
Kongl. Styrelseus för Statens jériivägstrafik

Cirkulär (No 263),
utfärdmll den 4 .Januari 1870,

angående verifikationer för utlemnade truppbiljetter.

Af förekommen anledning vill Styrelsen härmed liafva föreskrilVit
att, då, pä grund af bestämmelsen i- g 2 af Kongl. Maj:ts den 20
Maj 1868 utfärdade Förnyade taxa för trupptransport på jernväg
(Se bilagan till Styrelsens Cirkulär N:o 221), truppbiljett skall iit-
lemnas till ensam Underofficer, soldat, eller båtsman, detta må ske
endast mot det att denne till Stationsbefälet i original eller bestyrkt
afskrift afiemnar den order eller det intyg, på grund livaraf han är
till erhållande af sådan biljett berättigad; skolande denna verifikation,
vidhäftad dagredovisningen, till Kontrollkontoret ingå.

1  sammanhang härmed föreskrifves, att dji' transport af kom
menderad trupp, beväringsmanskap eller frivillig skarpskytteförening
med bantåg reqvireras af vederbörande Militärchef, Kommenderiugs-
befälhafvare, Kongl. Majits Befallningshafvande eller Öfverbefälhaf-
vare, afskrift af såväl den mottagna skrifvelsen som reqvisitioneu
skall frän vederbörande Intendents- eller Trafikdirektörsexpedition
ofördröjligen till Styrelsens Kontrollkontor insändas.

Verkställes liqviden för sådan transport icke kontant vid af-
resan, utan skall räkning lemnas, utskrifves sådan i 2:ne exemplar
af stationsföreståndaren för afsändningstationen och insändes oqvit-
terad till Kontrollkontoret jemte vederbörande befälhafvares intyg
öfver transportens storlek. I räkenskaperna bokföres och redovisas
transporten under den dag, den verkligen utförts, äfven om liqviden
ej erhålles förr än sednare och beloppet således måste i kassakontot
balanceras.

Sedan räkningen blifvit granskad, öfversändes den jemte tillhö
rande verifikationer frän Kontroll kontoret till den myndighet, som
skall verkställa liqviden, med begäran att beloppet må inremitteras
till Styrelsens Uppbördskassör. Derine mottager och qvitterar be
loppet samt lemuar sitt qvittens till Ofverkontrollören, som annoterar
och öfversänder detsamma till den som verkställt liqviden.

Derjemte underrättar Uppbördskassören den station som utställt
räkningen, att beloppet är för stationens räkning inbetaldt och således
skall å nästa remissreversal upptagas såsom inremitteradt.

Stockholm som ofvan.

C. o. TEOILIUS.

V. U. Sparre.

Svockholni, Joh. Beckman^ 187U.



Kongl. Styrelsens tor Statens jernvägstrafik

Cirkulär (No 264),
✓

vtfiirdaih den 11 Jnnvari 1870,

angående frakten för hriina biinor samt för buteljer, tomma,
i vagnslaster.

Af förekommen anledning liar Styrelsen velat hnrincd förklara,
att, då bruna hönor transporteras i fulla vagnslaster, frakten må be
räknas såsom för åkerbönor (spanniål).

Derjemte har Styrelsen funnit skäl bestämma att, dä buteljer,
tomma, lösa eller i lådor, försändas i fulla vagnslaster af minst 160
ecutuer samt under de vilkor i öfrigt, som taxans g 30 angifver,
och frakt erlägges för minst 20 mils våglängd, frakten må beräknas
20 procent billigare än livad Cirkulär u;o 47 Tariff B. bestämmer.

Stockholm som ofvan.

C. 0. TROlLirS.

c. U. Sparrt.

Stottkholm, Joh. heckman, 167,0.



Koiigl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik
Cirkulär (No 265),

utfäTdadt den 14 Januari /S70,

med bestämmelser för beräkningen af beloppen för månad ooh för^  dag af arvode ooh tjenatgOringspenningar.
På grund af den i Kongl. Maj;ts Aflöningsreglemente för em-

bets- och tjensteraän vid Statens jernvägstrafik gifna föreskrift om
afdrag af tjenstgöringspenningar under vissa fall och för att åstad
komma likartad beräkning af bemälda och andra slags löneafdrag,
har Styrelsen fastställt följande

Tabel l
utvisande belopp för månad och för dag af arvode och tjenstgörings

penningar i hvarje löneklass, att gälla till efterrättelse
vid beräkning af löneafdrag.

Arvode.
Tjänstgörings
penningar.

Kl. För år.
För

månad.
rar dag. För

månad.

För

dag.

1 4,200 350 11.C7 7O.00 2.33

2 3,900 325 10.83 65.00 2.17

3 3,600 300 lO.oo 6O.00 2.00

4 3,300 275 9.17 55.00 1.83

5 3,000 250 8.33 50.00 1.67

6 2,700 225 7.50 45.00 1.50

7 2,400 200 6.67 40.00 1.83

8 2,100 175 5.83 35.00 1.17

9 1,800 150 5.00 30.00 1.00

10 1,500 125 4.17 25.00 0.88

11 1,200 100 3.33 20.00 0.67

12 1,080 90 .3.00 15.00 O.50

13 960 80 2.67 13.33 0.44

14 900 75 2.60 12.50 0.42

15 840 70 2.33 11.67 0.39

!  16 780 65 2.17 10.83 0.36

'  17 720 60 2.00 10.00 0.33

'  18 660 55 1.83 9.17 0.31

i  19 600 50 1.67 8 33 0.28

1 20 540 45 1.50 7.50 0.25

i 21 480 40 1.33 6.67 0.22

i 22 420 35 1.17 1  5.83 0.19

i 23 360 30 1.00 il 5.00 0.17

1 24 300 25 0.83 0.14

1 25 240 20 0.67 II 3.33 0.11



Vidj tUlåpipningen at\för^^ tabell förfares , sålunda,
att for hvarje antal af trettio dagar, för hvilket afdrag skäll

ske, löneafdraget upptages till det belopp som angifres i kolum
nerna »för månad»,

samt att löneafdrag för ett antal dagar, som ej uppgår till
trettio . dagar, äfvensora för dagar, hvilka öfverskjuta jemna trettio,
sextio o. s. v. dagar, beräknas efter de i kolumnerna »för dag» utj-
satta belopp.

Stockholm som ofvan. ,

C. o. TROILIUS.

v. Limnell.

fe

!Stockhohu, Joih. Bechmaii^ 1IS70,



Kougl. Styrelsens fur Statens jernvilgstrafik

Cirkulär (N:o 26G),
utfurdadt den 17 Januari 1870,

rörande reqviaition å samt redovisning för inventarier ooh
materialier för telegraferingen.

I

I sammanhang med Styrelsens beslut den 8 dennes,
att förrådsförvaltningen af alla uteslutande för jeruvägstelegra-

ferna afsedda effekter skall från och med detta års ingång öfvertagas
ensamt af första distriktets förrådsförvaltare, hvarföre på de andra
distriktens förråd befintliga telegrafeffekter skola öfversändas till
Liljeholmen, äfvensom alla reqvisitioner hädanefter dit ingå och
underställas Telegraf-Direktörens pröfning samt förses med hans
annotation innan de utreqvirerade effekterna från förrådet expedieras,

anbefallas följande att lända till efterrättelse:
1:0. Stationerna reqvirera vid behof, på vanliga formulärblan

ketter, å hvilka inga andra effekter få upptagas, hos första distriktets
förråd de inventarier och materialier, som användas uteslutande i
och för telegraferingen. Från första distriktets stationer insändas
dessa reqvisitioner i vanlig ordning till Trafik-Direktörs-Expeditionen
och öfverlemnas derifrån till Pörrådsförvaltaren å Liljeholmen, men
från andra och tredje distriktens stationer skola de inläggas i de
dokumentsväskor som ingå till Kontrollkontoret, hvarifrån de oför-
dröjligen öfversändas till samma förvaltare, hvilken det åligger att i
behörig ordning skyndsamt expediera desamma.

2:0. Afser reqvisitionen utbyte eller reparation af telegrafeffekt,
hvilken således till förrådet insändes och af sådan anledning är
upptagen på il- eller fraktgodslista till Liljeholmens station, skall
reqvisitionen, i stället för att enligt föregående mom. skickas i väska,
vidhäftas godslistan och från stationen inlemnas till Förrådsförvaltaren.
Alla förpassningar på från förrådet till stationerne utsända telegraf
effekter skola på lika sätt vidhäftas godslistorna frän Liljeholmen.

3:0. Kan en å station befintlig bristfällig telegrafeffekt icke
undvaras förrän annan i stället erhållits, antecknas detta på utbytes-
(reparations-) reqvisitionen, då Förrådsförvaltaren, sedan Telegraf-
Direktören påtecknat reqvisitionen, utsänder annan effekt af samma
slag; åliggande det stationen att ofördröjligen efter emottagandet
deraf insända den bristfälliga till . nämnde förvaltare.



