
isj RESEBYRÅER

im
15 Febr.-8 Maj 1948

MED DIREKTA VAGNAR TILL

TYSKLAND

Direkt sovvagn Stockholm —Berlin varje vecka via tågfärjeleden

Trelleborg —Warnemiinde

TIDTABELL: :

■  ■ ; •Tiidertiaengivna i- réspeldive lands iokaitrd, ; ;

fnåndägar 21.20 ^avg. Stockholm G , . ank..(. 8.43 torsdag ar
i. tisdagar 5.48 ank. Malmö C. .,. T/ .... avg. 0.15 »  .

■:' » 6.00 avg. Malmö C . .. . ank. 23.04 onSdagdr
n  .■ ■ 6.26 ank. Tretieborg F; . . .... avg. 22.00 » .

målulagat avg. Goleborg C . . . . .. . . .. . . . ank. 19.Ö7 torsdagar
■  ' r M.3ti ank.. TTcHcborg F", . , . . . . . iwg: 6,1 'i .' ii

tisdagär 6.45 aVg.: Trelleborg F . ; . ... ank. 2 TCO onsdagar-
» 14.00 ank. Warnemunde ■. . .... ... avg. 13.30 »

,  • » . 14.50 avg. Warnemunde. . . .. ank. 12.48 >> ,

21.54 > 'ank:. Berlin Stetf. Bf.; .-.-, ..... . avg.^ 5.50 ■-» --

*) 'ävemdttning ombord på tdgfärjän. \ -r-r- r ,

SJ Sovvagn: 1, 2 dcK-3 klass Stockholm —Berlin—Stockholrn. . ; ';"ö- • jr ^
— från Stockholm måndagar ■ v'. .; , . - ;;
— från Berlin onsdagar ■

Svenska sitfvagnar: 2 och 3 klass S.tockholm—Malmö—Stockholm . ' : -r
:1, 2 och 3 klass Göteborg—Malmö.—Göteborg'- i " . " - '

■  2 och 3 klass Malmö—Trelleborg—Malmö r
;  1,. 2pch 3 klass Warnemunde—Berlin—'Warnemönde ■

■SJ tågfärja: Trelleborg F—Warnemunde med 1, och 3 klass hyffplätser. .

. ftestauration ombord på tågfärfan. På färjan kan Ni inköpa en matkartong för. ■
resan Warnern'unde—Berlin. -• . .

Resgods: Handbagage i kupén befordras ■'gratis, men det får ej inkräkta på '■
medresenärernas utrymme. Direkt inskrivning till Berlin eller andra fyska
stationer via Trelleborg —Warnemunde kan för närvarande icke ske.

-Betr. tullformaliteter, försäkringar, jDassformalitefer, valutor, platsbeställning oCh
•■biljettpriser, se sid. 3 och 4. . . " .

') Enkel sommartid kommer'att tillämpas' från den 18 oprfl' varvid ovanstående
tyska tider minskas med 1 timme. —



I A-i:

Direkfä dagliga förbindelser till de allierade zonerna i Tyskland med genom
gående vagnar från Stocktiolm via Köpenhamn—Hamburg

Tiddrna angivna i respektive lands lokaltid. ') '

t  -

■  ' A B B Ä
7.2S 21.20 . 8.43 21.40

15.37 5.48 ank. Malmö C ■, . . •  avg. 0.15 13.10
c. a 5.55 avg. Malmö C . . . . ... r. . . ank. G 23.55 c

■ c a 6.10 ank. Malmö F . . .. . , - avg. a 23.25 c

18.35 6.30 23.05 10.25
20.45 9.07 ank. Köpenhamn H . ... ..r. . . avg. 21.10 8.15

16.36 :!.09 avi/. Göteborg C 1 . ank. 2.33 -  12.57
20.26 6.54 ank. Hälsingborg F , ;. . . . : . avg. 22.42 9.07
20.45 7.14 aiH). Hälsingborg F . ... .. . 22.17 8.43 ,
22.34 b 9.34 ank. Käpcnliamn H . .... .  avg. 20.35 7.00

22.50 10.05 avg. Köpenhamn H ank. 20.25 6.45
0.22 11.35 ank. Korsör .  avg. 18.52 5.09
2.03 13.12 ank. Nyborg ■ • avg. 17.08 3.23
6.00 16.57 ank. Padborg- 13.40 23.30
6.43 17.23 ank. Flensburg . . . . . . . avg. 12.57 22.42

10.13 20.32 ank. Hamburg Altona . - avg. 9.58 19.26

21.14 avg. Hamburg .\llona . ank. 9.05
21.33 avg. Hamburg Hbf. , ank. 8.-49
22.56 ank. Velien .1,. . . . ._. avg. 7.28

0.22 ank. Hannover ■ . . • • .  . avg. 5.55
ZIS ank. Göttingen. . .. V.. . . ■■ avg. 3.55 "".v

.  d . ank. F.ichenberg . . . . . .  . avg. d 1:
4.21 ank. Be.bra . \ . :. . . . ."T. ... avg. . 2.05 '

'  5.42 ank. Falda.. . . . . .' .;. avg. (Uir
/ '■

7M ank. Frankfurt ani Måiti i.. . > avg. 32(39
9.07 ank. Darmstadt Hbf .  .avg. 21.10

10.24 ank. Heidelberg . .. . '. . t,.. .. . .. ■ avg. 20:00
dl 1.40 ank. Karlsruhe . . . . .... ,  .. avg. dl 8.55

.12.14 ank. linstatt . . . . . -. .\ 18.16 .
,  12.30 ank. Baden Oos. .'. ...: 18.00 .

aiik. .ichern . . -. . . . . . avg. .  17.27
.  , —r ank. Appenweicr . . . . .  . avg. ' 1.7.07

: . 13.30 ank. Offentmrg . . , . . v . -. . avg. lem
15.05 ank. Freiburg (Brcisgäa) . . . . avg. 15.20 ■
15.58 - ank. .Malheim (Baden) . .. . ,. avg. 14.31

■  16.39 ank. 'Weil (Rliein.) . . . . . . . . ■n avg. 13.50
17'Ml ank. Ba.sel DRB . '. .. .- ; ewg. 13.30 •  "1
18.12 ank. Basel SBB . . . . . . . ,. . .. ■  ■ avg. 12.35 -::|S

10.21 20.49 avg. Hamburg Altong . . .. .. .. ank. 9.36 19.1,7 I
12.22 22.48 ank. Bremen . . .t. . . . . . . avg. 7.38 ,17.191
14.28 0.48 ank. Osnabruck ... . . . . . . . .. • ■ avg. 5.36 15.20 1
14.50 avg. (hnabriick . . ank. 7  6 ^
15.34 ank. Rheine . . . . . . . . . . . . .  avg. 7  0/ 'V
15.56 ank. Bentheim . ■ . . . ... . . . ■  avg. 11

14.38 1.06 avg. Osnabruck .  ank. 5.17 15.03
15.26 — ank. Munster . . , • • avg. — 14.13 i-
17.02 3.19 ank. Gélsenkirchén ' ... . •1, avg." 2.57 12.44 r
17.19 dnk. Essen .. . . . . . .  ... avg. 12.25 f
17.49 —■ ank. Duisburg . .. . . : . . . . . . avg. . — 11.53 1
18.13 4.17 ank, Piisseldorf Hbf. . . v, •  ■ avg. 1.53 11.26 i
18.40 ank. Neuss ..avg. — 11.02 i
19.19 5.12 ank. Köln . . .v. . .'. . . . . . .i avg. 0,55 10.25
21.05 7.15 -ank. Aachen ,  ., avg.j ä 22.55 8.39

a Endast för resande med de direkta sovvägnafha. För övriga resande bussförbindelse,
b.Sön- och helgdagar 9.32. c Bussförbindelse. . d Amerikansk grönsköntroll.
:') Enkel sommartid kommer att tillämpas i Tyskland från den 18 april, varvid ovon-
stäehde tyska tider minskas med 1 timme. . .



