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Statens Jernvagstrafik.
Trafik af delningen.

P. M. (N:o 4.) ■
Sedan Styrelsen beslnt.it, att den invandiga belysningen i ban- 

tagens personvagnar skall under den morka delen af dygnet hadan- 
efter verkstallas med stearinljus, i stiillet for med oljelampor, far jag 
till kannedom och efterrattelse meddela foljande:

Tag, livari kupelyktorna behofva tandas, skola vid utgangsstationen 
torses med ljus i lyktorna.

Savidt ske kan, bor harvid beraknas att ljuset racker antingen till 
tagets slutstation eller atminstone till station, hvarest uppehallet ar 
sa langt, att ombyte af ljus der medhinnes. I annat fall insattes, 
nytt ljus. Ett nytt ljus brinner ungefar 7 timmar.

Innan nytt ljus insattes i lykta skall det afbrannas, for att 
sedan vara latt att tanda.

Da den stallning livari ljuset ar placeradt, insattes i sjelfva 
lyktan, skall den forra nedtryckas sa, att ljuset star ratt upp och 
bibehaller denna stallning under gangen.

Vid • tandningen af do i lyktorna insatta ljusen skall forsigtighet 
iakttagas, sa att skenen ej svartas eller orenlighet fastnar pa ljusen.

Vid lyktornas putsning skall noga tillses att- kupor och sken ej 
bli fva repade.

DA lykta med brinnande ljus bares, far den ej hallas snedt sa 
att ljuset rinner eller nedroker skenet. "

Ender den arstid som kupelyktorna behofva tandas, skall a hvarje 
bantag, som medfor personvagnar, l:sta konduktoren vid tagets ut- 
gangsstation forses, enligt Traftkdirektorens bestammelse, med 5 eller 
10 reservljus, for att i handelse af behof kunna vid mellanstation 
utbyta eller ersatta ljus, som mojligen genom drag eller andra om- 
standigheter nedbrunnit hastigare an pa den beraknade tiden.

Sadant ombyte anmales af konduktoren till Stationsinspektoren 
pa slutstationen hvarvid de obegagnade reservljusen aterlemnas; och 
skall forhallandet anmarkas i den till Trafikdirektoren ingaende 
Tidrapporten.

Tie stationer, hvarifran tag utga, reqvirera i vanlig ordning 
»Vagnsljus» fran fdrradet. Ljusen utlemnas i paket, hvardera inne- 
hallande 5 ljus. Fem sadana paket vaga 7 U.

Ljnsbitar och stearin, som afrunnit och samlats i kuporna, skall 
vid andstationen tillvaratagas, uppvagas och till forradet insandas. 
ForrSdet. godtgor i konsumtionslistorna det salunda aterlemnade ma- 
terialet, som insandes pi kassationsreversal under rubrik: Stearin.

Vederborande Stationsinspektorer skola halla noggrann forteck- 
ning ofver, huru manga ljus forbrukas till hvarje sarskildt bantag, 
och vid hvarje manads utgang lemna en uppgift- derom till Trafik- 
direktoren, som liaraf gor ett sammandrag i tjensterapporten.

Stockholm den 29 September 1871.
Enligt Styrelsens beslut

C. U. SPARRE.
• Anslas i konduktors- och iainpiet rum.

Stockholm. K. L. Beckmans Boktryckeri. 1895.

beslnt.it


 

 
 
 
 

Statens Jernvagstrafik.
Trafikafdelningen .

P. M. (N:o 5.)

Af forekommen anledning anbefalles vederborande Stationsfore- 
standarc att icke anvanda Statens eller enskilda jernvagars pressen- 
ni iigar till att tacka akdon under dessas transport med bantag, enar 
vid sadant anvandande pressenningarne alltfor ofta blifva sonderrif'na 
och forderfvade. Stockholm den 8 November- 1871.

Enligt Styrelsens beslut

C. IT. SPARRE.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri. 1895.



 

 
 

Statens jernvagstrafik.
Trafik af delningen.

P. M. (N:o 6)

Af forekommen anledning anbefallas vederborande Stationsfore- 
standare att dagen innan nagot af de manadtligen anordnade ban- 
tagen for krut och andra explosiva amnen skall passera deras resp, 
stationer, lata genom banmastarne erinra ban-, bro- och grindvakter 
om tagets forvantade ankomst.

Stockholm den 9 januari 1872.

C. U. SPARRE.

Stockholm, K. L. Beckman, 1891.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 7),

angaende v&rden af Telegrafapparater m. ni.

Af forekommen anledning far jag harmed till noggrann efter- 
rattelse anbefalla foljande:

l:o. Alla till telegrafering horande apparater och instrumenter 
m. m. skola aktsamt behandlas och med omsorg vardas, sa att de ej 
genom vardsloshet eller forsummad tillsyn taga skada.

