
STATENS JARHYÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

den 18 november 1935 Särtryck nr 87 a ibr

Tillägg nr 1

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 december 1935.

I Avd. II B 8 skall »§ 9» kompletteras till »§ 9 c 3».
I Avd. II B 9 kompletteras »§ 9» till »§ 9 c».
I Avd. III ändras i parentesen under »A. Personer» siffran 10 till 11.

I Avd. III A 6 c utgå orden »samt vid förskolan för blinda i Växjö '^)»
jämte motsvarande not nederst å sidan, varjämte i kantrubriken strykes »och

I Avd. III A 6 d ändras orden »hantverksskolan för blinda i Kristinehamn
och vid arbetsskolan i Uppsala för äldre medellösa blinda flickor» till »hant
verksskolan i Kristinehamn för blinda män samt vid hantverksskolan i Växjö
för blinda kvinnor», varjämte i kantrubriken »Uppsala» ändras till »Växjö».
(K. br. d. 25/io 35.)

S. J. Tryckeri - Tomteboda - 1985
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STATENS JÄRNYÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

rsLfS" Särtryck nr 87 a ibr

Tillägg nr 2

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 april 1936.

I Avd. II A 15 (Nattväntsalar) utgår andra stycket.

I Avd. III A 4 utgår mom. 5. Mom. 6 och 7 ändras till mom. 5 och 6.

I Avd. III A insättas efter mom. 10 ett nytt mom. 11 av följande lydelse:
»11. Befordran i 3 klass fram och åter inom loppet av tre dagar mot Elever och

avgift såsom för enkel biljett enligt den för den allmänna trafiken gällande offenu^a läro-
taxan är medgiven för TnstLfLT"

elever och studerande vid offentliga läroanstalter i Sverige vid av dem Sverige,
under pågående lästermin företagna resor från vederbörande inackorderingsort
till den närmast hemmet belägna stationen vid Statens järnvägar och åter till
inackorderingsorten. (K. beslut d. 1936.)

Mom. 11 ändras till mom. 12, vilken ändring även företages i parentesen
i Avd. III under »A. Personer» (sid. 28).

S. J. Tryckeri - Tomteboda - 1936



STATENS JÄRNVÅGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Särtryck nr 87 a.

Tillägg nr 3 ^
TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 juli 1936.

Avd. III ersattes med följande:

Avd. III. Nedsättningar i taxans avgifter.
(Mot avlämnande av särskilda intyg).

A. Personer.

(Allmänna bestämmelser, se nedan under 11.)
1. Avgiftsfri befordran i 3 klass är medgiven för
konfirmerad medellös dövsturn person för deltagande i nattvardsgång eller fortsätt- Konfir

ningsknrs, som styrelse för dövstnmskola anordnar inom dövstumskolodistrikt, där
den dövstnmme är bosatt, en gång årligen fram och åter mellan den dövstiimmes
hemvist och ort, där nattvardsgången eller fortsättningskursen är anordnad. (K. br.
d. ^7^ 1933.)

niedell

me-

ösa

döy-

stumnia.

2, Befordran i 8 klass vagn mot en avgift, motsvarande 23 procent av den för person
>ver 12 år gällande hefordringsavgiften för enkel resa enligt den av Knngl. Maj:t fastställda
.axan är medgiven för

a) dels medellösa eller svagt bemedlade barn vid småskola, egentlig folkskola, Folkskole-
seminarinms övningsskola, folkskolas högre avdelning, fortsättningsskola eller högre vid
folkskola i stad, köping eller mnnicipalsamhälle, dä barnen utsändas till landet under svenska
ferierna för att vistas där under minst fjorton dagar, s-ooi.

dels — däj särskilda omständigheter därtill föranleda — efter särskild prövning
av vederbörande skolråd eller skolstyrelse barn av ovan angivna slag, som efter slutad
skolgång utsändas till landet för att vistas där under minst fjorton dagar, under
villkor att resorna fullbordas inom tre månader efter näst föregående lästermins slut.



allt vid resor till ocli från den ort, där barnen skola uppehålla sig under ifråga
varande lantvistelse,

dels ock ifrågavarande barn åtföljande lärare, lärarinna eller annan ledare (vårdare)
till här nedan angivet antal, då barnen inklusive ledare bilda en resgrupp av minst
tio personer (K. br. d. ^'Vo 1936);

b) dels lärjungar i skolor av ovan omförmälda slag vid studieresor under lärares
eller lärarinnas ledning, då resgrupp inklusive ledare utgöres av minst tio personer,
och då resan företages antingen innan skolgången avslutats eller inom tre månader
efter avslutad skolgång, dock att, då fråga är om från fortsättningsskola under någon
av månaderna från och med augusti till och med mars avgångna elever, dylik resa
får företagas antingen innan skolgången avslutats eller inom ett år efter avslutad
skolgång,

dels ock barnen åtföljande lärarpersonal enligt här nedan närmare angivna bestäm
melser (K. br. d. 1936);

Svenska c) dcls mindre bemedlade lärjungar vid de svenska skolorna i Berlin och Hamburg
folkskole- resor till och från plats i Sverige, där de skola vistas under ferierna, under förut-

BerlTn" och kyrkorådet inom svenska Victoriaförsamlingen i Berlin respektive
Haniburo-. styrelsen för svenska skol- och föreläsningsföreningen i Hamburg verkställd prövning

barnens föräldrar eller målsmän befunnits icke vara i tillfälle att bekosta barnens

resor till Sverige under ferierna samt skäl i övrigt för nedsättningens åtnjutande
ansetts föreligga. (K. br. d. ̂ 7^ 1933.)

Tillänip-
iiiiigsföre-
skrifter.

3. Tillämpningsföreskrifter:

1. Vid resgrupp av minst tio av under 2 a) nämnda personer må nedsättningen
åtnjutas av en lärare, lärarinna eller annan ledare (vårdare).

2. Vid resgrupp av minst tio av under 2 b) nämnda personer må nedsättningen
åtnjutas av en lärare (resp. lärarinna), dock att nedsättningen må åtnjutas av två
lärare (resp. lärarinnor), därest gruppen består av barn från olika skolor, samt av en
lärare och en lärarinna, därest gruppen består av både gossar och flickor.

3. Vid resgrupp av flera än tio av under 2 a) och b) nämnda personer må ned
sättningen åtnjutas av, förutom i mom. 1 och 2 angivet antal lärare (lärarinnor,
vårdare), ytterligare en lärare (lärarinna, vårdare) för varje begynnande niotal barn
utöver det första niotalet, dock att — i vad avser mom. 2 — högst tvä ledare
(lärare, lärarinnor) må samtidigt åtnjuta nedsättning, därest antalet barn icke över
stiger 18.

4. Vid studieresor medföljande vetenskapligt bildad fackman får i avgiftshänseende
likställas med lärare.

5. Vid studieresor må i förekommande fall uppehåll under resan göras utan er-
läggande av härför stadgad avgift.

6. Resande, som erlagt avgift enligt förestående bestämmelser, äger att mot stadgad
inskrivningsavgift medföra resgods till en vikt av högst 12 kg.

7. Biljett skall — då fast sådan icke kommer till användning — å framsidan på
stämplas eller påskrivas »Folksk.».

8. Vid i mom. 5 omnämnt uppehåll under resan skall biljetten förses med X3å-
stämpling eller anteckning om uppehåll utan lösen av uppehållsbiljett.

9 a) Beträffande griip)presor, som äro avsedda att äga rum under följande tider,
nämligen

21 december—2 januari, fr. o. m. torsdagen före påsk t. o. m. nästföljande tisdag,
21—25 juni samt — i det fall att pingsten infaller under juni månad — fr. o. m.
pingstafton t. o. m. tisdagen efter pingst,

skall minst 10 dagar före resans anträdande anmälan göras hos järnvägsstyrelsens
persontrafikbyrå med uppgift å fessträcka (resväg), antal deltagare och de tåglägen
heter, som resandena önska begagna, varefter nämnda byrå bestämmer de tåglägen
heter, som få användas, och därom underrättar sökanden och vederbörande trafikin
spektör. I anmälan skall även angivas, huruvida resandena — för det fall att begärd
tåglägenhet icke får användas — önska förlägga resan till en tidigare eller en senare
tåglägenhet.
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'  Vederbörande biljett skall förses med uppgift å de av persontrafikbyrån föreskrivna
tåglägenheterna.

b) Vid resor å andra tider än de iinder a) angivna skall, när antalet deltagare i en
resa överstiger 15, anmälan göras hos den trafikinspektör, under vilken resans ut
gångsstation lyder, i så god tid, att anmälan är vederbörande tillhanda senast 24
timmar före resans anträdande.

