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Da der under Rentrykningen er oilg ivot en Del Ordrer 
og Cirkulærer samt Rettelser, er di s opLuget sidst i Bogen 
(Ordre Nr. 164- 165). 

De i nærværende Samling optagn Ordrer træder i 
Kraft straks. De i den tidliger Ordresamling optagne 
Ordrer samt de sig dertil sluttencl e 'irkulærer, der har 
b 1 i vende Betydning, er optagne i nærværende Ordre-
samling. 

Ordrer og Bestemmelser, dC'r vedrøre Regnskabsforhold 
og Bogføring og dertil sluttend e lfostcmmelser, vil blive 
optaget i et Hæfte II. 

Da det er vanskeligt at an bri ngo en Del Ordrer i do 
enkelte Grupper, hvori Sanil ing n er inddelt, er det nød -
vendigt, at hver enkelt an.·at 0 1· nøj e bekendt med hele 
Samlingen. 

Register. 

I. Bestemmelser vedrørende Personalet samt Fribefordring. 
Ordre 
N r. A. Personalet. 

1. Bestemmelser angaae nd e de ved Statsbanerne eller de pri-
vate Bane1· ansatte værnepligtiges Forhold ved Mobilisering, 

Side 

ekstraordinær Indk a ldelse og Alarmeringsøvelser. 1 
2. Ind kalu.else til Militærtj eneste. . 5 
3. Forsikring mod U lykkestilfælde. . . . 5 
4. Lov om Erstatningsansvar fo r Skade ved J ernba nedrift. 5 
5. Regler for Sagern Bel1 andling ved Statsbaneauditøren... G 
!-i. Regler for Forhandling mellem Styrelserne for danske l'ri-

vatbaner og Organisationer af Tjenes tem æ nd. . . . . . . (-j 

7. Behandling af Overtrædelser af Poli t i-Anordning for Jern-
baner under Privatdrift . . . . . . . . . 10 

8. l<'orbrydelser mod Driftens Sikkerhed. 11 
~). Passage over Sporene paa Stationspladsen paa Aalborg 

G. Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
10. Indberetning om Uheld 12 
11. Benyttelse af Trollier og Draisiner og deres Befordring 

med Togene . . 12 
12. Indberetning om Indgaaelse af Ægteskab . . . . . 12 
13. Personalets Optræden . . . 12 
14. Tog- og Lokomotivpersonalets Forhold under Opholde t i 

Jernbanens Opholds- og Overnatningslokaler 13 
15. Forbud mod Ophold i Restaurationer. 13 
16. Tobaksrygning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
17. Forbud mod Dyrkning af Berberisbuske. 13 
18. Husdyrhold ved Stationerne og Banevogterhusene . . . . . . 13 
19. Arbejde for fremmede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
20 . Privat Medhjælp..... . ... . . .... . .... . .......... . . .... 14 

164. Tjenestetidsregler m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14(; 
21. Regler for Meddelelse af Tjenestefriherl . . l4 
22. Kaution . 15 
23 . Syge- og Friskmeldinger. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
24. Behandling af Tjenesteuhre . . . . . . . . . . . . . . . 16 
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25. 
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27. 
28. 
29. 
30. 
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32. 
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34. 
35. 
36. 
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Fribefortlrin g a E væ rnepligtige 
l_cri pas for Kreaturledsagere 
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li. Stationstjenesten. 
Stationsbesty1·elRe . 
Forskellige Bestemmelser vedrørende Sikk erh edstjenesten 
p ::ta Statione rn e .. .. . . ... . 

39. Instruktion af Pe rsonalet ... . 
40. 

41. 
.J.2 . 
43. 
4-L 
45. 
,1.1;. 
47 . 
48. 
49. 

Stationsforstandernes (Sta tionsmestrenes) Tj eneste under 
ekstrao rd in ær Trafik 
])en overord nede Funktion ,e r paa H old epladser 
Person3:lets Fnn;yning med Reglem enter .. . . . . . . 
Tjens tlig Korrespondanl'e . . . . . . ..... . . 
Afløimi ng und er Sygdom ell er Tj enestefrih ed 
P ostfor retn inger paa Stationerne . .. 
A t.tcs t.ation al' Afl øsn ings regninge r m. m . .. ... . 
lfange rin .~. · 
Togmaskin e rn eis Rangerin g paa Mell emstation er .. 
Sidespor yerl .\'ørre-HundiJy Pnrtlnncl Cementfabrikker og 
prim te Sid espor paa Hadsu nd banen .. 

50. Sporskifte rn es Smørin.~· -
51. Sporskiftev ise re. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 
52. i',tationern es lfonlwldel se, Opvar mning, P.ely~nin g og Kon-

torh old ...... . .... . . 
53. ' ln ventarielisten. 
54. 
55 . 
5(j_ 
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Veclligeh olcl el:,e, Inventa ri e_genstande, 
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Af. og 'l'il bagemelding a f Tog. 
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Bygnin ger m. m . . 
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60. 
165. 
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62. 
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65 . 
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68. 
69 . 
70 . 
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72. 
73. 
74. 

75. 
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77. 
78. 

79. 
80. 
81. 
82. 
83. 

Togenes Benyttelse t il Godsforsendelse r ..... . ...... .. . 
Omlæsning af Gods paa Aalborg Statsbanestation .. ... . 
Ind- og Udlæsning af Gods, Eftersyn under Uvejr ... . . 
Uoverensstemmelse i Godsforsendelsen .. ... .. . ..... .. . 
Erstatningsfordringer, Vurdering af Skaden .. . . . . . .. . . . 
Læsning af Kreaturer . .. ... . .... . .. . . . ..... . . . . .... . . 
Grus t.il Kvægvogne . . ..... . .......... .... ... . ...... . 
Foranstaltninger ti l Mocl arliejclelse nf Vognmangel .. ...• 
Paaskrift paa Vogne . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. . . . .. . . 
Behand ling af fundn e Sage r ... .... . ... ... ..... .. . ... . 
Forebyggelse af Smitte, Befordring af syge ... .... .. . . 
Forsikring mod Tyveri af Stationernes P engebeholdninger 
H adsund S. Station er Froll esstation for Randers- H ad-
sund og Aalborg~-Haclsund Jernbaner . . . . .. .. . .... .. . 
Udl ejning af Areal e r ..... . . . . . ....... .... .. . . . . .... . . 
Forbud mod Brng af Brandreelskaber ... .. ...... . ... . . 
Annonceringen paa Stationerne .. ....... . . 

Ill. Tog- og Lokomotivtjenesten. 
Togpersonalets Ti_ltrædelse af Tjenesten, Eftersy n af Toget 
før Afgangen fm Udgangss tationen .. .. . ..... . . .. . . . . 
Togpersonalets Forhold ved Krydsninge r ....... ... .. . . 
Vejledning for Togenes OpYarmning ved Damp ....... . 
Togenes Al'gangfra Stationer, Foranstaltninger til at unclgaa 
og indhente Fol'sinkelsel' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Godsbeford ringen merl Togene, Tog-perso nal ets Forh old 
Vogn-Belysning med Aceton-Ace t.ylen-Gas .... .. . . ..... . 
Signalpl an ke l' . ...... . ..... .... . ..... . ... . . ... . . . . .. . . 
Bassinvognes Beforcl l'i ng med Togene 
Krydsningsforlægninger . 

8.J. . Kryd sninge r paa Stationer, der besty res a[ Ekspeditrice r 
85. Ankomst til Station er og Stand sning paa Krydsningsstationer 
86. Varmlølme Vogne 
87. Vogne, der udsætte~ a l' Toµ-e t; Oml æsningso mkostuinge r . 
88. Togmaski nernes Rangerin g paa Ende~tationerne . .. . . . . . 
89. Befordring paa Lokomotive r 
~JO. Eftersyn af Drej eski vers St illing. . . ... . . . ... . 
91. Fyrbødernes Assistance ved Rangering paa Stationern e . 
92. Afvi gelse r i Reglement for Togenes (, ang og i'lignalreg-

lementet . 
93. Kørsel mellem Aalborg ( j_ O)! Aalborg S. 
94. K ørne] paa Stræk11 ingen .\ ø l' re-i'l undby H. - Nørre-SundiJy ti. 
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95. 

96. 

97. 

98. 
99 . 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
11 0. 
11 l. 
112. 

113. 
11±. 

115 
lHi. 
117. 
118. 

Togenes Fremførelse mell em Svendstrup --Aalbo rg- N ørre-
sundby S., Fremsætni ng af Forslag til Kryd.,;ningsforlæg-
.ninger.. . . . . ... ...... . ........ . . ... .. ... .... ... . . 
Togenes Standsning paa rette Sted ve 1 Indkørsel ::lyd fra 
t il Aalborg Stbst.s Spor IH .. . . . . .. .. ..... . .... .. , .. . . 
Etablering af Telefonpos ter paa Stræ kninge n Svends trup -
Nørresundby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Kørslen over Broen over Mariagerfjo rd . . . . 
Hjørring-Aabybro Jernbanes Til ·lut:nin g Ryaa . . . 
Togene p aa Stræ kni ngen Aabybro- Ryaa . 
Udsendelse af Særtogord re ... .. . ... . . ... . .. . . . 
Særtogsskabe paa· Stationerne. . . . . . . . . . .. . . . . 
Blinklys i Se mafore r. . . . . ...... . 
Trinbrætte t ved Sæby Kurhotel. . . .. .. . . . . . . . . .. . . 
Avertering til de rejsende om 'l'ogets Hestem rne lsessted 
Særkupeer . . . ...... . . .. . 
Tograpporter . 
Benyttelse af Rese rvevarrn es.lange r .. . . .. .. ...... . . 
Overholdelse af Fo rbudet mod at Hpy tto i l(up6e rne 
Dyr paa Banen, )1elding desangnaend e . . .. .. . . ... . .. _ . 
P ostens Fø relse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beregnin g af Tilllepenge for stad ig R:rn ge rt.j enes te, Ind-
send else af Regninger O\'er Ti mepeng ' . . .. 

IV. Banetjenesten. 
Sneforh olcl . ... . . 
Udførelsen a f Banem ester fo r re tninge rn e pmt L-:l adsuncl· 
og Hval psundba uen . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . 
Grnsg ravsporet ved Komdrnp . .. . .. . . . .. . . .. . ..... .. . 
Bevogtning af Ove rkørs le r . .... .... . 
Afmelding a f Tog til bevogtede Ove rkørs le r 
Eftersyn af Banen, :;æ rlig Jcn revagt . .. . . . . ... . .. . . .. . 

V. Telefontjenesten. 
119. Overenskomst mellem Te legrafvæsenet og Be,tyrelsen for 

F jerri tslev - N ørresundby- F rede ri k;;hav n Je rn bane an-
, gaaencle Anbringelse og Vedl igeho ldelse a f Telegrafstæn-
ger langs J ern banen 

120. Offentlig '['el egrambeford ring . 
121. Telefonforbindel:;en 1ned Thi:;ted- Fj er ri t:,lev .Jernbane 0,.:-

Hjøl'ring P ri vatba ner . 
122. 
123. 

Linj edepesche rR A fgi vel se 
Tidsmeldingen ....... . . . . __ . . .......... . . . .. ... . .... . 

Sid e 

82 

87 

87 
88 
88 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
91 
91 
92 
92 
92 
9:J 

93 

94 

98 
99 
99 

100 
100 

102 
104 

lUG 
106 
106 

Ord re 
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124. 
_125 . 

126. 

127. 

128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 

135. 
136. 
137. 

138. 
139. 
140. 
14-1. 
142. 
143. 
144. 

Telefonvagten, Apparate rnes Behandling og Benyttelse . 
Telefonledn ingerne,; og Apparaternes Ved ligehold else, An-
meldelse om Afbrydelser og Fej l 
Privattelefonernes Benytte lse 

VI. Signaler. 
Signa ler for P l'i vatbanetogenes Ind- og Udkø rsel paa Stats-
banestationern e Aars, Svendstrup, Skalborg, Aalborg, 
Nørresundby og Frede l'ikshav n . 
Signalgivn ing fra Fl'1"1vn . Godsstation 
Rangersignal paa .\ a l's Station . 
Fremskudt 'ignal \' ed H alkjær St.. .. . . .. . .... ... . 
Signalgivningen fra Ryaa .. 
Mastesignaler paa Trinbrætt er 
Signa l Nr. l bo rtfalde !' forsøgsv is . 
Signaler for Togene:; Afgang fra Statsbanes tati one l' . 

VI I. Vognmaterieilet. 
Iiengø ri ng af Perso 11 -, Post- og Bagage \'ogne 
Rengøring af Godsvogne .. . . . . . 
E rs tatDi ng for Beskad igel;;e af Bauernes E jendele ,;amt 
for Fo rurening a f Vogne og Stationslokale !' ___ . . . . .. _ 
Desin fektion af Vogne .... . _. _. 
Desinfektion ,1 [ Vogne, hvol'i der har været be fo rdret Li g 
Benyttelsen af God s vogne, der læsses t il Udland et . 
:\fo nd- og K lov::;yge .. 
Vognford eling, Vognrappol' ter . 
K ontro l med fren, mede Vogne. 
l•orsende lsc af Sy regods. 

Side 

107 

108 
108 

109 
111 
112 
112 
112 
113 
11 3 
113 

115 
117 

li 7 
121 
126 
] 26 
126 
128 
130 
130 

Forskellige Bestemmelser vedrørend e Vognmateri ell ets Udnyttelse, 
Læsning, Beha ndling etc. Prese nn in ger. 

145. Vogne ti l V æ rkstecl et . 13 l 
146. Godsvognenes Brnttolast paa cle forske llige Stat:;banest ræk-

147 . 
148. 

149. 
150. 
151. 
152. 
153. 

ninger. _ 
Tilladeligt Ladeprofi l paa de danske Statsbaner . . . 
Ti lladeligt Jaadepruii l, .Hj ulstand og Hjult.ryk paa cl_anske 
Privatbaner . . . 
Tilladel igt Ladepro fi I paa svenske og non;ke Bane r . 
Hvid malede Vogne .. . 
Tømning al' Ba;;s invogne 
Smøring a f Koblinger og Skruebremse r . 
Behandling a [ oid elemnrn paa (.l- Vogne. 