2:o. Reparationskostnad for telegrafapparat, som lidit skada ge
nom vardslos behandling, skall betalas af stationens telegrafpersonal.

3:o. Ingen sondertagning eller reparation af telegrafapparat 
far ega rum annorstades an pa telegrafverkstaden eller af derifran 
utsand person.

4:o. Vid minsta fel it telegrafapparat, hvarigenom telegraferingen 
forsvaras, skall annan apparat reqvireras, pa det ej den felaktiga ma 
genom begagnande taga stone skada an nodigt ar.

5:o. Reqvisition af telegrafeffekt, som sker i den ordning Sty- 
relsens Cirk. N:o 266 angifver, skall vara utfardad af Stations- 
forestandaren och af honom egwhandigt underskrifren. Han ar afven 
skyldig att, i handelse den reqvirerade effekten ej i behorig tid an- 
lander, derom gora paminnelse hos l:a distriktets forrad sforvaltare.

6:o. StationsforestSndare, som underlater att iakttaga den i 
Cirk. N:o 266 mom. 3 gifna foreskrift, att, efter emottagandc af 
till utbyte reqvirerad telegrafeffekt, ofirdrojligen insanda den brist- 
falliga till vederborande fonadsforvaltare, straffas sasom for tjenstefel.

7:o. Apparat far under vag till eller fran telegrafverkstaden 
icke qvarhallas af station, till hvilken den ej ar adresserad, och aro 
vederborande konduktorer ansvarige for, att med tagen sanda telegraf- 
apparater icke aflemnas annorstades an enligt atecknad adress.

Stockholm den 29 januari 1872.

C. U. SPARRE.

Stockholm. K. L. Beckmans Boktr., 1895.



 
 
 
 
 

Statens jernvagstrafik. 
Trafikaf delning en.

P. M. (N:o 9)

Af forekommen anledning adreskrrf'ves:
Godsnotis far icke tillstallas godsemottagare forr, an det i no- 

tisen omformiilda gods verkligen anlandt till bestammelsestationen.
Har utaf a ingangen fraktgodslista upptaget storre parti gods 

endast en del hunnit framkomma, skall notis utfardas a hela det a 
listan angifna partiet, men a notisen tillika utsattas huru manga 
vagnslaster redan anlandt. Nar sedermera aterstoden af godset 
hunnit fram, skall underrattelse derom sarskildt meddelas emot- 
tagaren. For detta sednare tillkaunagifvande ma inga andra kost- 
nader debiteras an ifragakommande postporto.

Stockholm den 11 januari 1873.

M. HA HR.

Stockholm, A'. L. Beckman, 1891.



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 15),

rOrande transitomarken, att dsdttas gods, som ofver olika transport- 
leder kan forsandas till bestdmmelsestationen.

Under aberopande i ofrigt af livad i Styrelsens cirkular N:o 
397 finnes foreskrifvet derom att & redovisningsliandlingar skall i 
vissa fall utsattas den trafikled, ofver hvilken resp. transporter bora 
verkstallas, anbefalles harigenom, till efterrattelse vid forsandningar 
till sadana jernvagsstationer, till hvilka man ofver olika transport- 
leder kan framkomma, foljande, nemligen:

att gods skall, forutom med vanliga stationslappar, som angifva 
mottagningsstationens namn, forses med sarskilda marken af hvitt 
papper, a hvilka namnet a den foreningsstation eller bana, ofver hvil- 
ken godset, jemlikt skedd fraktdebitering, bor befordras, finnes tryckt 
med roda bokstafver (exempelvis »ofver Eslof» och »ofver Hessle- 
holm» for sandningar till Landskrona och Helsingborgs samt Hel
singborg—Hcssleholms jernvagar); afvensom

att a jernvagsvagnar, som upptaga hela vagnslaster, skall finnas 
tydligen skrifvet, ofver hvilken foreningsstation vagnen bor inga pa 
den bana, mottagningsstationen tillhor.

Stockholm den 3 augusti 1875.

M. HAHR.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1895.



 

 
 
 
 

 
 

 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 19),

med foreskrift, att vissa vagnar i bantagen skola afses for 
resande, som ej roka.

Af forekommen anledning foreskrifves harmed, att i bantag, 
sammansatta af personvagnar af endast den nyare modellen, alltid 
skola finnas minst en l:a och en 2:a klassens vagn, a hvilka rok- 
kupe-brickor ej fa anbringas och inom hvilka rokning ej far ske, 
derest icke samtlige i vagnen befintlige resando sadant medgifva.

I sammanhang harmed anbefalles ock stations- och tagpersonalen, 
att, sa sDart uagon resande gor anmiirkning mot att rokning oger 
rum inom vagn eller kupe, som ej ar med rok-kupe-bricka forsedd, 
anmoda den rokande att taga plats i annan vagn, sa framt han icke 
vill fran rokandet afsta.

Stockholm den 20 juni 1876.