4:0. Då telegrafeffekt försäncles med bantåg, skall den vara
märkt såväl med adresslapp för mottagningsstationen som med vanlig
il- eller fraktgodslapp, utvisande stationen, hvarifrån den sändes.

5:0. Vid Trafik-Direktörs-Expeditionerna i Göteborg och Malmö
skall en visare-apparat alltid finnas i reserv, för att vid behof kunna
utlånas till station, hvars apparat är i sä bristfälligt skick, att
derå ej kan telegraferas eller afläsas. Så fort stationen hunnit
utfå annan brukbar apparat från Liljeholmen, återsändes den till
låns bekomna till Trafik-Direktörs-Expeditionen.

6:0. Förbrukning af materialier för telegraferingen och utbyte
af telegraf-inventarier vid andra och tredje distrikten redovisas vid
Trafikafdelningarne på samma sätt som om effekterna erhållits irån
distriktens egna förråd.

Vid första distriktets förråd behandlas alla till eller från de
öfriga distrikten sända telegrafeffekter af alla slag såsom materialier.
För hvarje månad upprättar nyssnämnda förråd sammandrag distriktsvis,
upptagande antal och värde för hvarje effekt, hvilka sammandrag, jemte
dit hörande reqvisitioner, sednast den 10 i påföljande månad på
vanligt sätt öfversändas till andra och tredje distriktens maskiii-
afdelningar, för att af deras förrådsförvaltare annoteras till uppbörd
och redovisning; och då Trafik-afdelningarne på grund af första
distriktets förpassningar redovisa dessa effekter, erfordras icke någon
ytterligare förpassning från andra och tredje distriktens förråd.

Reparationskostnader för telegrafapparater m. m. påföras veder
börande Trafik-afdelning på vanligt sätt.

Stockholm som ofvan.

(1 O. TROILIUS.

C. LimndL

Stockholm, J Beakma», 1870.



Kongl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (No 267),
utfärdadt den 18 Januari 1870,

angående fördelning mellan Trafik- och Telegrafstationernas upp
bördspersonal af de genom Kongl. Majits nådiga aflönings-

reglemente den 17 September 1869 bestämda
felräkningspenningar.

Från ocli med innevarande år komma de genom Kongl. Maj:ts
under den 17 September 1869 nådigst faststälda aflöniiigsreglemente
för embets- och tjenstemän samt betjente vid Statens jernvägstrafik
bestämda felräkningspenningar till Trafik- eeh Telegrafstationernas
uppbördspersonal att fördelas mellan personalen å afsändnings- och
mottagningsstationen, enligt följande grunder:

Såsom felräkningspenningar utgå till stationernas uppbördsmäu
•'/jo procent af de vid stationen under rubrik Persontrafiken debi

terade afgifter;

'/lo procent af debiterade fraktbeloppen för från stationen af-
sändt il- och fraktgods samt kronans effekter;

Vio procent af debiterade fraktbeloppen för vid stationerna emot-
taget il- och fraktgods samt kronans effekter;

^/jo procent af debiterade fraktbeloppen för från stationen a/sänd
boskap samt

*/,„ procent af uppburna och vid stationen kontant redovisade
extra trafikinkomster. '

Felräkningspenningarne beräknas sålunda för person- och gods
trafiken efter de debiterade afgifterna enligt angifna grunder, ehvad
frakten erlagts å afsändnings- eller mottagningsstationen, men för extra
trafikinkomster efter den kontant redovisade uppbörden.

Kontrollkontoret upprättar för hvarje månad, sedan de inkomna
redovisningshandlingarne blifvit granskade, en uppgift å de felräk
ningspenningar, som under hvardera af de fem angifna rubrikerne till
komma hyarje station. Dessa uppgifter öfversändas till vederbörande
Trafikdirektör, som derefter utanordnar beloppen och tillser att de
behörigen fördelas mellan uppbördsmännen å hvarje station.

1 afseende på denna fördelning skall iakttagas, att
vid station, der icke något af staten aflöuadt kontorsbiträde

finnes, hela beloppet tillfaller stationsföreståndaren,
vid station, der kontorsbiträde finnes, endast '/a äf beloppet

tillfaller stationsföreståndareu, eller stationskassören, der sådan finnes.



oeli (le åtevstående Ve fördelas i förhållande till de debiterade eller
uppburna beloppen mellan de tjenstemän, som till stationsföreståu-
(lare eller kassör redovisa uppbörd. Om flera tjenstemän, som hand-
hafva uppbörd, tjänstgöra å en expedition, beror på Trafikdirektören
att efter vederbörandes hörande bestämma om och på hvad sätt fel-
räkningspenningarne skola fördelas mellan dessa eller om de skola
tillfalla kontorsfdreståndaren ensam.

Om vid station, der kontorsbiträde finnes, stationsföreståndaren
sjelf sköter någon del af de med uppbörd förenade trafikgöromålen,
eger han äfven att derför uppbära så stor andel af de Ve^öelarne af
felräkningspenningarne, som belöper sig på den af honom skötta
trafik.

Stockholm som ofvan.

C. o. TROILIUS.

c. U. Sparre.

Stockholm, Jéh. Bechmatif 1870«



Kougl. Slvrelseii8 för Statens jeriivägstrafik

Cirkulär (N:o 368),

^  utfärda dt den 10 Februari 1870,

med tillägg till Cirkulär N:o 126 angående inånad»biljetter.

Af förekommeii anledning liar Styrelsen funnit skäl att, jeinte
hvad Cirkulär N:o 126 stadgar rörande månadsbiljetter, härigenom
föreskrifva följande:

Reqvirent af månadsbiljett skall, då lian vid station mottager
densamma, jemte det han erlägger biljettlösen enligt tariffen, såsom
säkerhet för att biljetten återställes då den upphört att gälla, de-
ponera ett belopp af 10 rdr rmt eller, om biljettlösen ej uppgåi
till denna summa, ett belopp lika med denna lösen. Det sålunda
deponerade beloppet återbekommes, da manadsbiljetten inlemnas a
den station der den blifvit uttagen, om inlemnandet sker inom fjor
ton dagar efter det biljetten upphört gälla, men tillfaller i annat fall,
och äfven i den händelse biljetten blifvit förverkad, jernvägens kassa.

Ofvannämnda penningar redovisas bland uppbörden och införas
Trafikjournalen så, som från Kontrollkontoret utlemnadt exempel

angifver.
Då raånadsbiljett inleninats vid den station, der den utlösts, och

det deponerade beloppet återbetalts, godtgöres stationen för denna
utgift derigenom att beloppet fråndrages summan i Trafikjournalen,
enligt ofvan åberopade exempel.

Vid station, der månadsbiljetter uttagits, föres annotation öfver
alla dylika, som utleranats och återleranats.

Stockholm soin oiVaii.

(1 0. TB o IL I US.

o U, jSparre

Stockholiii, Jok. Beckman, 1870.



Kougl. Styrelsens tor Statens jeruvägstrafik

Cirkulär (N:o2G9),

utfårdatU den 12 Febrirnri 1870,

angående fraktnedsättning för inJUIk.

StyreJsen "hav pröfvtat skäligt raedgilVa, att i deu enligt all
männa taxan såsom för 2:n klassens gods utgående frakten för mjölk
en nedsättning af tjugo (20) procent må beräknas, så snart afgift
erlägges för ett afstånd af minst 2 mil; kommande denna bestäm
melse att tillämpas frän och med den 20;de i denna månad.

Stockholm som ofvan.

C. o. TRUILIUS.

c. U. Sparre.

■ Stockholm, tryckt hos Joh. Btckman, 1870.



Kongl. St;^relseiis för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 270),
ulfärdadt den W Februari 1810,

angäcade sammanbiixdningsbaiiaiis genom Stockholm upplätande
■i för transport af gods.

Från och med Måndagen deii 21 dennes koinraev samraanbind-
ningsbanan genom Stockholm att upplåtas för transport med bantåg
af allmänt fraktgods mellan Stockholms Södra och Stockholms Norra
Bangäi'dar enligt. nedanstående bestämmelser:

1:0. Ett godståg, med hvilket inga passagerare fä föija, kom
mer att énligt särskild tidtabell dagligen gå från Stockholms Södra
till Stockholms Norra Bangård och åter.

2:o. Med detta tåg föres allmänt fraktgods mellan Stockholms
bangårdar mot de afgifter per centner, som för hvarje godsfclass ora-
gifvas i följande

Tariff.

!  l:sta klassen. | 2:dra klassen. 3:dje klassen. j

j  Mindre | Hel vagns-
j  parti. i last.
! Tariff IV. a. 1 Tariff IV. b.
:  i

1

Mindre | Hel vagns-
parti. last.

Tariff V. a. i Tariff V. b.

!
Mindre , Hel vagns
parti. last.