J:Jl 
1H3 

134 
13,j 
136 
137 
137 
137 



Ord.re 
Nr . Side 

154. Paasættelse af P-Vognenes Endestykker.. . .. . ......... 138 
155. Anvendelse, Behandling og Forsendelse af Presenninger 138 
156. Følgesedler med Presenninge r etc. . . . . . . 140 
157. Skill erum i Tørvevogne fra Hjørringbanerne . . . . . . . . . . . 140 
158. Kedelvognenes Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . 

VIII. Forskellige Bestemmelser. 
159. Stationernes K lassificering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
160. Forsendelse af Gødningskalk i Særtog . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
161. Forstyrrelse i Højspændingsoverføringer...... .. .. . . . .. 143 
162. Faste Enderamper.. . . . ... . . . . . ... ..... ... . . . ... . . ... 143 
163. Uddrag af m idlertidig Lov Nr. 620 af 30. November 1918 

angaa~nde overordentlig Hjælp til arbejdsløse m. m . . . . 144 

I. Bestemmelser vedrørende Personalet 
samt Fribefordring. 

A. Personalet. 
Nr. I. Forsvarsministeren har j H enhold til kongelig Bestemmelser 

, .1 · f •3/ 905 § 8 f f l _1 B l angaaende de Anorurnng a " 6 1 , , , ·astsat ø genue . este1nme - ved statsbaner-
ser om midlertidio- Fritao-else fo r Møde ved Mobiliser1·110- ne eller de pn-
1 - h b • · · - t, vate Baner an· 
m . m . af værnepli otio-e der er ansatte i Statsbanernessatte værneplig-

b o ' tiges ~-orbold eller de private J ernbaneselskabers Tjeneste. ved Mobilise-
1. Midlertidig fritaget for· Møde ved Krigsmagten ved~;~f·r~~~;~fg~f,~ 

Mobilisering er : H ærens oo· Søværnets hJ'en1sendteog Alarmerings-
. . b - ø velser værnepligtige, naar de er fast ansatte ved Stats-

banerne ( eller antagne som Aspiranter eller Stations-
arbejdere) eller ansatte ved de private J ernbaner, 
undtagen: 

F or H ærens .Vedkommende et af Krigsmini steriet 
nærmere fastsat Antal af de ved Statsbanerne 
ansatte værnepligtige af H æren, heri samtlige faste 
Befalingsmænd af H ærens Reserve; 
de ved de private Baner ansatte faste Befalings-
mænd af H ærens Reserve og 
de ved de private Baner ansatte værnepligtige, 
hvis rrilstedeværelse ved disse Baner ikke er nød-
vendig af H ensyn til Mobil iseringstransporterne. 

2. a. Af de midlertidig fritagne af Hæren skal følgende 
afgaa til H æren senest 72 rfirn er efter at ]1dobili.-
seringen er bekendtgjort - for saa vidt der ikke 
af Vedkommendes foresatte ved Banerne gives 
ham Ordre til at afgaa tidligere - nemlig : 
1. Alle, der er ansatte ved Generaldirektoratet for 

Statsbanerne eller ved Statsbanernes Regn-
skabsafdeling eller i ti lsvarende Stillinger ved 
dr privnte Baner. 
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2. Alle, der er ansatte ved de fyenske , lolland-
. falsterske eller bornholmske Jernbaner. 

3. Alle ved de sjællandske og jydske Statsb~ner, 
der er ansatte som 8tationsbude, DepotarbeJdere 
(herunder Pudserformænd, Vogn-, Maskin-. og 
Magasinpassere), H aandværkere eller ArbeJds-
mænd under Maskinafdelingen, Banehaand-
værkere1), Banearbejdere 2) eller Stati?nsarb~j-
dere; endvidere de, der er ansatte 1 de til-
svarende Stillinger ved de sjællandske og 
jydske Privatban~r. Desuden de_ i andre Stil-
linger ved de SJællan_dske og J_ydske Baner 
ansatte, hvis Forbliven 1 J ernbanetJenesten efter 
Statsbanernes eller de private Baners Skøn 
ikke · kan siges at være i Krigsm~gten~ Tarv. 

b. De øvrige midlertidig fritagne forbliver I deres 
Stilling i J ernbanetjenesten, i~dtil de gennem 
'frafikbestyreren for lste eller 3drn Kreds m?dtag_er 
Ordre fra Forsvarsministeren eller den høJstbefa-
lende i den paagældende Landsdel om at møde 
ved deres militære Afdeling. 

3. Trafikbestyrerne for I ste og 3die Kreds kan, naar 
det anses for uomgængelig nødvendigt, tilbageholde 
enkelte værnepligtige, der ifølge ovenst~aende er 
pligtige til at afgaa ti l H ære~ se1?-est _72 Tm~er ~fter 
at Mobiliseringen er bekendtgJort, mdt1l :Mob1hsermgs-
eller Provianteringstransporterne er endt. Naar de 
paagældende derefter beor~·es ·til at afgaa til deres 
militære Afdeling, foranlediger 'l'rafikbestyrerne, at 
deres Fritao·elsesbevis faar Paategning om, at de er 
tilbagehold~ i Anledning af Mobiliserings: eller ~ro-
vianteringstransporterne. Samme Bemynd1gels~ gives 
Stationsforstanderne paa Nakskov og Nykøbmg F. 
Stationer overfor det paa disse Stationer ansatte Per-
sonale. 

4. For saa vidt J ernbanemyndighederne anser det for 
nødvendigt, at der for enkelte værnepligtiges Ved-
kommende skal afviges fra ovenstaaende Bestem-

• melser, gøres særlig Indstilling herom til Krigs- eller 
Marineministeriet . 

5. Det Antal værnepligtige3) af det ved 8tatsbanerne 

') lkke TelegraEbaandværkere. 
" Ikke Telegrafarbejdere. -
'·1 For Tideu· 100 Befalingsmænd ug 40 Telegrafister. 
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ansatte .Personale, som straks ved Mobilisering skal 
møde ved H æren , skal stedse være udpeget i Fredstid, 
og Generaldirektoratet for Statsbanerne holder Krigs-
ministeriet underrettet om, hvilke værnepligtige der 
er udpeget. Foruden de værnepligtige, der er fast 
ansatte i H ærens Reserve, skal de Befalingsmænd, 
der udpeges, fortrinsvis være værnepligtige, der har 
været faste Befalingsmænd eller hører til de yngre 
Aargange; de 'l'elegrafister , der udpeges, skal i 
Hovedsagen høre til dem, der staar i Nummer ved 
Ingeniørregimentet og hører til de yngre Aargange. 

6. For de Personer, der er midlertidig fritaget for Møde 
ved Mobilisering, udstedes der Fritagelsesbeviser, og 
kun de værnepligtige, for hvem Fritagelsesbevis er 
udstedt, kan tilbageholdes. 

Beviserne udfærdiges in duplo af den Statsbane-
myndighed eller J ernbanestyrelse, under hvem den 
paagældende er ansat. Det ene Bevis afleveres til 
den værnepligtige og indklæbes, hvis han er forsynet 
med Soldaterbog (Orlogsbog), bagest i Bogen , medens 
det andet af den J embanemyndighed, der har ud-
stedt det, sendes til den militære Afdeling, hvor den 
værnepligtige staar i Nummer. 

I Beviset anføres den paagældende med den mili-
tære Betegnelse, der findes i hans Mødebefaling 
(Hjemsendelsespas), Lægdsrullebetegnelsen skal der-
imod ikke anføres. Endvidere anføres den Stilling, 
som den værnepligtige beklæder i J ernbanetjenesten , 
samt hans 'l'jenestenummer. 

Saa snart den værnepligtige skal afgaa fra den 
Stilling, der berettiger ham til midlertidig Fritagelse, 
inddrager den Statsbanemyndighed eller J embane-
styrelse, under hvem den paagældende er ansat, det 
til den værnepligtige udleverede Fritagelsesbevis, 
udstreger Linien »Er ansat i J ernbanetjenesten som 
... ... ........ . .... . ..... « og sender det til den 
militære Afdeling, der er nævnt i Beviset, som Med-
delelse om, at Fritagelsen er ophørt. Lykkes det 
undtagelsesvis ikke at inddrage Beviset, sendes Ind-
beretning herom til den militære Afdeling. 

Blanketter til disse Beviser, paa hvilke Bestem-
melserne om den værnepligtiges Mødepligt, Blan-
ketternes Udfærdigelse og Indsendelse er optagne, 
rekvireres af J ernbanemyndighederne ved Krigsmini-
steriet. 
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7. Yed ekstraordinær Indkaldelse og Alarmeringsøvelser 
er samtlige ved .Jernbanerne ansatt0 værul'pligtige, 
naar de ikke er faste Befalings tmcnd af Reserven , 
ordentligvis fritagne for Møde VC'd deres militære 
Afdeling. 

For de i J ernbanetj enesten ansnlte P ersoner , for 
hvilke der ikke er udstedt Fritagels0sbcviser 101' Møde 
ved Krigsmagten ved Mobilisering, og som J embane-
rnyndighederne kan fritage for :Møde ved ekstra-
ordinær Indkaldelse og Indkalde lse v d Alarmerings-
øvelser , udstedes Fritagelsesbeviser. For Bevisern es 
Udstedelse, Indsendelse t il den ntililrere Afdeling m . 
m. samt for .Jernbanemyndighodcl'IH'S Forhold, naar 
den værnepligtige skal afskedige:-, l'rn .Jornbau etjenc-
sten, gælder ganske do samrn0 Bestemmelser som 
for Beviser, der udfærdiges ror midlertidig Jhitagelso 
for Møde ved Mobilisering . 

De faste Befalingsmænd af Reserven skal derimod 
møde ved deres militære' \ [delin g, naar de modtage i· 
ekstraordinær Indkaldel. e,·ordre, eller der alarmeres. 

Naar det er uundgaaeli g n ødvendigt for J ernbane-
tjenestens Bestridelse, kan on saadan Befalingsmand 
midlertidig tilbageholde:,. Den Myndighed, der har 
tilbageholrlt den paagældcnde, sender uopholdelig til 
hans mili.tæro Afdeling MeddelelsC' om, at den har 
tilbageh oldt vedkommend e Befalingsmand , og foran-
lediger, hvis det drejer sig om ekstraordinær Ind-
kaldelse, derimod ilcke om Møde ved Alarmerings-
øvelser, at den paagældende :-marest afl øses i sin 
Virksomhed ved J ernban erno. 

H. Do midlertidig fritagne Pr, uaa r det forlanges af 
.J ernbanernyndighederne, fo rp li gtede til at fremvise 
deres Soldaterbog eller Orlogsbog (Mødebefaling, 
Hjemsendelsespas) for cl ' n M_vndigh ed. der skal ud-
færdig<' Beviset fo r dem . 

Fr!tagetses• Stationsbestv rornc maa drao-e Omsoro· for at an-
bevisernes og J . . b ' 1 

soldaterbøger- satte, der erholder Atsked, og 1 hvis Soldaterbog (Sø-
nes rmlseode1se f' t b ) . dl 1 b ,. F ·t 1 b . fi cl tt t "l ar s og er 111 < w 00 . 1 n age ses ev1s, a everer e e ·1 

Stationen, der indsendc- r det til Driftsbestyreren, ligesom 
det ogsaa paahviler Stationsbestyrerne ved NyansættelsC'r 
at sørge for , at Vedkommendes militære Papirer (Soldater-
bog, Søfartsbog) omgaaende indsendes til DI'iJtsbestyreren. 

Nr. 2. An. atte, der agter at :frem stille sig paa 
Session , ma1ct i betim elig '1\d forinden Sessionens Af-
holdelse til Driftsbestyreren indsende on Meddelelse 
herom, for at det kan blive afgjort , om Vedkomm ende 
kan undværes, ell r han hør tage l dsættelse. 

Indtil v idere vil de ansatte , der bliver indkaldte til 
Mili tæ rtj eneste, ikke blive afskedigede, men derimod med-
delte Permission og faa r udbetalt Løn eftCI' Lønnings-
reglem entets Bestemmelser. 

Indkaldelse 
til :llilitæ r-

tj en es te 

Nr. 3. Samtlio·e ved Banerne fast ansatte C L' for- Fors ikring 
. _ b. _ . . mod Ul vkkes -

Slkrede mod Ulykkestilfælde saavel 1 som udenfo r 'l'J enes ten. rilf:l' i°d e 

T..,igeledos er alle Ekstraarbejdere, altsaa ogsaa p rivatl' 
Stationskarle, m on ikke private Elever , forsikrede mod 
Ulykkestilfælde foraarsagecle vod Arbejde i J ernbanens 
'J'j eneste. 

Fol'Sikringen er tegnet i »Danslrn Privatbaners gen-
sidige lTlykkesfo rsik ringsfornning «, og eventuelle Erstat-
ninger beregnes efter de i Lov a.f 6 . . Jul i 1916 givne 
Regler. 

?faar en fast ansat dler Ekstnwrbojder konnnor til 
Hkade undo1· Udfø relsen aJ s in 'l'j encsto, iudborettes dett<' . 
s tr a k s af Yedkomm endes nærmest(• fore8atte til Drifts-
bestyreren , hvorfra de fom ødne Skemaer da vil blive 
Lilsendte til Udfyldning. 

De paa disse Skemaer fremsatte ~pørgsmaal be8varn8 
.saa fyldigt som muligt , og Anmeldelsen underskrives af 
Anmelderen. 

De fm Ar b e j cl e r f o r s ik r in g s r n a cl c t udsendte 
f:lkemae i- »Opgivelse af Arbejdsfortjeneste« ug ·, Læge-
erklæring orn Dagpenge-Ret « rnaa i u u cl :l'_y l d t Htan cl 
indsendes til Driftsbestyreren . 