A. SKANDINAVIENEXPRESSEN:

Sovvagn: 1 och.Zkiass Köpenhamn—Hamburg—OsnabriJck—Bentbeim—(Holland) och
åtar, dagligen. . " -

Sittvagnar: t, 2 och 3 klass Köpenhamn —Hamburg — Osnabriick—(Holland) och
åter, dagligen.
1, 2 oth 3 klass Köpenhamn —Aachen —(Paris) och åter, dagligen. -

Restaurangvagnar: Fiensburg — Hamburg — Osnabriick — Bcntheim — (Holland)
Och åter, dagligen.

B. NORDEXPRESSEN:

Sövvagnar: 1 och 2 klass Stockholm — Basel- Stockholm, dagligen.
1 och. 2 klass Stockholm — Aachen — (Paris) och åter, dagligen.

Sittvagnar: 1,^ 2 och 3 kloss Köpenhamn — Basel — Köpenhamn, dagligen.
1, 2 och 3 klass Köpenhamn — Aachen—(Ostende) och åter, dagligen; ;

Restaurongvagnar: Nyborg—Bremen — Nyborg.

jMåltidspriser: Måltidspriserna i restaurangvagnarno inklusive betjäningsavgift ar:
i Sverige Första frukost kr, 3:05 — Lunch kr. 3:90—Middag kr, 4:25 .
i Danmark Första frukost kr. 2:05 — Lunch kr, 5:75 — Middag kr. 5:75 .
i Tyskland Första frukost kr. 2:05 — Lunch kr. 5:65 —Middag kr. 5:65

Besebyrån försäljer måltidskuponger gällande till de svenska öeh"utländska,restau-
rangvagnarria.

.Resgods: Handbagage t kupén befordras gratis. Dessutom kan direkt,polietlering till
ett sextiotal tyska stationer äga rum från Stockholm C, Göteborg C, Malmö F och
Hälsingborg F.
Avgifter för polletterat resgods från Stockholm till exempelvis Hamburg:
för de första 30 kg. kr. 3:20 allt sofn allt,,för överstigande vikt kr. 7:55 per 10, kg.

■Tollformallteter: Resgods, som medföres i kupén, tullvlsiteras vid alla gränssfationer.
De! resgods, som polletteras, förtulias i Sverige på tullkammaren i Stockholm C, Göts
borg C, Malmö F eller Hälsingborg F. Sedan går resgodset direkt med samma tåg som
resenären och avhämtas på tulikammaren på bestämmelseorten.
Detaijerade anvisningar rörande yaruutförsel m. m, återfinns, i Sveriges Kommu
nikationer, tabell 336, och Statens Handelskommissions meddelanden vilka kan erhål-'>
las på resebyrån.

Försäkringar: Teckna en resgodsförsäkring på resebyron. Den gäller förutom under
resan även under hela utlandsvistelsen. .Resebyrån tillhandahaller även reséolycksfails-
forsäkring. _

Passformalifeter: Vid resa till de .engelska, amerikanska cch franska ockupatiohs-
zonerna i Tyskland fordras ett inresetillstånd, som meddelas av Milifary Permlt Öfflee,

. Hövslagarégatan 2, Stockholm, efter persohlig hänvändelse. Den sökande bör kunna
forele lämpliga dokument, som styrko den uppgivna anledningen, till resan. Visum för.
toristresor beviljas i regel icke. Änsökningshandllngarna skall avlämnas I 3 exempldr

■jämte.3 passfotograffer. Viseringen kosfar 8:— kr. och tar omkring 3 veckor.
For resa till och igenom rySsockuperät område (exempelvis Berlin) skall persohlig^
hänvändelse göras till Ryska Konsulatet, Villagafan 24, Stockholm. Uppmärksamheten
föstes på att endasTresande, som kan uppvisa erforderligo papper för att vid Wdrrie-
mdnde få överträda gränsen, till den sovjetiska zonen I Tyskland får lösa biljett till
den. direkta vagnen Trelleborg —Berlin.. . ; ...



Valutor: Ufart några särskilda formaliteter får varje resande utföra 99 svenska kro
nor. För resa till brittiska och amerikanska zonerna kan Ni på resebyrån inköpa
resecheckar i U. S, dollors. Till ryska zonen får endast medföras dollarsedlar och för
resa till franska rönen måste Ni hänvända Eder direkt till Riksbanken för erhållande

av checkar. Dessutom gäller att beloppet ej får överstiga motvärdet ov 50 kronor per
dag av visteisen i Tyskland, och för affärsresor ej 1000 kronor per resa.

Plafsbeställning: Platser till sovvagnar och siftvagnar kan bestöljas 4 veckor före
avresan på resebyrån.

Avbeställning: For den direkta svenska sovvagnen Stockholm-^Berlin gäller attsov-
plats skall avbeställös senast före klockan 16 resdagen. Avbeställningsavglften är 1 1
klass 4 kronor,'! 2 klass 2 kronor och i 3 klass 1 krona.
För de internationella sovvagnarna, som omnämnes på sid. 3 gäller dtt om Sovplats,
avbeställes 48 timmar före tågets avgång återbetalas hela sovplatsaygiften med av
drag av beställningsavgiften, 5 kronor i 2 klass, 12 kronor i 1 klass.

Biljetter: Enkel biljett gäller en månad. Biljett för fram- och återresa gäller 2 måp.
Exempel på biljettpriser för resa via Trelleborg—Warnemunde:

Enkel.. Toroch retur. , \
■  ■; ' 1 ^ 3;' - . -I ^ 2 ■ V3.

,Göteboi-g--Beriin.vy .. . ; 21S:30 145:40 97:10 436:10 290:30 493:7a:i
Hälsingborg —Berlin 156:20 120:20 80:30 311:90 239:90 160:10
Malmö—Berlin . . . . . vi' . •111:70 112:10 74:90 302:90 223:70 149:30
Stockholm —Berlin 250:70 161:60 107:90 500:9.0 322:70 215:30
Trelleborg—Warnemunde-..; . . . . 37:50 .37:50. 25:00. 75:00 75:00 50:00
Exefnpel på biljettprisér för resa via Köpenhamn--Hambufg: ' .

i  - ■ . Enkel • . Tur och retur .
'  \ r i: .2 ■ ,3- . 1 2 ■ J' ,,

Göteböra-Frankfurt am Mäin. '189:15 116:10 77:25 " 376:80 231:70 153:95
Göteborg—Hamburg. . . . . .. . . .. "135:15 79:25 52:25 269:75 158:00 103:95
Hälsingborg —Frankf. am Moin 127:95 85:50 56:85 255:40 170:50 113:15-
Hälsingberg — Hamburg,. , . . .. 73:95 48:65 31:85 147:35 96:80 63:15
Malmö—Dässeldorf 120:25 81:35 53:60 240:00 162:15 106:60
Malmö—Frankfurt am Main . . 129:00 .87:15 57:95 - 257:50 173:80 115:35
Malmö—Hamburg 75:00 50:30 32:95 149:45 100:10 65:35
Stockholm —Frankfurt-am Main 235:20 140:25 93:35 469:90 280:00 186:15
Stockholm —Hamburg 181:20. 103:40 68:35. 361:85 206:30 136:15
Sovvagnstillägg och hytfillägg: Avgiften i den svenska vagnen Stpckhoim — Berlin
via Trelleborg—Warnemunde - ;