Tariff VI. a. 1 Tariff VI. b.
1

j  ;

10 Öre. I 8 öre.
:  i

7 öre. ] 6 öre. 5 öre. i 4 öre.
1  1 1

i

För gods, för hvilket frakten å starabanelinierna beräknas efter
de nedsatta tarifferna A. B. C. E. F., räknas frakten ä saramanbiiid-
ningsbanan efter 3:dje klassens tariffer.

^ Såsom minsta vigtenhet räknas ett centner.
Ofvanstäeude tariff tillämpas äfven för gods som befordras en

dast mellan Stockholms Norra och Liljeholmens station.
För transiterande gods upptagas å fraktgodslistan här bestämda

afgifter i stället för den i Cirkulär N:o 132 för transporten genom
Stockholm fastställda afgift af 20 öre centnern.

3:0. I afseende pä transport genom hufvudstadeu af resande,
resgods, ilgods, lefvande djur, åkdon och lik, äfvensora i afseende
på "sådant gods, som är från direkt befordran undantaget, gälla fort
farande föreskrifterna i cirkuläret N:o 132.

Stockholm som ofvau.

T R O 1 L IU S.O. O.

C, U. Spärrs

SKHikholm, Joh, Beehman, 187U.



J

Koiigli Stvrelseiis för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (No 271),
utfärdädt dm 24 Februari 1870,

angående nedsättning för vissa fall i de genom cirkulär n:o 270
bestämda frakter å Sammanbinduingsbanan genom Stockholm

samt tillägg till samma cirkulär.

Styrelsen har funnit skäl medgifva, att för fraktgods, som sändes
irän station, belägen vester eller söder om Liljeholmen, till Stock
holms Norra station, eller från utanför Stockholm belägen station å
Norra stambanan till Stockholms Södra station eller Liljeholmen, eller
tvertom, frän Stockholms Södra, Liljeholmens och Stockholms norra
stationer till på andra sidan den Norra stationen och Liljeholmen
belägna stationer, frakten på sammanbindningsbanan må erläggas
med endast hälften af de i cirkulär n:o 270 utsatta belopp.

För sådant gods, som sändes endast mellan dessa narangifna
stationer, och för sådant, som blott passerar Stockholm på väg mellan
två stationer, båda belägna utanför Liljeholmen och den norra sta
tionen, erlägges fortfarande den frakt," cirk. n:o 170 angifver.

I sammanhang härmed vill Styrelsen
dels vid åberopade cirkulär lemna den förklaring, att frakt för

gods, som skall transporteras på sammanbiudningsbanan, ej beräknas
för mindre vigt än en centner, men att för vigt öfverskjutande en
centner, liksom vid allt annat fraktgods, halfcentner medtages i
fraktberäkningen;

dels bestämma, att till lättare öfversigt af trafiken på sainnian-
bindningsbanan, de Stationer, hvilka afsändt eller mottagit fraktgods,
som öfvergätt denna bana, skola för hvarje månad uppgöra och sed-
nast den 10 i påföljande månad till Kontrollkpntoret insända uppgift
öfver nämnda trafik; till hvilken uppgift blanketter (Form. N:o 371'a)
blifva stationerna från kontoret tillställda.

Stockholm som ofvan.

C. 0. TEOILIUS.

C. U. Sparre.

Stockholm, trvckt hos Jok. Beckman, 1870.



Kottgl. Styrelsens fur Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 272).
utfärdadi den 12 Mars 1870,

angående grunderna för linieförvaltningen under samma år.

9

Genom nådigt bref af den 4:de sistlidne Februari har Kongl.
Maj:t funnit godt i Nåder förordna:

att den ständiga tillsynen öfver linieförvaltningen under inne
varande år skall utöfvas, å tredje trafikdistriktet, af nuvarande Inten
denten för samma distrikt med de skyldigheter, som hittills ålegat
denne Intendent och med myndighet inom de gränser, som blifva en
följd af bestämmelserna i Nådiga Instruktionen för Trafikstyrelsen af
den 17:de September sistlidne är, samt å första och andra trafikdi
strikten af Ofverdirektörerna, hvar för sina afdelningar, med biträde
af nödig inspektionspersonal; dock att Styrelsen, för saramauhällningeu
af de olika afdelningarnas verksamhet samt med afseende å distriktets
förhållande till främmande myndigheter och personer, äger förordna
någon af distriktsafdelnings-föreståndarne att, under benämning af
tjenstförrättande Intendent, föra befälet samt utöfva den myndighet,
som nu gällande trafikreglemente tillägger Intendent;

att afdelningsföreståndare ä första och andra distrikten skall
direkt inför Öfverdirektör ansvara för den inre ordningen och hushåll-
niugen inom hvarje afdelning;

att Intendent skall vara föreståndare för byråafdelningen; och
att afdelningsföreståndare bör attestera hvarje räkning pä di

striktskassan för afdelningens behof och ansvara för utbetalningens
behörighet.

Meddelande detta till kännedom och efterrättelse, vill Styrelsen
tillika förordna Trafikdirektörerna Leopold Wallin och Göraii Karl
Troili att fortfarande och tills vidare tjenstgöra såsom t. f. Intendenter,
den förre å Irsta och den sednare å 2:dra trafikdistriktet.

Stockholm som ofvan.

C. o. TRO IL TUS.

C. Limnell,

Stoftkholin, tryckt hos Joh. Bechnan, 1870.



Kongl. Styrelsens for Statens jernrägstraflk

Cirkulär CN:o 273),
utfärdadt dm 21 Mars 1870,

angående fraktnedsättning för RödfUrg och Jernvitriol i fulla
vagnslaster samt med bestämmelse af frakten

för »Triiinassaii.

Pä gjord framställning- har Styrelsen funnit skäl bestämma att,
då Rödfärg eller Jernvitriol i partier af minst 100 eentner oeh under
iakttagelse af vilkoren i taxans § 30 försändes med bantåg på minst
4 mils sträcka, frakten skall beräknas efter Cirkulär mr 47 Tariff B;
livilkeii bestämmelse skall tillämpas från och med den 1 nästkom
mande April.

Derjemte vill Styrelsen härigenom förklara, att den i godsklass-
indelningen hittills ej upptagna artikeln Trämassa (afsedd för pap
perstillverkning) skall hänföras till tredje godsklassen och beläggas
med frakt efter Tarifferna VI A och VI B.

Stockholm som ofvan.

0. o. TEOILIUS.

(J. U. Sporre.

Stockholm, Joh. Beckman, 1870.



Hongl. Styrelsens for Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 274),
vtfärdadl den Z2 Mdfs 1870,

angående milpenningar till tägbetjening.

Sedan Kongl. Maj;t genom nådigt bref den 4 sistlidna Februari
medgifvit, att nnder innevarande är sä kallade milpenniiigar må ut
betalas till de ä tågen tjenstgörande Öfverkonduktörer och Konduk
törer samt Packmästare, har Styrelsen härmed velat i afseende på
dessa milpenningar föreskrifva följande;

1:0. Hvarje å ordinarie eller extra bantåg tjenstgörande Ofver-
konduktör. Konduktör eller Paekmästare eger att för sådan tjänstgö
ring åtnjuta milpenningar.

2:0. Bromsare eller stationsbetjente, som tillfälligtvis beordras
att tjenstgöra å bantåg, erhålla milpenningar endast vid de tillfållen,
dä de bestrida konduktörs- eller packmästare-tjenst.

3:0. På vederbörande Trafikdirektörs förslag bestämmer Öfver-
direktören för trafikafdelningeu huru många man nnder vanliga för
hållanden skola såsom Konduktörer och Packmästare tjenstgöra å, de
ordinarie tågen; egande dock Trafikdirektören att, när sådant är be-
höfligft, undantagsvis öka detta antal.

4:0. Milpenningarne beräknas sålunda, att för hvarje tilhyggalagd
tågmil enhvar å tåget tjenstgörande Öfverkonduktör och Konduktör
erhåller 3 öre och Paekmästare 2 öre. Bromsare eller stations-
betjent, som bestrider Konduktör?- eller Packmästaretjenst å bantåg,
erhåller milpenningar lika med Packmästcire.

5:0. Milpenningarna utbetalas för hvarje månad på grund af'
från Styrelsens railkontor till vederbörande Trafikdirektör öfrersäud
uträkning.

6:0. Såsom ledning för beräkningen af milpenningarna upptages
på konduktörs-wagfnrapporten nnder rubrik »Medföljande tågpersonal»
endast de tågbetjente, som, enligt ofvaustående bestämmelser äi'o
berättigade att erhålla denna inkomst, hvaremot öfrig trafikafdelningeus
betjening, som möjligen tjenstgjort å tåget, endast upptages i an
märkningskolumnen å konduktörs-t?<irapporteu. De förstnämnda upp
gifterna måste ä trafikdirektörsexpeditionen noga granskas och, om
så^ erfordras, rättas, innan vagnrapporteu insändes till milkontoret.

7:0. Hvad här oiVan blifvit stadgadt gäller till efterrättelse från
och med innevarande års början intill dess Styrelsen kan finna skäl
att i ett eller annat afseende annorlunda bestämma.