4. Befordran i 8 klass vagn mot en avgift, motsvarande 87,5 procent av den för person
över 12 år gällande öefordringsavgiften för enkel resa enligt den av Kungl. Maj:t fastställda
taxan är medgiven för

I  a) dels skolungdom i kommunala mellanskolor, allmänna läroverk, häri inbegripet ÅTinan
I fiickskolor, tekniska läroverk (elementarskolor, fackskolor och gymnasier), folk- och skolung-
småskoleseminarier och liknande undervisningsanstalter, ävensom lärjungar under 18
år vid statsunderstödda anstalter för yrkesundervisning — i detta fall dock endast jämte
när vederbörande biljettrekvisition för varje gång är av skolöverstyrelsen tillstyrkt — lärare vid
vid studieresor under lärares eller lärarinnas ledning ̂), studie-

b) dels manlig och. kvinnlig ungdom under 18 år, tillhörande scoutkår eller liknande Scouter,
organisation, jämte ledare vid gemensamma resor under ledares ledning. Förenings-

allt då resgriipp, inkl. ledare, utgöres av minst tio personer. (K. br. d. 1933.) ungdom.
Hittills hava följande organisationer av styrelsen förklarats i nedsättningshänseende

jämnställda med scoutkår:

1) Härnösands stifts ungdomsförbund,
2) Strängnäs stifts ungdomsförbund,
3) Linköpings stifts ungdomsförbund,
4) Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund,
5) Skara stifts kyrkliga ungdomsförbund,
6) Karlstads stifts kyrkliga ungdomsförbund,
7) Svenska Missionsförbundets juniorföreningar,
8) Svenska Baptisternas ungdomsförbunds juniorföreriingar,
9) Juniorföreningar inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsens ungdomsorganisation

De Ungas förbund för kristligt arbete,
10) Junior föreningar inom Metodist-Episkopalkyrkans i Sverige Epworthförbund,
11) Frälsningsarméns ungdomskår,
12) Frälsningsarméns livräddningsscoutorganisation,
13) Svenska Frälsningsarméns ungdomskår,
14) Goss- och Ynglingaavdelningar resp. Flick- och Ungdomsavdelningar tillhörande

till Förbundet mellan Sveriges K. F. U. M. resp. Förbundet mellan Sveriges K. F. U. K.
anslutna föreningar,
15) Sveriges ungdomsloger av I. O. G. T.,
16) Ungdomsföreningar inom Nationaltemplarorden (N. T. O.) i Sverige,
17) Sagostundsrörelsen,
18) Riksorganisationen »Unga Örnar»,
19) Fria Kristliga Gymnasiströrelsen,
20) Sveriges Kristliga Gyninasiströrelse (Mellansvenska, Norrländska resp. Sydsvenska

avdelningen),
21) Sveriges Kvinnliga Studerande Ungdoms Kristliga Förbund,
22) Västerås stifts kyrkliga ungdomsförbund,
23) Ärkestiftets ungdomsförbund.

5. Tillämpningsföreskrifter. Tillämp-
1. Vid resgrupp av tio personer må nedsättningen tillgodonjutas av eji lärare eller ningsföre-

lärarinna, som medföljer skolungdom, resp. en ledare, som medföljer ungdom, till- skriter.
hörande scoutkår eller liknande organisation, dock att nedsättningen må åtnjutas av

Till här nämnd skolungdom räknas icke studerande vid universitet och därmed jämförliga
bildningsanstalter eller vid folkhög- eller lantbruksskolor.



två lärare eller lärarinnor, därest gruppen består av barn från olika skolor, samt av
en lärare och en lärarinna resp. en manlig och en kvinnlig ledare, därest gruppen
består av både manlig och kvinnlig ungdom.

2. I Vid resgrupp av flera än tio personer, må nedsättningen åtnjutas av ytterligare
en lärare eller lärarinna resp. en ledare för varje begynnande niotal barn resp. ung
dom, tillhörande scoutkår eller liknancle organisation utöver det första niotalet, dock
att högst två ledare (lärare, lärarinnor) må samtidigt åtnjuta nedsättning, därest an
talet barn resp. ungdom icke överstiger 18.

3. Vid studieresor medföljande vetenskapligt bildad fackman får i avgiftshänseende
likställas med lärare.

4. Vid studie- resp. gruppresor må uppehåll i resa i förekommande fall göras
utan erläggande av härför stadgad avgift.

5. Biljett skall — då icke fast sådan kommer till användning — å framsidan på
stämplas eller påskrivas »Skolungdom», resp. »Scouter» eller »Föreningsungdom».

6) Beträffande resor, som äro avsedda att äga rum under de tider, som finnas an
givna i A 3: 9 a) och b), gälla i nämnda moment givna föreskrifter.

6. Befordran i 3 klass vagn mot en avgift, motsvarande 50 procerit av den för person
över 12 år gällande hefordringsavgiften för enkel resa enligt den av Kungl. Maj:t fastställda
taxan^) är medgiven för

Stock- fattiga Stockholmsbarn, som utsändas till landet genom Frälsningsarméns Stock-
hjälptruppers försorg, oavsett barnens ålder, vid resa till och från som-1

genom marvistelse, som genom frälsningsarméns försorg beredes. (K. beslut d. ̂ ^5 1934.)
Frälsnings

armén.

7. Befordran i 8 klass vagn mot en avgift, motsvarande 75 procent av deri för person
över 12 år gällande hefordringsavgiften för enkel resa enligt den av Kungl. Maj:t fastställda
taxan och halva denna avgift för barn under 12 år är medgiven för

Vissa a) svenska barn i Berlin av högst 16 års ålder, som genom kyrkorådets inom där-
syenska varande svenska Victoriaförsamling försorg och för genom detsamma insamlade medel

BerHn hemsändas till Sverige under sommarmånaderna, vid resor till och från plats i Sve
rige, där de under sommarmånaderna skola vistas;

Lärjungar b) de lärjungar vid dövstumskolor, vilkas anhöriga eller målsmän, efter veder-
yid döY- börande skolstyrelses beprövande, icke äro i tillfälle att bekosta lärjungarnas hem
stum- resor under ferierna, ävensom lärjungarna åtföljande lärare, lärarinnor eller vårdare.
skolor .

som skolstyrelsen finner nödigt medsända, vid resor mellan skolan och lärjungarnas
hem vid feriernas början och slut;

Lärjungar c) lärjungar vid institutet och förskolan för blinda i Tomteboda, vilkas anhöriga
vid blind- eHer målsmän efter vederbörande skolstyrelses beprövande icke äro i tillfälle att be-

i^^Tomte lärjungarnas hemresor under ferierna, ävensom lärjungarna åtföljande lärare,
boda lärarinnor eller vårdare, som skolstyrelsen finner nödigt medsända, vid resor mellan

skolan och lärjungarnas hem vid feriernas början och slut;
Lärjungar d) medellösa lärjungar vid hantverksskolan i Kristinehamn för blinda män samt
vid blind- vid hantverksskolan i Växjö för blinda kvinnor jämte deras vårdare vid resor mellan

skolan och lärjungarnas hem vid feriernas början och slut;skolorna i

Kristine

hamn ocli

Växjö.

Skydds- e) skyddslingar vid vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte, vilkas
lingar yid anhöriga eller målsmän efter styrelsens för anstalten beprövande icke äro i tillfälle

anltLten bekosta skyddslingarnas resor till eller från anstalten, ävensom de skyddslingarna
i Lund för åtföljande vårdare, som anstaltens styrelse finner nödigt medsända vid ifrågavarande
blinda med resor;
kompli

cerat lyte.

För barn, som fyllt 4 men ej 12 år, skall alltså å Statens järnvägars sträckor erläggas deii
i vederbörande stationsförbindelse för barn i nämnda ålder allmänt gällande avgiften.

v



f) medellösa elever vid föreningarnas för bistånd åt vanföra i Stockholm, Göte- vissa
borg, Hälsingborg och Härnösand skol- och uppfostringshem jämte eleverna åtföljande vanföra,
oundgängligen erforderliga vårdare vid resor mellan skolorna och elevernas hem vid
feriernas början och slut;

g) medellösa elever vid skolor å Eugeniahemmet i Stockholm jämte eleverna åt- Lärjungar
följande oundgängligen erforderliga vårdare vid resor mellan skolorna och elevernas skolor
hem vid feriernas början och slut; ^ Eugenia

hemmet i

Stockholm.

h) medellösa skyddslingar vid sinnesslöanstalterna Georgshill i Hörby och Johan- Skydds-
nesberg i Mariestad jämte skyddslingarna åtföljande oundgängligen erforderliga vår- lingar ̂ id
dare vid resor mellan vederbörande anstalt och skyddslingarnas hem vid feriernas .
början och slut; sinnesslö-

anstalter.

i) barn, som genom förmedling av Stockholms kristna sedlighetsförening sändas Bam ut-
till av föreningen utsedda hem på landet, vid resor till berörda hem, ävensom vår- sända av
dare, därest sådan behöver medfölja barnen, vid resa ocÄ (K. br. d.'7^ 1933); Stock

holms

kristna

sedlighets
förening.

j) arbetare vid Statens järnvägsbyggnader jämte familjemedlemmar i nedan an- Arbetare
givna fall och under nedan angivna villkor, nämligen: vid S. J.B.

a) Arbetare vid Statens järnvägsbyggnader: jämte deras
1) vid resor till och från hemorten (K. hr. d. ^74 1933); familje-
2) vid resor i tjänsten; medlem-

TUOrX*3) vid avtalad överflyttning från en arbetsplats till en annan vid Statens järn
vägsbyggnader ;

4) vid sådana av olycksfall eller sjukdom föranledda resor, vilka enligt gällande
bestämmelser eller enligt järnvägsstyrelsens särskilda medgivande helt eller delvis
bekostas av Statens järnvägsbyggnader.

/9) Familjemedlemmar hos arbetare vid Statens järnvägsbyggnader:
1) hos gift arbetare boende hustru samt barn under 16 år vid i mom. a 3) här

ovan omhandlade överflyttning till annan arbetsplats;
2) arbetares till fri läkarevård berättigade familjemedlemmar vid i mom. a 4) här

ovan omhandlade resor.