Naar en tilslrndeko'mrnen attP r friskrn e]de8, indm eldes· 
dette til Driftsbestyreren. 

Nr. 4. Eftm- ,) Lov af 2ti. 1-larts .1.8~8 OJll Erstatnin,r:,-Lov om Erslill· 
. . . . h n1n g:-: :1,nsvRr 

ansvar for Skade vod J ernbanednft « vi l Ulykk est11frdde, for ;,:karle \'ed 

d · d ff F 1 · °" '[ 1 0 ] l] 1 t J c rnbnn crlri ft er 111 træ ·er som 1 ø ge af lv ange paa m 1u e er Ag -
paagivenhed fra. .Tembanen8 og dens Personales Nick blive 
lagt Banerne til Last og m edføre E rstatning. 

Det skal _ i den H enseende navnlig indsbcrpt'8 alle 
Vedkommende at drage Omsorg for , at Rtationenies Per-
roner samt Vognenes Platfo l'me og Løbebrædd er i Frost-
vejr ikke er glatte, samt at dot for hindres 1 at re,jsen,di: 



(; 

paa Krydsningsstationer stige r ud og passerer over et 
indkørende Togs Spor, da Ulykkestilfælde, der indtræffer 
paa Grund af Forsømmelser i disse Retninger, absolut 
vil gøre Banerne erstatningspligtige. 

Regler for Sa- Nr. 5. Under 10. F ebruar 1914 har Ministeriet for 
gers Bebancl- 1. . l d R 

Jing ved_ stats- offent 1ge ArbeJder anordnet f'ø gen e egler for, hvilke 
baneauditøren S d d d k p · tb l 1 d · B ager er ve ans ' e nva · a11 er s rn un ergives e-

handling ved Statsbaneauditøren. 
1. Alle Uheldssager, hvorom Anm ,ldelse skal ske til 

Politiet , samt andre Uheldssager, der maatte være af 
større Betydning, i begge TilJældo dog kun, naar 
der maatte være Formodn ing om , at Uheldet kan 
være foranlediget af P ersonalet. 

2. Straffesager, der efter der s Bcskaffonhed kan antages 
at ville medføre Tilbagerykn ing i Anciennitet, For-
flyttelse uden GodLgørelse, l( lassC'-Dogradation, Grads-
Degradation, Suspen sion, AI'.· ked med eller uden 
Varsel eller Bøder fra 30 L r. 

Desuden kan Auditørens J\ ss is lance forlanges, hvor 
dette i andre Tilfælde ønsk s n-f Ministeriet for 
offentlige Arbejder eller aC Banernes Direktioner. 

Regler for For- Nr. 6. § ] handling mel- · · 
lem styrelserne De nedenanførte Forhandl ingsr glor kommer til An-
ror danske Pri- d l f f l d O . [' vatbaner og ven e se over or ø gen e rgan 1sa ioner : 
Organisationer »Forenino·en af F unkti n, r r vod. danske Privat-

a.f 'l'Jeneste- o _ 
mænd baner« samt over for Forenmgor, der Lræder i Forbund 

med ovennævnte F orening, 
saa l ænge disse Organis;;ttion r ol'L ·r de Oplysninger, 

tler foreligger for Banebestyrols rnos F ællesorganisation 
(Danske Privatbaners F ællesropne. nfal ion) enkeltvis eller 
i F orbund, 

a) giver Adgang til alle uden Undtagelse, som er 
fast ansatte i pensionsberettigod tillinger ved en af de 
paagældende Baner, eller dog t il alle, der henhører til 
den Gruppe Tjenestemænd v d Banome, hvis specielle 
Interesser vedkommende Organi sation særlig varetager , 

'b) følger saadanne Regler ved Valg, at der sikres 
Mindretallene (de forskellige Grupper Tjenestemænd) en 
passende Repræsentation under F orhandlinger med Bane-
styrelserne. 

Organisationernes Love skal indsendes til Banestyrel-
sernes F ællesorganisation, og der vi l hvert Aars 1. J anuar 
være at indsende Meddelelse om de paagældende Besty-

.. 
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rel:;crs Sammensætning og o.rn :Medlemstallene samt om 
hvilke Grupper Tjenestemænd, Organisationern e omfatter. 
Meddelelser om Forandringer i Bestyrelsens Sammen-
sætning vil være at indsende,_ hver Gang saa~anue ind-
træffer, ligesom skete Forandrmger 1 Lovene vil være at 
anmelde, begge Dele inden 1 :rvraaned efter den skete 
Forandrino-. 

De h~r o-i-vnc Forhandlingsregler vil ikke blive an-
vendt samtidig ovor for mere end 2 af de nævnte For-
eninger. 

§ 2. 
J aar der ved en Bane forberedes Regulativer eller 

Instrukser af en mere almindelig Karakter , som vil med-
føre Forandrino er i bestaaende Lønningsregler , den regle-
mentsmæs ige ~ll.rbejdstid, de ansattes personlige retslige 
SLilling ved Banen og lignende ikke-tekniske Forhold , 
enten R eo·ulativet eller lnstruksen gælder hele Baneperso-
nalet elle~ eu eller flere Grupper af dette, men ikke naat 
de gælder Enkeltmand, vil Udkas~ de_rtil af Banestyrelse11 
blive tilstillet den eller de Orgamsat10ner, der repræsen-
terer de paagældendes Interesser, til Drøftelse. 
· Organisationerne maa besvare saadau H envendelse 
snarest muligt og senest inden 2 Maaneder ; om fornødent 
kan Svaret kræves inden for en kortere , paa F orhaand 
angivet Frist. Naar Øn~lrn. derom frems~ttes, vil mun~tlig 
Forhandling efter de i § 4 derom gwne Regler hnde 
Sted mellem den paagældende Banestyrel~e og P e!·sonalet. 
Den mundtlige Forhandling skal saavidt muligt paa-
begyndes i Løbet af 14 Dage herefter. 

§ 3. 
Enhver af de herombandlede Funktionærforeninger 

kan henvende sig til vedkommende Banestyrelse i ethvert 
fagligt , ikke-teknisk Spørgsmaal vedrøre_nde h ele Bane-
personalet eller en ell ~r flere Grupper mden for dettP 
samt Enkeltmand, dog ikke om Enkeltmands Udnævm·lse 
eller Afskedigelse. _ _ . 

Den enkeltes Ret til ad sædvanlig tJensthg Yej at 
henvende sig til sine foresatte berøres ikke af disse Be-
stemmelser. 

Skriftlige H envendelser vil, naar Ønske derom ud-
tales blive besvaret skriftligt af vedkommende Bane-
styr~lse snarest muligt og :'Senest inden _2 Maaneder. " 

Naar Ønske derom fremsættes, vil m1;mdthg ] or-
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handling . saavidt muligt i Løbet af 14 Dage, jfr. § 4, 
finde Stod. 

§ 4. 
Naar mundtlige Forhandlinger i Qverensstemmelse 

med Reglerne i §§ 2 og 3 skal finde Sted, iagttages 
følgende : 

I. Banestyrelsen forhandler først med sine egne 
Funktionærer ved disses 'rillidsmænd med Ansættelse ved 
den paagældende Bane. Disse maa være i Besiddelse af 
behørig Fuldmagt til at træffe en Afgørelse i Sagen 
paa de paagældende Funktionærers Vegne. De skal, 
hvis de under Forhandlingerne ønsker det, være berettiget 
til at tilkalde en Mæglingsmand ('l'illidsmand); i sidste 
Tilfælde er Banestyrelsen ligeledes berettiget til for sit 
Vedkommende at tilkalde en Mæglingsmand ('l'illidsmand). 

De paagældende er berettiget til at erholde nærmere 
Oplysninger fra Parterne. 

· En Repræsentant for Banestyrelsen fører Forsædet, 
og en Repræsentant for Funktionærerne fører Protokollen , 
hvis endelige Udarbejdelse, naar den er godkendt fra 
begge Sider, underskrives af nævnte to Repræsentanter. 

Opnaas Forlig, og godkendes dette af Parterne, under-
skrives Forliget af samme. 

II. Opnaas ikke Forlig ved de under I omhandlede 
Forhandlinger, og een af de oprindelige Parter inden 14 
Dage derefter fremsætter Ønske om Sagens videre Fremme, 
forebringes denne for et F ællesudvalg, bostaaende af 12 
Personer - hvoraf Banestyrelserne efter de af disse der-
om fastsatte Regler vælger do 6 (og 6 Suppleanter) og 
Funktionærorganisationerne efter de af disse derom fast-
satte Regler de andre 6 (og 6 Suppleanter) - samt af 
en Formand til at lede Forhandlingerne, og som saadan 
Formand indtræder Formanden for den ved Lov Nr. 81 
af 12. April 1910 oprettede faste Voldgiftsret eller en af 
ham udpeget Mand. 

Samtlige Valg er gældende for et Aar, og Genvalg 
kan, finde Sted. 

De tidligere Mæglingsmænd i vedkommende Sag kan 
tilkaldes, og nærmere Oplysninger kan forlanges fra 
Parterne. 

Opnaas Forlig, underskrives dette af Parterne, men 
opnaas Forlig ikke, afgør Udvalget Sagen ved sin K en-
delse, som hver af Parterne er pligtig at underkaste sig. 

For saa vidt Afgørelsen forudsætter Approbation af 

() 

Ministeriet fo r offentlige Arbejder, indsendes Afgørelsen 
gennem vedkommende Banestyrelse til lVIinisteriet. 

§ 5. 
En Organisations Formening om , at en Instruks eller 

et Regulativ ikke burde have været udstedt uden For-
handling mod Organisationerne, eller om, at Forhandlin-
gerne ikke or ført eller afsluttet paa rotte Maade i H en-
hold til nærværende Regler, befrier ikke Banepersonalet 
for Bestemmelsens Efterlevelse. Men Sagen kan i saa 
Fald indankes for Ministeren for oifontligo Arbejder, og 
hvi s denne giver Organisati onen Modhold, vil Regulativet 
eller Instruksen, saafremt Ministeren skønner, at dette er 
hensigtsmæssigt, blive suspenderet, indtil Forhandling 
har fundet Sted i Overensstemmelse mod nærværende 
Regler. 

Henvendelser om .iEndring i tmfno Afgørelser fo r: 
andrer ikke i 11ogon H enseende Banepersonalets Pligt til 
en given Bestemmelses Efterlevelse indtil videre. 

§ 6. 
Yed Forhandlinger med 2 Organisationer ,,il der 

blive fulgt samme Regler som ved Forhandlinger med 
clou enkelte Organisation . 

s 7. 
Den almindelige Ret, som enhver Forening eller 

Enkeltmand har til at henvende sig til en Banestyrelse, 
berøres ikke af disse Bestemmelser, men H envendelse fra 
en Forening, der ikke henhører til de i § 1 nævnte Or-
ganisationer, angaaende 13estemmelser af den i § 2 omtalte 
Art, vil , for inden Sagen afgøres, blive tilstillet vedkom-
mende forhandlingsberettigede Organisation til Erklæring. 

9 8. 
De Omkostninger, der forvoldes ved Sagernes For-

handling, bæres ved Forhandling med Banen af hver af 
de paagældende Parter selv, ved F ællesudvalget med 
Halvdelen af hver Part. 

§ 9. 
Disse Regler for Forhandling mellom Styrelserne for 

danske Privatbaner og Organisationer for Funktionærerne 
skal træde i Kraft snarest muligt - senest den 1. Januar 
l 917 - og gælder, indtil de opsiges med ½ Aarf;i Varsel, 
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dog at de i tidligste Tilfælde kan opsiges til Ophør 3 
Aar efter deres Ikrafttræden . 

Bebanllliug at Nr. 7. I Forbindelse med den af Ministeriet ud-Overtrædelser -
a l Politi-Anorct-færdigede Bekendtgørelse ano-aaende Fastsættelse af Bøder 
ning for .Jern- f . . d O d 1 f'h 1· . d . b Jrnner uncler or n1in re vertræ e ser a .i: o itrnnor ningen esteinines 

Privatdrift herved følgende : 
1. Alle ansatte har at paase, at de i Bekendtgørelsen 

omhandlede Overtrædelser ikke gaar upaatalte hen. 
Saafremt de træffer nogen i Overtrædelse 1f For-
budene, skal de opfordre Vedkommende til at betale 
den fastsatte Bøde (jfr. dog Punkt 5). 

2. Betales Bøden derefter i Mindelighed, gives der Over-
træderen skriftlig Tilstaaelse for Betalingen, og der-
med er Sagen forbi for hans Vedkommende. Den 
ansatte, der har opkrævet Bøden , indbetaler den til 
nærmeste Station med Opgivelse af Overtræderens 
Navn, Dato for Forseelsen sam t dennes Beskaffenhed, 
og indberetter derefter Sagen til Driftsbestyreren ad 
tjenstlig V ej. 

3. Kan eller vil Overtræderen ikke straks betale Bøden, 
skal han opfordres til enten at godtgøre, hvem han 
er , og at han . har fast Bopæl her i · Landet, eller 
stille Sikkerhed for Beløbet. Opfylder han disse 
Vilkaar, 111aa han ikke videre opholdes, men fod-
beretning sendes om det forefaldne ad tj enstlig Vej 
til Driftsbestyreren. 

4. Kan eller vil Overtræderen heller ikke hverken 
legitimere sig eller stille Sikkerh ed, bliver han at 
anholde og med Angivelse af den begaaede For-
seelse at aflevere til nærmeste Politimyndighed (paa 
Landet Sognefogden). Samtidig indberettes Sagen . 
Anholdelsen maa dog kun iværksættes paa eller 
umiddelbart ved Banens Territorium, og kan An-
holdelse derfor ikke foretages , indberettes Sagen som 
foreskrevet. 

5. Naar Lukningsindretningerne for eu privat Over-
' kørsel eller Overgang findes aabentstnaende og uden 
Tilsyn, skal saadant, hvad enten det opdages af Tog-, 
Lokomotiv- eller Banepersonalet, straks indberettes 
paa sædvanlig Maade. 