1. klass 36:— kronor . 2 klass 18:— kronor 3 klass 9:— kronor
Tillägg för hyttplats på tågfärjan undpr överfarten Trelleborg—Warnemunde:

.  .1—2 klass hytt 6:— kr. 3 klass hytt 4:— kr. ■ 3. klass sovsalong 2:— kr.
Tillägg för hyttplats under uppehåll i hamn och ev. även under överfarten:

1 klass hytt 9:— kronor 3 klass hytt 6:— kronor
Avgiften i de internationella sovvagnarna (Wagöns—LIts) via Köp'enhamn — Hamburg: i

Malmö—Hamburg 1 klass 42:25 2 klass 23:35 .
Malmö—Frankfurt am Main 1 » 76:90 2 » 49:25 '. .f''-]
Stockholm —Hamburg , 1 » 70:25 2 » 37:35
Stockholm—Frankfurt am Main 1 » 105:05 2 . » 63:25

Sittplatsbiljetter: Avgiften för reserverad sittplats i vagnen Warnemunde—Berlin är:, f
inräknad i biljettpriset.
Till de direkta sittvagnarna från Köpenhamn över Hamburg försäljes numrerade sitt-.'.,
platsbiljetter, som kostar i

1 klass 5:10 kronor, 2 klass 3:55 kronor, 3 klass 2:40 kronor.
■  . . v'-.

UTARBETAT AV SJ RESEBYRÅ, STOCKHOLM
Reservation för ev. ändringar

•» e

SJ Reklarn 481038 g.. *• .48114



SJ RESEBYRÅER

8 Augusti —2 Oktober 1948

^ ' MED DIREKTA VAGNAR TILL
TYSKLAND

■r

Direkt sovvagn Stockholm—Berlin varje vecka Via tågfärjeleden

Trelleborg —Sassnitz

TIDTABELL:

Tiderria angivna i respektive lands lokaltid. '

måndagar 23.25 véavg. Stockholm C ... . . ank.' k 7.50 torsdagar
tisdagar 7.50 ank. Malmö C . i. i.. . .^ avg. 22.10 »

tiadagar avg. Göteborg C .... . . r,.,. . ank. 2...Ö3 onsdagar -
» •  7..3S anl(. Malmö C . .ii . .'. ..... . avg. 23.00 y> -

tisdagar 8.10 avg. Malmö C . .... . -. . . .. . ank. 21.36 onsdagar
» 8.37 ank. Trelleborg F . .. , .0. .- avg. 21.10 »

'  » 9.00 avg. Trelleborg F, ... .. . ank. 20.15 »

- ■ ■ 15.15 ank. Sassnitz H. ; . . .. , . .. . avg. 16.00 »

'  ' » . 16.00 avg. Sassnitz H. . . .. . 14.20 »

» 23.12 'Onk. Berlin Stett. Bf. . . . .. .. . avg.^N
7.04 »

SJ Sovvagn: 1, 2 och 3 klass Stockholm — Berlin—StockTiolm
— från Stockholm måndagar
— från Berlin onsdagar ■ '

Svenska sittvagnar: 2 och 3 klass Stockholm—Trelleborg—Stockholm
2 och 3 klass Göteborg—Malmö—Göteborg . •
1, 2 och 3 klass Sassnitz—Berlin—Sassnitz

SJ tågfärja: Trelléborg F—Sassnitz med 1, och 3 klass hyttplatser.

Restauration ombord på tågförjahi På färjan kan Ni inköpa en matkartong för
resan Sassnitz—Berlin. ■ '

Resgods; Handbagage i kupén befordras gratis — det får emellertid ej inkräkta pa
medresenärernas, utrymme. Direkt inskrivning till Berlin eller andra tyska
stationer via Trelleborg —Sassnitz kan för närvarande icke ske.

Betr. tullformaliteter, försäkringar, passformaliteter, valutor, platsbeställning och
biljettpriser, se sid. 3 och 4. - _



Direkta dagliga förbindelser till de allierade zonerna i Tyskland med genom
gående sovvagnar från Stockholm och sittvagnar från Köpenhamn

A

10.00

18.35

1G.Z2

SOAO

22.50

7.18

10.42

10.57

12.50

14.52

15.55

16.17

Tiderna angivna i respektive lands lokaltid.

B

21.20

6.30

2M

7.03

9.45

18.23

21.46

22.04

23.51

1.48

4.20

5.09

6.08

8.10

C

21.20

6.30

2.54

7.03

10.45

19.43

23.26

23.29

0.56

2.28

4.27

5.02

6.41

8.04

9.49

10.01

10.55

12.01

13.05

13.44

14.00

14.58

16.37

17.25

18.02

18.18

18.13

avg.

avg.

avg.

avg.

avg.

ank.

an k.

avg.

ank.

ank.

ank.

ank.

avg.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

avg.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

Stockholm G ...A:..,, ank.
Malmö F ........ 1®. . ank.

Göteborg G . .. ....... ank.
Hälsingborg F ...&.. ank.

Köpenharhn H ....... ank.
Flensburg ®.. avg.
Hamburg Hbf avg.

Hamburg Hbf. .. ...i . ank.
Bremen . .. . avg.
Osnabruck ;. . avg.
Rheine avg.
Bentheim ... ....S.. aVg.

Hamburg Hbf. .... .. . ank.
Bremen ............ avg.
Osnabruck avg.
Essen .. ... . . avg.
Dusseldorf .......... avg.
Köln ................. avg.
Aachen a., avg.

Hamburg Hbf ank.
Uelzen. avg.
Hannover.. .. ..... .. . avg.
Göttingen ........... avg.
Elchenberg . .. .. . 2. . avg.
Bebra .............. avg.
Fulda avg.
Offenbach avg.
Frankfurt om Moln ... . avg.
Darmstadt avg.
Heidelberg avg.
Karlsruhe . 2. . avg.
Rostatt avg.
Baden Dos avg.
Offenburg avg.
Freiburg (Breisgau).. . avg.
Miillheim (Baden) .... avg.
Weil (Rhein) avg.
Basel DRB -S. . avg.
Basel SBB ....... a. . avg.

C

8.40

23.25

2.5.3

22.37

19.15

12.42

8.53

8.50

7.20

5.43

3.35

3.04

1.21

0.11

22.05

21.45

21.00

19.52

18.49

18.09

17.52

16.52

15.15

14.26

13.51

13.40

11.40

B

8.40

23.25

2.53

22.37

20.25

13.42

10.09

= Gränsstation med tull- och passkontroll.

6.10

23.08

19.41

19.26

17.40

15.53

14.56

14.35

9.54

8.08

6.12

3.45

2.54

2.00

23.59

,Z = Zortgräns. (Eichenberg brittisk/amerikansk zongräns, Karlsruhe amerikansk/.'
fransk zongräns).

A'= Skandinavienexpréssen.

B.= Nbrdexpressen.
•C = Skandinayien^Schwelzexpressen.