Stockholm som ofvan.

C. o. TEOILIUS.

C. v. Sparre.

Stockholm, tryckt hos Joh. Bechnan, 1870.



Kougl. Styrelsens for Statens jeruTägstrafik

Cirkulär (N:o 275),
utfärdadt den 2 April 1870,

angående fraktnedsättning för nya, obegagnade åkdon.

Styrelsen har på förekommen anledning funnit skäl att för nya
obegagnade åkdon, hänförliga till de i gällande taxa upptagna 3:ne
åkdonsklasser, hvilka af resp. vagnfabrikanter å jernväg försändas med
andra tåg än snälltåg, medgifva nedsättning med tjugu (20) procent
i de enligt taxans g 9 gällande fraktafgifter, i sammanhang hvarmed
Styrelsen velat bestämma, att frakten för dylika 3:dje klassen till
hörande åkdon må, derest afsändaren finner sådant för sig förmån
ligare, efter åkdonets vigt beräknas enligt taxans tariff III (skrym
mande fraktgods); skolande dessa bestämmelser tillämpas från oob
med den 11 dennes.

Stockholm som ofvan.

C. o. TEOILIUS.

C, U. Sjtarre

Stockholm, trvekt hob Joh. Bechnon, 1870.
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Kongl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 276),
utfärdadt den 8 Api'il 1870^

angående resa- och traktaments-ersättning till betjente.

Med stöd af bestämmelsen i § 14 af K. Maj:ts nådiga, nu gällande
■ aflöningsreglemente för cmbets- och tjenstemän samt betjente vid
Statens jernvägstrafik vill Styrelsen, angående rese- och traktaments-
ersättningar till betjeningen, stadga följande, att för de fall, då ej
annorlunda särskildt af Styrelsen bestämmes, lända till efterrättelse
från och med den l;sta i denna månad.

Traktaments-ersättning för sådan tjenstgöring, som fordrar
bortovaro öfver natten från egen bostad och då nattqvarter
icke på statens bekostnad bestås, utgår

till lokomotivförareförmän, vagnmästare och vagnförmän med två
R:dr för hvarje natt, skolande enahanda ersättning äfven utbetalas
till denna personal för tjenstgöring utom egen station, som icke er
fordrar bortovaro öfver natten, men upptager fulla tolf timmar eller
deröfver af ett och samma dygn;

till lokomotivförare, eldare, öfver konduktörer, konduktörer, pack
mästare, bromsare, smörjare och banmästare med sjuttiofem öre för
hvarje natt;

och till stationsbetjente, ban-, bro- eller grindvakter med fem
tio öre- för hvarje naft.

Dessutom erhåller stationsbetjente (vare sig vid maskin- eller
trafikafdelningen) som beordras tjenstgöra å tåg eller främmande sta-

^ tion särskild traktaments-ersättning med femtio öre för hvarje dag
^ sådan tjenstgöring räckt minst 8 timmar, så framt dessa timmar innefatta

någon del af tiden mellan kl. 12 middagen och kl. 3 e. m.
Här ofvan bestämda ersättningar gälla ehvad tjenstgöringen för

rättats å eget eller främmande distrikt af Statens jernvägar, äfven-
som vid tjenstgöring för statens räkning å intill stambanorna stö
tande sidobanor.

Rese- och traktaments-ersättning för tjensteresa utom
statens eller andra dermed sammanhängande jernvägars om-



råden utgå enligt bestämmelserna för 9:de klassen i K. Maj;ts för
nyade nådiga resereglemente af den 10 Nov. 1865.

För extra betjening, bvilken dock endast undantagsvis bör för
tillfällig tjenstgöring utom egen station användas, gäller hvad här
ofvan blifvit stadgadt för ordinarie betjening i den befattning, hvar-
till den extra blifvit antagen.

Stockholm som ofvan.

C. 0. TEOILIUS.

c. Limnell.

t

Stoekholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1870.



Kougl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 277)
ulfärdadt den 20 ApvH 1870,

med tillägg till oirkulär n:o 259 om tranaport af hrut ooh
andra explosiva ämnen.

Såsom tillägg till den Nådiga förordningen af den 21 Oktober
18G9 angående kruts oc.li andra explosiva ämnens transporterande på
jernväg har Kougl. Maj:t pä derom gjorda underdåniga hemställnin
gar funnit godt genom nådigt Bref af den 23 sistlidiie Mars förklara:

»att, när krut eller andra explosiva ämnen, som äro att till am
munition hänföra, skola från ett kronans förråd på jernväg försändas
till mottagande af offentlig myndighet, de i g 3 af nådiga förord
ningen den 21 Oktober 1869, för vinnande af visshet derom att
godset på mottagningsorten varder af vederbörande omhandtaget,
faststälda vilkor må anses fullgjorda, derest försändaren lemnar skrift
lig förklaring, att den myndighet, hvilken åligger att ombesörja godsets
afhemtning frän mottagningsstationen, blifvit om sändningen och
tiden derför underrättad;

»att, med afseende ä den mindre iara, som vid försändning at
explosiva ämnen kan anses ega rum, när dessa utgöras af de för
Arinéens behof nu brukliga s. k. kopparpatroner, dylika ammunitions-
etfekter må. Utan hinder af föreskrilteriia i § 4 al sagda törordning, a
jernväg transporteras äfven om de äro inneslutna i kärl af trä, som
äro sammanfogade med jern eller innehålla mer än en centuers vigt;

»att, då svårighet synes möta att få de vid försänduing af löst
krut hittills vanligen brukade laggkärl ersatta med sädana kärl, hvarå
handtag lämpligen kunna anbringas, livad i sistnämnda § finnes stad-
gadt derom, att kärlen skola vara med handtag försedda, ieke må
tillämpas i fråga om de hittills för försändning af löst krut vanligen
använda s. k. krutfjerdingar, innehållande krut till högst en centners
vigt; samt

»att genom det i § 10 af förordningen meddelade förbud mot
transporterande å jernväg af knallqvicksilfver, något hinder ieke är
lagdt för försändning af sådant gods, som de förut omnämnda koppar
patronerna;»

hvilket härigenom vederbörande vid statens jernvägstrafik an
ställd personal till kännedom och efterrättelse meddelas.

Stockholm som ofvan.

C. o. TEOILIUS.

c. U. Sparre.

Stuckhulni, tryckt lios Joh. Beckman, 1870.



Eongl. Styrelsens för Statens jernvägstraflk

Cirkulär (No 278),
ulfäräaät den 23 April 1870,

fastställande allmänna bestämmelser att gälla i

stället för Kap. I i tjenstgöringsreglementet
vid Statens jernvägar.

Enligt Kongl. Maj:ts nåd. instruktion af
den 17 Sept. 1869 och med upphäfvande af
Kap. I af tjenstgöringsreglementet vid Statens
jernvägar, vill Styrelsen härigenom, till efter
rättelse från och med den 1 Maj 1870, fastställa
följande

ÄUmänua bestämmelser.

§ 1-

Tjenstemän och betjente vid statens jern-
vägstraflk innehafva sina beställningar endast
på förordnande och kunna från dessa skiljas
eller till andra befattningar inom trafikstaten
förflyttas af samma myndighet, som dem antagit.

§ 2.
För att af styrelsen antagas till ordinarie

befattning vid statens jernvägstrafik erfordras:
a) att vara svensk medborgare och välfrejdad;
b) att hafva fyllt aderton år och icke vara

äldre än trettio; dock kan i afseende härpå
4  undantag medgifvas för den som tillförene
J  förvärfvat sig erfarenhet och skicklighet i



göromål, likartade med dem, hvilka till
höra någon viss gren af jern vägsförval t-1"
ningen, och hvilkens anställning styrelsen \
pröfvar vara af gagn; C-

c) att, så framt befattningen är förenad med
någon uppbörd, derför ställa af styrelsen
godkänd säkerhet;

d) att med behörigt läkarebetyg styrka sig
vara fri från svaghet, sjuklighet eller
kroppslyte, som kan anses menligt inverka
på tjensteutöfningen; samt

e) att förete bevis om eller undergå sådana
kunskapsprof, som styrelsen finner nödiga.

§3.

Ordinarie tjenstemän och betjente antagas
och befordras af styrelsen på förslag af veder
börande afdelningsföreståndare. Sådant förslag,
åtföljdt af de handlingar, som styrka den i
föregående § stadgade behörighet, skall, då det
afgifves från distrikt, der ordinarie intendent
finnes, till styrelsen inskickas genom denne,
hvilken, derest han ej gillar afdelningsföre-
ståndarens förslag, bör, jemte detta, ingifva
eget motiveradt föi'slag.

§ 4.

I utbyte mot det förordnande, styrelsen ut- '■ .
färdar för den, som till ordinarie befattning i
blifvit antagen, lemnar denne en af honom un- ^



/

derteckiiad förbindelse att ställa sig till efter
rättelse alla de föreskrifter, som i afseende på
hans befattning äro eller blifva gällande.