6. Overtræder nogen Politi-Anordningen, og der ikke i 
Bekendtgørelsen er fastsat nogen Bøde for Over-
trædelsen, bliver Sagen mod alle Oplysninger at ind-
berette. 
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7. Gribes nogen paa fersk Gerning i en egentlig For-
brydelse mod Driftens Sikkerhed, bliver han at an-
holde og ufortøvet at aflevere til Politiet hvorefter 
Indberetning indsendes. • ' 

8. De til Stationerne ifølge foranstaaende Punkt 2 ind-
betalte Bødebeløb afleveres af Stationen snarest til 
n~rmeste Politiøvrighed (Byfoged- , Herreds~ eller 
Birkekontor) ledsaget af de fornødne Oplysninger om 
Forseelsens Art, Overtræderens Navn og Datoen for 
Forseelsen , hvorhos Stationen udbeder sio· Øvrio·-
hedens Kvittering for Beløbets ·M odtagelst Eve~-
tuelle Omkostninger ved Beløbenes Fremsendelse 
? æres af Kontorholdet. Øvrighedens Kvittering 
mdsendes af Stationen ad tjenstlig Vej til Drifts-
bestyreren med Opgivelse af de nødvendige Data 
vedrørende Forseelsen. 

Nr. 8. Naar der opdages Forbrydelse1· mod Driftens l'orbr)delser 
S.kk ·l d f Ek d t d ] S . mod Dnttens l . eI 1e , ··. 1 ' S. ve , a er or ngt ten paa Skrnnerne, Stkkerhed 
kastet med Sten mod rroget, beskadiget Sporskifter o. 1. , 
og den paagældende ikke gribes paa fo rsk Gerning, maa 
~en_, . der opdager !orbrydelsen, drage Omsorg for, · at 
I ohtiet_ snarest mub_gt underrettes, ::;amt for , at Gernings-
stedet ikke uden tvmgende Nødvendio·hed betrædes saa-
ledes at mulige 8por af Gerningsmånden udslettes. ' 

Sker Opdagelsen af rrog- eller Lokomotivporsonalot 
under Kørselen , maa Sagen anmeldes for den første 
Station , der derefter foretager det videre fornødne i Over-
ensstemmelse med ovenstaaende. Stationen maa endvidere 
pr. Telefon underrette Baneafdelingen, for at denne saa-
vidt mul_igt kan være Politiet behjælpel ig med Opdagelse 
af Gernmgsmauden , samt indberette Sagen ti l Drifts-
bestyreren snarest. 

Nr. 9. Det . forbydes Børn, der ikke er i Følo-e med Passage over 
k t ., St . ] d 11 S b Sporene paa VO Sne, a passme at10nsp a Sene er porene paa denneStationsplaclsen 

oo- ved Maskinafdelino·en. paa Aalborg G. 
b b. &~= 

Passagen over Stat10nspladsen fra J yllandsgade til 
F unktionærhaverne maa derhos kun foregaa over Pladsen 
fra den østlige Indkørselslaage (Adgangsvejen til K væo·-
rampen), men ej heller her maa Børn gaa uden Led-
sagelse af voksne, ligesom Børn ikke maa opholde sig 
alene paa den mellem Sporene her liggende græsbevoksede 
Plads. 
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Aalborg G. Station og Maskinafdelingen samt Bane-
afdelingens P ersonale maa paase, at nærværende Ordre. 
nøj e overholdes, og gøre Indberetning med Opgivelse af 
Navnene paa eventuelle Overtrædere. 

Nr. I 0. Saafremt der indtræffer l 1hcld (tiporatiøb, 
Ildebrand, 'l'yveri o. 1. ), maa dette uopholdelig indberettes 
til Driftsbestyreren pr. Telefon (eventuelt pr. Telegraf) . 

Depechen maa indeholde Oplysning om Uheldets Art 
og Størrelse og om., bvorvidt Mennesker er komne til 
Skade og da i hvor stort Omfang. 

Har Uheldet medført Beskadigelse af tlpor eller Spor-
skifter , n:ma der endvidere sendes telefonisk Indberetning 
til Baneafdelingen . 

Ben yttelse Nr. 11. Jernbanens 'rrollier og Draisiner er kun 
af Ttolher og .1 b · 'I' · 1· J l D,a,siner bestemte ti at enyttes 1 · Jenestcan 1ggenCter, og c et er 

og d~f~~s ! !1or-som Følge deraf - uden særlig rrilladelse fra Drifts-
Togene bestyreren - forbudt at befordre fremmede saayelsom 

de ansattes Hustruer og Børn med disse Køretøjer. 
Dog kan i Tilfælde af Sygdom eller Ulykker Læge r 

ug Jordemødre samt tilskadekomne ligesom ugsaa Haand-
værkere, der skal udføre Arbejde paa Banen, befordres, 
uden at saadan Tilladelse er indhentet, men Køretøjet 
maa da altid ledsages af en ansat, der er ansvarl ig for 
dets Fremførelse. 

N aar Draisiner eller 'l'rollier forsendes med Togene, 
skal saavel Stations- som Togpersonalet om fornødent 
assistere ved Ind- og Udlæsning, og rrogføreren maa ikke, 
undtagen naar Nødvendigheden byder det, nægte at med-
tage saadanne. 

Indberetning Nr. 12. Naar en ansat ind00-aa.r Ægteslrnb, maa dette om Indgaaelse . af ;Egteskab snarest mdberettes til Driftsbestyreren. 

Personalets Optræden , Nr. 13. Overfo r Publikurn rnaa P ersonalet under 
alle Forhold vise Ro, Besindighed, Upartiskhed, en høflig 
og sømmelig Optræden og al den Imødekormrnml1ed, som 
kan forell es med Opfy ldelse af Tjenestens Fordringer. 
Det er fo rbudt Personalet i. Publikums Paahør . at for-
handle 'l'j enesteanliggender , at føre højrøstet Samtale eller 
Diskussion, at rette Bebrejdelser til sideordnede eller ud-
dele Irettesættelser til underordnede. 

i3 
Nr. 14. .Jem banens Opholds- og Overnatning~lokaler ~;;h?le~~~~: 

er kun til veJ· ebrngte for at Personalet der kan mdtage Jets Forhold . . ' d .1 d .c "kl- l l" nnder Opboldet Niaaltider oo· søge Hv1le, og et Vl er_1_or i ' Ke ) ive i Jernbanens 
taalt., at P er~onalet h older støjende Sammenkomster e~ler 0~~::,~~~1~;0~t 
nyder Overma.al af spirituøse Drikke .. Und_er qverna~nmg lokaler 
maa. det forlanges, at P ersonalet begiver sig til Ro i pas-
sende Tid oa- sa.a.frem.t no0o·et P ersona.le ankommer med 

' b Toa- efter Kl. 11, da. snarest efter Ankomsten. 
0 Stationsforstanderne . paa de vedkommende Stationer 

rnaa drage Omsorg for , at ovenstaa.ende ~ estemrnelse r-
overholdes samt at der i det hele taget 1 de nævnte 
Lokaler h~rsker Ro og Orden, og P ersona.let er pligtigt 
at efterkomme de Ordrer og Anvisninger, Stations-
forstanderne i saa. Henseende maatte finde Anledning til 
at give. 

Nr. 15. Under Togenes Ekspedition er det ikke 
tilladt det Togene ledsagende Tog- og Lokomotivpersonale 
eller det paa vedkommende Sted ansatte J ernba.neperso-
nale i Uniform eller: Arbejdsdragt at besøge Banens R e-
staurationer. 

Forbud mod 0pbold i Re-
staurationer 

Nr. 16. Det i rrjenestereglementets § 9 indeholdte Tobaksrygning 
Forbud mod , at ansatte ryger Tobak , saa længe de er i 
t;jenstlig Berøring med Publikum , gælder ikke alene det 
tjenstgørende P ersonale, men overhovedet enhver ansat, 
der er iført Uniform , og som under 'rogs Ophold befinder 
sig paa. Steder, der er tilgængelige for Publikum (Vente-
sal, Perron, Kontor , Pakhus o. s. v.). 

Endvidere henstilles det til ansatte, der iførte Uni-
form begiver sig til eller fra rrjenesten, paa Vejen mellem 
Hjemmet og Stationen at undlade at ryge Pibe. . 

Nr. 17. Det er forb-1;1-dt paa B~nens Terræn at dyrke t0;~~~n':0
a~ 

de for Landbruget skadelige Berbensbuske, der befordrer Berberisbuske 
Udbl'edelse af Rust i Kornmarkerne, og det vil derfor 
være at paase, at saada.nne udryddes, hvor _de maatte 
findes. Afbildninger af Planten er udsendt til alle Sta-
tioner og skal være ophængt i V entesal ene. 

N r 18 L<tat1· 011sbestyr·ere oo- Banevootere der holder Husdyrholtl . . u , 1 • b c b , ved Stationerne 
Husd,T er pligtig-e at holde disse indenfor det til Tjeneste- og Banevogter-. . • ' • d D "ft husene bohgen hørende Areal og skal , saafremt e har n s-
bestyrerens Tilladelse til at lade Dyrene græsse paa Banens 
Skraaninger eller andre Ba.nen tilhørende Arealer, drage 



Arbejde for 
fremmede 

Privat 
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Omsorg :for, at dette sker, uden at der derved foraar-
sages Skade paa H egn o. 1. , tilhørende private Lodsejere 
eller Banen. 

Saafremt der opdages Overtrædelse af disse Bestem-
melser, vil det blive forbudt Vedkommende at holde 
Husdyr. 

Nr. 19. Ingen ansat maa paatage sig Arbejde for 
fremmede uden særlig Tilladelse af Driftsbestyreren. 

Nr. 20. Privat Medhjælp maa ikke antages uden 
Driftsbestyrerens 'l' illadelse, og der maa ikke uden særlig 
rI'illadelse overdrages en saadan Medhjælp nogen Art af 
selvstændig Sikkerhedstjeneste. Derimod kan det tillades, 
at Stationsbestyreren , naar han mener, at den paagæl-
dende et· fuldstændig paalidelig, overlader ham at udføre 
saadanne Arbejder som Sporskiftebetjening, Flytning af 
Vogne paa Stationspladsen o. 1. , men sol vfølgelig under 
fornødent rI'ilsyn og efter behørig Instruktion. Dot skal 
nemlig udtrykkelig fremhæves, at Stationsbestyre~·en , saa-
fremt der indtræffer Uheld som en Følge hei:af , ikke kan 
frigøre sig for Ansvaret, naa r det kan oplyses, at Uheldet 
skyldes manglende Instruktion eller Tilsyn , eller at han 
har haft Anledning til at tvivle om Medhj ælpens Paa-
lidelighed. 

Saafremt privat antagne Medhjælpere ønsker fast 
Ansættelse ved Jernbanerne, maa den , der privat antager 
Vedkommende, drago Omsorg for , at denne undersøges 
af en J ernbanelæge, og at han opfylder de Betingelser, 
der kræves for at opnaa fast Ansættelse. H ertil benyttes 
et af Banerne udarbejdet Skoma, der faas ved H enven-
delse til Driftsbestyreren og indsendes til demrn i udfyldt 
Stand, for at det kan blive afgjort, om den paagældende 
i legemlig H enseende er kvalificeret til Ansættelse. 

Regler tor Nr. 21. Direktionerne har vedtaget følgende Regler Meddelelse af 
Tjenestefrihed for Meddelelse af •Tjenestefrihed: 

Ingen ansat har Ret til Orlov, og saadan kan over-
hovedet kun ventes meddelt, saafremt Afløsning, om 
saadan or nødvendig, kan skaffes, ligesom en meddelt 
Orlov kan tages tilbage, saafremt den VC'd Orlovens Med-
delelse forudsat disponible Afløsning ikke mere haves, 
eller andre Grunde maa kræve Vedkommendes Nærværelse. 

F oruden de ved rrjenestens Ordning indenfor de en-
kelte Afdelinger fastsatte Fridage, eller for det P ersonales 
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Vedkommende, for hvilket der ikke ved Tjenestefordelin~ 
eller rrurliste er fastsat bestemte Fridage foruden en Fn-
dag hver 3. Uge, vil der saa vidt muligt blive givet en 
samlet Tjenestefrihed i følgende Omfang: 

A. Maanedslønnede. 
I. Hovedko~toret , Aalborg Godsstation og Værkstederne: 

· 12 Dag e om Aar e t. 
IT. D et øvrige ved Stationstjenesten ansatte P ersonale: 

1 2 D ag e o 111 A ar et. 
III. Det kørende Personale : 

10 D a g e om Aar et. 
IV. Baneafdelingens Personale : 

6 Dag e om Aaret. 

B. Uge-, dag-, time- eller akkordlønnede. 
Uden 'J'ab af Indtægt eller mod en Godtgørelse for 

Tab af saadan med et pr. Dag af Direktionen nærmere 
fastsat Beløb: 1 U g e om Aar e t . 

Under en m~ddelt Orlov kan do paagældende fore-
tage Rejser , men de kan ikke uden særlig rI'illadelse paa-
tage sig Arbejde for fremmede. 

Andragender ?m rrj enestefrihed indsendes altid ad 
tj enstlio· Vej oo· stiles for det Personales Vedkommende, 
der an~ættes alDirektion eller Repræsentantskab, altid til 
Driftsbestyreren, og for det Pers~males Vedkommende, 
der ansættes af Driftsbestyreren, til denne, saafremt det 
gælder 'l'j enestefrihed over 7 Dage, ellers til vedkommende 
Afdelings foresatte. . . 

Andracrendet skal indeholde Oplysmng om ØJemedet 
med Tjenistefriheden. ~fangle~. en saadan Oply~ning, 
betracrtes det som om TJenestefnheden kun sørres for at 
opna~ Hvile,' og maa Ansøgeren da staa tilbage for andre, 
der har mere vægtige Grunde. 