'-■i";. '



A. SKANDINAVIENEXPRESSEN!

Sovvagn: 1 och 2 klass Köpenhamn—Hamburg—Osnabruck—Benfheijti-^(HoHQnd) och
åter, dagligen. -

Sittvagnar: 1 och 2 klass Stockhol m — Hamburg —Osnabrtick—Benthelm — (Holland)
och åter, dagligen. •
3 klass Köpenhamn—Hamburg — Osnabriick—Benthelm — (Holland) och
åter, dagligen.

Restaurangvagnar: Flensburg — Hamburg — Osnabriick — Bentheim — (Holland)
och åter, dagligen.

B. NORDEXPRESSEN:

Sovvagn: 1 och 2 klass Stockholm — Aachen — (Paris) och åter, dagligen.

Sittvagn: 1, 2 och 3 klass Köpenhamn — Aachen—(Paris) och åter, dagllgerti

Restaurangvagn: Nyborg—Bremen —Nyborg.

C. SKAND1NAVIEN-SCHWE1ZEXPRESSEN

" Sovvagn: 1 och 2 klass Stockholm —Basel—(Ziirich) och åter, dagligen.

Sittvagn: 1 2, och 3 klass Köpenhamn — Basel — (Luzern) och åter, dagligen.

Restaurangvagn: Nyborg — Hamburg — Nyborg, Frankfurt am Main — Basel—Frank
furt am Maln.

Måltidspriser: Måltidspriserna i restaurangvagnarna inklusive betjäningsavgift är:
i Danmark — Lunch kr. 5:75 — Middag kr. 5:75
i Tyskland Första frukost kr. 2:35 — Lunch kr. 6:05 — Middag kr. 6:05

Resebyrån försäljer måltidskuponger gällonde till de svenska och utländska restau
rangvagnarna.

Resgods: Handbagage i kupén befordras gratis. Det får emellertid ej inkräkta på
medresenärernas utrymme. Dessutom kan direkt pollettering till ett sextiotal tyska sta
tioner äga rum från de större svenska stationerna.
Avgiften för polletterat resgods från Stockholm till exempelvis Hamburg är för de första
30 kg. kr. 3:20 allt som allt, för överstigande vikt omkring kr. 9:— per 10 kg.

Tullformaliteter: Resgods, som medföres i kupén, tullvisiteras vid alla gränsstationer.
I Sverige polletterat resgods förtullas på avresestationen. Om tullkammare saknas där-
sändes det till annan lämplig station med tullbetjäning. Sedan går resgodset direkt med
samma tåg som resenären tiit den tyska bestämmelsestationen och avhämtas på tull
kammaren därstädes.

Detaljerade anvisningar rörande varuutförsel m. m. återfinns I Sveriges Kommunika
tioner, tabell 336, och Statens Handelskommissiöns meddelanden som kan erhållas
på resebyrån.

Försäkringar: Teckna en resgodsförsäkring på resabyrån. Den gäller förutom under
resan även under hela utlandsvistelsen. Resebyrån tillhandahåller även reseolycksfalls-

^ försäkring.

Passformaliteter: Vid resa till de engelska, amerikanska och franska ockupations
zonerna i Tyskland fordras, ett inresetillstånd, som meddelas av Military Permit Office,
Hovslagaregatan 2, Stockholm, efter personlig hänvändelse. Den sökande bör kunna
förete lämpliga dokument, som styrker den uppgivna anledningen till resan. Visum för
turistresor beviljas i regel icke. Ansökningshandlingarna skall avlämnas i 3 exemplar
jämte 3 passfotogräfier. Viseringén kostar 8:— kr. och tar omkring 3 veckor.
För resa till och igenom ryssockuperat område skall personlig hänvändelse göras
till Ryska Konsulatet, Villagatan 24, Stockholm. Ansökningshandlingar avlämnas i
4 exemplar jämte 4 passfotografier. Uppmärksamheten fästes på att endast resande,
som kan uppvisa erforderliga papper för att vid Sassnitz få överträda gränsen till
den sovjetiska zonen i Tyskland får lösa biljett till den direkta vagnen Trelleborg
— Berlin.



Valutor: Utan några särskilda formaliteter får varje resande utföra 99 svenska kro
nor. För resa till brittiska och amerikanska zonerna kan Ni på resebyrån inköpa
resecheckar i U."S, dollars. Till ryska zonen får endast medföras dollarsedlar och för
resa till franska zonen måste Ni hönvända Eder direkt till Riksbanken för erhållande
av checkar. Dessutom gäller att beloppet ej får överstiga motvärdet av 50 kronor per
dag av vistelsen i Tyskland, och för affärsresor ej 1000 kronor per resa.
Platsbeställning; Sovplatser till den svenska vagnen Stockholm —Berlin och platser
till de direkta sittvagnarna från Köpenhamn kan beställas 4 veckor före avresedagen.
Sovplatser till Wagon-Lits-bolagets sovvagnar kgn bestallas 60 dagarföre avresedagen.

Avbeställning: För den direkta svenska sovvagnen Stockholm — Berlin gäller att sov
plats skall avbeställas senast före klockan 16 resdagen. Avbeställningsavgiften är i t
klass 4 kronor, i 2 klass 2 kronor och i 3 klass 1 krona.
För de internationella sovvagnarna, som omnämnes på sid. 3 gäller att om sovplats
avbeställes 48 timmar före tågets avgång återbetalas hela .sovplatsavgiften med av
drag av bestäilningsavgiften, 5 kronor i 2 klass, 12 kronor i 1 klass.
Biljetter: Enkel biljett gäller en månad. Biljett för fram- och återresa gäller 2 mån.
Exempel på biljettpriser för resa via Trelleborg — Sassnitz: v

Enkel. Turoch retur. \ - i

1  2 3 ' 1 2 , 3 .r,

Göteborg—Berlin....;..,..... 217:80 144:90 96:60 435:60 289:80 193:20
Hälsingborg —Berlin ......... 155:70 119:70 79:80 311:40 239:40 159:60
Malmö-Berlin. . 147:60 111:60' 74:40 295:20 223:20 148:80
Stockholm-Berlin v... 252:00 162:00 108:00 504:00 324:00 216:00
Trelleborg-Sassnitz 37:50 37:50 25:00 75:00 75:00 50:00.
Exempel på biljettpriser för resa via Köpenhamn —Hamburg: ;

Enkel Turoch retur '■
1  2 3 1 2 3 -

Göteborg — Frankfurt am Main. 189:15 116:10 77:25 376:80 231:70 153:95
Göteborg—Hamburg. . . . 135:15 79:25 52:25 269:75 158:00 103:95
Hälsingborg —Frankf. am Main 127'.95 85:50 56:85 255:40 170:50 113:15
Hälsingborg — Hamburg 73:95 48:65 31:85 147:35 96:80 63:15
Malmö-Dusseldorf 120:25 81:35 53:60 240:00 162:15 106:60
Malmö—Frankfurt am Main . . 129:00 87:15 57:95 257:50 173:80 115:35
Malmö—Hamburg 75:00 50:30 32:95 149:45 100:10 65:35
Stockholm — Frankfurt am Main 235:20 140:25 93:35 469:90 280:00 186:15
Stockholm-Hamburg 181:20 103:40 68:35 361:85 206:30 136:15
Sovvagnstillägg och hyttillägg: Tillägg för sovvagn Stockholm —Berlin via Trelle
borg—Sassnitz:

1 klass 36:— kronor 2 klass 18:— kronor 3 klass 9:— kronor
Tillägg för hyttplats på tågfärjan under överfarten Trelleborg—Sassnitz: '

1—2 klass hytt 6:— kr. 3 klass hytt 4:— kr.
Avgiften i de internationella sovvagnarna (Wagons—Lits) via Köpenhamn — Hamburg:

Malmö—Hamburg 1 klass 42:25 2 klass 23:35
Malmö—Frankfurt am Main 1 » 76:90 2 » 49:25 ' .
Stockholm —Hamburg i » 70:25 2 » 37:35
Stockholm —Frankfurt am Main i » 105:05 2 » 63:25

Sittplatsbiljetter: Avgiften för reserverad sittplats i vagnen Sassnttz—Berlin är inrök- ;•
nad i biljettpriset.
Till de direkta sittvagnarna från Köpenhamn över Hamburg försäljes obligatoriska
sittplatsbiljetter, som kostar i .

