Dcosutoro nsdföljde ensvensk jämvägspolls. 1 östersiuid,

där tåget i enlighet med tidtabellen mellan 18 ooh 18.50 höll på statio

nen, voro perrongerna effektivt avspärrade av militär.

Tåget föreföll såväl under resan som under uppehållen på a tationema

vara föremål för ringa uppmärksamhet från allmänhetens sida.

Héégodsvågneh till Narvik visiterades i Östersund,sedan plomben bru-

' ''ii^Sj^oh befanns innehålla ränslar, paket ooh andra effekter, allt tyd
ligen utgörande de resandea tyngre bagage. Några vapen eller någon krigs-

nw^tsriel kunde ej upptäckas,

4V'Bfter Östersund, varifrån major von Horn ooh undertecknad enaamma med

följde, inbjöde den tyske tågbefälbavaren, Eauptmann Glasen, ooh två tyska

officerare jämte densvenska kontrolloffioerea» till vår vagn, där de kvar-

blevo under några timmars samtal. Den ene av de båda offioeraraa var en



^Li , ..»»ÄiflP^fljceK^ förlagd ;till Sarv^Jt,, Den, ^spm y^,. återresa
,«c'i ■ '^4^ ^ ?ro®en,, ha^e redan '»yil: Ef tyr

ria;mv)i, ;-,lei!L,>^8r#™»rs,-resan Iro.ndheim - N^jirlk ̂ sl^lle .®®f

Duss ytterligare 48 tinmM,4|Ua,

jö.rnkorset företa klase och flera andra utmBrkelsetecken, ledde min-

. BV^epnins t farvattnen utanför och norr, om Narvik. Han berättade, att
brittiska d^ivminor i stort antali^örakonmp i dessa farvatten, dit de

tydligen fördee saimmn ay-.hayoBtyöminarna,; ,])a bärrörde tyi-i\^yi?. tljll
avervägande djl ursprungligen :fr;åu .mineringar i från d n nprska, .kus

ten avlägsna vatten, längs den norska kusten kunde nämligen, enligt

"hariä 'åslkty Jengelsmännanjlölce -.lägga utv.sns ty.i!.ii^rmels,eyi.8 Ä^^oket
• itt5;nör.p"®fe^^'siidännanä imli5totl'äSgnAi5Si4Bi" .U^ifäråefl.t! .,6hligt

gav, endast med fly®)lan, ooh varje, flygplan kunde, endast medföra en
■  inina,. (Tillfrågad om.möjligheterna ;tijl f jötranaporter längs, norska

kusten förklarade han å andra sidan ve å största bestämdhet, aty sådana,

inklusive transporter med tankfartyg, utfördes i stor omfattning, re

gelbundet O.ch uta» ijåg^e

merfest ginge- trevnapprtfar.tyge.^i,; enljig^-yaä ten yidhöl,3,, u^.an ̂ toOToj.
. Alla de t re tyska ..offloerarna, .fiji^öllp,, vil.ken

tillvaro»,i iHordnorge lerbjä^:,:, a®®''?^

-oi icke änsi-iöbt donstörs.ta versäitn%ug ,skulle iVllja^r^fVilllg^

X':'v . . äiit ,i ■ ■ \ v j o o »i i ;: . v

N&g;a uttalanden av intresse.,-9m,c^VeTige!g,49k^®t*^® ®4* r.

6ri..
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vU A.-- 5 . -Önd^r-^samvaron under-resans tidigare del tp ä : diatrik-tafthef^a ■Päu.lsoi^,
iiö.m; ■ varä^diStrikt 8träoKer.;aig trån;ifelte ^
tom v ^édögjorde -denne utför.ligt-fö» trafikläget ,luomr^distriktet.,.Jet,:gram-
a iiät ■■ ciylat t iråf ikDel»étaihgen:'p.å / atflckan. lö^xhe i ^i>^t iV i