Nr. 22. Direktionerne har vedtaget følgende Bestem- Kant.i on 
melser om Kaution: 

Af de ved Banerne ansatte er nedennævnte pligtige 
til at stille Kaution, og skal Beløbene udgøre : 

Stationsforstanderen Aalborg G. . . . 2000 Kr. 
Godsekspeditøren 3000 
Overassistenten 1000 -



](j 

Stationsforstandere af I. Klasse . . . 
II. 

- III. 
- IV. 

Stati onsmestre . ....... . .... . 
Assistenter og Aspiranter samt Por-

tører, der forretter Afløsnings-
tjeneste ... . . . .... . ....... . .. . 

For Ekspeditricer er Kautionen lig 
den Ekspeditricen tillagteLønning. 

2000 Kr. 
1800 
1600 
1400 
1000 

600 -

Fordringen ved Kautionsstillelse fyldestgøres enten 
ved Forsikringspolice fra Dansk Kautionsforsikrings-Aktie-
selskab eller fra Danske Privatbanefunktion ærers Kau-
tionforsikringsforening elJer paa anden af Driftsbestyreren 
godkendt Maade. 

Syge- og Frisk-
meldinge r Nr. 23. Naar en ansat paa Grund af Sygdom ikke 

kan forrette 'J'jeneste, maa han snarest melde dette til 
sin nærm este foresatte , og maa han snarest mulig til-
stille denne en Attest fra Lægen om Sygemeldingen. N aar 
han atter friskm eldes, maa der ligeledes præsteres Attest 
fra Lægen . 'fil disse Attester benyttes de dertil bestemte 
Formularer (Syge- og Friskm eldingsbøger) , og det paa-
hviler de Stationer, hvor Jernbanelægerne bor, at holde 
disse forsynede med den paagældende Formular. Lægens 
Attest skal for Driftsafdelingens Personales Vedkommende 
ved Indsendelsen til Afdelingen være ledsaget af en særlig 
Syge- eller Friskmelding fra Stationen. 

Behnndling af 
Tjenesteuhre 

Nr. 24. De til rrog- , Lokomotiv- og Banepersonalet 
udleverede Tjenosteuhre skal behandJes med al mulig 
Omhu og Forsigtighed, idet Reparationer, der nødvendig-
gøres som Følge af uforsvarlig Behandling, ikke vil blive 
betalte af Banen , og navnlig maa de ansatte altid selv 
betale for Paasætning af nye Glas. 

Til Beskyttelse for Uhrene vil der blive leveret de 
paagældende ansatte Kapsler. 
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B. Fribefordring. 
Nr. 25. De ved Banerne ansatte Funktionærer be-

fordres frit i følgende Vognklasser: 
_ 2. Klasse : Driftsbestyreren, Driftsinspektøren, Maskin-
mspektøren , Kontorchefen , Rognskabsføreren Værkføreren 
Lokomotivformanden , Banernestei·on , Statidnsforstandere' 
Stationsmestre, Godsekspeditøren, Overassistenter , Assi'. 
stenter , Togførere, Lokomotivførere, V ognmesteron Over-
formænd og Brofogden . ' 

3. Klasse : Alle andre. 
Funktionærernes Familier 

klasse som Funktionæren selv. 
altid paa 3. Klasse. 

befordres i samme Y oo·n-rrs · . b Jenestetyendo befordres 

Familiefripas udstedes af Driftsbestyreren. rril Familie 
og Husstand, der kan benytte Fripassene, hem egnes 
H ustru, Børn, der ha r fast Ophold i Hjemmet oo-
virkeligt Tjenestetye1;d? (altsaa saadanne, der oppebære~-
Løn). De udløbne ]_; npas maa mdsendes fo rinden nye 
vil blive udsendte. 

_ Der: tilstaas pensionerede Funktionærer 8 Fripas 
aarl1g til ~em selv_ og Hus~ru, og til Enker, der oppe-
bærer Pens10n, 4 Fnpas aarl1g for dom selv. Fripassene 
udstedes ved H envendelse til Hovedkontoret." 

For Ekstrafolk, der antages til enkelte Dao·es eller 
~ortere Tids Arbejde, kan der ikke udstedes Frip~s. Der-
~mo~ kan f~ste Ekst~·afolk for deres egen Person erholde 
mdt1l 12 Fr1pas aarhg, naar de har arbejdet uafbrudt i 
1 Maaned, og 12 aadig for deres Husstand (hvert Fripas 
lydende paa _en Vok_sen ell:r 2 Børn under 10 Aar) , naar 
de har arbeJdet uafbrudt 1 1 Aar. Efter Udløbet af de 
nævnte Frister vil der altsaa kunne udstedes det anførte 
Antal Fripas, saa længe de paagældendo er antao·ne t il 
Arbejde, ~g det_ skal ikke hav_e nogen Betydning, bat de 
derefter af og til maa afskediges paa Grund af at der 
ikke haves Arbejde til dem, udover at de selvfølo-~lio- ikke 
kan faa Fripas · i dette rridsrum. Forlader de b do~imod 
Tjenesten af egen fri Vilj e, maa de atter ved en eventuel 
Genantagelse arbejde henholdsvi s 1 Maaned og 1 Am for 
at opnaa Fripas. 

Disse Fripas u~s~edes for Maskinafdelingens Ved-
kommende af Mask1~1mspektøren, for Dri-1:tsafdelingens 
Vedkommende af Stat10nsbestyreren paa den Station, hvor 
den paagældende gør Tjeneste. 
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Fripas til Afdelingernes Ekstrafolk samt udsendte 
Haand værkere og Arbejdere skal udstedes af vedkommende 
Afdelinrrs foresatte eller af Stationerne efter skriftlig eller 
telefoni~k Rekvisition af Afdelingen. Fripassene udstedes 
til 3. Klasse. 

Fripas skal a l tid underskrives af _vedkomn~end~ 
Stations eller Kontors Bestyrer. Adgang t1l Befordr-mg 1 

højere Vognklasse kan erhverves ved Tilkøb af Billet. 

Fribefordl"ing Nr. 26. De ved Banerne fast an. atte F unkt:ionærer 
pan fremmede . d ·1 F · · il · d 1 d k p · t Baner orr er berett1ge e ti 1 rireJse paa a e m en an s e l'l va -
Fribefordring ba11er i samme Vorrnklasse som de erhold r Fribefordring af fremmede · · ' < b , • 

Baners ansatte i paa de herværende Baner. 
paa de her- . F k · ] d d t d "ærende Baner For fremmede Baners un , t10nmror <an er u s e es 

Fripas til de herværende Baner i s a 111 rn e Omfang og 
til de samme Vognk l asser, som do herværende 
Baners ansatte i Henhold til ovonstaaende erholder paa 
vedkommende Bane. Fripassene udstedes paa Overgangs-
stationerne (for Hadsundbanens P ersonales Vedkommende 
tillige af Randers St.) mod behørig ·Legitimation. 

Privatbanernes Driftsdirektører , Driftsbestyrere og 
Driftsinspektører kan, naar do legitimerer sig som saa-
danne, rejse frit i højeste Vognklasse paa Privatbanerne 
uden at væi:e fo rsynede med Kort eller Fripas. 

Mellem Aalborg-Hadsund- og Randers-Hadsund 
Baner er der indgaaet den Overenskomst, at faste Ekstra-
folk ved en af Banerne kan faa fri Rejse paa den anden 
Bane naar de er forsynede med en Anbefalingsskrivelse 
fra Driftsbestyreren ved don Bane, ved hvilken de arbejder. 
Anbefalingssk:rivolsen grolder kun for en Rejse frem og 
tilbarre og maa altsaa fornyes for hver Gang, Fripas ønskes. 

For gensidig Fribefordring af ansattes Familier og 
Husstand paa danske Privatbaner gælder følgende Regler: 

Fribefordring tilstaas paa samtlige danske Privatbaner, 
og Fripas udstedes for samtlige fast ansa~te Funktionærer~ 
Familier, hvorved forstaas Hustru og hJ emmeværende af 
Familieoverhovc-dc-t økonomisk afhængige Børn samt 
T~rende, mod For0visning af Frikort eller Fripas til Stam-
banen eller et af vedkommende Driftsbestyrer attesteret 
Bevis for , at den eller de paagældende falder ind under 
foranstaaende Kategori. 

Fribefordring tilstaas ligeledes saadanne Medlemmer 
af Funktionærers Familier, der vel ikke i Øjeblikket har 
Ophold i Hjemmet, mon som iøvrigt ifølge foranstaaende 
har Frirejse. 
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Befordringen sker for Drjftsbestyreres (Driftsdirektørers) 
Hustru og Børn i høj este Vognklasse, for alle andre i 
den Yognklasse, i hvilken de har fri Rejse paa Stam-
banen, og det ovennævnte Bevis skal derfor indeholde 
Angivelse af, hvilken Vognklasse der maa benyttes. 
'l'jenestetyende, der ellers altid rejser i 3. Klasse, kan, 
naar de rejser sammen med deres Herskab, efter Om-
stændighederne rejse i samme Vognklasse som dette. 

Eksempel paa Bevis : 
Indehaveren af dette Bevis er Stationsforstander ved 

Aalborg- Hadsundbanen N. N.s Søn, N. N. Der ønskes 
Fribefordring fra . til . . . 

. . .. , den ... . N. N. 
Stationsforstander. 

Ovenanførte har F rirejse paa danske Privatbaner 1 
II. Vognklasse. N. N. 

Driftsbestyl'er. 

Ansatte, der ønsker at benytte en ansøgt Orlov til 
Rejser paa fremmede Privatbaner og ønsker at benytte 
Permissionsboviset som Legitimation, maa derfor i An-
søgningen fremsætte Begmring om, at der rnaa blive 
paaført Permissionsbeviset Bemærkning om, i hvilken 
Vognklasse han har Ret til Frirejse. 

Fripas for Aalborg Privatbaners og 'l'histed- Fjer-
ritslev Jernbaners samt Hjørringbanens Funktionærer og 
disses Familier til Rejser over disse Baner kan udstedes 
af den Bane, hvor den paagældende er ansat. Derimod 
maa der ikke udstedes saadanne Fripas for andre Privat-
banefunktionærer eller disses Familier. - For de ved de 
paagældende Baners Overgangsstationer ansatte Statsbane-
funktionærer kan der udstedes gennemgaaende Fripas. 

Nr. 27. Imellem »Danske Privatbaners Reprrosen- Fribefordring 
tation « paa samt.lige danske Privatbaners Vegne og sta'.'tsb!~erne 
Generaldirektoratet for de danske Statsbaner er med Be-
myndigelse af Ministeriet for offentlige Arbejder afsluttet 
følgende Overenskomst om gensidig Ydelse af Fri befor-
dring til henholdsvis Personalet ved Statsbanerne og · 
Privatbanerne. 

1. Statsbanerne yder Privatbanernes Personale Fribefor-
dring efter følgende Regler: 
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Hver Privatbane sender hvert Aars 1. November 
Statsbanerne en Fortegnelse over dens fast ansatte 
rrj enestemænd - herunder selvstændigt ansat kvinde-
ligt P ersonale - og modtager derefter fra Stats-
banerne til Brug for det følgende K alenderaar 6 
Gange saa mange Fripasblanketter, som den · har 
rrjenestemænd. Privatbanerne udfylder selv Blan-
ketterne og tilbagesender efter Aarets Udløb de 
ubenyttede Blanketter. Fripassene maa"_kun benyttes 
af fast ansatte 'rjenestem ænd ved paagældende Bane 
- for · det uge-, dag- og timelønnede P ersonales Ved-
kommende dog først efter 1 Aars fast Ansættelse. 
Fordelingen indenfor P ersonalet bestemmes af Banens 
Bestyrelse. Fripassene udstedes til III. Klasse, med 
mindre den paagældende rrjenestemand i Følge sin 
Stilling baade efter Statsbanernes og vedkommende 
Privatbanes Regler vil være berettiget til · Kørsel i 
høj ere Vognklasse. Til Tjenestem.ænd under 25 Aar 
udstedes dog kun III. Klasses Fripas. 

2. Privatbanerne yder paa samme . Maade som hidtil 
Statsbanernes fast ansatte T jenestemænd Fribefordring 
- uge-, dag- og timelønnede Tjenestemænd dog først 
efter 1 Aars fast Ansættelse. Fripassene udstedes til 
III. Klasse, medmindre vedkommende Tjenestemand · 
er berettiget bl Kørsel paa højere Vognklasse paa 
Statsbanerne. 

3. I rrilfælde af Uenighed om Forstaaelsen eller Gen-
nemførelse af denne Overenskomsts Bestemmelser 
forelægges Sagen for Ministeri et for offentlige Arbej-
der , der træffer Afgørelse. 

4. Denne Overenskomst, der træder i Kraft 1. Januar 
1913, kan opsiges af hvor af P arterne - henholdsvis 
samtlige Privatbaner og Statsbanerne- - med 3 
ifaaneders Varsel til Udløbet af et Kalenderaar. 
Ved de herværende Baner fordeles Fripassene saa-

ledes, at hver ansat erholder Ret til . 6 Fripas aarlig. 
Da F ortegnelsen over P ersonalet i H enhold til Punkt 1 
skal indsendes til Statsbanerne inden hvert Aars 1. No-
vember , kan de Funktionærer , som ansættes efter i1ævnte 
Tidspunkt, ikke erholde Fripas førend til 1. Januar i det 
Aar, for hvilket der næste November indsendes Fortegnelse. 

Fripassene maa _i betimelig Tid skriftlig rekvire'res 
hos Driftsbestyreren. · 

Med H ensyn til Udfærdigelsen af Fripasse11e har 
Statsbanern e bestemt, at disse kun maa udstedes ad samm e 
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Ruter , ad hvilke der til rejsende udstedes Bille,tter. Hvor 
Billetter for rejsende gælder ad forskellio-e Ru ter skal 
Rutebetegnelsen . paa[øres Fripasset. H en~ejsen sk~l til-
tr~ede: paa den 1 F~·1p:\~set anførte Dag, og; for saa vi~t 
det skal 'benyttes trl I1lbagereJse, maa ReJsen være t1l-
e~de?ragt ~8:nest paa for 'rilbagerejsen anførte Dag. 
C-.-yld1ghedsfnsten til I1lbagereJsen kan sættes indtil 2 
iV[aaneder . 