1 klass 5:10 kronor, 2 klass 3:55 kronor, 3 klass 2:40 kronor,
inklusive fa eställningsavg.ift.

.  ̂ -7^1

UTGIVET AV KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN |
RESEBYRÅAVDELNINGEN, STOCKHOLM *

Uppgifterna lämnas utan förbindelse

SJ Reklam 48111 6 g



SJ RESEBYRÅER ^  ' med direkta vagnar till

3 Oktober—31 December 1948 TYSKLAND

Direkt sovvagn Stockholm —Berlin varje vecka via tågfärjeleden

Trelleborg — Sassnitz

TIDTABELL:

Tiderna angivna I respektive lands lokaltid.

fnåndagar
tisdagar

23.25

7.50

ttavg. Stockholm C
ank. Malmö C ......... ... avg.

7.50

22.10

torsdagar
onsdagar

tisdagar
»

2.öf

7.3S

avg. Göteborg C .. .
ank. Malmö G

.... ank.

.... avg.

2..Ö3

22.00

torsdagar
onsdagar

tisdagar
»

»

»

»

»

8.10

8.37

9.00

14.15

15.15

22.17

avg. Malmö C ,. ., .
ank. Trelleborg F
avg. Trelleborg F . .. .. .
ank. Sassnitz H. .

avg. Sassnitz H........
• ank. Berlin Sfett. Bf. ,

. ... ank.

O. . avg.

S. . ank.

. .... avg.j ä

21.36

21.10

20.15

15.00

14.00

7.04

onsdagar
»

»

»

»

ö

SJ Sovvagn: 1, 2 och 3 klass Stockholm-

— frän Stockholm måndagar

— från Berlin onsdagar

-Berlin—Stockholm

Svenska sitfvagnar: 2 och 3 klass Stockholm—Trelleborg —Stockholm

2 och 3 klass Göteborg—Malmö—Göteborg

1, 2 och 3 klass Sassnitz—Berlin—Sassnitz

SJ tägfärja: Trelleborg F—Sassnitz med 1 och 3 klass hyttplatser.

f; Restauration ombord på tågfärjan. På färjan kan Ni inköpa en matkartong för
resan Sassnitz—Berlin.

I Resgods: Det handbagage, som Ni för med Er i kupén befordras gratis — det får
bara inte inkräkta på medresenärernas utrymme. Direkt inskrivning till
Berlin eller andra tyska stationer via Trelleborg —Sassnitz kan för närva

rande inte ske.

Betr. viséringar, försäkringar, tull, valutor, biljettpriser samt hytt-, sov- och sittplatser

se sid. 3 och 4.



Direkta dagliga förbindelser till de allierade zonerna i Tyskland med genom

gående sovvagnar från Stockholm och sittvagnar fron Köpenhamn

Tiderna angivna i respektive lands lokaltid.

A B C C B A

10.00 21.20 21.20 avg. Stockholm C . ank. 8.40 8.40 19.05

18.35 6.30 6.30 avg. Malmö F ö. ank. 23.25 23.25 10.25

16.22 2.5-} 2.5-} avg. Göteborg C ......... ank. 2.53 2.53 13.Ii

20. W 7.03 7.03 avg. Jlåhingborg F ... Sä. ank. 22..U 22.37 S.5i

22.50 9.45 10.45 avg. Köpenhamn H ank. 19.15 20.28 6.10

6.18 17.23 18.43 ank. Flensburg ....... ä. avg. 11.32 12.42 22.08

9.46 20.50 22.25 an k. Hamburg Hbf avg. 7.26 9.09 18.43

10.01 avg. Hamburg Hbf ank. j v > K. 18.29

11.50 ank. Bremen avg. 16.40

13.42 ank. Osnabriick avg. 14.53

14.45 ank. Rheine avg. 13.56

1.5.07 f ank. Bentheim ...... . 0. avg. % 13.35

21.05 avg. Hamburg Hbf. ...... ank. B.S4

22.51 ank. Bremen avg. 7.08

0.48 ank. Osnabruck i ........ avg. 5.12

3.20 ank. Essen avg. 2.50

4.09 ank. Dusseldorf . . ...... avg. 1.54

5.08 ank. Köln .  avg. 1.00

8.02 > '' ank. Aachen .... 0. avg. 22.02

22.27 avg. Hamburg Hbf ank. 7.26

23.54 ank. Uelzen avg. 5.54

1.25 ank. Hannover ..-.. avg. 4.17

3.22 ank. Göttingen . . .. ... ... avg. 2.28

3.58 ank. Eichenberg . .. .. , Z. avg.

5.37 ank. Bebra ;. .... avg. 0.34

ank. Fulda . . . .. ........ avg.

8.40 ank. Offenbach ava.

8.58 ank. Frankfurt am Main . . avg. 20.50

9.53 ank. Darmstadt avg. 20.00

10.58 ank. Heidelberg avg. 18.52

12.06 ank. Karlsruhe......... Z. avg. 17.49

12.44 ank. Rastatt avg. 17.09

13.00 ank. Baden Oos . .. .. .... avg. 16.53

13.56 ank. Offenfaurg .......... avg. 15.52

15.37 ank. Freiburg (Breisgau)... avg. 14,15

16.25 ank. Mullheim (Baden) . .. avg. 13.26

17.02 ank. Weil (Rhein) avg.

17.09 ank. Basel DRB .0..  avg. 12.44 ; .'.r

18.13 ^ank. Basel SBB ....... 0. •  avg., 11.40

ffij — Gränsstation med tull- och passkontroll.

Z = Zongräns. (Eichenberg brittisk/amerikansk zongräns, Karlsruhe amerikansk/
fransk zongräns).

Ä = Skandinavienexpressen.
B = Nordexpréssen. _ ,

C = Skandinavien — Schweizexpressen.



A. SKANDINAVIÉNEXPRESSEN:

Sovvagn: 1 och 2 klass Köpenhamn-Hamburg-Osnabruck-Bentheim-(HoHand) och
åter, dagligen.

Siftvagnar: 1 och 2 klass Stockholm —Hamburg —Osnabruck—Bentheim —(Holland)
och åter, dagligen. ^
3 klass Köpenhamn —Hamburg —Osnabruck—Bentheim —(Holland) och
åter, dagligen.

Restaurangvagnar: Flensburg — Hamburg — Osnabruck — Bentheim (Holland)
och åter, dagligen.