M. HAHR.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1895.



 
 
 
 

Statens jernvagstrafik.
Trafik af delningen.

P. M. (N:o 21),

ang&ende befordran af pressjdst.

Med afseende dera, att artikeln pressjdst, ytterst latt tager skada, 
erinras stationsbeaiil och vederborande tagpersonal om angelageuhoten 
af denna varas omsorgsfulla vard a stationerna och under transporten, 
hvarvid sarskilt pftpekas vigten deraf, att jasten icke lagges a plats, 
der den utsattes for solens inverkan eller for vata.

Stockholm don 12 Augusti 187G.

M. II A H R.

Stockholm, K, L. Beckmans Boktryckeri, 1896.



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 22),
rorande nattdgen.

Med anledning deraf, att foreskrifterna i mom. l:o, 9:o, 10:o 
och ll:o af Kongl. Styrelsens cirkular N:o 369, rorande nattagen, 
stundom oriitt uppfattats, meddelas foljande, att i afscende a dessa 
tag galla till efterrattelse, naml.

att resande, som onska medtaga hundar, ma vara dertill be- 
rattigade pa enahanda vilkor, som for hundars mcdforande a andra 
tag aro gallande; samt

att den frihet fran tjenstgoring for nattagen, som i vissa fall 
medgifves stationsforestandarne, icke frikallar dessa fran skyldig- 
heten att jcmlikt tjenstgoringsreglementets kap. V § 27 soka bi- 
draga till trafikens sakra gang och tjenstens ordentliga utforande, 
hvarfor de ock tid efter annan bora forvissa sig om att underly- 
dande behorigen fullgora sina aligganden under natt-tjenstgoringen.

Derjemte foreskrifvcs, under hanvisande i ofrigt till Ofver- 
direktorens for Trafikafdelningen 1'. M. N:o 4 angaende belysningen 
i personvagnarne,

att utbyte af ljus i kupdlyktorna skall ega rum vid vissa af 
Tradkdirektorerna bestamda stationer;

att vid tagens ankomst till dessa stationer lyktor med tanda 
ljus skola hallas i beredskap for att i tagen insattas, dervid dock, 
enar belysningen i vagnarne under senare delen af natten kan vara 
mindre stark, i regeln endast halfva antalet lyktor behofver utbytas;

att utbytet af lyktor skall verkstallas sa skyndsamt och sa tyst 
som mojligt, samt att dervid, sa val som hvarje gang, da lyktor 
insattas i vagnarne, locken ofver lykthufvarne skola behorigen ned- 
fallas;

att ljusens slackning skall ske vid station, som af l:e konduk- 
toren i taget bestammes.

Slutligen, och sasom en sak af yttersta vigt, erinras samtligo 
vid nattagen tjenstgorande stationsforestandare om deras skyldighet 
att noggrant tillse, saval att sparvexlingarne for ankommande tag 
aro ratt stalda, som ock att motvexlar, hvilka icke bevakas, aro be
horigen lasta.

Stockholm den 7 Sept. 1876.

M. HA IIR.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1896.



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Statens jernvagstrafik.
T rafikaf delning en.'

P. M. (N:o 23),

med aoreskriater betraaande tftgpersonalen, tagattiraljen, 
belysningen ft t&gen samt renh&llningen ft stationerna,

Af aorekommen anledning anbcfalles, '

betraffande tagpersonalen:
att, da stationsbetjcnte beordras tjenstgora sasom konduktOrer, 

endast fa anvandas sSdana, som befunnits ega insigt i konduktors- 
gOromalen samt i ofrigt visat sig for dylik befattning lampliga; 
afvensom

att till bromsarc icke fa begagnas ynglingar under 18 ftrs al
der, ej heller sadana personer som till foljd af kroppslig svagliet 
eller bristande sakkunskap icko kunna fullt nojaktigt utfora en 
bromsares aligganden;

betraffande tagattiraljen:
att foi'titom redan foreskrifna effektei' skola medforas:
a snalltagen ett stycko lina for forlangning, i handelso af vag- 

nars tillsattande, af linan till tendern, samt
a samtliga ord. tag 2:ne st. hundkoppel for hundars bindande;

betraffande belysningen a tagen:
att noga skall tillses, det ljusen i kupelyktorna sitta stadigt, 

hvarfor ock, vid insattande af nytt ljus, pipan i ljusstaken skall val 
rensas ifran mojligen qvarsittandc stearin o. d.; afvensom

att vid skenens putsning skall anvandas en blandning af wionor- 
kalk och stearinolja, hvaremot forbiudes begagnande af sadant puts- 
ningsamno, som astadkommer ripor;

betraffande renhallningen a stationerna:
att kaminer i vantsalar och expoditicnslckalor skola hallas val 

putsade, samt
att, der sa behofves, taklamporna skola forses med rokhattar, 

till aOrekcmmande af takens ned svartande.
Stockholm den 21 Sept. 1876.