Der kan paategnes · Fripassene 'l'illadelse til Udstio·-
ning I q-ang faa _ H enrejsen og 1 Gang paa Tilbagerejse~ 
paa .angiven Statrnn. 

. Adgang til Befordring i højere V oonklasse kan i 
L1ghed med, hvad Tilfældet er for Stat~banernes eo·ne 
Tjenestemænd, erhvE)rves ved Tilkøb af Billet. 

0 

Fripassene _giver Adgang til Indskrivning af Rejse-
gods mod Bet~lmg af lo:rrnæ~sigt Indskrivningsgebyr. 

Om Gyldigheden af Fnpassene uncl t> r erklæret Is-
bandstransport faa_s i paakommende 'rilfmlde Op.lysning 
ved Henvendelse til Hovedkontoret. 

Rejsen_d~ med Fripas har ikke Adgaug til Stats-
banernes billige Søndagstog. 

. Nr. 28. Ansatte har ikke F l'ibefo rdring pacl, Stats- FriL,eJo rdri_r:g 
banerne, naar de under en Indkaldelse eller iøvriot ;{~1~~1 tA0 f-c~i~1-
forc~ager militære T jenesterejser, for hvilke de faar Godt- tærtjene5te 

gørelse af Militæretat.en. · 

Nr. 29. Nedennævnte har Ret ti l Hefordrino- i rroo ene Ret til Befor-
uden særlio· Leo·itimation · 0 0 drrng 1 'l'og:ene 1 c o t, · nden særlig 
. Den kong~lige Ko~:nmissarius, Regeringens tilsyns- Legitimation 

førende Ingemør, Driftsbestyreren , Driftsinspektøren 
Kontorchefen , .Banemesteren , Ov: rfo rnræncl , l\faskininspek'. 
;~~: ~~ren~T ærkførereu , Lokoni.ot1vformandcn og Vogn-

Nr. 30. Naar l\Iedlernmer af Privatbaners Direktioner Fribefordring 
dler Forre~1~ingsudvt~lg samt Formænd for Repræsentant-
skaber leg1t11nercr sig: som saadanne kan der udstedes Dan-ekt,o• s-
J

1 ......., , ' me_ lemmer og 
. ' ripas for dem paa herværende Haner i højeste Vogn- Repræsentant-
klasse. skabsformænd 

Nr. 31 . · De af danske Privatbaners R epræsentationFrikort uct:;tectt 
uclsted~e Frikort for Generalpostdirektøren og Postinspek- P~i1v1t1:~~~~ s 
tøren 1 Aarhus er ogsaa gyldige til herværeride Baner, Repræsentatioq 



Skandinaviske Nr. 32. F rikort, der er mærkede »Skandinavisk Fri-
Fribilletter billet«' og som er underskrevne af Generaldirektørerne 

for de danske, norske og svenske Statsbaner, skal tages 
gyldige som Rejselegi_tim~ti01~ paa de herværen~:, Bane~. 

Frikort 

Kortene o-ælder mdtil videre og er derfor ikke f01 -
synede med ioget Aarstal ; de giver Ihændehaveren R~t 
til at benytte hvilken Vognklasse, han ønsker, samt til 
Besigtigelse af Baneanlæg. 

Nr. 33. De Frikort, der i Henhold til Overenskomst 
mellem forskellige Befordringsmyndigheder udstedes af 
Ministeriet, giver Ret til Fribefordring pa'.1 Bane~ne. De 
for Rigsdagens Medlemmer udstedte . ~ rikort til . Stat~-
banerne har Paategning om, at de tillige_ er gyldige t~l 
samtlige danske private Jernbaner, og hJemler Ret til 
fri Befordring af 1 Cykle. 

Fri befordring 
af værne-
pligtige 

Nr. 34. For Befordring af værnepligtige gælder 
følgende Regler : 

I. Befordring ved ordinære Indkaldelser (herunder 
Mønstringer). 

Som Vederlag herfor udreder U dskrivningsvæsenet 
en bestemt aarlig Sum, hvis Størrelse fastsættes ved 
Finansloven. 

Fribefordrino-en sker mod Forevisning af Udskrivnings-
pas, Indkaldelse;ordre, Skyldbog eller H jemsendelsespas 
eller for Mønstringernes Vedkommende mod en af ved- · 
kommende Bataillonschef udstedt Rekvisition. 

Stationerne maa mod Forevisning af vedkommende 
militære Legitimationspapirer udstede III. Klasses F ri_pas 
for den paao·ældende værnepligtige til den Strælmmg, 
over hvilken b han skal befordres paa Privatbanen; det 
bemærkes, at der udstedes saadanne Fripas fra en af de 
herværende Privatbaner til en anden (Form. Nr. 33 a). Det 
paagældende Legitima_tionspapir stemples med Datum-
sternpel. 
' Ved Billetterino-en anmodes Togpersonalet derhos om 

at paase, at Betegn~lsen er paaført, · og_ saaf~emt det ikke 
er sket, da opfordre den værnepligtige til at foretage 
Paategnino-en forinden Afleveringen. 

Togp~rsonalet skal indsamle de_ omhandl~~e F1:ipas 
0 o- skal lade sio- vedkommende rrnhtære Legit1mat10ns-
p~pire_r forevise for , hvis det ikke er stemplet af Stationen 
som pyepfor anført, at . klippe det med Billettangen. 

\ 

Fripassene indsendes af Togpersonalet til Hoved-
kontoret i særligt Omslag. 

li. Befordring ved ekstraordinære Indkaldelser. 
De ved ekstraordinær Indkaldelsesordre indkald te 

værnepligtige fritages for at løse Billet til Rejsen. Ind-
kaldelsesordren, der af Farve er gul, er nemlig forsynet 
med 2 Kuponer, en for Befordringen med Privatbane og 
en for Befordringen med Dampskib. 

Jernbanekuponen ser saaledes ud: 
Paa Forsiden: 

III Klasse 
Jernbanebillet 

for en ved ekstraordinær Indkaldelsesordre indkaldt værnepligtig. 
Bill etten gælder for Transport paa Privat-Bane 

fra .. ........... .. .. ...... (Afgangsstationens Stempel) 
tiL fl (Møtdt~sted(eHt elle)r_ nRærm_este Statsbane- } 

.............. s a 10n avn I etnmg af dette.) 
Denne Kupo!1 udfyldes af Banepersonalet paa Afgangsstationen og 
maa kun afnves af Personalet '{ed den sidst be'.1yttede Privat-Bane. 

Vend om! 
Paa Bagsiden : 

Den private Bane indsender direkte til Krigsministeriet en Op-
gørelse af det Beløb, der tilkommer den for Transporten. Opgørelsen 
maa angive det summariske Tal, der er befordret fra hver Station, 
og maa bilægges med Kuponerne. Der ydes inden Godtgørelse for 
bortkomne Kuponer. 

Vend om! 

Indkaldelsesordren forevises af den værnepligtige ved 
Billetudsalget paa den Station, hvor han paabegynder 
Rejsen over Privatbanen, og den Kupon, der er mærket 
»Jernbanebillet«, skal da af Stationen udfyldes som an-
givet paa Kuponen og tages gyldig af Togpersonalet som 
Rejsehjemmel, naar den forevises vedhængende Indka.1-
delsesordren. Løse Kuponer maa ikke tages gyldige. 
Kuponen aftages af 'l'ogpersonalet ved den sidst benyttede 
Privatbane ; naar altsaa f . Eks. Befordringen skal ske 
fra Thisted til Aalborg, rnaa Kuponen først aftages af 
Personalet paa Strækningen Fjerritslev-Aalborg. De 
indsamlede Kuponer indsendes af Togpersonalet til Drifts-
bestyreren i særlig Konvolut. 

Ill . Befordring ved Mobilisering. 
Enhver Mødebefaling giver, naar Mobiliseringsordre 

er udstedt, den værnepligtige, som :tviødebefalingen lyder 



Fripas for 
Kreatur-

ledsagere 

paa, Ret til at befordres til Bestemmelsesstedet eller Jern-
banens Endestation uden at løse Billet. 

Samme Ret har ved Mobilisering enhver værnepligtig, 
hvis Afregningsbog eller Soldaterbog (for Søværnets Ved-
kommende Hjemsendelselsespas eller Søfartsbog) er for-
synet medPaategning af en Afdelingschef, Lægdsforstander 
eller Lægdsmand (Mønstringsbestyrer) om, at vedkom-
mende værnepligtige af ham er givet Paalæg om uop-
holdelig at begive sig til et angivet Bestemmelsessted. 

Denne Befordring sker altsaa uden Udstedelse af 
Fripas, og uden at der fordres anden Legitimation end de 
ovennævnte Militærpapirer. 

Nr. 35. Ved Udfærdigelsen af_ Fripas til Kvægled-
sagere bruges baade i lokal og gennemgaaende Forbindelse 
særlige Fripasbøger. I Overensstemmelse 1ned disse 
Bøgers Udvisende skal Fripassene indeholde Oplysning 
om Dato og Tog Nr. for H enrejsen, Ledsagerens Navn, 
Afgangs- og Bestemmelsesstationen, Dyrenes Antal og 
Al't, Vogn Nr. og endelig paa den dertil bestemte Plads 
foroven paa Fripasset Stationens Datumstempel og neden-
under dette Ledsagerens egenhændige Underskrift (Navn 
med Forbogstaver) skrevet med Blæk. For Tilbagerejsens 
Vedkommende anføres Datum og Rute, hvorhos Led-
sagerens Underskrift skal gentages paa den dertil bestemte 
Plads. · Det skal særlig bemærkes i Fripasset, hvis det 
er udstedt af H ensyn til Overnatning, Fodring og Vanæng. 
Saafremt Dyrene overnatter undervejs og derefter ind-
læsses i andre Vogne, skal vedkommende Station rette 
Vognnumrene inden Afgangen fra Stationen . 

Tilbagerejsen skal altid foregaa ad den korteste Vej 
efter den paa Fripasset angivne nøjagtige Rutebetegnelse 
uden Hensyn til, at H enrejsen muligvis har fundet Sted 
ad en længere V ej. 

Ved Udstedelsen af Fripassene maa det paases, at 
disse ikke udstedes til andre Personer end saadanne, der 
virkelig kan gøre Fyldest som Ledsagere, til hvilke 
Kvinder og Børn selvfølgelig ikke kan regnes. 

Baade Udfærdigelse og Stempling af Fripasset samt 
Ledsagerens Navnepaategning skal ske paa Afgangs-
slationen. Mangler Navnepaategningen, er Fripasset 
ugyldigt, og det kan i Reglen ikke gøres gyldigt ved, at 
den ma11glende 'l1lførsel foretages paa en Mellemstation. 
Kun ganske undtagelsesvis, ved store Markeder eller Dyr-
skuer, hvor Forholdene gør det umuligt at faa L0dsago-

I . 
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rens Underskrift før Afrejsen, kan Fripasset udleveres 
uden denne, men Stationen skal ch~ underrette Togføreren , 
der foranlediger, at Ledsageren paafører Fripasset det 
manglende Navn paa den første Station, hvor der er Tid 
dertil. V ed Tilbagerejse skal Fripasset altid være for-
synet baade med Stempel og Ledsagerens Underskrift, 
forinden Rejsen tiltrædes. 

Det bemærkes, at Betingelsen for, at et Kvægdriver-
fripas kan benyttes til Tilbagel'ejse, er den , at det liar 
været benyttet som Ledsagerfripas paa Henturen. Det er 
derfor af stor Vigtighed, at Togpersonalot efterser og 
klipper Kvægdriverfripassene; et Fripas, der ikke er 
klippet_ paa H enrejsen, maa ikke - gøres gyldigt til Til-
bagereJse. 

Fripasset inddrages, og Diændehaveren betragtes som 
en rejsende med ugyldig Billet i følgende særlige 'rilfældo : 

1) Naar det godtgøres, at Ihændehaveren ikke er don, 
for hvem Fripasset er udstedt. 

2) Naar Fripasset -paa H enrejsen benyttes i et andet 
Tog end det, hvormed Dyrene befordres , eller naar 
det paa Tilbagerejsen benyttes ad en anden Rute 
end den angivne eller i Iltog eller høj ere 'l'ogarter. 

3) Naar Fripasset ikke paa Afgangsstationen (for Hen-
eller Tilbagerejsen) er forsynet med Datostempel og 
Ledsagerens Underskrift. (For Underskriftens Ved-
kommende gøres den ovenfor nævnte Undtagelse ved 
særlige Lejligheder.) 
I den maanedlige Fripasfortegnelse opføres do her 

omhandlede Fripas særskilt efter de almindelige Fripas. 

Nr. 36. De ansatte kan faa et begrænset Kvantum Fribefordring 

B d l t · 1 B 1 · d l 'l cl · af Gods 
ræn se sma ena e og e ysnmgsvæ s rn ti e tJ enstlige 

Lokaler og til eget Brug samt Levnedsmidler til eget 
Brug forsendt fragtfrit. I Fragtbrevet maa i saadanne 
'rilfælde tilføjes: »Frit til eget Brug. « 

Emballagen returneres fragtfrit. 
Ved Forflyttelser befordres de ansattes Bohave frit 

over Banerne, det ekspederes paa sædvanlig Maade, dog 
at der i Fragtrubrikkerne anføres »Frit i Anledning af · 
Forflyttelse«. Ved Ansættelse og Afskedigelse vil der 
som Regel blive tilstaaet fri Befordring af de ansattes 
Bohave, men der maa i betimelig Tid forinden indsendes 
Ansøgning desangaaende til Driftsbestyreren , der da vi l 
udstede en Fribefordringsordre, der maa vedl1æf-tes Fragt-
brevet til Legitimation for fragtfri Befordring. 