B. NORDEXPRESSEN:

Sovvagn: 1 och 2 klass Stockholm — Aachen — (Paris) och åter, dagligen.
Sittvagn: 1, 2 och 3 klass Köpenhamn — Aachen-(Paris) och åter, dagligen.
Restaurangvagn: Nyborg—Bremen —Nyborg.

m--'

c. SKANDINAVIEN-SCHWEIZEXPRESSEN

Sovvagn: 1 och 2 klass Stockholm —Basel—^(Ziirich) och åter, dagligen- ,

Sittvagn: 1 2, och 3 klass Köpenhamn —Basel —(Zurich) och åter, dagligen, ■

Restaurangvagn: Nyborg —Hamburg — Nyborg, Frankfurt am Main—Basel—Frank
furt am Main. . ,

Måltidspriser: Måltidspriserna i restaurangvagnarna inklusive betjäningsavgift är:
i Danmark — Lunch kr. 5:75 — Middag kr. 5:75
i Tyskland Första frukost kr. 2:35 — Lunch kr. 6:05 — Middag kr. 6:05

Resebyrån försäljer måltidskuponger gällande till de utländska restaurangvagnarna.

Resgods : Det handbagage, som Ni för med Er i kupén befordras gratis — det far bara
inte inkräkta på medresenärernas utrymme. Övrigt bagage kan polletteras. Avgiften
för exempelvis 30 kg. polletterat resgods från Stockholm till Hamburg är cirka 3
kronor, för 40 kg. cirka 11 kronor, o. s. V.

Tull: Det resgods, som Ni för med Er i kupén, tullvisiteras vid gränsstationerna.
Polletterat resgods tullvisiteras i regel endast på avrese- respektiré ankomststationen.
Detaljer om vilka varor man får utföra och införa finns i Sveriges Kommunikationer,
tabell 336, och i Handelskommissionens meddelanden, som Ni kan få på resebyrån.
Den tysko gränskontrollen omfattar också brev och dokument m. rfi.

Försäkringar: Teckna en resgodsförsäkring på resebyrån. Den gäller förutom under
resan även under hela utlandsvistelsen. Resebyrån tillhandahåller även reseolycksfalls
försäkring. . •

Viseringar: RYSKA ZONEfJ: För att få lösa, biljett till den svenska vagnen till Berlin
via Sassnitz måste Ni ha rysk visering. Denna ordnas på Ryska ambassaden, konsulära
avd,, Villagatan 24, Stockholm, efter personlig hänvändelse. 4 passfoton erfordras och
ansökan skall avlämnas i 4 exemplar. AMERIKANSKA ZONEN: Turistvisering
beviljas,, om Ni betalar vistelsen i amerikanska zonen i förväg genom inköp av
American Express resekuponger i tyska mark. Eder resebyrå lämnar närmare upp
lysningar härom. BRITTISKA OCH FRANSKA ZONERNA: Visum lämnas i regel en
dast till affärsmän o. dyl. efter personlig hänvändelse till Military Permit Office, Hov-
slagaregatan 2, Stockholm. Ansökan avlämnas i 3 exemplar jämte 3 passfoton. Vise
ringen kostar 8 kronor och tar omkring 3 veékor.



Valutor: Ufan några särskilda formaliteter får man utföra 99 svenska kronor. På
resebyrån kan Ni inköpa amerikanska dollar för resor till de ryska ocli amerikanska
zonerna. Resande till den brittiska zonen får genom Miiitary Permif Office, Hovsla-
garegatan 2, Stocktiolm, inköpa s. k. "BAFSV" ("ockupationspund"). Om Ni har tu
ristvisum till den amerikanska zonen gäller andra bestämmelser, se under "Viseringar",
för valutor till den franska zonen skall Ni vända Er direkt till Riksbanken, som ut
färdar speciella checkar., För varje dag av, vistelsen I Tyskland medges ett belopp mot
svarande 50 svenska kronor. (1 amerikansk dollar = cirka 3:65 svenska kronor). .■
Enligt nuvadande bestämmelser får man för turistresor köpa utländska valutor för
500 svenska kronor per kalenderår och för affärsresor för högst 1000 kronor per resa. '
Biljetter: Enkel biljett gäller en månad. Biljett för fra"m- och återresa gäller 2 mån. ■
Exempel på biljettpriser för resa via Trelleborg —Sassnitz:

Enkel. Fram och åter
1 kl 2 kl 3 kl 1 kl 2 kl 3 kl

Göteborg—Berlin. . . . . . . 217:80 144:90 96:60 435:60 289:80 .193:20
Hälsingborg —Berlin . .T.:. . . .. 155:70 119:70 79:80 311:40 239:40 159:60
Malmö—Berlin . 147:60 111:60 74:40 295:20 223-20 148:80
Stockholm-Berlin . 252:00 162:00 108:00 504:00 324:00 216:00
Trelleborg-Sassnltz .. . . . . . . . 37:50 37:50 25:00 75:00 75:00 50:00 ;
Exempel på biljettpriser för resa via Köpenhamn —Hamburg:

Enkel Fram och åter
1 kl 2 kl 3 kl 1 kl 2 kl 3 kl

Göteborg - Frankfurt am Main . 18-9:15 116:10 77:25 376:80 231:70 153:95
Göteborg-Hamburg, : . 135:15 79:25 52:25 269:75 158:00 103:95 -:
Hälsingborg —Frankf. am Main 127:95 85:50 56:85 255:40 170:50 113:15 ^
Hälsingborg-Hamburg 73:95 48:65 31:85 147:35 96:80 63:15 t
Malmö—Dusseldorf . .- 120:25 81:35 53:60 240:00 162:15 106:60
Malmö-Frankfurt am Main . . 129:00 87:15 57:95 257:50 173:80 115:35 :
Malmö—Hamburg 75:00 50:30 32:95 149:45 100:10 65:35
Stockholm-Frankfurt am Main 235:20 140:25 93r35 469:90 280:00 186:15
Stockholm-Hamburg 181:20 103:40 68:35 361:85 206:30 136:15
Hyttplatser: Hyttplatser ombord på tågfärjan Trelleborg —Sassnitz kan reserveras
4 veckor i förväg. För hyttplats tillkommer följande avgifter:

1 —2 klass hytt 6:— kr. 3 klass hytt 4:— kr.
Sovplatser: Sovplatser till den svenska, vagnen Stockholm —Berlin kan bestallas 4
veckor före avresedagen. För sovplats i denna vagn tillkommer följande avgifter:

1 klass 36:— kronor 2 klass 18:— kronor 3 klass 9:— kronor
Om sovplats avbeställes senast kl 16 resdagen, återbetalas sovplatsavgiften med av
drag av avbeställningsavgift, kr. 4 i 1 klass, kr. 2 i 2 klass och kr. 1 i 3 klass.
Sovplatser till de internationella sovvagnarna (Wagons-Lits) via Köpenhamn — Ham
burg kan beställas 60 dagar före avresedagen. För sovplats i dessa vagnar tillkommer
följande avgifter: , .

Malmö —Hamburg 1 klass 42:25 2 klass 23:35 .
Malmö—Frankfurt am Main 1 » 76:90 2 » 49:25
Stockholm —Hamburg 1 » 70:25 2 » 37:35 .fj
Stockholm—Frankfurt am Main 1 » 105:05 2 » 63:25

Om sovplats i de internationella sovvagnarna aybeställes 48 timmar före tågets avrS
gång, återbetalas hela spVplatsavgiften med avdrag av beställningsavgiften, kr. 12 i'^
1 klass och kr. 5 i 2 klass.