Utan vederbörligt tillstånd må ej den så
lunda antagne leinna sin befattning förr än tre
månader efter i behörig ordning gjord upp
sägning. Skall ordinarie befattning indragas
eller finner styrelsen ordinarie tjensteman eller
betjent, utan att denne genom oskicklighet för
verkat sitt förordnande, likväl vara för sin
befattning olämplig och således böra derifrån
entledigas, sker uppsägning från styrelsens
sida minst tre månader förut.

§ 5.
Extra ordinarie tjensteman må endast med

styrelsens begifvande antagas. Då extra ordi
narie tjenstemans biträde ej längre är af be-
hofvet påkalladt eller annan anledning till hans
entledigande förekommer, må den myndighet,
på hvars förslag han blifvit antagen, om ent
ledigandet förordna, hvarvid likväl anmälan
derom bör till styrelsen ingifvas.

Extra ordinarie betjente äfvensom arbe
tare må i mån af behof antagas af vederbö
rande afdelningsföreståndare, hvilken äfven eger
att sådan personal entlediga.

§ 6.
En hvar, som af styrelsen blifvit till ordi

narie befattning antagen, skall tjenstgöra när.



och hvarhelst han dertill beordras, och får ickév ;
åtaga sig annat uppdrag, så framt ej styrelsénl
anser det kunna utföras utan hinder för hans^^
tjensteutöfning vid statens jernvägstrafik.

§7.

Vid befordran till högre eller förmånligare,
befattning gäller i främsta rummet ådagalagd
lämplighet och skicklighet, i förening med red- ^
lighet och nit, samt dernäst ålder i tjensten.

§8.

Ingen, vare sig tjensteman eller betjent,
må aflägsna sig från tjenstgöring utan förut
erhållen tjenstledighet. Varder någon genom
sjukdom eller annat laga förfall förhindrad att
tjenstgöra, åligger honom att, så snart ske kan,
anmäla förhållandet hos närmaste förman, vid
påföljd att eljest anses såsom olofligen från
varande.

Under tjenstemans eller betjents sjukdom
eller tjenstledighet skall vederbörande förman
tillse att tjensten behörigen upprätthålles.

§ 9.

Tjensteman kan, derest styrelsen så pröf-
var skäligt, erhålla tjenstledighet för skötande .
af egna angelägenheter under sammanräknadt ]
högst trettio dagar af samma år. För behöri- V



, gen styrkt sjuklighet kan styrelsen meddela
tjenstledighet under högst sex månader. Er-

r fordras längre tjenstledighet, skall underdånig
'' framställning derom till Kongl. Maj:t ingifvas.

:  Tjenstledighet, som föranleder utgift till
1 vikarie, kan beviljas endast af styrelsen, utom
'  vid sådan trafikstation, der endast en tjenste-

; man är anställd, i hvilket fall vederbörande

v afdelningsföreståndare eger bevilja ledighet,
dock endast inom de gränser, hvilka eljest för
hans befogenhet här nedan äro stadgade.

Tjenstledighet, som icke föranleder utgift
'  till vikarie, kan deremot beviljas

åt afdelningsföreståndare af vederbö
rande öfverdirektör eller ordinarie in-

tendent under högst fem dagar på en
gång; skolande, då intendent beviljar
tjenstledighet, underrättelse härom till
styrelsen ofördröjligen meddelas;

■ ^ åt 'öfriga tjenstemän af vederbörande
afdelningsföreståndare under högst fem
dagar på en gång, men icke för längre
tid sammanräknadt än femton dagar
under ett kalenderår, samt afvederböran-

^  de öfverdirektör eller ordinarie inten-
den t, ifall längi-e tjenstledighet sökes,

f  dock med iakttagande af hvad förut i



denna paragraf är stadgädt och ej för
längre tid än tio dagar på en gång.

§ 10.

Tjenstledighet för betjente kan beviljas
af vederbörande afdelningsföreståndare under
högst fem dagar på en gång, men icke för
längre tid sammanräknadt än femton dagar un
der ett kalenderår,

och af vederbörande öfverdirektör eller

ordinarie intendent under högst tio dagar på
en gång, men icke för längre tid sammanräk
nadt än trettio dagar under ett kalenderår.

Längre tjenstledighet än tio dagar på en
gång, eller trettio dagar under samma år, sö-
kes hos styrelsen.

§ 11.

Tjenstledighet för bevistande af gudstjenst,
yare sig utgift derigenom föranledes eller ej,
skall vederbörande afdelningsföreståndare, så
vidt möjligt är, bereda den vid linien anställda
personal minst hvar tredje Söndag.

§ 12.

Då tjenstledighet sökes, skall uppgift med
delas om ändamålet, hvarför, och tiden, under
hvilken ledigheten önskas, äfvensom stället,
der sökanden ämnar under ledigheten vistas.
Sökes tjenstledighet för helsans vårdande skall,
behörigt läkarebetyg vara ansökningen bifogadt.



§13.

Hvar och en i jernvägens tjenst anställd
person, som icke bor inom jernvägens lokaler,

~  skall till vederbörande befäl iippgifva sin adress.

§ 14.

Order, som på något sätt innefattar af-
vikelse från hvad förut i reglementen eller sär
skilda instruktioner är stadgadt, bör till und
vikande af missförstånd, skriftligen meddelas.

§ 15.

Strängeligen förbjudes att under tjenst-
göring svärja eller föra oljud, medföra eller för
tära starka drycker samt att inom stationernas
väntsalar, expeditioner och magasin röka tobak.

§ 16.

Likaledes förbjudes att visa grofbet eller
ohöfligbet mot trafikant, att mottaga drickspen
ningar, samt att under tjenstgöring inlåta sig
med främmande pei'soner i andra samtal än
sådana, som afse att lemna erforderliga upplys
ningar.

Ingen må vägra att uppgifva sitt namn,
då baii derom af trafikant tillfrågas.

§ 17.

Tjenstepersonalen skall tillse, att främman-
,  de person icke går längs banan eller eljest
r vistas inom jernvägens område utan vederbör-
<  ligt tillstånd.
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§18.

Skulle genom tjensteinans eller betjents
förvållande något jernyägen tillhörigt eller i
dess vård lemnadt gods förkomma eller blifva
skadadt, eller annan förlust tillskyndas jernvä-
gen, eger vederbörande befäl att af tjensteman-
nens eller betjentens aflöning innehålla så myc
ket, som till förlustens betäckande erfordras.

§ 19.

Effekter, som finnas qvarglömda i vagnariie,
skola vid tågets slutstation aflemnas; hvaremot
andra effekter, som inom jernvägens område
upphittas, skola till närmaste station skyndsamt
ingifvas.

§ 20.

Det åligger förman att genom ett nitiskt
och grannlaga uppfyllande af egna skyldigheter
samt ett äfven i öfrigt värdigt uppförande gifva
underordnade ett godt föredöme och söka för-
värfva sig deras aktning och förtroende Han
skall med oveld och lugn tillhålla underlydande
att fullgöra gifna order och att sin tjenst be-
hörigen förrätta samt eger ej att förtiga eller
eftergifva, än mindre att lemna oanmärkta de
fel, som af underlydande begås; utan skola fe
len, efter omständigheterna, anmälas eller rättas.

Likaså skall den underlydande redligt full
göra sina pligter samt med lydnad, omtanka



M och nit efterkomma sina förmäns befallningar
i tjensten; och som det är af synnerlig vigt att

-iL noggrann tillsyn hålles öfver efterlefnaden af
.  hvad anbefaldt blifvit, må underlydande icke
anse en förmans visitation eller kontroll inne

bära misstroende eller förnärmande.
k

§ 21.

För olydnad mot order, vårdslöshet, försum
melse, oförstånd eller oskicklighet i tjensten
samt grofhet och ohöflighet mot trafikanter,
vanvördnad mot befäl, äfvensom för oärlighet,
drj^ckenskap eller annan förseelse under tjen-
stens utöfning vare tjenstemän och betjente,
förutom ansvar enligt allmän lag, der sådant
eger rum, underkastade särskildt, disciplinärt
straff', ådömdt i den ordning, här nedan säges.

§ 22.

Varder tjenstemän beträdd med tjenstefel,
eller har han låtit dåligt uppförande komma

.  sig till last, skall intendent eller vederbörande
afdelningsföreståndare med den felande hålla
förhör. Det dervid förda protokoll jemte den
felandes skriftliga förklaring skall derefter till
styrelsen insändas, hvarvid den, som förhöret
hållit, tillika skall afgifva förslag till bestraffning.

Vid sådana fall af förseelse, för hvilka sty
relsen en gång för alla fastställt vissa böter.{
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och då förseelsen af den felaktige erkännes,
må dessa böter uttagas, utan att anmälan derom j
till styrelsen ingår, ^

-  § 23.