M. II A I-I R.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktlyekoli, 1896.



 

 
 

Statens jernvagstrafik.
Trafik af delningen.

P. M. (N:o 2-1), .

med foreskrifter betrafande inlastningen af fylda trafat.

Med anledning deraf, att fylda branvinsfat atskilliga ganger 
blifvit under jernvagstransport skadade, foreskrifves betraffande in
lastningen af trafat, som innehalla flytande amnen,

att faten alltid skola laggas med sprunden uppat samt langs 
efter vagnarne, d. v. s. sa att fatens langsidor blifva parallela med 
vagnarnes, afvensom

att faten skola val underkilas, sa att de ligga fullkomligt sl-a- 
digt; (stenar fa liarvid i intet fall anvandas).

Stockholm den 29 Sept. 1876.

M. HAHR.

Stockholm, K. L. Beekmans Boktryekeri, 1896.



 

 
 
 

 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 2G),

med foreskrifter betraffande expeditionen af tullfdrpassningar och 
tillverkningsbevis for till Norge afgdende gods.

Acd anledning af anmiirkningar fran norska jernvagens sida 
derdfvei,) att de tullfdrpassningar och tillverkningsbevis, hvilka jem- 
likt gallando -fdrfattningar skola atfolja till Norgo afgaende gods, 
stundom saknats vid godsets ankonist till bestammelsostationen, er- 
inras stationsbeaalen om nodvandigheten af i fraga varande hand- 
lingars punktliga expodierando; skolande de samma alltid med 
knappnal eller pa annat lampligt satt vidfastas resp, godslistor.

Stockholm den 2 November 187G.

M. HA HR.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1896.



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 30)

med atskilliga foreskrifter i afseende a expedition af gods.

Med hanvisande till Styrelsens cii'kular N:o 53G af d. 21 innev. 
Mars varder harigenom till efterrattelse foreskrifvet
betriffiinde godslistor:

alt hadanefter ej fa begagnas andra godslistor an sadana, som 
aro forsedda med tryckta rubriker afven a baksidan;

att de uppgifter, som genom dessa rubriker angifvas, och hvilka 
aro afsedda till ledning for stations- och tagpersonalen vid godsets 
transporterande, skola a afsandningsstationerna behorigen inforas, 
hvarefter listorna vikas i trenne delar, sa att rubrikerna ligga utat; 
fraktsedlar och ofriga handlingar, som bora medfolja godslistorna, 
laggas inuti dessa;

att, om smagods, som fran en station afsandes till en och samma 
mottagningsstation eller som, medan tag star inne a station, lastas i 
stationsvagnar, maste fordelas i Here sarskilda vagnar, numren a alla 
de vagnar, i hvilka godset inlastas, skola angifvas pa de listor, a 
hvilka godset upptages; (for de vagnar, som lastas medan tag star 
inne pa station, ma, om ej annorlunda medhinnes, numren med krit- 
penna och endast pa listans baksida antecknas samtidigt med god
sets inlastning);

att, for konduktorernas ledning, de godslistor, a hvilka gods i 
vagnslaster ar upptaget, skola tillstallas forste koiiduktoren a taget, 
och listorna a styckegodset den konduktor, som handhafver detta 
gods; skolande livardora af dessa ansvara for att listorna jemte det 
a dem uppforda godset behorigen aflemnas pa mottagningsstationen;

att godslistorna alltid skola sandas samma vag och, sa vidt 
mojligt, samtidigt med det a dem upptagna godsot, ehuru, da om- 
standighetenia sadant fordra, sasom t. ex. da en lista ar for redo- 
visningens afslutande behoflig, o. dyl., godslistorna ma framga fore 
godset; skolande likasa, om vagn af en eller annan orsak mSste a 
nagon station afkopplas, godslistan fortga till adlels-ltationen och 
icke qvarblifva jemte godset; samt

alt a foreningsstation med enskild bana skola a den pa afsand- 
ningsstationen utfardade godslistan antecknas numren a den eller de 
vagnar, i hvilka gods i mindre parti ar inlastadt;



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

betriiirande frakt godsfdrteckningar:
att f'raktgodsforteckning skall uppgoras for hvarje stat.iousvagn 