Resa med snälltåg får icke äga rum, då särskilda anstalter för ändamålet erfordras,
såsom extra vagns tillsättande eller dylikt, eller då resan å järnväg kan med an
vändande av annat tåg än snälltåg avslutas samma dag den påbörjats.

Biljettavgift uttages av den resande eller debiteras vederbörande statsbanebyggnad,
allt eftersom i varje särskilt fall flnnes å rekvisitionen angivet.

8. Befordran i 2 eller 3 klass mot nedsättning i den för den allmänna trafiken gällande Familjer
taxan enligt nedan angivna grunder är medgiven för vid gemen

till en och samma familj hörande och tillsammans boende familjemedlemmar — för- samma
äldrar och barn under 18 års ålder — vid gemensam resa, om antalet avgiftspliktiga
resande är minst tre och avgift erlägges för en sammanhängande sträcka om minst
150 km.

För två personer — de äldsta — erlägges vanlig avgift för enkla biljetter, hela
eller halva, allt efter personernas ålder, och för var och en av de övriga avgifts
pliktiga personerna erlägges avgift med 25 procent av avgiften för enkel biljett för
vuxen person. För barn, som ej fyllt 4 år, beräknas ingen avgift, för såvitt icke sär
skild plats begäres för detsamma. (K. br. d. 1935.)

9. Befordran i 3 klass fram och åter inom loppet av tre dagar mot avgift såsom för Elever och
enkel biljett enligt den för den allmänna trafiken gällande taxan är medgiven för studerande

elever och studerande vid offentliga läroanstalter i Sverige vid av dem under på- offent-
gående lästermin företagna resor från vederbörande inackorderingsort till den närmast anstalter "i
hemmet belägna stationen vid Statens järnvägar och åter till inackorderingsorten. Sverio-e
(K. br. d. ̂ 73 1936.)
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10. (Reservnr.)

AllmänDa

bestäm

melser.

11 • Allmänna bestämmelser betr. avgiftsnedsättningar.
1. Giltighetstiden för nedsättningsbiljett utgör
för framresa: en månad, avstämplingsdagen inräknad,
för återresa (å dubbel dylik biljett): tre månader.
2. Färdbiljett till nedsatt pris gäller icke för resa med snälltåg, utan att härför

stadgad tilläggsavgift (till fullt pris) erlägges.
3. Avgiften för nedsättningsbiljett skall för såväl vuxen person som barn under

12 år i förekommande fall avrundas uppåt på sätt föreskrivits i avd. II A 8.
4. Om biljettpriset skulle bli billigare enligt den vid befordringstillfället mellan

resp. stationer för resande i allmänhet tillämpade avgiften än enligt medgiven nedsätt
ning, skall det förstnämnda priset beräknas.

5. För erhållande av nedsättning av här ovan angivet slag skall för varje gång
avlämnas en rekvisition (intyg) enligt formulär och bestämmelser, varom upplysningar
erhållas å stationerna.

6. Innehavare av nedsättningsbiljett, som är berättigad till nedsatt avgift även i
en högre vagnklass, äger övergå till denna mot erläggande av skillnaden mellan de
nedsatta biljettprisen i resp. klasser. Annan resande å nedsättningsbiljett har att vid
dylik övergång erlägga skillnaden mellan för resande i allmänhet gällande avgift i
den klass, som skall begagnas, och avgiften för biljett till nedsatt pris i den lägre
vagnklassen.

B. Besgods.

Frivikt å 1« personer, för vilka biljettpris nedsättning medgivits under A här ovan, äga
iayd. IIIA åtnjuta fri vikt för resgods enligt bestämmelserna i taxans § 9, dock att de under
nämnda jjj A 2, 4 och 6 angivna personerna, oavsett ålder, äga rätt till endast 12 kg. fri-1
biljetter.

Handels

resandes

proykollek-
tioner.

2. Nedsättning med 50 % i avgifterna för övervikt å såsoyn resgods medförda prov
kollektioner är medgiven för:

I Sverige etablerade firmors resandeombud och innehavare (K. beslut d. Vio 1931).
Den nedsatta avgiften får vid inskrivning å halvbiljett åtnjutas endast vid upp

visande av rabattkort av i avd. II A II nämnda slag.
För erhållande av nedsättning skall för varje gång resgods inskrives uppvisas

ett med Statens järnvägars torrstämpel försett och av sekreterare hos svensk handels
kammare resp. sekreteraren hos Göteborgs Industrikammare undertecknat legitinia-
tionskort.

Teater-

ofFekter

3. Nedsättning med 50 % i avgifterna för övervikt å såsom resgods medförda effekter
är medgiven för:

Teater- och musiksällskap ̂).
Nedsättningen beräknas så, att det enligt den av Kungl. Maj:t fastställda taxan

beräknade fraktbeloppet minskas med 50
Från vikten för dylika sändningar får avdrag göras med 25 kg. för varje av

sällskapets medlemmar löst hel personbiljett, som icke använts för inskrivning av
annat resgods. Resgodstilläggsbiljetter skola lösas i vanlig ordning.

Nedsättningen gäller icke för transport med snälltåg.
För befordring med persontåg av effekter mot sålunda nedsatt avgift gäller som

allmänt villkor, att befordringen kan ske utan ökad kostnad för järnvägen till följd
av dragkraftens förstärkning, och utan att försening av tågen uppstår.

^) Ej cirkus-, tivoli- eller varietéartister.

Stockholm 1936. K. L. Beckmans Boktr.
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STATENS JÄRNYAGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

särtryck nr 87 a. n.,,

Tillägg nr 4
1/

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 15 augusti 1936.

I Avd. III A (se tillägg nr 8) insattes ett nytt mom. 10 av följande lydelse:
»10. Befordran i 3 klass mot en avgift, motsvarande 50 procent av den för person över Svenskt

12 år gällande befordrinqsavgiften enligt den för den allmänna trafiken qällayide taxan är sjöfolk vid
medgiven för resor.

svenskt sjöfolk under anställning eller i anslutning till anställning å svenska far
tyg i utrikes fart i följande fall:

a) vid resor till hemorten i samband med semester eller eljest beviljad tjänstledig
het eller i fall av hyresavtals upphörande på grund av fartygets uppläggning eller
ock vid entledigande på grund av sjukdom eller av skäl, som gör det till en väl
färdsfråga för vederbörande att bliva fri från anställningen;

b) vid resor från hemorten — efter vistelse där i ovan avsedda fall — för återinträde
i tjänst eller tillträde av annan tjänst hos samma redare.

Dessa bestämmelser äga icke tillämpning i sådana fall, där det författningsenligt
åligger redaren att bekosta vederbörandes resa. (K. br. d. 1936.)»

I Avd. III A II ändras punkt 2 sålunda:
»Vid resa å biljett till nedsatt pris erlägges i förekommande fall — där ej annor

lunda är särskilt föreskrivet — taxeenlig avgift för snälltågstilläggs-, sovplats- och
uppehållsbiljetter samt för inskrivning av resgods.»

Stockholm 1936. K. L. Beckmans Boktryckeri.
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STÅTENS JÄRNVÅGARS FÖRFÅTTNINGSSÅMLING
Särtryck nr 87 a.

Tillägg nr ä /
TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Ä STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 januari 1937.

I Avd. II A 7, mom. 9 insattes ett nytt stycke av följande lydelse:
»Sistnämnda förfaringssätt må jämväl tillämpas, då uppehåll skall göras å en

grenstation, varifrån den resande innehar biljett för resa till station å sidolinje, och
tiden mellan vederbörande tågs ankomst och avgång är eller väntas bliva för kort,
för att den resande skall medhinna att få biljetten påstämplad och att lösa eventuell
uppehållsbiljett. Sådan biljett skall i förekommande fall sedermera lösas å lämplig
station och företes, då resan efter återkomsten till grenstationen fortsättes från
densamma.»

I Avd. III A (se tillägg nr 3) insättes ett nytt mom. II av följande lydelse:
»11. Befordran i 2 eller 8 klass {efter eget val) mot en avgift motsvarande 50 j^rocent Viss för-

av den för person över 12 år gällande befordrirgsavgiften för enkel resa i vederbörande svarsväsen-
vagnklass enligt den av Kungl. Maj:t fastställda taxan, samt hälften av denna avgift för
barn, som fyllt 4. men icke 12 år, ävensom för barn, som icke fyllt 4 år, men för vilket rekrea-
särskild plats begäres, är medgiven för tionsresor.

officerare och underofficerare jämte vederlikar på aktiv stat med förläggningsort i
Boden, till övergångsstat tvångsvis överförda beställningshavare, vilka förordnats att
i Boden uppehålla befattningar, som enligt gällande organisation skola bestridas av
pensionerad personal eller eljest tagas i anspråk för ständig tjänstgöring i Boden,
i  Boden ständigt tjänstgörande extra ordinarie tjänstemän vid lantförsvaret, vilkas
avlöning m. fl. förmåner utgår enligt kungl. kungörelsen den 22 juni 1928 (nr 215)
med avlöningsbestämmelser för vissa civila och civilmilitära icke-ordinarie befatt
ningshavare vid försvarsväsendet, samt ovannämnda beställningshavares hustrur och
sådana hemmavarande barn, som icke fyllt 18 år, ävensom sådan i Boden ständigt
tjänstgörande kvinnlig sjukvårds- och ekonomipersonal, som avses i 4 kap. av före-
nämnda kungörelse, vid en resa årligen i rekreationssyfte, när resan å Statens järn-



vägar sker till Bollnäs eller söder därom belägen station. (Särskilt medgivande för
färd med snälltåg erfordras icke.) (K. br. d. 1936.)»