För tjenstefel af lindrigare beskaffenhet
eller för dåligt uppförande, hvartill betjent gör
sig skyldig, eger afdelningsföreståndare att efter
omständigheterna antingen tilldela den felande
lämplig varning eller döma honom till böter,
motsvarande högst tre dagars aflöning.

Beträdes betjent med större eller uppre-
padt fel, eger vederbörande öfverdirektör eller
ordinarie intendent att döma honom till böter,
motsvarande högst tio dagars aflöning, eller till
mistning af tjenst på lika lång tid.

Fel, som, enligt vederbörandes åsigt, bör
beläggas med högre straff, än nu är nämndt,
anmäles hos styrelsen i den ordning, hvarom i
första momentet af nästföregående § är stad-
gadt angående fel, begånget af tjenstenian.

§ 24.

Härförutan är förman berättigad att en
hvar, som honom omedelbarligen lyda bör, ur
tjenstgöring försätta, då sådant till undvikande
af fara eller för behörig ordning i tjensten for
dras, dock med skyldighet att en sådan åtgärd r
ofördröjligen till vederbörande högre befäl an- »
mäla. >•
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,  § 25.

De straff, som af styrelsen ådömas, bestå,
^ efter omständigheterna, af varning åt tjenste-

inan, böter, motsvarande högst tre månaders lön^
afstängning från tjenst på högst lika lång tid,
eller tjenstens förlust för alltid.

Afstängning från tjenst medför förlust af
aflöning under den bestämda tiden; och skola
uniformspersedlar eller andra tjenstetecken,
hvilka från jernvägen utbekommits, under
samma tid vara återlemnade.

§ 26.

Böter, som enligt §§ 22, 23 och 25 ådö
mas, tillfalla en för de vid statens jernvägs-
trafik anställde personers efterlemnade enkor
och barn inrättad pensionskassa.

§ 27.

Om någon anser sig förolämpad eller orätt
vist behandlad af förman eller eljest är med
förmans beslut missnöjd, eger han att, inom
14 dagar efter det anledningen till klandret
yppades eller beslutet meddelades, deröfver anfö
ra klagan eller besvär: mot intendent eller öf-
verdirektör hos styrelsen; mot afdelningsföre-
ståndare hos ordinarie intendent, der sådan

% ̂ finnes, eljest hos vederbörande öfverdirektör;
samt mot annan' förman hos föi'eståndaren för
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den afdelning klaganden tillhör; börande dylika
klagomål alltid vara skriftliga.

Har underlydande, af lättsinne eller ill
vilja, utan skäl anfört klagomål emot förman,
må han derför kunna bestraffas såsom för
tjenstefel.

§ 28.

Ändring i styrelsens heslut må sökas ge
nom anförande af underdåniga besvär, hvilka
skola till Kongl. Maj-.t i dess Civil-Departe-
ments Expedition ingifvas inom trettio dagar ef
ter erhållen del af beslutet. Öfver erhållen var
ning må dock ej klagan föras. Innefattar beslut
pröfning af revisionskontorets anmärkningar vid
kassa- och förrådsredogörelser med dertill hö
randeverifikationer, elleraf kontrollkontorets vid
uppbördsredogörelser med hvad dertill hörer,
må den med beslutet missnöjde inom lika tid
anföra besvär i Kongl. Maj:ts och Rikets Kam
marrätt.

Stockholm som ofvan.

0. O. TROILIUS.

C. Limnell.

Stockholm, tryckt hos K. L, Beckman, 1872.



ä

Hongl. Styrelsens för Statens jernvagstrafik
Cirkulär (No 279),

I

utfärdadt den 25:te April 1870,

ang&ende indragning af betjentes tjenstgöripgspennlngar vid
tjenstledighet till skötande af egna angelägenheter.

Med stöd af § 8 i nådigst faststäldt aflöningsregleraente vid
Statens jcrnvägstrafik och sedan Styrelsen genom cirkulär N:o 262
bestämt huru förhållas bör med afseende å indragning af betjentes
tjenstgöringspenningar vid sjukdomsfall, vill Styrelsen härigenom
stadga, , . •

att den del af betjentes arvode, som utgår under benämning
tjenstgöringspenningar, indrages för den tid, betjeute erhalla tjenst
ledighet till skötande af egna angelägenheter utöfver femton dagar
sammanräknadt under ett kalenderår, dock oräknadt såväl de son
dagar, hvarunder betjeute reglementsenligt äro befriade^ från tjemst-
göring för att bevista gudstjenst, som de dagar, hvilka åtgå tor full
görande af allmän värnepligt.

Stogkholm som ofvan.

0. o. TROILIUS.

c*. lAinnell.

Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1870.



Kongl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 280),
lUfärdadt den 25:te Maj 1870,

angående redovlsniug för t^jenstetelegram.

I sammanhang med månadsredovisningen för privattelegrara skall
vid hvarje jernvägstelegrafstation i särskilda kolumner på det till
kontrollkontoret ingående »Utdrag ur telegramjournalerna» (Form. N:o
314) antecknas antalet tjenstetelegram, som under månaden blifvit
vid stationen afsända till eller emottagna från hvarje annan station,
på sätt från kontrollkontoret utsända exempel angifva. Dervid iakt-
tages, att, förutom alla de i telegramböckerna införda tjenstetelegram,
beräknas för meddelande om tågs ankomst- och afgångstider ett af-
sändt och ett emottaget telegram för hvarje från stationen afgånget
samt lika många för hvarje dit ankommet bantåg eller lokomotiv.

De tjenstetelegram, hvilka blifvit afsända till eller emottagna
från trafik-direktörs-expedition, upptagas tillsammans med dem, som
blifvit vexlade med den jernvägsstation, hvarest nämnda expedition
är förlagd.

Ofvanstående bestämmelse tillämpas från och med nästkommande
Juni månad.

Stockholm som ofvaii.

C. 0. TROILIUS.

(J. U. Sparre.

Stockholm, tryckt hos Joh. Brrhman, 1870.



Koiigl. Styrfitsfiiis fur Statens jernvägstrafik

I  Cirkulär (N:o 281),
utfäriladt den 16 Juli 1870,

angående godeklasaindelningen af Ul ooh svagdriclia
1 fat och l&dor.

Till efterrättelse vid fraktdebiteringen meddelar Styrelsen här
igenom att, i enlighet med hvad Kongl. Maj:t pfi underdånig hem
ställan i nåder medgifvit,

artiklarne öl och svagdrlcka i fat ocli lådor hädanefter skola
hänföras till Tredje klassens gods, och att

den häraf följande fraktberäkning skall vidtaga den 21 inneva
rande månad.

Stockholm som ofvan.

På Styrelsens vägnar:

C. U. SpAKEK. c. LlMNEfJi.

Stockholm, Joli. Beckman, 1870.



Kongl. Styrelsens för Statens jernvögstrafik

Cirkulär (N:o 282),
utfärdadt den 4 Augusti 1870,

angående hållplatsen Alsters öppnande för trafik.

Från och med den 11 dennes kommer en emellan Carlstads och
Skattkärrs stationer belägen hållplats, Alster, att för trafik upplåtas
under iakttagande af följande särskilda bestämmelser:

1:0. Ordinarie blandade och godståg stanna vid Alster, eftei
gifven signal, endast då resande eller gods finnas att med tåget af-
sända eller skola från tåget aflemnas.

2:0. Personbiljetter till Alster säljas endast vid Carlstad och
Skattkärr samt från Alster endast till dessa bada stationer. Resande
till Alster från annan österut belägen station än Skattkärr måste lösa
biljett till Carlstad och resande till Alster frän blifvande, vester om
Carlstad belägen station, biljett till Skattkärr.

3:0. Resgods polletteras på begäran till Alster i stället för till
Carlstad eller Skattkärr, skolande dock öfvervigt, då sådan förekommer,
debiteras enligt tariffen för afståndet till den bestämmelsestation som
biljetten utvisar.

4:0. Il- och fraktgods, åkdon och boskaps- samt andra djur kunna
expedieras mellan Alster och alla vid statens jernvägar beläpa sta
tioner, hvarvid frakten, på samma sätt som lösen för personbiljetterna,
beräknas efter afståndet till eller från närmast bortom Alster belägna
station. Carlstad eller Skattkärr.

5:0. Il- och fraktgodslistor samt åkdons- och boskapslistor till
Alster från Skattkärr och annan öster om Alster belägen station ut-
skrifvas på vanligt vis till Carlstad, samt frun Carlstad och vester
derom belägen station till Skattkärr, endast med iakttagande att i
rubriken skrifves efter Carlstad eller Skattkärr inom parenthes: (Al
ster). Listorna numreras och redovisas i löpande nummerföljd med
öfriga listor till Carlstad eller Skattkärr.

Stockholm som ofvan.

På Styrelsens vägnar:

C. U. Spakre. c. Limnell.

Stockholm, Joh. Beckman, 1870.



Kongl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (No 283),
^  utfärdadt den 13 Augusti 1S70,

ang&ende expedition af goda tUI ooh från SSdertelje stationer.