Sittplatser: Biljett för sträckan Trelleborg —Berlin avser även reserverad sittplats.'|,
Sittplattsavgiften är inräknad i priset.
Till sittvagnarna från Köpenhamn över Hamburg försäljas numrerade piatsbiljetteiv.
Platser kan beställas 4 veckor före avresedagen. Sittplatsbiljetterna kostar kr. 5:10 t
1 klass, kr. 3:55 i 2 klass och kr. 2:40 i 3 klass inklusive beställningsavgift.

UTGIVET AV KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
RESEBYRÅAVDELNINGEN, STOCKHOLM

Uppgifterna lämnas utan förbindelse
SJ Reklam 481138 g SVENSKA TRVCKtni A« 482273



SJ RESEBYRÅER ^ ̂  MED DIREKTA VAGNAR TILL
1 Januari —14 Maj 1949 TYSKLAND

Direkt sovvagn Stockholm —Berlin varje vecka via tågfärjeleden

Trelleborg —Sassnitz

TIDTABELL:

Tiderna angivna i respektive lands Jokdlfid.

fpän dagar 23.2S favg. Stockholm C . ,. . 7.50 torsdagar
tisdagar 7.50 ank. Malmö G . ;. .. 22.10 onsdagar

tisdagar 2.54 avff. Göteborg C .. .. ,...... ank. 3.53 torsdagar
ii 7.38 ank. Malmö C . .... ...... ang. 33.00 onsdagar

tisdagar 8.10 avg. Malmö C ...... 21.36 onsdagar

» . 8.37 ank., Trelleborg F ..... . .M. . avg. 21.10 »

9.00 avg. Trelleborg F . ... 20.15 »

14.15 ank. Sassnitz H. .. .. ........ avg. 15.00 5>

» 15.21 avg. Sassnitz H ..... .,  . . ank. 13.51 »

» 22.29 -ank. Berlin Stett. Bf,. ....... avg.^ 7.04 »

SJ Sovvagn: 1, 2 och 3 klass Stockholm —Berlin —Stockholm

— frcin Stockholm måndagar • ' ■
— frän Berlin onsdagar

Svenska sittvagnar: 2 och 3 klass Stockholm—Trelleborg—Stockholm
2 och 3 klass Göteborg—Malmö—Göteborg

1, 2 och 3 klass Sassnitz—Berlin —Sassnitz T ■ :

SJ fågförja: Trelleborg F—Sassnitz med 1 och 3 klass hyttplatser. '

.Restauration ombord på tågfärjan. På färjan kan Ni inköpa en matkartong för

'  resan Sassnitz—Berlin.

, Resgods: Det handbagage, som Ni för med Er i kupén befordras gratis — det får

bara inte inkräkta på medresenärernas utrymme. Direkt inskrivning till

Berlin eller andra tyska stationer via Trelleborg—Sassnitz kan för närvar

rande inte ske.

Betr. viseringar, försäkringar, full, valutor, biljettpriser samt hytt-, sov- och sittplatser
se sid. 3 och ■4.



Direkta dagliga förbindelser till de allierade zonerna i Tyskland med genom-

gående sovvagnar fron Stockholm och sittvagnar från Köpenhamn

Tiderna angivna i respektive lands lokaltid.

A

10.00

18.35

f6.22

20A0

22.50

6.18

9.46

10.01

11.50

13.42
14,46

1.5.07

B

21.20

6.30

2.5i

7.03

9.45

17.23

20.50

21.05

22.51

0.48

3.20

4.09

5.08

7.10 a)

e

21.20

6.30

2,04

7.03

10.45

18.43

22.25

22.27

23.54

1.25

3.22

3.58

5.37

7.00

8.40

8.58

9.53

10.58

12.06

12.44

13.00

13.56

15.37

16.25

17.02

17.09

18.13

avg.

qyg-

av/J,

avg.

avg.

ank.

ank.

avg.

ank.

ank.

ank.

ank.

avg.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

avg.

ank.

ank.

ank.

ank;

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank,

ank.

.i>ank.

Stockholm C ........ ank.
Malmö F ......;®. . ank.

Göteborg C ... .. .. . anJe.
HähingboTg F . 0. . ank.

Köpenhamn K ...... .- ank.
Flensburg Ji.. avg.
Hamburg Hbf. ....... avg.

Hamburg Hbf. ank.
Bremen ............ avg.
Osnabriick .......... avg.
Rheine .............. avg.
Bentheim .......Sä. . avg.

Hamburg Hbf; ..,.. .. . ank.
Bremen avg.
Osnabriick . .. V. ..y .. i avg.
Essen y, ,. avg.
Diisseldorf .i.y:... avg.
Köln ............... avg.
Aachen ää.. avg.

Hamburg Hbf ....... ank.,
Uelzen avg.
Hannover avg.
Göttingen ........... avg.
Eichenberg . . , Z., avg.
Bebra .. , .».v;....... avg.
Fulda . . . .... avg.
Offenbach ... ....... avg.
Frankfurt am Main . . . avg.
Darmstadt.. avg.
Heidelberg .......... avg.
Karlsruhe ....... Z. . avg.
Rastatt. . . .. .. .. . . . avg.
Baden Oos avg.
Offenburg . avg.
Freiburg (Breisgau)... avg.
Mijllheim (Baden) ... . avg.
Weil (Rhein) ........ avg.
Basel DRE . .. .. . ®. . avg.
Basel SBB ....... ®. . avg.:

C

8.40

23.25

2.53

22.3-1

2.53

23.3-i

19.15

11.32

7.33

20.28

12.42

9.09

6.10

22.08

18.43

18.29

16.40

14.53

13.56

13.35

12.44

11.40

S = Gränsstation med full-och passkontroll.

Z = Zongräns. (Eichenberg brittisk/amerikansk zongräns, Karlsruhe amerikansk/
fransk zongräns).

A = Skabdihavienexpressen.

"6 = Nordexpressen.

C = Skandinavien—^Schweizexpressen. '

a) sov- och sittvagnar till Bruxelles—.Ostende ank. 8.02.

fa) „ ,, „ från Ostende—Bruxelles avg. 22.02.



Hamburg —Osnabriick—Bertfheim—(Holland)

(Holland) oeh.

A. SKANDINAVIENEXPRESSEN: :

Sovvagn: 1 och 2 klass Köpenhamn—Hamburg—Osnabruck—Benfheim—(Holland) och
åter, dagligen.

Sittvagnar: 1 och 2 klass Stockholm

och åter, dagligen;

3 klass Köpenhamn Hamburg — Ösnabrilck—Benlheinr
åter, dagligen.

Restaurangvagn: Flensburg — Hamburg — Osnabriick — Benfheim — (Holland)
och åter, dagligen.

B. NORDEXPRSSSEN:

Sovvagn: 1 och 2 klass Stockholm — Aachen — (Paris) och åter, dagligen.

Siftvagn: 1, 2 och 3 klass Köpenhamn — Aachen —(Paris) och åter, dagligen.

(Restaurangvagn: Nyborg—Bremen—Nyborg.

C. SKANDINAVIEN-SCHWEIZEXPRESSEN

Sovvagn; 1 och 2 klass Stockholm — Basel—(Zurich) och åter, dagligen."

Sittyagn: 1, 2, och 3 klass Köpenhamn—Basel—(Zurich) och åter, dagligen,

y Restaurangvagn: Nyborg —Hamburg—Nyborg, Frankfurt am Main—Basel—Frank-
furt am Mgin.