Art. 11 i samma avdelning ändras till 12.
I samma avdelning under B. Resgods ändras artikel 1 sålunda:
»1. De personer, för vilka biljettprisnedsättning medgivits under A här ovan äga

för varje biljett åtnjuta frivikt sålunda:
personer under 12 år samt de under A 2, 4 och 6 angivna personerna, även om

de fyllt 12 år, 12 kg.,
övriga personer 25 kg.»

L

/  '

i

i

Stockholm 1936. K. L. Beckmans Boktryckeri.
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STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Särtryck nr 87 a ibrUtkom från trycket

den 29 januari 1937

Tillägg nr 6

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 februari 1937,

I Avd. II A 6 a ersättes mom. 6 a—c med följande:

6. a) Ett barn under 12 år, som åtföljer äldre person, må intagas i sov
vagn utan särskild sovplatsbiljett, om det begagnar samma sovplats som den
äldre personen.

b) Önskas särskild sovplats för ett barn, skall sovplatsbiljett till fullt pris
lösas (jfr dock mom. 4).

c) Två barn under 12 år äga gemensamt begagna en sovplats mot lösen
av endast en sovplatsbiljett till fullt pris.

d) I samtliga fall skola för barn, som fyllt 4 år, färdbiljetter lösas i vanlig
ordning — till ordinarie eller nedsatt pris, det senare då vederbörande enligt
gällande bestämmelser är därtill berättigad. I fallet b) skall dylik färdbiljett
lösas även för barn under 4 år och i fallet c) skall, om båda barnen äro under
4 år, dylik färdbiljett lösas för ett barn.

I avd. II A 9 a 2 ändras mom. b sålunda: »För resande i sjukvagn får i
andra fall medgiven nedsättning icke tillämpas».

I Avd. II A 11 b ändras mom. 2 sålunda:

2. Utan hinder av ovanstående bestämmelser äger innehavare av rabatt
kort, gällande till endast 2 och 3 klass, ensam disponera en halvkupé i sov
vagn mot lösen av en hel och en halv 2 klass färdbiljett samt en 1 klass
sovplatsbiljett. Den hela 2 klass biljetten stämplas »Prisskillnad»

I Avd. III A 9 (se tillägg nr 3) ändras »inom loppet av tre dagar» till »inom
loppet av fem dagar, dock med undantag för resor under jul- och påskloven».

S. J. Tryckeri - Tomteboda - 1937



STATENS JÅRNYÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING
Särtryck nr 87 a.

Tillägg nr 7

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande frän och med den 1 juni 1937.

Enligt Kungl. brev den 30 april 1937 skall under § 43 intagen text ersättas av
följande nya stycken:

»Vårdare, som — — — avgiftsfritt medföljt en sändning levande djur, må färdas
åter till avsändningsstationen över samma väg, som använts för djurtransporten, i
tredje klass personvagn mot erläggande av hälften av härför stadgad avgift, dock
att resan skall vara a\^slutad senast tionde dagen efter djurtransportens avsänd-
ningsdag.

Därest vårdare, som — — — avgiftsfritt medföljt en sändning levande djur,
inom tio dagar före djursändningens ankomst till bestämmelsestationen å järnvägen
färdats från denna station till djurens inlastningsstation över samma väg, som an
vänts för djurtransporten, och därvid erlagt avgift för enkel biljett i tredje klass,
må till honom återbetalas hälften av den erlagda avgiften.»

I Avd. II A 6 utgår »b. Lokalsovvagnar och liggplatsvagnar» jämte tillhörande
mom. 1—3.

Underavdelningarna c och d ändras till b resp. c.
I Avd. II A 6 c erhålla mom. 1 a och f följande ändrade lydelse:
»1 a. Beställning av sovplats mottages vid varje station och får göras antingen

muntligen eller genom post eller telegraf högst 4 veckor i förväg ävensom — dock
högst 3 veckor i förväg — per telefon; i sistnämnda fall med iakttagande av nedan
under f. angivna särskilda föreskrifter.»

»f. Avgifterna skola inbetalas samtidigt med beställningen, utom då beställning
göres j)6r telefon, i vilket fall ifrågakommande avgift skall erläggas inom viss kort
tidrymd, som vid beställningen angives av vederbörande tjänsteställe, under alla
omständigheter dock icke senare än kl. 15, därest avgift skall erläggas å listförande
tjänsteställe, resp. kl. 13, därest avgift skall erläggas å annat tjänsteställe, i båda



fallen dagen omedelbart före den natt, sovplatsen skall begagnas. Om avgifterna
icke betalas i nu nämnd ordning, skall förfaras som om avbeställning skett.»

Avd. II A 12 ändras sålunda:

»I. Vårdare, för vilken bestämmelserna i taxans § 43 äro tillämpliga, skall i
förekommande fall för ifrågakommande resa lösa snälltågstilläggs-, sovplats- och uppe
hållsbiljetter till fullt pris såsom fÖr vuxen j)erson.»
Mom. 2 utgår.
Mom. 3 ändras till mom. 2.

Stockholm 1037. K. L. Beekmaus Boktryckeri.
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STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utkom frän trycket TIT* 07 Q
den 29 juni 1937. OdlliyCK 111 0/ d. Ibr. Pbr.

Tillägg nr 8 ̂

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 juli 1937.

I Avd. II A 6 utgick genom tillägg nr 7, gällande från och med den 1 juni 1937,
»b. Lokalsovvagnar och liggplatsvagnar» jämte tillhörande mom. 1—3. Bestämmel
serna ifråga skola åter äga tillämpning beträffande ligg2)latsvafjnar. Vederbörande
underavdelningar erhålla härigenom sin ursprungliga beteckning, resp. b, c och d.

I Avd. II A 9 a ändras mom. 8 sålunda:
»Önskar vårdare eller annan den sjuke åtföljande person, som äger rätt att färdas

i sjukvagn, använda bäddad liggplats i sjukvagn under nattresa, skall sovplatsbiljett
till 3 klass lösas.»

I Avd. III A mom. 2 (jfr tillägg nr 3 till taxan) insättes ett nytt stycke av
följande lydelse:

»d) dels mindre bemedlade lärjungar vid Svenska skolan i London vid resor till Svenska
och från plats i Sverige, där de skola vistas under ferierna under förutsättning att skolbarn i
vid av kyrkorådet inom svenska församlingen i London verkställd prövning barnens London,
föräldrar eller målsmän befunnits icke vara i tillfälle att bekosta barnens resor till
Sverige under ferierna samt skäl i övrigt för nedsättningens åtnjutande ansetts före-
'igga (K. br. den Ve 1937).»

Stockholm 1937. K. L. Beckmans Boktryckeri.
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STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utkom från trycket O •• J. 1
den 27 sept. 1937 öartrycK nr 87 a ibr

Tillägg nr 9 a-

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande firån och med den 1 oktober 1937.

Avd. II A 6 b erhåller följande ändrade lydelse:

b. Liggplatsvagnar:

1. Å enstaka korta sträckor äro i vissa tåg s. k. liggplats vagnar insatta, i
vilka obäddade liggplatser tillhandahållas resande, som färdas med nattåg, som
stå i förbindelse med förutnämnda tåg.

2. Vid ombyte från eller till liggplatsvagn berättigar sovplatsbiljett till be
gagnande av liggplats även i denna, när plats där reserverats eller eljest finnes
tillgänglig.

3. Även utan samband med sovplats å huvudlinje kan liggplats i liggplats
vagn tillhandahållas mot avgift av 50 öre pr person och natt.

4. För tillhandahållande av liggplatser 1 liggplatsvagn gälla i övrigt i till
lämpliga delar bestämmelserna om tillhandahållande av sovplats i allmänhet.
(Se nedan).

1 Avd. 111 A 7 (jfr tillägg nr 3 till taxan) insattes i mom. h) efter »Marie
stad» följande: »samt vårdhemmet Stretered i Kållered (K. Br. den 1937)».

S.J. Tryckeri - Tomteboda - 1987



STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Särtryck nr 87 a ntUlkom fråti trycket

den 28 okt. 1937

Tillägg nr 10 \/

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 november 1937.

Avd. II A 10 a, mom. 10, erhåller följande ändrade lydelse:

Under följande tidsperioder, nämligen:
20 december—6 januari eller 7 januari, om denna senare dag är en söndag,
fr. o. m. den vardag, som närmast föregår palmsöndagen, t. o. m. den vardag,

som följer närmast efter annandag påsk,
fr. o. m. pingstafton t. o. m. påföljande tisdag, därest denna tid till någon

del infaller under juni månad, samt
18 juni—2 juli

får här ifrågavarande nedsättning icke åtnjutas, för såvitt icke järnvägsstyrelsen
(inrikes taxebyrån) på därom gjord framställning undantagsvis så medgiver.

I Avd. II A 11 b 1 (sid. 20) erhåller vederbörande not följande ändrade
lydelse:

»b Rabattkort berättigar icke till prisnedsättning för andra biljettslag, t. ex. månadsbiljetter och
sovplatsbiljetter, eller för biljetter till resor, för vilka annan nedsättning åtnjutes, och ej heller för
å tåg försålda biljetter med undantag av snälltågstilläggsbiljetter.»