(d. v. s. vagn, lastad med gods till flero stationer) samt qvarstanua 
och forvaras a den station, der vagnen stannar, (salunda ej, sSsom 
hittills skett, atersandas till den station, som utfardat forteckningen); 
aliggande det alltsa afven mellanstation, som utsander vagn, i nvil- 
ken gods till flere stationer inlastas, att utfarda fraktgodsforteckniiig. 
A gods, lastadt i sarskild vagn fran en station till en anna.n, skall 
r^rteckuiug ej utfardas, hvarfor ej heller mellanstation, som i sadan 
vagn inlastar gods till den station, dit vagnen ar stald, skall upp- 
taga detta gods a nagon forteckning. Kan stationsvagn af en eller 
annan orsak ej framga till destinationsstationen, skall afven fraktgods- 
r6rteckniugen lemnas a den station, der vagnen afkopplas, for att 
sedermera medfolja, da vagnen vidare forsandes;

att stationsforestandare a station, der fraktgodsforteckning af- 
lemnas antingen for att med foljande tag fortsatta eller a stationen 
qvarstanua, skall efterse, huruvida vederborande stationer a foi teck- 
ningen qvilterat mottaget gods, samt till trafikdirektoren inrapportera 
uraktlatenhot haraf;
betrafande lastade vagnar, som ej kuiniat af tag medtagas:

att afkoppling ur tag och qvarlemnandc af vissa vagnar, for att 
andra ma kunna medtagas, ej far ske, utom for vinnande af hastigare 
be^rdi'an af vagnar, lastade med resgods, styckegods, akdon, lik, 
djur eller sadant gods, som genom forsenad framkomst anses kunna 
taga skada;

att, da vagnar maste ur tag afkopplas, och da i taget finnas 
flere vagnar till samme mottagare, dessa vagnar, sa vidt mojligt, ej 
skola fran hvarandra atskiljas;

att, da lastad vagn, till foljd af bristfallighet, icke kan framga 
till destiuationsstatioueu, forestandaren a den station, der vagnen 
maste qvariemnas, skall ga i forfattning ej mindre om att forst- 
uamuda station om forhallandet underrattas, an afven om att, derest 
for tids vinnande annan vagn maste anvandas, godset skyndsamt 
omlastas och vidare befordras; samt

att, da vagn, som a station lastats eller dorstades af en eller 
arnian orsak qvarlemnats, icke kunnat inom 48 timmar af tag med
tagas, stationsforestandaren skall inrapportera forhallandet till veder- 
borande trafikdirektor, som foranstaltar om vagnens skyndsamma 
arhemtaude.

Stockholm den 22 Mars 1877.

M. HA HR.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1900.



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Statons jornvagstrafik. 
Trafikafd el ning en.

P. M. (N:o 31.)

om anvandning af form. N:o 359 (tidjournal).

Med tillkannagifvande derom, att nytt formular for tidjournal 
numera ar faststaldt, samt att sadana journaler, haftade och i losa 
permar, till stationerna utsandas, varder harigenom i afseende a 
deras anvandning foreskrifvet:

att resp, kolumner skola for hvarje tag ifyllas, pa satt rubri- 
kerna angifva, dervid uppmarksamheten sarskildt fastes a skyldigheten 
for stationsforestdndaren a den station, som tillfragats »kan N:o — 
afg&?» att vid svaret Mart for N:o —» siitta sin signatur;

att, ._ om banan af nagon anledning icke ar klar, och salunda, 
jemlikt Ofverdirektorcns for Trafikafdelningcn P. M. N:o 27, svaret 
»hinder for N:o —» maste gifvas, detta svar afvensom, sedan hin- 
dret ar undanrojdt, orden »nu kan N:o — afg&« icke fa inforas i 
tidjournalen, utan skola i vanlig tjenstettltgrambok antecknas. I 
detta fall ofverstrykes i tidjournalen orden klart for N:o, och han- 
visning gores i stallet till det telegram i telegramboken, hvilket 
innehaller- uppgiften om hindret.

De fullskrifna journalerna insandas till vederborande Trafikdirek- 
torsexpedition for granskning.

Till fortydligande af sattet for journalens anvandning meddelas 
foljande exempel for stationen Liljeholmen och taget N:o 1.

Venstra sidan af journalen (ankommande tag) anvandes salunda:
Sa snart Stockholms Centralstation ttltgraftrat »kan N:o 1 afga?» 

inforas t&gets nummer samt afsandande och mottagande telegrafisternas 
signaturer, hvarefter stationsforestandaren, om han icke kanner nagot 
hinder for tagets framforande, egenhiindigt inskrifver sin signatur 
i den derfor afsedda kolumnen.

Sedan orden oklart for N:o 1» derefter aftelegrafcrats, inforas 
resp, telegrafisters signaturer, och sedan tetegrafvtxlingtn »t&g ut» 
och »tag in> cgt rum, ifyllas kolumnerna under dessa rubriker.

Jlogra sidan (afgaende tag):
Sa snart fragan »kan N:o 1 afga?» aftelegrafcrats till Huddinge, 

inforas t&gets nummer samt de resp, telegrafisternas signaturer, hvar- 
efter, om Huddinge svarat xkhrt for N.o 1,» dervarandc stations-



 

 

forestandares signatur antecknas i kol. »svarande stins signatur# samt 
telegrafisternas signaturer i derfor afsedda kolumner.

Efter telegraferingen t&g ut och fd# in ifyllas kolumnerna derom, 
pfi si'itt rubrikerna angifva. .