Stations-
bestyrelse 
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li. Stationstjenesten. 
Nr. 37. Naar Bestyrelsen af en Station overdrages 

fra en Funktionær til en anden, skal dette altid foregaa 
skriftligt, ved at den fratrædende Stationsbestyrer i rrele-
fonjournalen indfører en Meddelelse om Overdragelsen 
samt meddeler alt, hvad der kan have Betydning for den 
tiltrædende Stationsbestyrer. Meddelelsen underskrives 
derefter af begge de paagældende Funktionærer. Dette 
maa altsaa iagttages 9.agligt paa de Stationer, hvor en 
Del af Dagens Stationsbestyrelse besørges af en Assistent, 
Portør o. s. v. 

En lignende Indførelse i Telefonjournalen maa ske 
fra Aftenvagten til Morgenvagten, naar det ikke er den 
samme Funktionær, der besørger Tjenesten. 

Forskellige Nr. 38. Bestvreren (Ekspeditricen) af en Station eller 
Bestemmelser J • 
vedrørende Holdeplads, i denne Ordre kaldet Stat10nsbestyreren , er 
Sikkerheds- 1· f 1 h d d · S"k] ·h d t· tjenesten paa ansvar 1g or a t, va er angaar 1' <:er . e s Jenesten 
8tationerne · paa det . af ham ( eller hende) bestyrede Sted. Sikkerheds-

tj enesten gaar forud for al anden Tjeneste og bør i størst 
muligt Omfang udføres af Stationsbestyreren personlig. 
Ekspeditionen af Publikum maa, om fornødent, vente af 
H ensyn til den . 

A. Eftersyn af Togveje. 
Intet Ind- e ll e r G e nn e mkørs e l ss ignal maa 

g iv es af nog e n , ud en at h a n i hv e rt e nk e lt rril-
fæ .ld e har fa aet udtr y kk e lig Ordr e- d e rtil a f 
d e n funger e nd e Station s b e st y r e r . 

Forinden der gives eller beordres givet Ind- eller 
Gennemkørselssignal, skal Stationsbestyreren enten person-
lig have overbevist sig om eller fra andre Funktionærer 
have faaet Melding om, at den paagældende Togvej er 
fri , pg saafremt der i Togvejen findes modgaaende Spor-
skifter , skal han tillige have overbevist sig om eller 
skaffet sig Melding om, at disse Sporskifter er aflaasede 
med Bolt og H ængelaas eller er betjente. De herom-
handlede Meldinger skal saa vidt muligt gives skriftlig, 
og Stationsbestyreren skal i saa stort Omfang, som For-
holdene tillader det, per s on 1 i g ,kontrollere Meldingens 
Rigtighed. 
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Ved det Eftersyn, Stationsbestyreren foretager af 
rrogvejen, har han, foruden at overbevise sig om, at der 
i det paagældende Øjeblik ikke findes .Hindringer for 
Togenes fri Passage, Ind- eller Udkørsel, tillige det fulde 
Ansvar for, at der ikke i Nærheden af Togvejen findes 
Genstande, som ved Blæst, Lufttræk eller lignende Aar-
sager kan blive sat i Bevægelse og saaledes komme ud 
i 'l'ogvejen . Hans Opmærksomhed maa derfor smrlig 
være henvendt paa, at Vogndøre er forsvarligt lukkede, 
at Presenningbomme ikke ligger løse paa Vognsiden , at 
Presenninger er tilstrækkeligt fastbundn e, og at lettere 
Gods ikke findes i Nærheden af Sporene. Henstaaende 
P erronvogne e. 1. rnaa fuldstændig sikres mod at kom1ne 
i Drift, idet Vognene enten maa forsvarlig afbremses, 
lænkes til faste Genstande eller eventuelt lægges om paa 
Siden. 

N aar gennemkørende Tog skal passere et andet Togs 
Ekspeditionsvej paa Stationerne, vil det, forinden der 
gives Signal til Gennemkørsel, være at iagttage, at al 
Udveksling med det holdende rrog er standset, samt at 
Publikum holdes borte fra Gennemkørselssporet, ved 
bl. a. at Kupedørene holdes lukkede og bevogtede af Tog-
personalet. 

B. Sikring af Vogne. 
Henstaaende Vogne skal være behørigt sikrede mod 

at komme i Bevægelse ud i Togvejen. 
Vognene skal saa vidt muligt holdes sammenkoblede, 

og paa de Vogne, som er forsyne~e med Bremse~, skal 
disse være fastspændte eller nedpmdede. Naar rrafik-
forholdene tillader . det og a 1 tid efter Tjenestens Slutning, 
skal endvidere den yderste mod Skraasporet til Hoved-
sporet vendende · Vogn sikres ved Hjælp af Stoppebom, 
eventuelt Stoppekile o. 1. 

Den fungerende Stationsbestyrer har, inden Tjenesten 
om Aftenen forlades, ved Selvsyn eller ved Melding for 
hvert enkelt 'l'ilfælde at sikre sig, at denne Bestemmelse 
er overholdt. Bemærkning herom gøres i Telefonjour-
nalen. 

C. Eftersyn og Betjening af Sporskifter. 
Ifølge Ordensreglementets § 8, 2. Stk. , skal samtlige 

Sporskifter i Hovedspor daglig underkastes et Eftersyn 
af den tjenesthavende Stationsbestyrer , der har at over-
bevise sig om, at Sporskifterne med till1ørende Signal-
indretninger er i tilbørlig Stand. 



28 

Dette Eftersyn skal foretabo-es mindst en Gano· daglio-
f st . b . b b 

a · at10ns estyreren personlig. . 
. Under 'foggang skal i Mørke samtlige Lygter i de 

til den paagældende Togvej hørende Sporskiftevisere være 
tændte, . uden H ensyn til, om Sporskiftet er mod- eller 
medgaaende. · 

I Frostvejr kan det ske, at Sporskifteviserens Stanune 
fryser fast i Lejerne. Forsøges da en Omstillino· af 
Sporskiftet med Magt, vil en delvis Ødelæggelse af Signal-
apparatet kunne . fremkaldes, idet Forbindelsesstano·en 
hyorved SJ?orskiftets Bevægelse overføres til Sporskifte'. 
viseren, bøJes. Det paalægges derfoT Stationerne under 
saadanne Vejrforhold at befri Lejerne for Is forinden 
Omstilling foretages. Ved lempeligt at ryste 'eller løfte 
Stammen vil Isen kunne fjernes. 

Da Salt har vist sig som et virksomt Mi.ddel til at 
holde Sporskifter fri for Sne, skal Stationerne, hvor saa-
dant skønnes nødvendigt, forskaffe sig - helst grovkornet 
- Salt . til ommeldte Anvendelse. 

. Det forbydes rang~re genn01~1 medgaaende Spor-
skifter, naar Sporskifterne 1kke staar 1 den for Bevæo-elsen 
rigtige Stilling. Sporskifter , son:1 ved en F ejl er befarede 
medgaaende i urigtig Stilling, maa ikke befares i Retning 
mod Tungespidsen , før de er eftersete og fundne :farbare. 
Opmærksomheden henledes paa, at der ingen Sikkerhed 
haves for , at Modvægten kan træk:ke Tungen helt ind 
til den fastliggende Skinne. 

Foruden de Sporskifter, for hvilke der i H enh old til 
Ordensreglementets § 5, Pkt. 3, er foreskrevet en N onnal-
stilling, skal der af Stationsbestyreren saa vidt mulio-t 
fast~ættes en Normalstilling for de øvrige Sporskifter p~~a 
Stationen. 

Overalt, hvor det er gørligt, skal Sporskifterne , rniar 
de ikke benytte~, være stille~e saaledes, at Vogne, som 
maatte komme 1 Bevægelse, ikke kan løbe ud i H oved-
spor. Ingen n~aa, uden dertil af Stationsbestyreren mod-
tagen Bem?nd1gel?e eller Ord_re, foretage Forandringer 
ved Sporskifter , Signaler og lignende Indretninger eller 
flytte Jernbanevogne paa Stationerne. 
. Ledelsen af saada~me_ Arbejd,er maa kun overdrages 

~11_ ansatte, der. er l?aahdehge og fuldstændig kendte med 
fJ enesten , og ArbeJdet skal da enten udføres af den ved-
kommende ansatte personlig eller under hans umiddel-
bare 'rilsyn. Udfordres der til Udførelsen af de herom-
handlede Arbejder en Samvirken af fl ere, skal Arbejdet 
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overdi'ages til en enkelt, bestemt betegnet ansat, der har 
at lede Arbejdet , og som er ansvarlig for dets rigtige og 
forsvarlige Udførelse. Ham paahviler det at give de for-
nødne Ordrer til de medvirkende, og disse har punktlig 
at eftei'komme dem . 

For saa vidt en Stationsbestyrnr ikke personlig ud- 8;!:~oe~st~;'.-
fører Sporskiftetjeneste eller Ledbevogtning for 'fogene, værelse paa 
skal han : Perronen 

a) ved ankommende 'fog være paa Perronen , forinden 
'Toget passerer Stationsmærket, og bli-ve der, indtil 
Toget er bragt til Standsning paa Stationen, 

b) ved afgaaende Tog være paa Perronen, fra Afgangs-
signalet er givet, indtil Toget har passeret yderste 
Sporskifte, og 

c) ved gennemkørende Tog opholde sig paa Perronen 
i hele det 'ridsrum, Toget bevæger sig indenfor de 
under a og b nævnte Grænsepunkter. 

Nr 39 Ifølge ']'J·enestereo-leinentets § 34 er Stations- In5truktion 
• • · b :if Personalet 

forstanderne ansvarlige for, at de dem und~rordnede 
Funktionærer i enhver H enseende opfylder deres Pligt, 
og de kan kun frigøre sig for dette Ansvar ved at godt-
gøre, at · det fra deres Side hverken har manglet paa 
behørig Vejledning og Instruktion eller paa tilstrækkeligt 
'1'ilsyn med de dem vedrørende Forhold. 

Der er i den Anledning tildelt Stationerne en Ordre-
bog, hvori indføres Ordrer og Bestemmelser, der meddeles 
Stat.ionerne udenfor Ordresamlingen , af lokal eller midler-
tidig Karakter. 

Ordrebogen skal til enhver Tid være tilgængelig for 
alle tj enestgørende Fmiktionærer, og paalægges det enhver 
ansat altid at gøre sig bekendt med Indholdet af Sta-
tionens Ordrebog, for saa vidt det vedrører hans 'fjeneste. 

Ordrebogen maa selvfølgelig til enhver 'rid være ført 
it jour, saaledes at ophævede Ordrer og Bestemmelser 
udslettes, og eventuelle Rettelser indføres paa rette Plads. 

Bøgerne kan rekvireres hos Regnskabsafdelingen. 

Nr 40 Stationsforstanderne (Stationsmestrene) maa 8tationsforstan-. • dernes (Sta· 
saa vidt mulio-t selv være til 'l' jeneste paa Stationen, naarti~nsmestrenes) 

b d' rr .C l f Ek s Tjeneste under der kan ventes ekstraor 1nær ra1u<, . 1 ' S. omm.er- ekstraordinær 
søndage, hvor der ved sidste Aftentog som Regel altid 1'mfik 

er et stort Publikum til Stede paa Stationen. 
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Det er saaledes navnlig ikke tilladt Stationsforstan-
~eren (S~atio~smesteren) at overdrage Bestyrelsen af Sta-
tionen til privat antaget Personale ved saadanne Lejlig-
heder. 

Stationsforstanderne (Stationsmestrene) maa, naar der 
ved enkelte Lejligheder er mange Mennesker til Stede 
paa Stationen , holde et vaagent Øje med, at der ikke 
sker nogen Art af Optøjer , og at det Stationen besøcrendo 
Publikum saavidt muligt beskyttes mod at blive0 for-
ulempet af berusede eller ondsindede Personer der navn-
lig Søndag Aften kan ventes at være til Stede paa P erron 
eller i Ventesal. 

Nr. 41. Under H envisning til 'l'jenestereglementets 
paa Holde- § 8 meddeles at })aa Holdepladser, der til Stadie:hed 

pladser b t f M' d es yres a æn , er alle ansatte under Togs Ophold 
dem underlagte. 

F!~~si;1;;~~~d Nr. 42. Stationsbestyrerne er ansvarlige for , at det 
Reglemen ter dem underlagte P ersona.le er i Besiddelse af de Reo·le-

menter m. m., som fordres til de paagældendes Tjene~te. 

Tjenstli g 
Korres pon -

dance 
Nr. 43. Alle tj enstlige Skrivelser ocr Recrnskabs-

papirer (herunder ikke Ekspeditionspapire1) skal under-
skrives af vedkommende Stations Bestyrer eller i 'l'ilfælde 
af Sy~dom_ eller Tjenestefrihed af den, der fungerer for 
ham, 1 hvilket Fald der over Underskriften anføres P . 
S. V. (paa Stationsbestyrerens Vegne). 

Ansøgninger og Indberetninger fra Personalet ind-
sendes altid ad tjenstlig Vej og skal forsynes med Frem-
sendelsespaategning af den eller dem, de passerer . Sager 
angaaende _Uoverensstemmelser i_ Godsbefordringen og 
Godsbeskadigelser skal dog altid indsendes direkte til 
Driftsbestyreren . Ekspeditionspapirer maa ikke under-
skrives af Aspiranter , der ikke har gjort 'l'jeneste mindst 
1 Aar, og ikke af Portører. 

I al tj enstlig Korrespondance skal vedkommendes 
Underskrift være tydelig og vedføjet Stilliner samt even-
tuelt Tjenestenummer. 0 

Stationerne rnaa ikke udstede Anbefalincrer for an-
satte til direkte Ud~evering til de paagældend~, , men maa 
fremsende Anbefalmgerne til Driftsbestyreren, til hvem 
Vedkommende da kan henvende sig. · 

Det samme Forhold gælder for Anbefalinger til forhen-
værende ansatte. 

3r 
Revisonsbernærkninger, der er stilede til 2 Stationer, 

skal af den Station, der først modtager dem, videresendes 
direkte til den anden Station. Først derfra tilbagesendes 
Bemærkningerne til Regnskabsafdelingen. 