Avd. III A 3, mom. 9 a, skall ändras sålunda:

Beträffande gruppresor av bär ifrågavarande slag, som äga rum under de
tider, som äro angivna i Avd. II A 10 a, mom. 10, skall minst 10 dagar före
resans anträdande anmälan göras bos järnvägsstyrelsens persontrafikbyrå med
uppgift å ressträcka (resväg), antal deltagare och de tåglägenbeter, som resan
dena önska begagna, varefter nämnda byrå bestämmer de tåglägenbeter, som
få användas, och därom underrättar sökanden och vederbörande trafikinspektör.
I anmälan skall även angivas, huruvida resandena — för det fall att begärd
tåglägenbet icke får användas — önska förlägga resan till en tidigare eller en
senare tåglägenbet.

S J. Tryckeri - Tomteboda - 1937



STATENS JÄRNyÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Särtryck nr 87 a ibr
Utkom från trycket
den 23 dec. 1987

/

Tillägg nr 11/
TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 januari 1938.

I Avd. II B skola följande ändringar vidtagas:
Sista punkten i mom. 2 ändras sålunda:

»Härvid må dock två personer, som vardera åtnjuta en frivikt av endast
12 kg., nämligen barn under 12 år och sådana personer, för vilka frivikten i
samband med nedsättning av färdbiljettpriset begränsats till nämnda vikt, (jfr
Avd. ni B mom. 1), räknas såsom en person.»

Mom. 5 ersättes med följande nya moment:
»5. Då från en och samma station resgods (annat än av resande för per

sonligt bruk medförd oförpackad velociped eller sparkstötting) inskrives tiU olika
stationer, far frivikt beräknas endast för den sändning, som inskrives till den
längst bort från inskrivningsstationen belägna stationen, för såvitt icke den
resande uttryckligen begär, att frivikten i stället skaU beräknas för sändning,
som inskrives till annan station. Har frivikt åtnjutits för sändning till en
mellanstation, får frivikt ånyo beräknas för en sändning antingen från sist
nämnda station eller från station, belägen längre bort i resans väg. Inskriv
ningsavgift skall erläggas för varje inskriven sändning, för vilken frivikt åtnjutes.

6. För annan resgodssändning än sådan, för vilken frivikt åtnjutes, skall
fraktavgift erläggas för godsets hela vikt, varemot inskrivningsavgift icke skall
erläggas.

7. Velociped eller sparkstötting, oförpackad, som av resande medföres för
personligt bruk, må mot erläggande av härför stadgad avgift inskrivas till
vilken station som helst å biljettens giltighetssträcka.
8. Då resgods, för vilket frivikt beräknas, inskrives till eller från en meUan-

station, liksom alltid vid inskrivning av velociped eller sparkstötting^ skall
anteckning därom göras å färdbiljetten.

Nuvarande mom. 6, 7, 8 och 9 ändras till 9, 10, 11 och 12.
»  » 10 utgår.

» 11 och 12 ändras till 13 och 14. ^ y

S.J. Tryckeri - Tomteboda - 1937



STATENS JÄRNYÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Särtryck nr 87 a ibrUtkom från trycket

den 26 okt. 1938

TiUägg nr 12
TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 november 1938.

I Avd. II A 1 a mom. 7 insattes efter första punkten:

»Användes den högre klassen å två eller flera från varandra skilda sträckor,
skall prisskillnaden beräknas å det sammanlagda avståndet för ifrågavarande
sträckor.»

I Avd. II A 3 mom. 1 insättes i slutet »(jfr Avd. II A 1 a mom. 7)».

Mom. 3 ändras sålunda:

»3. Resande, som innehar 3 klass tur- och returbiljett (event. häftes-) eller
3 klass månadsbiljett, som önskar färdas i 2 klass i båda riktningarna (be
träffande månadsbiljett vid ett enstaka tillfälle) bar att erlägga

rabatten.»

I Avd. II A 4 mom. 1 ändras i tredje raden »till vilken färdbiljetten gäller»
till »i vilken den resande färdas».

I Avd. II B mom. 6 (se tillägg 11) skall följande tillägg göras: »Befrielse
från erläggande av inskrivningsavgift är dock icke medgiven vid inskrivning
å månadsbiljett.»

SJ Tryckeri - Tomteboda - 1938



STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Särtryck nr 87 a. a,.

Tillägg nr 13

TILL

TAXA
FÖR

TRANSPORTER Å STATENS JÄRNVÄGAR

Del I

Gällande från och med den 1 juli 1939.

I avd. II A 9 a göras följande ändringar och tillägg:
"^I mom. I ändras »under b» till »under avd. 91)».

*^1 mom. I c) tillägges efter »personvagn» orden »eller i reserverat utrymme (bakre
förarrum) i rälsbuss».

mom. d) utgå orden »eller konduktörskupé i resgodsvagn».
^ I mom. 5 insättes i slutet »Dessa bestämmelser gälla dock icke vid befordring i
rälsbuss.».

^ I mom. II a insättes i första raden efter »tåg» orden »eller — med undantag
för mom. 5 — ordinarie rälsbuss».

I samma mom. insättes följande nya stycke:
»Äger befordringen rum med extra rälsbuss antingen på grund av att den sjuke

måste komma under läkarbehandling fortast möjligt eller att sjukdomens art av
smittsam kräver transport i särskild rälsbuss, utgå samma avgifter som vid beford
ring i ordinarie rälsbuss, vartill kommer en tilläggsavgift av 50 resp. 30 öre pr km.
för 4-axlig resp. 2-axIig rälsbuss, vilken tilläggsavgift beräknas på sätt ovan angivits
beträffande extratåg.»

I mom. II b insättes följande nya stycke:
»För extra rälsbuss beräknas ersättningen på grundval av i mom. a, andra stycket,

angivna avgifter.»



Avd. ni ersattes med följande:

Avd. III. Nedsättningar i taxans avgifter.
(Mot avlämnande av särskilda intyg).

Konfirme

rade,
medellösa

döv

stumma.

Folkskole

barn vid

svenska

skolor.

Svenska

skolbarn

i Berlin,
Hamburg

och

London.

A. Personer.

(Allmänna bestämmelser, se nedan under 12.)
1. Avgiftsfri befordran i 8 klass är medgiven för
konfirmerad medellös dövstum person för deltagande i nattvardsgång eller fortsätt

ningskurs, som styrelse för dövstumskola anordnar inom dövstumskoledistrikt, där
den dövstumme är bosatt, en gång årligen fram och åter mellan den dövstummes
hemvist och ort, där nattvardsgången eller fortsättningskursen är anordnad. (K. br.
d. 12/4 1933.)

Befordran i öglass mot en avgift, motsvarande 25 procent av den för person
över Kd år gällande befordringsavgiften för enkel resa enligt den av Kungl, Maj:t fastställda
taxan aK^edgiven för

a) (?eZsNmedellösa eller svagt bemedlade barn vid småskola, egentlig folkskola,
seminariums\öyningsskola, folkskolas högre avdelning, fortsättningsskola eller högre
folkskola i stao^^öping eller municipalsamhälle, då barnen utsändas till landet under
ferierna för att viS^as där under minst fjorton dagar,

dels — där särs^lda omständigheter därtill föranleda — efter särskild prövning
av vederbörande skolrmsL eller skolstyrelse barn av ovan angivna slag, som efter slutad
skolgång utsändas till landet för att vistas där under minst fjorton dagar, under
villkor att resorna fullborda^sfinom tre månader efter näst föregående lästermins slut,
allt vid resor till och från lign ort, där barnen skola uppehålla sig under ifråga
varande lantvistelse,

dels ock ifrågavarande barn åtföljtade lärare, lärarinna eller annan ledare (vårdare)
till här nedan angivet antal, då barn^i^ inklusive ledare bilda en resgrupp av minst
tio personer (K. br. d. ̂ ^5 1936);

b) dels lärjungar i skolor av ovan omfS^smälda slag vid studieresor under lärares
eller lärarinnas ledning, då resgrupp inklusivb^edare utgöres av minst tio personer,
och då resan företages antingen innan skolgång^ avslutats eller inom tre månader
efter avslutad skolgångs dock att, då fråga är om nsfe fortsättningsskola under någon
av månaderna från och med augusti till och med mHrs avgångna elever, dylik resa
får företagas antingen innan skolgången avslutats ell^ inom ett år efter avslutad
skolgång,

dels ock barnen åtföljande lärarpersonal enligt här nedan lamare angivna bestäm
melser (K. br. d. 1936);

c) dels mindre bemedlade lärjungar vid de svenska skolorna i BbHin, Hamburg och
London vid resor till och från plats i Sverige, där de skola vistaK^nder ferierna,
under förutsättning att vid av kyrkorådet inom svenska VictoriaförsamlK^en i Berlin,
styrelsen för svenska skol- och föreläsningsföreningen i Hamburg resp]>^rkorådet
inom svenska församlingen i London verkställd prövning barnens föräldrar en^ måls
män befunnits icke vara i tillfälle att bekosta barnens resor till Sverige under felorna
samt skäl i övrigt för nedsättningens åtnjutande ansetts föreligga. (K. br. d.^7^
1933 och Ve 1937.)

3. Tillämpningsföreskr^ter till mom. 2.

Tillänip- 1- resgrupp ay minst tio av under 2 a) nämnda personer må nedsättningen
ningsföre- åtujutas av en lärare,/ärarinna eller annan ledare (vårdare).
skrifter.