Stockholm i Mars 1877.

M. IIA HR.

Stockholm, K. L. Beckman, 1877.



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Statens jernvagstraflk. 
Tr af ikaf delningen.

P. M. (N:o 32.)

om pfi.tecknand.et af de i Trafkstyrelsens cirkular N:o 535 
anbefalda adreeskort fi godsvagnar.

Dfi nyligen intraffat, att en laJtad godsvagn, afsand frfin Jon- 
koping till Falun, _ oratt befordrats ofver Orebro, Sala och Storvik, 
i stallet for ofver Orebro, Frovi—Ludvika och Bergslagernas jern- 
vagar, for hvilken senare befordringsstracka fraktafgiften for godset 
riktigt beraknats,

och dfi denna felsandning icke kunnat in'tiailfa, derest. sfisom 
vederbort, a adresskort.et • funnits angifvet i.olvergangsstation: Orebro» 
»via Frovi—Ludvika», i saallra for, sfisom nu var handelsen, endast 
»via Orebro,»

sfi erinras stationsbefalen om nodvandigheten alt a adresskorten 
for de vagnar, som aro destinerade till orter, dit vagnarne kunna 
framgu ofver mer an en trafikled, utskrifva sfival iifvergungsstationen 
som ock, efter ordet »via» den banstriickning, genom hvars angifvandc 
ratta trafikledcn tydligast askadliggores.

Stockholm den 30 Maj 1877.

M. HAH^.

Stockholm, K. L. Beckman, 1877.



 
 

 

 

 
 

 

Statens jernvagstrafik.
Trafik af delningen.

P. M. (N:o 35)

med erinran om gallande bestammelser rdrande transport af »kro- 
nans effekter».

Sedan upplyst blifvit, att forsandelser forekommit mod frakt- 
debitering enligt trupptaxan, oaktadt afsandaren (leverantoren) sjelf 
skolat erlagga derfor belopande fraktafgift, fastes uppmarksamheten 
pa det oriktiga i sadant forfarande, och erinras,

att afgiftsbcstammelserna i trupptaxan icke fa tillampas i andra 
fall, an da Statsverket skall betala fraktkostnaden; samt

att enskild persons uppgift derom, att forsandning sker »for 
kronans rakning» icke far tagas sasom bevis for rattighet till at- 
njutande af de lagre fraktsatser, som i trupptaxan angifvas, utan att 
for dessas tillampning ovilkorligen erfordras sa beskaffad rcqvisition, 
uppgift, fraktsedel eller dylikt, som i trupptaxans § 10 samt i Trafik- 
styrelsens eirkular N:o 153 finnas omformalda.

Siirskildt foreskrifves, att af de for transport af kronans effekter 
aflemnade fraktsedlar ett exemplar skall vidfastas vederborande gods- 
lista for att sedermera atfolja redovisningsliandlingarne till kont^ll- 
kontoret.

Stockholm den 16 november 1877.

M. HAHR.

Stockholm, K. L. Beckman, 1891.



 

 
 
 

 

 

Statens jernvagstrafik.
Trafikaf delning en.

P. M. (N:o 40)

med vissa fOreskrifter i anledning af det metriska systemets 
for mitt ooh vigt tillampning vid jernvagen.

I sammanhang med tillampningen fr. o. m. den l:a instundande 
januari af dot genom kongl. forordningen den 22 november 1878 
pabjudna metriska systemet for matt och vigt foreskrifves hiirigenom, 

att oafsedt det storre eller mindre antal vigter, som for deci
mal vagarno erfordras, skola a hvarjo station finnas foljande handels- 
vigtor, nemligen 1 a 50, 1 a 20, 1 a 10 ooh 1 a 5 kilogram;

att dessutom for godsvagarne skola finnas minst foljande platta 
vigter, nemligen:

till en vag for 2 000 kilogr

till en vag tor 1 500 kilogr

till en vag lor 1 200 kilogr

till en vag for 500 kilogr

'9 O st....... ..... 5 kg = 500
2 » .... 9 » _ 200
1 » .... ..... 1 » 100
1 » .... ...... 0,50 » 50

2 st....... ..... 5 kg 500
9 » .... 9 » — 200
1 » .... ..... 1 » 100

.1 » .... ...... 0,50 » 50

1 st............. 5 kg — 500
3 » .... 2 » 200
1 » __ ..... 1 » 100
1 » ........... 0,50 >> = 50
2 st....... 2 kg 200
1 » .... ..... 1 » 100
1 » ... ...... 0,50 » 50

.2 » ........... 0,20 » 20



 

til] en vig for 350 kilogr.

till en vagnvag.

1 st........... 2 kg = 200
1 » ........... 1 » = 100
1 » ......... 0,50 » — 50
2 » .......... 01,20 » = 20

(3 st. vigter 10 kg = 5 000
15 » » 2 » = 1 000

(A vigterna finnas blott utsatt den tyngd, de astadkomma, t. ex. 
en vigt, som vager 5 kg, ar betecknad med 500 kg o. -s. v.).