Måltidspriser: Måltidspriserna i restaurangvagnarna inklusive betjäningsavgift är:

i Danmark — Lunch kr. 5:65 — Middag kr. 5:65
i Tyskland Första frukost kr. 2:45 — Lunch kr. 6:70 — Middag kr. 6:70

Resebyrån försäljer måltidskuponger gällande till de utländska restaurangvagnarna.

Resgods: Det handbagage, som Ni för med Er i kupén befordras gratis —det får bara
inte inkräkta på medresenärernas utrymme. Övrigt bagage kan polletteras. Avgiften

.  för polletterat resgods från exempelvis Stockholm till Hamburg är cirka 5 kronor för
Varje tiotal kg.

Tull: Det resgods, som Ni för med Er i kupén, fullvisiteras vid gränsstationerna.
Polletterat resgods tullvisiteras i regel endast på avrese- respektive, ankomststationen.
Detaljer om vilka varor man får utföra och Införa finns i Sveriges Kommunikationer,
tabell ,336, .öch i Handelskommissionens meddelanden, som Ni kan få på resebyrån.

, Den tyska gränskontrollen omfattar också brev och dokument m. m.

(Försäkringar: Teckna en resgodsförsäkring på resebyrån. Den gäller förutom under'
I resan även under hela utlandsvistelsen. Resebyrån tillhandahåller även reseolycksfalls-"
(försäkringar.

Viseringar: RYSKA ZONEN: För att få lösa biljett till den svenska vagnen till Berlin
■via Sassnitz måste Ni ha rysk visering. Denna ordnas på Ryska ambassaden, konsulära
jflvd., Vjllagatan 24, Stockholm, efter personlig hänvändelse. 4 passfoton erfordras och
lårisökan skall avlämnas i 4 exemplar. AMERIKANSKA ZONEN: Turistvisering
'( beviljas, om Ni betalar vistelsen i amerikanska zonen i förväg genom inköp av
American Express resekuponger i tyska mark. Eder resebyrå lämnar närmare upp--
lysningar härom. BRITTISKA OCH FRANSKA ZONERNA: Visum lämnas i regel en
dast till affärsmän o.dyl. efter personlig hänvändelse till Miiitary Permit Office, Hov-
slagaregatän 2, Stockholm. Ansökan avlämnas i 3 exemplar jämte 3 passfoton. Vise-
ringen kostar 8 kronor och tar omkring 3 veckor.



Valotor: Utan några särskilda formaliteter får man utföra 99 svenska kronor. På
resebyrån kan Ni inköpa amerikanska dollar för resor till de ryska och amerikanska
zonerna. Resande till den brittiska zonen får genom Military Permit Office, Hovsla-
garegatan 2, Stockholm, inköpa s. k. "BAFSV" ("ockupationspund"). Om Ni hgr tu
ristvisum till den amerikanska zonen gäller andra bestämmelser, se under. "Viseringar".
För valutor till den franska zonen skall Ni vända Er direkt till Riksbanken, som ut
färdar speciella ctieckar. För varje dag av visteisen i Tyskland medges ett belopp mot
svarande 50 svenska kronor. (1 amerikansk dollar = cirka 3:65 svenska kronor).
Enligt nuvarande bestämmelser får man för turistresor köpa utländska valutor för
500 svenska kronor per kalenderår och för affärsresor för högst 1000 kronor per resa.

Biljeifer: Enkel biljett gäller en månad. Biljett för fram- och återresa gäller 2 mån.
Exempel på biljettpriser för resa via Trelleborg—Sassnitz:

Enkel. Fram och åter.
1 kl 2 kl 3 kl 1 kl . 2 kl 3 kl

Göteborg—Berlin 217:80 144:90 96:60 435:60 289:80 193:20 i«tj|
Hälsingborg —Berlin ......... 155:70 119:70 79:80 311:40 239:40 159:60
Malmö-Berlin 147:60 il1:60 74:40 295:20 223-20 148:80.-
Stockholm —Berlin 252:00 162:00 108:00 504:00 324:00 216:00?
Trelleborg—Sassnitz ..... 37:50 37:50 25:00 75:00 75:00 50:00.^^'*
Exempel på biljettpriser för resa via Köpenhamn —Hamburg:

Enkel Fram och åter
1 kl 2 kl 3 kl 1 kl 2 kl 3 kl

Göteborg—Frankfurt am Main. 188:65 115:60 76:75 377:30 231:20 153:50 '
Göteborg —Hamburg. ........ 134:65 78:75 51:75 269:25 157:50 103:50'
Hälsingborg-Frankf. am Main 127:45 85:00 ' 56:35 254:90 170:00 112:70 "
Hälsingberg —Hamburg 73:45 48:15 31:35 146:85 96:30 62:70
Malmö—Dusseldorf 119:75 80:85 53:10 239:50 161:65 106:15 ' .
Malmö—Frankfurt am Main .. 128:50 86:65 57:45 257:00 173:30 114:90
Malmö-Hamburg 74:50 49:80 32:45 148:95 99:60 64:90
Stockholm —Frankfurt am Main 234:70 139:75 92:85 .469:40 279:50 185:70
Stockhölrh—Hamburg ,. 180:70 102:90 67:85 361:35 205:80 135:70

Hyttplatser: Hyttplatser ombord på tågfärjan Trelleborg —Sassnitz kan reserveras
4 veckor i förväg. För hyttplats tillkommer följande avgifter:

1 —2 klass hytt 6:— kr. 3 klass hytt 4:— kr.

Sovplatser: Sovplatser till den svenska vagnen Stockholm — Berlin kan beställas 4
veckor före avresedagen. För sovplats i denna vagn tillkommer följande avgifter:

1 klass 36:— kronor 2 klass 18:— kronor 3 klass 9:— kronor
f: r

Om sovplats avbeställes senast kl 16 resdagen, återbetalas sovplatsavgiften med av-
drag av avbeställningsavgift, kr. 4 i 1 klass, kr. 2 i 2 klass och kr. 1 i 3 klass.
Sovplatser till de internationella sovvagnarna (Wagons-Lits") via Köpenhamn —Ham- .
burg kan beställas 60 dagar före avresedagen. För sovplats i dessa vagnar tillkommer .'
följande avgifter: . 'y

Malmö—Hamburg 1 klass 43:05 2 klass 24:20 ^ ■
Mqlmö—Frankfurt am Main_ 1 » 77:70 2 » 50:10 ...y
Stockholm —Hamburg 1 » 71:05 2 » 38:20
Stockholm-Frankfurt am Main 1 » 105:85 2 » 64:10

Om sovplats i de internationella sovvagnarna avbeställes 48 timmar före tågets a^-s
gång, återbetalas hela sovplatiavgiften med avdrag av beställningsavgiften, kr. 12 i
1 klass och kr. 5 i 2 klass.

Sittplatser: Biljett för sträckan Trelleborg — Berlin avser även reserverad sittplats.
Sittplatsavgiften är inräknad i priset.
Till sittvagnarna från Köpenhamn över Hamburg försäljas numrerade platsbiljetfer.^
Platser kan beställas 4 veckor före avresedagen. Sittplatsbiljetterna kostar kr. 5:10
1 klass, kr. 3:55 i 2 klass och kr. 2:40 i 3 klass inklusive beställningsavgift.

UTGIVET AV KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

RESEBYRÅAVDELNINGEN, STOCKHOLM

Uppgifterna lämnas utan förbindelse

SJ Reklam 481175 g mKtuTåvcKtiti 483135
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