S.-v Vid resgmpp av minst tio av under 2 b) nämnda personer må nedsättning^if'
åtnjiitJlSL av en lärare (resp. lärarinna), dock att nedsättningen må åtnjutas
lärare (re^$^ lärarinnor), därest gruppen består av barn från olika skolor, sami^v en
lärare och lärarinna, därest gruppen består av både gossar och flickor,

3. Vid res^^pp av flera än tio av under 2 a) och b) nämnda persoifer må ned
sättningen åtnjut)^ av, förutom i mom. 1 och 2 angivet antal läxgfre (lärarinnor,
vårdare), ytterligar^S^w lärare (lärarinna, vårdare) för varje begyn^nde niotal barn
utöver det första niotalet, dock att — i vad avser mom. 2/^ högst två ledare
(lärare, lärarinnor) må snmtidigt åtnjuta nedsättning, därest^talet barn icke över
stiger 18. N.

4. Vid studieresor medfölpnde vetenskapligt bildad fa^man får i avgiftshänseende
likställas med lärare. X.

5. Vid studieresor må i förekommande fall un^håll under resan göras utan er-
läggande av härför stadgad avgift. x.

6. Resande, som erlagt avgift enligt fbs;estå^nde bestämmelser, äger att mot stadgad
inskrivningsavgift medföra resgods till en^ifct av högst 12 kg.

7. Biljett skall — då fast sådan ick^^omm^r till användning — å framsidan på
stämplas eller påskrivas »Folksk.». X.

8. Vid i mom. 5 omnämnt u^ehåll under remn skall biljetten förses med
stämpling eller anteckning om u^ehåll utan lösen avNimpehållsbiljett.
9 a) Beträffande gruppresor^v här ifrågavarande sT^i^ som äga rum under do

tider, som äro angivna i A^m. Il A 10 a, mom. 10, skall mi^t 10 dagar före resans
anträdande anmälan gö^s hos järnvägsstyrelsens persontra5^byrå med uppgift å
ressträcka (resväg), a^Cal deltagare och de tåglägenheter, som önska be
gagna, varefter nä^Mda byrå bestämmer de tåglägenheter, som xå användas, och
därom underrätt^ifT sökanden och vederbörande traflkinspektör. I anim^n skall även
angivas, huriraua resandena — för det fall att begärd tåglägenhet icke fårSmvändas —
önska förlägg resan till en tidigare eller en senare tåglägenhet. X.

De tåf^lägenheter som få användas, angivas i en å fastställt formulär upf^ställd
respla^a^vilken utlämnas samtidigt med att biljett löses. Resplanen skall uppvikas
vi^^ljQttgranskningon■—Biljetten föreos mod antookningon ?fRocplan faototälld».

b) Vid resor å andra tider än de under a) angivna skall, när antalet deltagare i en
resa överstiger 15, anmälan i så god tid göras till den trafikinspektör, å vars sektion
resan skall påbörjas, att densamma är vederbörande tillhanda

1) senast 48 timmar före resans anträdande, om antalet resande icke överstiger
100 och

2) senast 10 dagar före resans anträdande, om antalet resande överstiger 100.
Anmälan skall innehålla, uppgift å ressträcka (resväg), antal deltagare och önskade

tåglägenheter.
Anmälaren skall så fort ske kan lämnas meddelande, huruvida transporten kan

ordnas efter önskan eller icke. I det senare fallet bestämmas tåglägenheterna efter
samråd med anmälaren.

Där så anses lämpligt skall till reseledaren överlämnas en resplan av ovan i
mom. a) angivet slag.

4, Befordran i 3 klass mot en avgift^ motsvarande 37,5 procmt av den för person
över 12 år gällande öefordringsavgiften för enkel resa enligt den av Kungl. Maj:t fastställda
taxan är medgiven för

a) dels lärjungar under 20 år i allmänna läroverk, kommunala flickskolor, kommu- Annan
nala mellanskolor, tekniska läroverk (fackskolor och gymnasier) och liknande undervis- skolung-
ningsanstalter, samt lärjungar tmder 20 år vid statsunderstödda anstalter för yrkes-
undervisning med heldagsundervisning — i detta fall dock endast när vederbörande foikskole-
biljettrekvisition blivit av skolöverstyrelsen tillstyrkt — ävensom — i den mån statsbidrag^) tam (även-
icke utgår — lärjungar i folkskolor (småskola, egentlig folkskola, seminariums övnings- som folk

skolebarn,
då stats-

1) J^ljlls vidare ufag&i' d^ililvL LUlahitlrag, varför nodoättning enligt muni. 2 {K. br. a. ^75 IVJÖG) bidrag icke
hfti bkall Llllämpab, iulill de&t» annuilunda kan bliva boetämt. utgår).



skola, folkskolas högre avdelning, fortsättningsskola) och högre folkskolor, allt vid
gemensamma resor under lärares eller lärarinnas ledning,

Scouter. b) dels manlig och kvinnlig ungdom under 20 år, tillhörande scoutkår eller liknande
Förenings- organisation vid gemensamma resor under ledares ledning,

c) dels ock skolungdom såsom ledare medföljande lärare eller lärarinnor resp. ledare,
som medfölja ungdom, tillhörande scoutkår eller liknande organisation, till det antal,
som angives i mom. 5,

allt då resgrupp inkl. ledare utgöres av minst 10 personer. (K. br. d. ̂ Vs 1939.)

ungdom.

ningsföre-
skrifter.

Tillämp- 5. Tillämpningsföreskrifter till mom. 4.
1. Vid resgrupp av 10 personer må nedsättningen tillämpas för en lärare eller

lärarinna, som medföljer skolungdom, resp. eii ledare, som medföljer ungdom, till
hörande scoutkår eller liknande organisation, dock att nedsättningen må åtnjutas av
två lärare eller lärarinnor, därest gruppen består av barn från olika skolor, samt av
en lärare och en lärarinna resp. en manlig och en kvinnlig ledare, därest gruppen
består av både manlig och kvinnlig ungdom.

2. Vid resgrupp av flera än tio personer må nedsättningen åtnjutas av — för
utom i mom. 1 angivet antal lärare (lärarinnor) — ytterligare e7i lärare eller lärarinna
resp. en ledare för varje begynnande niotal barn resp. ungdom, tillhörande scoutkår
eller liknande organisation utöver det första niotalet, dock att högst två ledare (lärare,
lärarinnor) må samtidigt åtnjuta nedsättning, därest antalet barn resp. ungdom icke
överstiger 18.

3. Vid studieresor medföljande vetenskapligt bildad fackman får i avgiftshänseende
likställas med lärare.

^ ̂ A. Vio-r 1 P-rS rrn TTO T»o T-i rl Ä 11^4^Z0/ "i"! här ifrågavarande gruppresor
/^O utan erläggauJu av uppeliållamiglgt. C -

4 a. Därest vid studieresa anordnad av läroanstalt av i mom. 4 angivet slag, icke
blott lärjungar under 20 år utan även ett mindre antal sådana, som fyllt 20 år,
deltaga, utgår avgiften för de senare enligt bestämmelserna i mom. 5 A, men må de
betraktas såsom lärjungar under 20 år vid bestämmande av antalet lärare (lärarinnor).
Vid dylika resor må även lärjungar, som fyllt 20 år, vara befriade från att lösa uppe
hållsbiljett vid uppehåll i resan.

5. Biljett skall — då icke fast sådan kommer till användning — å framsidan på
stämplas eller påskrivas »Skolungdom», resp. »Scouter» eller »Föreningsungdom».

6. Under de tider, som flnnas angivna i Avd. II A 10 a, mom. 10, får här ifråga
varande nedsättning icke åtnjutas, för såvitt icke järnvägsstyrelsen (inrikes taxe
byrån) på därom gjord framställning undantagsvis så medgiver.

För resor, som företagas å andra tider, gäller bestämmelsen i Avd. III A 3: 9 b).

5 A. Befordran i 3 klass mot en avgift, motsvarande 50 procent av den för person över
12 år i vederbörande stationsförbindelse tillämpade avgiften för enkel resa är medgiven för:

Skol- a) dels lärjungar, som fyllt 20 år, vid de i art. 4 a) angivna skolorna,
UTigdom

över 20 år.

Studerande b) dels studerande, oavsett åldern, vid svenska universitet och därmed likställda
vid svenska högskolor samt elever vid seminarier, såsom folk- och småskoleseminarier, högre lära-

irflTär^ rinneseminariet m. fl., vid folkhögskolor, vid skolor med heldagsundervisning för
"anstalttir l^ii^bruk, trädgårdsskötsel och hushåll samt liknande läroanstalter, allt oavsett åldern,
Utländsk c) dels — efter av järnvägsstyrelsen i varje särskilt fall företagen prövning —
skol- elever, oavsett åldern, vid alla för allmän undervisning avsedda egentliga skolor,

ungdom, yrkesskolor, lantbruksskolor, universitet och högskolor i utlandet vid studieresor i
Sverige eller till annat land genom Sverige,

d) dels ock såsom ledare medföljande lärare eller lärarinnor till det antal, som
järnvägsstyrelsen med hänsyn till gruppernas storlek bestämmer,

allt vid av vederbörande läroanstalt ordnade studieresor för visst ända^nål, liggande inom
den pågåoide undervisningens ram, under lärares eller lärarinnas ledning, då resgrupp
inkl. ledare utgöres av minst 10 personer. (K. br. d. 1939.)



5 B. Tillämpiiingsföreskrifter till mom. 5 A.
1. Vid resgrupp av 10 personer må nedsättningen åtnjutas av en lärare eller

lärarinna.