Stockholm den 21 december 1881.

M. HAHR.

Stockholm, K. L. Beckman, 1891.



 

 
 

 
 
 
 

 

Statens jernvagstraflk
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 45),

ang&ende annonsskyltar a stationshusen.

Med afsoendo a viglon deraf, att de a jernvagens stationshus 
uppsatta skyltar alltid aro i godt skiok, varder harigenom foro- 
skrifvet,

att, da skylt befinnes forstord eller sa illa medfaren, att dess 
qvarsittande ioko anses forenligt med ordning ooh snygghet, reqvi
sition af ny skylt ofordrojligcn skall af vederborande stationsbefal 
goras hos den eller dem, som hafva sadana skyltars uppsattande sig 
uppdraget, samt •

att, om dylik reqvisition ioke har asyftad verkan, anmalan om 
forhallandet skall goras hos firmau William & C:o, som tillhanda- 
haller ny skylt ooh ersatter kostnaden for utgifvet postpo^o.

Stookholm, d. 30 jan. 1882.

M. HA HR.

Stcokhclm, K. L. Beokmans Boktryokeri, 1896.



 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 47),

angaende expedition af forsandelser for jernvagspersonalens beliof.

Sandningar for jernvagspersonalens beliof, hvilka jemlikt Sty- 
relsens cirkular n:o 604 fa verkstallas fraktfritt, skola, i likhet med 
sandningar for Statens jernvagstrafiks rakning, till vigtbeloppen upp- 
foras i godslistans anmarkningskolumn och icke i vigtkolumnen;

hvilket vederborande till efterrattelse meddelas.
Stockholm den 23 oktober 1884:.

M. HAHR.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1895.



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 49)

om vissa iakttagelser vid tillampningen af gallande fribiljett- 
reglemente far svenska statsbanorna.

Da vid granskning af de insanda forteckningarna afver utfar- 
dade tillfalliga fribiljetter och liushallsbiljetter visat sig, att a olika 
distrikt en olika uppfattning gjort sig gallande med afseende a utfar- 
dandet af biljetter for vissa personer afvensom betraffande anvand- 
ningen af hushallsbiljetter for transport af gods, meddelas har- 
igenom,

att for qvinlig grindvakt, som icke ar gift med banvakt, stall 
utfardas tillfallig fribiljett;

att for fosterbarn endast i det fall far utfardas hushallsbiljett, 
att barnet ar adopteradt sasom vederborande tjenstemans eller be- 
tjents eget barn, saledes icke, om det blott ar inackorderadt;

att, da htisliallsbilje.tt anvandes for transport af varor i bada 
riktningarna, hvardera sandningen icke far vaga mer an 100 kilo
gram och saledes icke den ena t. ex. 190 och den andra blott 
10 kg.; samt

att, da hushallsbillett endast far anvandas for transport af 
eget gods, flere till hushallsbilletter berattigade personer icke ega 
att transportera dem gemensamt tillhorigt gods a en fraktsedel och 
mot aflemnande af farre biljetter an som skulle anvandts, om hvars 
och ens andel i sandningen expedierats siirskildt for sig.

Med afseende a kontrollen ofver utlemnade fribiljetter med- 
delas harmedelst,

att de reqvisitioner a fribiljetter, som af banmastare aflemnats 
a stationerna, skola eftor af vederborande trafikdirektdr verkstald 
jcmlorelse med de insanda aorteekningarna oaver utfardade fribil- 
jetter afverlemnas till vederborande bandirektor for att af honom 
granskas;
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att banmastare. icke ega att a stationerna reqvirera hushalls- 
bilj etter;

att a gransstationer mellan 2:ne distrikt samt a de stationer, 
der stationsinspektoren for narmaste befal ofver personal tillhorande 
maskinafdelningen, olika bocker ehuru af samma serienummer skola 
fran och med nasta ars borjan anvandas for livartdera distriktets 
eller afdelningens personal, och saledes afven sarskilda forteckningar 
ofver utfardade biljetter upprattas och till vederborande afdelnings- 
forestandaro insandas;

att, da tillfalliga fribiljetter och hushallsbiljetter ega giltighet 
resp, en' och fyra manader fran den dag de utfardas, desamma 
alltid bora dateras for den dag de utskrifvas och icke for den dag, 
da afresan ar afsedd att ske; borande dock harvid ofvervakas, att 
bestammelserna i fribiljetlreglementets § 7 rorande antalet hushalls- 
biljetter for hvarje q vartal icke varda ofvertradda;

att hushallsbiljett for transport af fornodenheter ickc far ut
skrifvas med mindre an att den, som begar biljett for dylikt anda- 
mal, forst foreter fraktsedel, a afd. Lit. C. forsedd med vederborlig 
forbindelse; skolande det dervid aligga den, som utfardar biljetten, 

' att a fraktsedeln anteckna »fritt enligt hushallsbiljett OO» samt der- 
under teckna sitt namn, allt pa satt sarskildt utfardadt formular 
narmare angifver; samt

att a hushallsbiljett icko far skrifvas »Fru N. N.», vFroken 
N. N.» o. s. v. utan att sadan biljett alltid skall angifva den persons 
befattning, (nummer) och namn, i hvars arende biljettinnehafvaren 
reser, salunda: baningenioren N. N:s hustru, stationsinspektoren N. 
N:s dotter, konduktoren N. N:s tjenare.