Emedan Södertelje Sfre station endast hålles öppen vid de
tider, då tåg der stanna, och således ingen utlemning af mottaget
gods derstädes eger rum på mellantiderna, skall allt il- och frakt
gods, som sändes till Södertelje vara adresseradt oeh expedieras till
Södertelje nedre station.

Deremot kunna il- och fraktgodssändningar ske sa val iran ene
som nedre Södertelje station, oeh böra alltså de mottagande statio
nerna i sin expedition och redovisning särskilja, från hvilkendera af
nämnda två stationer godset ankommit.

Stockholm som ofvan.

På Styrelsens vägnar:

C. U. Sparee. 0. Limnell.

Stoukholm, Joh. Bechman,'WI^.



Kouf^l. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 284),
^  utfärdadt dea 29 Augusti 1870,

angående iakttagande af minimlafgifterna äfven vid nedsatta frakter

Af förekommen anledning vill Styrelsen härigenom erinra derom,
att vid tillämpning af beviljad fvaktnedsättning frakten aldrig får
debiteras till lägre belopp än den i allmänna taxan vid det ifråga
varande transportföremålet föreskrifna minimiafgift, såvida ej beslutet
om nedsättningen innehåller särskild bestämmelse i detta afseende.

Stockholm som ofvan.

(I O. TROILIUS.

c U. Sparrv

Stuckbolio, Juh. Beckman, 1870.



Kongl. Styrelsens för Statens jernTögstrafik

Cirkulär (N:o 285),
utfärdadt den Ii September 1870,

rörande återbäring af för högt debiterad frakt samt upphäfvande
Cirkulär n:o 157.

i:o 157, ,^11 Styrelsen härigenom
lAäring till trafikant af för högt

högt

Med upphi^andeÄf cirkulär
fastställa föijllni^,föf<iéicrifter för a|
debiterad fraktT^^ääi,^^^^^^ J

l;o. Kontrc^lk^oret anmä^r, liksom hittills, hvarje f^
debiteradt+|raktbelopp. /

2:0. Om dets^iwaärkta beloppet uppgår ti!i*«glkr öfypTstiger 25
öre, utfärdar kontj-otlkontoret genast 1dfr«i^derbörancmsfation: »Ater-

rm. 11:0 352A). Bspppet återbetalas af sta-
mot dennes q"^to, h^lket derefter jemte åter-

fvidfästes en go^Mistä, från hvars slutsumma
it fråndrages, dä endast återstoden i vanlig ord-

än 25 öre, skall kon-

tioiieu tili

bäriiigsanmi
det återstå

ning redovisas.
3:0. Är det anmärkta bélgppet'j^mindl|

trollkontoret till eii^örjan endäÄ anii%|era pnmärkiiingen och först
vid ingången af hva^^ qvartal tilj|^4Ja«^rbörande station en för
teckning öfver allq '^.,iinder föregående^artal vid stationens räken
skap annpterade återbsringsbelopp.

De å-^diSniia^färteckning upptagna poster äfvensom sådana i mom.
2 omförmärdÄäterSetalningsbelopp, som ej kunnat tillställas sina
egare, insk^ifras'''^^,ett tillkännagifvandeij «Fraktafgifter att återfå»
(form. 11:0 3^d), Hvilket skall å statiouehi finnas anslaget och ej får
nedfagas förr än ett år förflutitj^j^effer fdet sista datum, som finnes
å detsamma infördt. När ett belopp .blifvit återbetaldt, utstrykes det
från anslaget.

De i den från köntrollkontorét ,,utsähd%förteckningen upptagna
beloppen qvitteras af tlafikanf ä^^-sj^lftta förteckningen. Ett år efter
sednaste för nägnm posi angifiia dafkm "återsändes förteckningen från
stationen till kå^iti:öll®ntoret, vidhäftad "I® godslista, frän hvars
slutsumma de åtei%a6jm beloppen afdragas ocÄför hvilken endast den
sålunda uppkomna resten redovisas. % |

Stockhöj in soin'"of«an.

\J C| O. TE o IL I US.
/  Hj. Eiworth.

Stockholm, Jöh. Bfickman, 1870.



Kongl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 286),
utfärdadt den 19 November 1870,

angående klassifikatiou af vissa varuslag,

Styrelsen vill af förekommen anledning härigenom förklara, att
nedanstående artiklar, hvilka hittills ej funnits i godsklassifikationen
upptagna, skola pä följande sätt fraktdebiteras;

Aminouiaksalt

Brefkuvert
Beckolja
Cigariiåd-amneH
Frö, senaps-
Hafstäng
Hammare, stSngjerns-
Hjulekrar, af trä
Hjulringar af jern (tyrea)
Hofvar, kreaturs-
Jernbeta, rå (träsyradt jeru)
Kreosotolja
Möbelspåu
Oljekakor, krossade
Papper, läsk-
Papperslump
Piimpstockar
Släggskaft

Splint (klufna trästickor)
Stenkolsolja
Staket af jern
Strykjeru
Tallbarra-extrakt
Tjärolja
TrSdrullar, eller ämnen dertillaftra
Träolja, rå

»  renad

Träsprit
Träsyra, rå
Valsnll
Vagnsniörjämne
Ättiksyrade salter, råa

Stockholm som ofvan.

Gods-
Tariff.

klass.
mindre parti. vagnslast.

3:e VI. a. . VI. b.

'l:a IV. a. IV. b.

3:e VI. «. VI. b.

2:a V. (t. V. b.

2:a V. n. V. b.

3:c VI. 0. VI. 6.

3:e VI. n. VI. b.

3:e VI. a. E.

3:e VI, a. A.

3:e VI. n. A.

3:e VI. a. VI. b.

3;e VI. a. VI. b.

2:a V. a. V. b.

2:a V. a. V. b. med 20 % rab.
l:a IV. a. IV. b. med 20 % rab.
2:a V. a. V. b. med 20 % rab.
2:a V. a. E.

3:e VI. o. VI. b.

l;a IV. a. IV. b.

3:e VI. a. E.

3:e VI. rt. VI. b.

2ia V. a. V. ö. / 20 % rab. rid traos-
2:a V. a. V. ö. t part niiu.st tu mil.
3;e VI. a. VI. b.

3;e VI. o. VI. b.

2:a V. n. E.

3;e VI. n. VI. b.

l:a IV. «. IV. b.

l:a IV. a. IV. b.

3-.e VI, a. VI. b.

3:e VI. a. VI. b.

2:a V. «. V. b.

3:e Vi. o. VI. b.

(J. O. TRO IL I US.

c. U. Sparre.

Stockholm, Joh. Beckman, 1870.



Kongl. Styrelsens för Statens jeruvägstrafik

Cirkulär (N:o 287),
utfärdadt den 6 December 1&70,

angående direkt godsbefordran mellan Statens jernvägar och
Gefle—Dala-jernväg under vintern 1870—1871.

Enligt med vederbörande träifadt aftal kommer, i likhet ined
hvad föregående år egt rum, äfven under tillstundande vinter från
och med denna dag och så länge sjöfarten är stängd, direkt godsbefor
dran att ega rum mellan Statens jernvägars och Gefle—Dala jern-
vägs stationer; och skola i afseende på dessa transporter föreskrif
terna i Styrelsens cirkulär n:r 229 lända till efterrättelse.

Stockholm som ofvan.

C. o. TROILIUS.

€. U. Sparre.

Stockholm, tryckt bos Joh. Beckmnn^ 1870.



Kongl. Styreisens för Statens jernvagstraik

Cirkulär (No 288),
utfärdadi den 5 December 1870,

^  rörande poststatlons-föreatändare-arvode till tjenstförrättande
stationsföreständare.

Med upphäfvande af förut gjorda bestämmelser rörande tjenst
förrättande stationsföreståndares ai-vode för skötande af poststation
vid tillfällen, då den ordinarie icke tjenstgör, anbefalles följande till
efterrättelse från och med den l:sta Januari 1871:

1:0 Stationsföreståndare, som tillika är poststationsföreståndare,
är, då han minst sju dagar å rad är permitterad eller af annan or
sak försatt ur tjenstgöring, skyldig att till den som förrättar hans
tjenst utbetala motsvarande del af det genom vederbörande resepost-
inspektör utgående arvode samt, om han är ur tjenst minst en må
nad, pligtig att till den tjenstförrättande afstå icke allenast hela
arvodet för samma tid, utan äfven en andel i sportler för lösväskbr
m. m, hvarom mellan honom och tjenstförrättaren öfverenskommes;
börande bestämmandet af denna andels belopp, i händelse af tvist,
häuskjutas till resepostinspektören.

2:0 Skulle den, som sju dagar eller deröfvér varit fdrordnad
förestå jernvägs- och poststation, icke anse sig hafva utfått hvad
han på grund af mom. 1 varit berättigad att erhålla, eger han att
inom en månad efter förordnandets upphörande, för vinnande af rät
telse, anmäla förhållandet till Trafikdirektören, som, sedan han af
resepostinspektören inhemtat upplysning om huru stor del af post-
stationsföreståndarearvodet och sportlerna rätteligen bör tjenstför
rättaren i förhållande till hans tjenstgöriugstid tillkomma, har att
vidtaga åtgärder för nämnda arvodes utbetalande Underlåtes sådan
fiiraälan, anses den tjenstförrättande hafva utfått sin rätt.