■ ■■■ ■ vore s'tör mäh-å andra sidan under..vissa,tid9perio«ey.»nder..de Sf^aste
åren varit betydligt större än för närvarande. .!?rafikkapa8iteten,,,.vora
med andra srd icke^-utiiyttäaä tiHoiaOjJt ;Även om sträokan utnyttjades f
fullt,funnes emellertid-Oetkustbanan att taga till som reserv lör
godstrafiken. Ostkustbanan utnyttjades nämligen, med hänsyn till kol
driften där, endast som reservlinje. Trafikevårigheterna läge heller
icke i belastningen av linjerna utan i underskottet av godsvagnar för
södergående trafik. Dr denna synpunkt skulle en ökning av den tyska .
godstrafiken, med därav följande ökad tillgång på sydgående tomvagnar



'  iime^Bäfa en von iÉorn och undeftéckmd oni^t^brade honom

om den mö-ÉsWta arguméntering,' tfoitt mådt använaäs gent«teo¥^8¥aania, vil

ket mycltet iWtréssera^^ lioriom, ]é*an säde sig emellertid, i' ö^^etskap härom,

Vid samVal ~en '^hg meU" majoV iJaéiiss Vnaräät ha- géndrivit dWnnes- påståenden

dm bSer'béiasV'nihé^>å''^i^l5ö" - - ■
rv .4 -v '. • r . .

6, Distriktsdhefen Paulson upplyste vidare, att han lör- att utnyttja tågka-

Wcitétdn liVukade 1 mö jilgåste mån-häkta på godsvt^nair, bl .a. med. tyskt

■ tVansitogods, hägtskotägen. Bén orienterades om önskvärdheten av att

''"'åWinstöhe- icke tyska •godsvagnar vidhängdes de tyska ' perspmtågen.
■

T.haödsfislralfe -Stdrlien.hemställde,' att ideti ty^ka -vaktmanskap,

''^'ddm-^-aniände mod vissa tyska #)d9täg från Trondheim tilCl. Storlien, och

söm'däHfVån tted 'första 4ägdi^ till Jforge^ måttS' me-dföra sina

BoTnderStoiw exeii%)Iar -i éxih föip insändande av 'Jfféf ena till Utri-

■lca8'äepaTVö'ltféhte t.

'  t i" • < ' • ( 'V ' '• ' ' '

8'r i*å dlikaataVi^^ under ̂ ät^deri lakttögös utländska goasvagnar lastade

'''^melä tyskt tnahsttogods;' Såyitt- Minde kdnstaté gåvo i .regel de på de
^"u^ha vagi^rf^^^ fästads if Väktltartdllriganna ingen-'direkt iipplysning om vag-
haVnas inhehäll'. Indirekt "gåvo V^llertid bl. a. upp gift erna om avsändare

' öcir motta^re ledning för fastställårids av innehållet. Och de jaed? explo

siv vara lastade vagnarna buro ett på långt avstånd synligt aijslag, åter^

givande 'éä ri!d é'y^lodé'r&M^'^öiabi'-'-

"Beträffande' rilésköinmissörié Terbovena färd från haparanda tiil ?torlien den

i 24'oktober'érfors a-fet'dhsfV^niiföi? I IS, Överste-Bj?S?k,^ kommen-

■■'"-^''■deråts 'ått 'medfölja tåget, • undar ,;den: två dygn,långa resan icke blivit mot-

av ~riKsköirraisaA3EJbä,'^^Bno5ärBvi^Bp0liat. as.® berättade,

bån köhnat^Éöhstaterå, YÄttv evide medföljande tyska soldaterna

"påfållände ^eruöadew^"-'^-- -»v -v • -
v^Stéoi^lÉ~deh lim>y9wbd^ l9i2f,



aneåaaA» Horgo^tremsltevlneama*

fiil snrgB nrta Bovgs BWHhwi i»
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Sianaarl 54.879 54.165 2.]^ 850

SelBUBXi 25*424 19*650 1.^ 708
■ ■ ■:■>■■■■■; ■ • " '

Ibra 25.804 14.275 8.550 ■ 799
y Asril 51.566 50.964 5.814 1.105
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Febanaal 546 22 114
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