Stockholm den 28 november 1885.

M. HA HR.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1900.



 

 
 
 
 

Statens jernvagstrafik.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 50),

med bestammmelse angfiende tomkarls fitersandande 
sfisom fraktgods.

Af forekommen anledning meddelas harigenom, att fitergaende 
tomkarl m. m., som befordras mot erlaggande af allenast registrerings- 
afgift, skola, afven om de varor, karlen innehallit, transporterats • 
sasom ilgods, sandas sasom fraktgods, hvadan ock dylik forsande-lse 
alltid skall upptagas a frakigodslisia. .

Stockholm den 16 december 1890. *

M. HAI-IR.

Stockholm, tryckt hos Jf. I. Beckman, 1890.



 
 
 
 
 
 

Sveriges statsbanor.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 52)

angdende noggrant iakttagande af bestammelsen i cirkular n:o 
535 om anbringande af adresskort d godsvagnar.

Pa grund af anmalan derom, att datum for godsvagnars afsand- 
ning afvensom ofvergaugsstationens namn stundom saknats a do 
vagnarnc asatta adresskorten, fastes stationernas uppmarksamhot pa 
nodvatidigheten deraf, att bestammelserna i cirkular n:o 535 »om 
anbriugaude af adresskort a godsvagnar » noggi'ant iakttagas, och att 
sarskildt alia de uppgifter, som genom adresskortens rubriker an- 
gifvas, varda a korten inforda.

Stockholm den 13 november 1891.

M. HAHR.

Stockholm, K. L. Beckman, 1891.



 

 
 

Sveriges statsbanor.
Trafikafdel ningen.

P. M. (N:o 53)

Pa forekommen anledning vill jag harigenom hafva erinrat om 
nodvandigheten af ett noggrant iakttagande af bestammelsen i Ta- 
riffer for samtrafiken inom Svcrigo, punkten G, enligt hvilken vid 
utfardandet af blankobiljott jemval ofvergangsstationcr skola a biljetten 
tydligt angifvas.

Stockholm den 20 april 1892.

M. TT A HR.

Stockholm, A. L. Beckman, 1892.



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Sveriges statsbanor.
Trafikafdelningen.

P. M. (N:o 54) 

angdende forsaljning af sarskilda biljetter at deltagare i moten 
i Stockholm instundande sommar afvensom vidtagande a 

stationerna af andring a befntliga rabattbiljetter.

Med anledning deraf att sarskilda tur- och returbiljetter for 
resor till och fran Stockholm under instundande sommar komma 
att tryckas och stationerna tillhandahallas genom Styrelsens biljett- 
och forniuliirfornid, varder harigenom meddcJadt, att berorda bil
jetter, som narmast iiro afsedda for anvandning vid de i cirkular 
n:o 1566 angifna resor till och fran Stockholm, jemval skola utlom- 
nas till deltagare i sadana moten, som komma att under sommar- 
manaderna hallas i hufvudstaden, dock med iakttagande deraf, att 
motesdeltagare, som atlemnar vederborligt legitimationskort, eger 
utbekomma biljett af ifragavarande slag oberoende af de i sagda 
cirkular meddelade foreskrifter i fraga om prisnedsattningens tillam- 
pande allenast for resor med vissa tag och a vissa dagar.

For deltagare i moten, som hallas annorstades an i Stockholm, 
skola fortfarande anvandas rabattbiljetter. Emellertid skall, innan 
dylika biljetter fa utlem nas, den pa dem befintliga anmarkningen: 
»gaHer 14 dagar f. o. m. afstamplingsdagen till alla tag, undan- 
tagande n:o 1 ocli 2 ■ , andras salunda, att orden »n:o 1 och 2» 
utstrykas och i deras stalle med black tillskrifves ordet »snalltag», 
sa att anmarkningen erhaller foljande lydelse: -Obs. galler 14 
dagar f. o. m. afstamplingsdagen till alla tag, undantagande snail
tag# ; och forstandigas harmed vederborande stationsforestandare att 
omedelbart efter moltagandet af denna 1'. M. lata verkstalla be- 
rorda andring a behofligt antal af de a stationen befintliga rabatt
biljetter.

Stockholm den 17 maj 1897.

M. HAHR.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1897.