Stockholm som ofvan.

^  0. 0. TEOILIUS.
C. U. Sparre.

Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1870.



Kongl. Styrelsens för Statens jernvägstrafik

Cirkulär (N:o 289),
utfårdadt den 15 December 1870,

angående förande af journal öfver emottagna åkdon, hästar
och boskap att betala.

t

Styrelsen vill härmed föreskrifva, att från och med instundande
1 Januari 1871 skall vid hvarje station föras en journal öfver emot
tagna åkdon, hästar och boskap »att betala» (Form. N:o 366 a), i
hvilken nämnda transportföremål skola ined de uppgifter, formulärets
rubriker angifva, antecknas omedelbart efter det de till stationen
ankommit.

Enär sagda journal gör det obehöfligt att vid stationen behålla
de handlingar, som medfölja ifrågavarande sändningar från afsänd-
ningsstationen, till dess frakten erlägges, skola, från och med näst
kommande års ingång, samtliga mottagna listor och biljetter å åkdon,
hästar eller boskap, jemte öfriga till dagredovisningen hörande hand
lingar, ovilkorligen till kontrollkontoret insändas dagen efter den,
då de till stationen anländt.

Inbundna exemplar af nämnda journal reqvireras i vanlig ord
ning från kontrollkontoret. ^

Stockholm som ofvan.

C. o. TROILIUS.

o. U. Sparre.

L

Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1870.
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Kongl. Styrelsens för Statens jernvngstrafik

Cirkulär . (N;o 290),
I

ut/ärdadt den 10 December /STO,

rörande hvad å stationerna vid Statens Jernvägar iakttagas bör så
väl i afseende på expeditlon af resande ooli gods till och från
Borås'— samt Uddevalla—Wenersborg—Herrljunga jernvägar, som

ock i afseende på redovisningen för ifrågavarande trafik.

Med upphäfvande af de i cirkulären N:ris 17, 156, 168 ocii
204 gifna föreskrifter stadgas efterföljande att gälla till efterrättelse
från oeh raed den 1' .fanuari 1871.

1.

Direkt försäljning af personbiljetter oeh pollettering af resgods
eger rum mellan stationerna Stockholm, Örebro, Sköfde, Falköping,
Alingsås, Göteborg, .Tönköping oeh Malmö å ena sidan samt Borås,
Wenersborg och Uddevalla ä den andra.

Resande mellan öfriga stationer vid stambanorna oeh nämnda
bibanor bekomma biljetter endast till Herrljunga, der nya biljetter
måste köpas och resgodset ompolletteras, hvarvid dock, sä "framt öfver-
vigt icke förekommer, hvarken nummerlappar eller kontramärken om-
bvtas.

Åkdon, boskapskreatur, hundar samt il- oeh fraktgods expedieras
direkt mellan alla statens och Borås'— samt Uddevalla—Wenersborg
—-Herrljunga jernvägars stationer, hästar likaledes direkt mellan alla
stationer vid stambanan och Uddevalla—Wenersborg—Herrljunga jern-
väg, hvareraot sådane icke transporteras å Borås jernväg. Vederbö
rande stationstjenstemän böra till följd häraf upplysa den, som an
mäler hästar till försändning öfver Herrljunga' till station ä Borås
jernväg, att djuren icke kunna å statsbanan emottagas för vidaiv
befordran ä nämnda bana.

Afsändare från statens stationer af boskapskreatur, hvilka alltid
måste vara åtföljda af vårdare, som besörjer omflyttningen vid Herr-
Ijunga, skall underrättas derom, att mindre afgift än för half vagns
last icke emottages för transport af boskapskreatnr å Boräsbanan,
äfven om färre än 4 djur på en gång försändas.

Afvenledes hör afsändare af åkdon, boskapskreatur oeh frakt-
gods underrättas, att resp. jernvägar icke förbinda sig till sädana försän
delsers vidare befordran från Herrljunga raed först åtgående bantåg.



3.

Med iakttagande ■ för öfrigt af de reglementerade föreskrifterna
om förutbetalning af frakt, kan för åkdon och boskapskreatur, samt
il- och fraktgods, hela frakten, såväl stambanans som bibanans, an
tingen erläggas afsändningsstationen, eller ställas att betalas af i
emottagaren, eller också betalas endast till Herrljunga och för resten ■
af vägen ställas »att betala» — detta allt efter afsändarens egen
önskan; men för hästar och hundar skall hela jernvägsfrakten alltid
»rläggas vid afsändningsstationen.

4.

Listor å här ifrågavarande il- och fraktgods qvarstanna i Herr
ljunga, der nya listor för godsets vidare befordran ntskrifvas, och skall
å afsändningsstation iakttagas, att särskilda godslistor ntskrifvas och
förses med olika nummerföljd för Borås, Boräsbanans ölriga stationer,
Uddevalla, Wenersborg-, Wenersborgsbanans öfriga stationer samt
Herrljunga, Bubrikerna å listorna blifva således:

II- (frakt-)godslista från N, N. till Herrljunga—Borås
(, I, » Herrljunga—Boräsbanau
»  « » Herrljunga—Uddevalla
)) u » Herrljunga—Wenersborg
,, « » Herrlj.—Wenersborgsbanan
»  » » Herrljunga,

hvardera sin särskilda nummerföljd.
Å de listor, på hvilka gods till flera stationer på Boråsbanau

eller på Wenersborgsbanan är sammanförclt, utsattes i anmärknings
kolumnen mottagningsstationens namn.

Il-, och fraktgods, adresseradt till Herrljunga station redovisas å
formulären N:ris 341 a, b eller c, 342 och 347, men il- och frakt-
godsförsändningar till Boråsbanans och ^Wenersborgsbanans statio
ner å formulären N:ris 341 och 369. A form. N:o 341 införas
listorna i här ofvan bestämda 5 grupper såsom om det vore 5 sta
tioner, men å form. N:o 369 redogöres för ifrågavarande trafik en
dast i 2 grupper neml.: gods till eller från Boråsbanans stationer a
en rad, under benämning »Borås jernväg», och gods till Uddevalla—
Wenersborg—Herrljunga jernväg å en annan rad, under benämning
»Uddevalla—Wenersborg—Herrljunga jernväg». , ^ M

Är frakten ända fram till mottagningsstationen betald på af-
.sändningsstationen, så åligger det denna senare att uti såväl listans
,somi"öfriga räkenskapers kolumner »betaldt» införa fraktens hela be
lopp,^ benörigen fördeladt mellan statsbanan och främmande banor
enligt kolumnernas rubriker.

Är åter :^frakten för godset stäld »att betala» pä mottagnings
stationen, så^uppför afsändningsstationen å sin godslista endast frakten
till Herrljunga, hvilkeu station vid nya listans utskrifning upptager



detta belopp såsom »utlägg», tillsammans med verkligt utlägg, då
sådant finnes.

D.

För att erhålla öfvereusstämmande uppgifter från afsändnings-
och emottagningsstatiouerna är angeläget, att godslistorna paföras
den termin, under hvilken de äro utskrifna, och för att med någor
lunda säkerhet kunna påräkna detta, hålles införandet i emottagmngs-
böckerna (form. 338—344) öppet t. o. m. 4:de dagen i påföljande
tio dagstermin. Af samma skäl måste, äfveu om gods, som vid af-
äändningsstationen blifvit å lista infördt under en termin, icke skulle
under samma termin kunna afsäudas, listan dock skickas med första
bantåg ä första dagen i påföljande termin och i Herrljunga skynd
samt omskrifvas samt ytterligare fortsändas till mottagningsstationen,
så att den må framkomma dit sednast den 4:de dagen i terminen
(oafsedt om godset är framkommet eller ej) och derstädes bokföras
under samma termin som vid afsändningsstationen. A baksidan al
sådan lista tecknas »Godset framdeles». Då sedermera godset afsän-
des, skall det åtföljas af en P. M. med nödiga upplysningar, t. ex.
»Fraktgodset enligt listan N:o 00 afgår med dagens tåg N;o 00,
lastadt i vagnen N:o 00».

6.

De stationer, som hafva skyldighet insända godsspecifikationer,
form. 371, skola å dessa specifikationer under rubriken »Herrljunga»
upptaga endast sådant gods, som varit till denna station adresseradt,
samt under särskilda rubriker »Borås jernväg» och »Uddevalla—We-
Tiersborg—Herrljunga» sådant gods, som vid Herrljunga omlastats för
att ingå på någon af dessa båda banor.

Stockholm som ofvan.

C. o. TROILIUS.

C. U. Spärre.

I

Stockliolm, tryckt hos Joh. Bechaon, 1870.