2. Vid resgrupp av flera än 10 personer må nedsättningen åtnjutas av en lärare
eller lärarinna för varje begynnande 9-tal studerande.

3. Under dé tider, som finnas angivna i Avd. II A 10 a mom. 10, får här ifrågavarande
nedsättning icke åtnjutas, för såvitt icke järnvägsstyrelsen (inrikes taxebyrån) i)å
därom gjord framställning undantagsvis så medgiver.

För resor, som företagas å andra tider, gäller bestämmelsen i Avd. 111 A 3: 9 b).

6. Befordran i 3 klass mot en avgift, motsvarande 50 procent av den för person över
12 år^) i vederhöra^ide stationsförlindelse tillämpade avgiften för enkel resa är medgiven för

fattiga Stockholmsbarn, som utsändas till landet genom Frälsningsarméns Stock- Stock
holmskårers hjälptruppers försorg, oavsett barnens ålder, vid resa till och från som- kolmsbam,
marvistelse, som genom frälsningsarmens försorg beredes. (K. br. d. 1934.) utsända

genom

Frälsnings
armén.

7. Befordran i 3 klass mot en avgift, motsvarande 75 procent av den för person
över 12 år gällande hefordringsavgiften för enkel resa enligt den av Kungl. Maj:t fastställda
taxan och halva denna avgift för barn under 12 år är medgiven för

a) svenska barn i Berlin av högst 16 års ålder, som genom kyrkorådets inom där-
varande svenska Victoriaförsamling försorg och för genom detsamma insamlade medel
hemsändas till Sverige under sommarmånaderna, vid resor till och från plats i Sve
rige, där de under sommarmånaderna skola vistas;

b) de lärjungar vid dövstumskolor, vilkas anhöriga eller målsmän, efter veder
börande skolstyrelses beprövande, icke äro i tillfälle att bekosta lärjungarnas hem
resor under ferierna, ävensom lärjungarna åtföljande lärare, lärarinnor eller vårdare,
som skolstyrelsen finner nödigt medsända, vid resor mellan skolan och lärjungarnas
hem vid feriernas början och slut;

c) lärjungar vid institutet och förskolan för blinda i Tomteboda, vilkas anhöriga
eller målsmän efter vederbörande skolstyrelses beprövande icke äro i tillfälle att be
kosta lärjungarnas hemresor under ferierna, ävensom lärjungarna åtföljande lärare,
lärarinnor eller vårdare, som skolstyrelsen finner nödigt medsända, vid resor mellan
skolan och lärjungarnas hem vid feriernas början och slut;

d) medellösa lärjungar vid hantverksskolan i Kristinehamn för blinda män samt
vid hantverksskolan i Växjö för blinda kvinnor jämte deras vårdare vid resor mellan
skolan och lärjungarnas hem vid feriernas början och slut;

e) skyddslingar vid vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte, vilkas
anhöriga eller målsmän efter styrelsens för anstalten beprövande icke äro i tillfälle
att bekosta skyddslingarnas resor till eller från anstalten, ävensom de skyddslingarna
åtföljande vårdare, som anstaltens styrelse finner nödigt medsända vid ifrågavarande
resor;

f) medellösa elever vid föreningarnas för bistånd åt vanföra i Stockholm, Göte
borg, Hälsingborg och Härnösand skol- och uppfostringshem jämte eleverna åtföljande
oundgängligen erforderliga vårdare vid resor mellan skolorna och elevernas hem vid
feriernas början och slut;

g) medellösa elever vid skolor å Eugeniahemmet i Stockholm jämte eleverna åt
följande oundgängligen erforderliga vårdare vid resor mellan skolorna och elevernas
hem vid feriernas början och slut;

Vissa

svenska

barn i
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För barn, som fyllt 4 men ej 12 år, skall alltså å Statens järnvägars sträckor erläggas den
i vederbörande stationsförbindelse för barn i nämnda ålder allmänt gällande avgiften.



sarama

resor.

Skydds- 11) medellösa skyddslingar vid sinnesslöanstalterna Georgshill i Hörby och Johan-
lingar vid nesbctg i Mariestad samt skol- och vårdhemmet Stretered i Kållered ( K. br. d.

siimesslö- 1937) jämte skyddslingarna åtföljande oundgängligen erforderliga vårdare vid resor
anstalter.

mellan vederbörande anstalt och skyddslingarnas hem vid feriernas början och slut;
Barn, ut- i) barn, som genom förmedling av Stockholms kristna sedlighetsförening sändas

föreningen utsedda hem pa landet, vid resor tUl berörda hem, ävensom vår-
ho°lm8' sådan behöver medfölja barnen, vid resa/ram oc/t åter (K. br. d. 1938);
kristna

sedlighets-
förening.

Familjer 8. Befordran i 2 eller 3 klass mot nedsättning i den för den allmänna trafiken gällande
Vid gemen- taxan enligt nedan angivna grunder är medgiven för

till en och samma familj hörande och tillsammans boende familjemedlemmar — för
äldrar (båda eller den ena av dem) jämte deras barn under 20 års ålder eller ockl
minst tre avgiftspliktiga syskon, samtliga under 20 år — vid gemensam resa, om |
antalet avgiftspliktiga resande är minst tre och avgift erlägges för en sammanhäng
ande sträcka om minst 150 km.

För två personer — de äldsta — erlägges vanlig avgift för enkla biljetter, hela
eller halva, allt efter personernas ålder, och för var och en av de övriga avgifts-
pliktiga personerna erlägges 25 procent av den i vederbörande stationsförbindelse
tillämpade avgiften för enkel biljett för vuxen person. För barn, som ej fyllt 4 år,
beräknas ingen avgift, för såvitt icke särskild plats begäres för detsamma. (K. br'
d. 1^5 1935 och 1^4 1939.) ^ ^ •

Elever och 9. Befordran i 8 klass fram och åter inom loppet av fem dagar, dock med undantag
vhl Xnt påskloven, mot den i vederhörande stationsförhindelse tillämpade av-
liga läro- för enkel resa är medgiven för

^ elever och studerande vid offentliga läroanstalter i Sverige vid av dem under på
gående lästermin företagna resor från vederbörande inackorderingsort till den närmast
hemmet belägna stationen och åter till inackorderingsorten. (K. br. d. ^^1?^ 1936 och
^"/i 1937.)

9 A. Tillämpningsföreskrifter till mom. 9.
1. Biljett tillhandahålles endast under pågående lästermin — med den inskränk

ningen att första giltighetsdagen icke får infalla under följande tider:
a) fr. o. m. måndagen före t. o. m. torsdagen efter påsk;
b) 19 december—9 januari.
2. Uppehåll under resa är ej tillåtet.
3. Återresan får ej anträdas från annan station än hemortsstationen.

10. Befordran i 3 klass mot en avgift, motsvarande 50 procent av den för person över
sjöfolk Tid 12 år i vederhörande stationsförhindelse tillämpade avgiften för enkel hiljett resp. tur- och
vissa resor, returbiljett är medgiven för

svenskt sjöfolk under anställning eller i anslutning till anställning å svenska far
tyg i utrikes fart i följande fall:

a) vid resor till hemorten i samband med semester eller eljest beviljad tjänstledig
het eller i fall av hyresavtals upphörande på grund av fartygets uppläggning eller
ock vid entledigande på grund av sjukdom eller av skäl, som gör det till en väl
färdsfråga för vederbörande att bliva fri från anställningen;

b) vid resor till hemorten eller till hamn — där ny hyra må kunna erhållas — efter
och i omedelbar anslutning till frånträdande av fartygs- eller maskinbefälsbefattning,
som sjöman utan att vara därtill behörig utövat enligt § 31, sista stycket, i befäls
förordningen den 12 juni 1936, då frånträdandet är förorsakat av att behörigt nytt
befäl anskaffats;

c) vid resor fr an hemorten efter vistelse där i något av de under a) angivna
fallen för aterinträde i tjänst eller för tillträde av annan tjänst hos samme redare.
^  Dessa bestämmelser äga icke tillämpning i sådana fall, där det författningsenligt
åligger redaren att bekosta vederbörandes resa. (K. br. d. 1936 och 1939).

anstalter i

Sverige.

Svenskt



11. Befordran i 2 eller 8 klass {efter eget val) mot en avgift motsvarande 50 procent Viss för-
av den för person över 12 år i vederbörande stationsrelation tillämpade avgiften för enkel svarsväsen-
resa i vederbörande vagnklass, samt hälften av denna avgift för barn^ som fyllt 4 men icke
12 år, ävensom för barn, som icke fyllt 4 år, men för vilket särskild plats begäres, är rekrea-
medgiven för tionsresor.

officerare och underofficerare jämte vederlikar på aktiv stat med förläggningsort i
Boden, till övergångsstat tvångsvis överförda beställningshavare, vilka förordnats att
i Boden uppehålla befattningar, som enligt gällande organisation skola bestridas av
pensionerad personal eller eljest tagas i anspråk för ständig tjänstgöring i Boden,
i Boden ständigt tjänstgörande extra ordinarie tjänstemän vid lantförsvaret, vilkas
avlöning m. fi. förmåner utgår enligt kungl. kungörelsen den 22 juni 1928 (nr 215)
med avlöningsbestämmelser för vissa civila och civilmilitära icke-ordinarie befatt
ningshavare vid försvarsväsendet, samt ovannämnda beställningshavares hustrur och
sådana hemmavarande barn, som icke fyllt 18 år, ävensom sådan i Boden ständigt
tjänstgörande kvinnlig sjukvårds- och ekonomipersonal, som avses i 4 kap. av före-
nämnda kungörelse, vid en resa (fram och åter) årligen i rekreationssyfte, när resan
å Statens järnvägar sker till Bollnäs eller söder därom belägen station. (Särskilt
medgivande för färd med snälltåg erfordras icke.) (K. br. d. 1936.)

12. Allmänna bestämmelser betr. ovan angivna avgiftsnedsättningar. Allmänna
1. Giltighetstid: bestäm-
enkel nedsättningsbiljett gäller en månad, avstämplingsdagen inräknad, melser.
dubbel nedsättningsbiljett gäller för framresa inom en månad och för återresa inomI tre månader, avstämplingsdagen inräknad, för såvitt icke annan giltighetstid på grund

av här ovan angivna inskränkningar vid helgerna finnes angiven å biljetten.
2. Avgiften för nedsättningsbiljett skall för såväl vuxen person som barn under

12 år i förekommande fall avrundas uppåt på sätt föreskrivits i avd. II A 8.
3. Om biljettpriset enligt den mellan resp. stationer för resande i allmänhet till-

lämpade avgiften blir billigare än enligt medgiven nedsättning, skall det förstnämnda
priset beräknas.

4. Innehavare av nedsättningsbiljett, som är berättigad till nedsatt avgift även i
en högre vagnklass, äger övergå till denna mot erläggande av skillnaden mellan de
nedsatta biljettprisen i resp. klasser. Annan resande å nedsättningsbiljett har att vid
dylik övergång erlägga skillnaden mellan för resande i allmänhet gällande avgift i
den klass, som skall begagnas, och avgiften till nedsatt pris i den lägre vagnklassen.

5. Vid resa å biljett till nedsatt pris erlägges i förekommande fall — där ej
annorlunda är särskilt föreskrivet — taxeenlig avgift för snälltågstilläggs-, sovplats-
och uppehållsbiljetter samt för inskrivning av resgods.

6. För erhållande av nedsättning av här ovan angivet slag skall för varje gång
avlämnas en rekvisition (intyg) enligt formulär och bestämmelser, varom upplysningar
erhållas å stationerna.

B. Besgods.

1. De personer, för vilka biljettprisuedsättning medgivits under A här ovan, äga Frivikt å
för varje biljett åtnjuta frivikt sålunda: iayd. IIIA

personer under 12 år samt de under A 2, 4 och 6 angivna personerna, även om
de fyllt 12 år, 12 kg., biljetter.

övriga personer 25 kg.

2. Nedsättning med 50 % i avgifterna för Övervikt å såsom resgods medförda prov- Handels-
kollektioner är medgiven för: resandes

I Sverige etablerade firmors resandeombud och innehavare (K. br. d. ̂/lo 1931). ^^tloner^^'
Den nedsatta avgiften får vid inskrivning å halvbiljett åtnjutas endast vid upp- ^

visande av rabattkort av i avd. II A 11 nämnda slag.
För erhållande av nedsättning skall för varje gång resgods inskrives uppvisas

ett med Statens järnvägars torrstämpel försett och av sekreterare hos svensk handels-



m. Til.

kammare resp. sekreteraren hos Göteborgs Industrikammare undertecknat legitinia-
tionskort.

Teater- 3. Nedsättning med 50 % i avgifterna för övervikt å såsom resgods medförda effekter
effekter är medgiven för:

Teater- och musiksällskap ̂).
Nedsättningen beräknas så, att det enligt den av Kungl. Majit fastställda taxan

beräknade fraktbeloppet minskas med 50 %.
Fran vikten för dylika sändningar får avdrag göras med 25 kg. för varje av

sällskapets medlemmar löst hel personbiljett, som icke använts för inskrivning av
annat resgods. Resgodstilläggsbiljetter skola lösas i vanlig ordning.

Nedsättningen gäller icke för transport med snälltåg.
För befordring med persontåg av effekter mot sålunda nedsatt avgift gäller som

allmänt villkor, att befordringen kan ske utan ökad kostnad för järnvägen till följd
av dragkraftens förstärkning, och utan att försening av tågen uppstår.

Ej cirkus-, tivoli- eller varietéartister.

Slockliolin K. L. Beckniaiis Boktryckeri.
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STATENS JÄRNYÄGARS FÖRFATTNINGSSAMUNG

Bihangsorder

1938 Utkom från trycket den 1 september Nr 415

Nr 415 (^Vs 38). [EJ ar 2141 Ibr
Kungl. Maj:t har genom beslut den 29 juli 1938 bemyndigat järnvägssty- Biijeitpris-

relsen att träffa avtal med Svenska Fotbollförbundet om beviljande av en
särskild nedsättning i biljettpriset på Statens järnvägar för fotbollslag vid
resor till och från av förbundet anordnade tävlingar.

I anledning härav föreskrives, att fotbollslag om minst 12 högst 16 per
soner, vilka skola deltaga i av Svenska Fotbollförbundet under tiden sep
tember 1938—maj 1939 anordnade tävlingar må \id samfälld resa (såväl
i S J egen trafik som i samtrafik) färdas fram och åter mellan vederbörande
stationer å Statens järnvägar i 3 klass mot avgift för varje person enligt
följande tariff:

1—499 km. i vederbörande stationsförbindelse gällande pris för enkel
biljett,

500 km. kr. 19:—,
över 500 km. priset för 500 km. ökat för däröver ifrågakommande sträcka

med 30 öre för varje hel eller påbörjad zon om 10 km. enligt i omstående
tabell uträknade avgifter.

Biljetterna för ifrågavarande resor skola äga en,giltighetstid av 5 kalen
derdygn, avstämplingsdagen inräknad.

Ifrågakommande snälltågstilläggs-, sovplats- och uppehållsbiljetter
skola betalas till fullo.

Nedsättningen gäller icke under de i S J taxa Avd. IIA 10 a 10 (jfr till-
lägg 10), angivna tidsperioderna.

För att erhålla biljett till ovannämnda nedsatta pris skall for varje
gång avlämnas en av ordföranden eller sekreteraren i vederbörande klubb
(förening etc.) undertecknad rekvisition av följande lydelse:

»Härmed intygas, att deltagarna i nedan angivna resa uteslutande ut
göras av aktiva spelare jämte ledare, sammanlagt personer, som skola
deltaga i en av Svenska Fotbollförbundet anordnad tävling i

Anhålles, att biljett mot stadgad nedsatt avgift utlämnas för resa i 3 kl.
från

till

över och åter.

. den 19

För

(klubb, förening)

(ordförande, sekreterare)»

För ifrågavarande resande skall utfärdas en för varje resgrupp gemen
sam, dubbel nedsättningsbiljett, vilken åtecknas »Gäller fem kalenderdygn»
samt »Fotbollslag».

Denna bihangsorder skall delgivas all konduktörs- och spärrpersonal.



TABELL
över biljettprisen i 3 klass för vissa fotbollslag vid fram- och återresa inom

fem kalenderdygn.
1—499 km.: enkelt biljettpris.

Km. Kr. Km. Kr. Km. Kr.

500 19.00 1010 34.30 1520 49.60
10 19.30 20 34.60 30 49.90
20 19.60 30 34.90 40 50.20
30 19.90 40 35.20 50 50.50
40 20.20 50 35.50 60 50.80
50 20.50 60 35.80 70 51.10
60 20.80 70 36.10 80 51.40
70 21.10 80 36.40 90 51.70
80 21.40 90 36.70 1600 52.00
90 21.70 1100 37.00 10 52.30
600 22.00 10 37.30 20 52.60
10 22.30 20 37.60 30 52.90
20 22.60 30 37.90 40 53.20
30 22.90 40 38.20 50 53.50
40 23.20 50 38.50 60 53.80
50 23.50 60 38.80 70 54.10
60 23.80 70 39.10 80 54.40
70 24.10 80 39.40 90 54.70
80 24.40 90 39.70 1700 55.00
90 24.70 1200 40.00 10 55.30
700 25.00 10 40.30 20 55.60
10 25.30 20 40.60 30 55.90
20 25.60 • 30 40.90 40 56.20
30 25.90 40 41.20 50 56.50
40 26.20 50 41.50 60 56.80
50 26.50 60 41.80 70 57.10
60 26.80 70 42.10 80 57.40
70 27.10 80 42.40 90 57.70
80 27.40 90 42.70 1800 58.00
90 27.70 1300 43.00 10 58.30
800 28.00 10 43.30 20 58.60
10 28.30 20 43.60 30 58.90
20 28.60 30 43.90 40 59.20
30 28.90 40 44.20 50 59.50
40 29.20 50 44.50 60 59.80
50 29.50 60 44.80 70 60.10
60 29.80 70 45.10 80 60.40
70 30.10 80 45.40 90 60.70
80 30.40 90 45.70 1900 61.00
90 30.70 1400 46.00 10 61.30
900 31.00 10 46.30 20 61.60
10 31.30 20 46.60 30 61.90
20 31.60 30 46.90 40 62.20
30 31.90 40 47.20 50 62.50
40 32.20 50 47.50 60 62.80
50 32.50 60 47.80 70 63.10
60 32.80 70 48.10 80 63.40
70 33.10 80 48.40 90 63.70
80 33.40 90 48.70 2000 64.00
90 33.70 1500 49.00

1000 34.00 10 49.30

S.J. Tryckeri - Tomteboda -1938