Det er forbudt Persona.let uden særlig Bemyndigelse 
at give private eller fremmede Autoriteter Meddelelser, 
som ikke kan faas gennem Jernbanens for Publikum 
tilgængelige Reglementer m. m ., lige saa vel som at 
afgive Erklæringer, Vidnesbyrd eller lignende til andre 
end foresatte, med mindre saadant fordres af Domstolene 
eller andre· ifølge Lovgivningens Bestemmelser. 

Eventuelle Forespørgsler og H envendelser i nævnte 
Retninger henvises til Driftsbestyreren til Besvarelse. 

Nr 44 Naar en Stationsbestvrer eller Ekspeditrice Afløsning 
• • • • • • J • • under Sygdom 

ønsker 'l'Jenestefr1hed, og der ikke 1 Stat10nens Nærhed eller Tje neste 

findes Kro eller Afholdshjem, skal der , forinden Ansøg- frih ed 

ningen indsendes, sørges for , at Afløseren kan faa Kost 
og Logis i Stationens Nærhed. Stationens Pligt i saa 
H enseende rækker dog ikke videre end til at paavise et 
saadant Sted, og Afløseren kan ikke vrage det, medmindre 
hari selv sørger for at skaffe sig et andet . 

Under Afløsning paa Steder, der bestyres af Ekspe-
ditricer , er det Afløserens Pligt at vejlede og assistere 
Ekspeditricen med alt Arbejde, saasom at holde Opsum-
meringen i Bøgerne, Ordresamlinger og Reglementer ajour 
og i det hele taget at vejlede dem paa bedste Maade. 

Afløseren er pligtig at udføre eller assistere ved de 
paa Stationen forefaldende Forretninger vedrørende Post-
væsenet, uden at han derfor kan fordre noget Vederlag, 
derimod har han ingen Pligt til at udføre Vejer- og 
Maalerforretninger eller andre Arbejder udenfor J ernbane-
og Postforretningerne. 

Nr 45 I al Almindelighed bør Stationens Persona.le Postforretnin-
• • ger paa 

ikke af Stationsforstanderen benyttes til fast Medhjælp Stati onerne 

ved Postforretningernes Udførelse, uden at Stationsfor-
standeren affinder sig med den paagældende. Derimod 
maa det være Tjenestepligt for Personalet at besørge 
saadanne uopsættelige Forretninger som Udveksling af 
Postposer 111. v. i 'l'ogene, Tømning af Postkasse o. 1. , 
som rnaatte forefalde paa 'l'ider , hvor Stationsforstanderen 
ifølge 'l'jenestefordelingslisten er tj enstfri. Ligeledes bør 
saadanne Ubetydeligheder som Frankering af enkelte 
Breve o. 1. Haandsrækninger ikke nægtes af det Stations-
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forstanderen assisterende Jernbanepersonale, naar Post-
forretningerne iøvrigt ud.føres af Stationsforstanderen selv. 

Attestation ar Nr. 46. Reo-nincrer over Dao-- og Timepen°·e for 
Alløsnrngs- b b h b 

r egninger m. m.midlcrtidig F orflyttelse efter Lønn:ings1'eglementets § 7 
skal fremtidig forinden Indsendelsen være forsynede med 
Attest fra Stationsbestyreren paa den Station, hvor Af-
løsningstjeneston 0 1· udført. 

Det er en Selvfølge, at Afløserne ikke ved en H en-
vendelse til Stationerne maa forn1,1dre den en Gang givne 
Ordre ved f. Eks. at komme med et senere "I'og eller 
afrejse med et tidligere T'og. 

At on Stationsforstander ikke har Vagt hele Dagen, 
berettiger ham ikke til at rejse bort fra Stationen i et 
saadant "ridsrum. Ved en Overdragelse mi.ta begge 
Parter være til Stede, og en Permission kan ikke paa-
begyndes, før Afløseren er ind truffen (ligesom Afløseren 
ikke kan rejse bort, forinden den permissionshavende er 
vendt tilbage) og Overdragelsen har fundet Sted. 

Rangeri ng Nr. 47. 1. Rangeringen skal altid ledes af en fa&t 
ansat, der er ansvarlig for, at Arbejdet udføres med 
Omsigt, Nøjagtighed og efter de foreskrevne Regler. 

Den ved "I'ogene forefaldende Rangering ledes paa 
Endestationerne samt . Stationerne Aabybro, N. Sundby S, 
N. Sundby H, Dronninglund, H ørby, Sæby, Nibe og 
Svendstrup af Stationspersonalet, og paa de øvrige Sta-
tioner af "I'ogføreren, medens den Rangering, der iøvrigt 
forefalder paa Stationerne, ledes alene af Stationsperso-
nalet. 

Maskinerne ledes som Regel af Stationspersonalet 
kun til og fra Lokomotivremisernes Drejeskiver eller -
hvor Maskinafdelingen har særlige Sporomraader - til 
de Grænsepæle, der afmærker dette T'erræn , men Ranger-
maskiner, der kun betj enes af een Mand , · ledsages dog 
til og fra selve Lokomotivremisen. 

, . 2. Ved Rangeringen bør særlig iagttages : 
at det fornødne Antal Bremser er betj ente, eller at der 

medføres de fornødne H aandspager eller Stoppetræer, 
naar der ikke findes Bremser blandt de Vogne, der 
flyttes ; 

at der ikke køres med stø~-re Hastighed, end at der ved 
Bremsningsmidlerne haves fuldstændig Magt over 
Vognene; 

33 

at de Spor, der skal passeres, er frie, at Sporskifter 
og Drejeskiver er stillede rigtigt, og at modgaaende 
Sporskifter om fo rnødent er aflaasede eller betjente; 

at Vognene, efter at være hensatte paa deres P lads, 
staar indenfor Frispormærkerne ; 

at henstaaende Vogne, imod hvilke der rangeres, holdes 
bremsede, indtil Rangeringen er til Ende ; 

at Vogne bagi "I'oget, bestemte for den paagældend0 
Station, ikke afkobles, fø r Rangeringen er til_ Ende, 
eller i alt Fald skydes 1 a 2 Vognlængder tilbage, og 

at de foreskrevne Signaler gives og efterkommes. 
Der maa desuden ved Rangeringen lægges nøje Mærke 

til, at der ikke befinder sig Mennesker mellem Vognene 
beskæftigede med Kobling o. lign. , naar der gives Ordre 
til from- eller tilbagegaaende Bevægelser. Al Ti l- og Fra-
kobling skal ske, medens Vognene staar stille. 

3. Ved Rangering med lange "l'og bør der anvendes 
særlig Omhu ved Bremsernes Betj ening, og navnlig bør 
de bageste Bremser holdes let antrulme, forinden Toget 
eller en Togdel skal standses, for at det ved en pludselig 
Bremsning fremkomne Ryk ikke skal foranledige Kob-
lingsmidlernes Sprængning. Ved Fordelingen af Bremse-
personalet bør det saa vidt muligt paases, at de mest 
erfarne og paalideligste Betjente betjener de bageste 
Bremser. 

Naar der rangeres i Mørke ni.od henstaaende Vogne, 
skal den, der leder Rangeringen, foranledige, at den mod 
Lokomotivet vendende Ende af de Vogne, mod hvilke 
der rangeres, belyses ved en Haandlygte, med mindre 
Lyset fra det rangerende Lokomotiv gør saadant unød-
veudigt. I Krumspor skal Lyset afgives fra Sporets ind-
vendige Side. 

Ved Rangering med sammenlæssede Tømmervogne, 
der indbyrdes er forbundne ved Trækstænger, bør an-
vendes stor Forsigtighed, og navnlig bør det iagttages, 
at de paa nævnte Maade sammenkoblede Vogne under 
ingen Omstændigheder udsættes for stærke Stød eller 
Sammentrykninger . . 

Ved Rangering med "rov bør der alt id vises forøget 
Agtpaagivenhed, og bør det, for ikke at udsætte den 
Betjent, der skal betj ene Tovet, for Fare, paases, at Tovet 
saavel som. Trækkekroge og Ringe er fuldkomm ent paa-
lideligo, ligesom ogsaa Igangsættelsen skal ske mod et 
jævnt og ikke med et pludseligt Ryk. 
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4. Personalet kan under Rangeringen staa paa Lo-
komotivets eller V ogneues Fodtrin, men det er derimod 
enhver forbudt at opholde sig paa Buffer eller Haand-
bremser, at gaa i1nellem Vognene samt over eller under 
Bufferne, saa længe V oguene er i Bevægelse. Den , der 
leder Rangeringen , n:iaa vælge sin Plads saaledes, at han 
er i Stand til at overse det mest mulige af den Stræk-
nino-, der skal befares, og til straks at standse Toget, for 
saa 

O 
vidt der skulde vise sig Hindringer paa Togvejen. 

Han maa derhos, naar der rangeres med Lokomotiv, stille 
sig saaledes, at han kan ses af Lokomotivføreren , og at 
denne tydelig kan se, respektive høre Signalerne. 

5. Alle ved Rangeringen beskæftigede skal være 
forsynede med Signalfløjte og i Mørke tillige med 1.[aand_-
signallanterne. Signalerne gives me? Signalfløjt~ i For-
bindelse med dertil svarende .. Haands1gnaler, og 1 Mørke 
med Haandsignallanterne, og repeteres, for saa vidt der 
rangeres med Lokomotiv, af dettes Dampfløjte. . 

Den, der leder Rangeringen af en Togdel , bør 1 
passende Tid forinden ved en lang F løjtetone avertere 
Lokomotivføreren om Standsningen. H erved vil der være 
at tage tilbørligt H ensyn til Togdelenes H'.1st~ghed og 
Væo-t samt til Bremsekraften. Det er af V1gt1ghed, at 
Sa~arbejdet mellem Rangerlederen og Lokomotivføreren 
er saa intimt som muligt. 

6. Under Rangeringen skal de Vogne, hvortil eller 
hvormed der rangeres, være forbundne med Skruekob-
linger. Det kan dog, naar det maa anses for nødvendigt, 
tillades, at der rangeres med Stød, 0 : at en eller flere 
afkoblede Vogne gives Fart henimod det Sted, hvortil 
de er bestemte, og derefter slippes, men den , . der leder 
Rangeringen , maa da sørge for , at det fornødne P ersonal_e 
og de fornødne Midle~· til Vognenes Standsning er ti l 
Stede. Hvor Lokomotiv benyttes, skal dette, naar det 
ønskes ført ind i et andet Spor end det , hvorpaa Vognene 
føres ind, først standses udenfor det paagældende Spor-
skifte. 

Saadan Rangering maa ikke foretages, medmindre 
der mellem de paagældende Vogne findes et tilstrække-
ligt Antal forsynet med Skrue- eller Haandbremse, og 
Bevægelsen maa standses, uden at der stødes mod hen-
staaende Vogne eller Stoppebomme; forinden den paa-
begyndes, skal det, for saa vidt der rangeres med Loko-
motiv, meddeles Lokomotivføreren , hvilke Bevægelser der 
skal udføres. 
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Rangering med Stød maa ikke finde Sted: 
a. Paa Steder, der er tilgængelige for den offentlige 

F ærdsel. 
b. Med Vogne, hvori der befinder sig Rejsende. 
c. Naar der ikke er sporfrit i den anden Ende af 'J'og, 

der holder paa tilstødende Spor. 
7. V ed Rangering med H este skal Trækkekrogene 

befæstes i de Hager, hvormed Vognene er forsynede. 
8. Naar der rangeres mod henstaaende Vogne, faste 

Stoppebomme eller imod Tog, maa Farten nøj e reguleres, 
saaledes at der ikke tørnes saa haardt, at der derved kan 
foraarsages Skade. Særlig Forsigtighed i saa Henseende 
vil være at iagttage, naar der rangeres med P erson- eller 
Postvogne eller imod saadanne. 

9. Sporskifter i Hovedspor skal efter endt Ran-
gering straks ,;tilles tilbage til H ovedspor. 

Sporskifter i Sidespor skal efter endt Benyttelse saa 
vidt muligt stilles saaledes, at Vogne, der h enstaar paa 
Sidesporet og ved uforudsete særlige Omstændigheder 
ufrivilligt sættes i Bevægelse, ikke kan løbe ind i H oved-
spor. 

10. I Tilfælde af, at et Tog maa ledes ind paa et 
belemret Spor (t. Eks. ved Krydsning), skal Lokomotiv-
føreren , forinden "l'oget indlades paa Stationen, have særlig 
Underretning om Forholdene, og hvorledes han . har at 
forholde sig med H ensyn til de henstaaende Vogne. 

11. Naar der foretages Rangerbevægelser med enkelte 
Lokomotiver, enkelte Vogne eller hele Tog, saaledes at 
Vognene eller Lokomotiverne kommer til at passere ikke-
afspærrede Overkørsler , skal der beordres en Mand til 
enten at gaa foran Vogntoget eller tage Plads ved de 
Overkørsler, der maatte berøres af de paagældende Ran-
gerbevægelser , forsynet med F aresignal for derved at 
advare de vejfarende. 

12. Naar Bane- eller Maskinafdelingen udenfor de 
Omraader, der er disse Afdelinger særligt overdragne, 
paa Gruud af Arbejders Udførelse ønsker henstaaende 
Vogne flyttede, skal dette fø rst anmeldes for Stationen , 
der da giver de fornødne Anvisninger og derefter bærer 
Ansvaret for Vognenes Flytning, for at de staar inden-
for Spormærkerne, og for at de er tilstrækkeligt sikrede. 

13. For saa vidt det er nødvendigt at lade private 
Folk foretage F lytning af Vogne, skal dette foregaa under 
Stationens Kontrol, paa dennes Ansvar og med dennes 
Tilladelse. Foretager private Folk derimo_d Flytning af 
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J ernbanevogne, uden at Stationens Tilladels~ dertil er ind-
hentet , vil der , hvad enten der ved Flytnmgen er sket 
nogen Skade eller ej, være at ~øre Indberetning herom , 
bilagt med alle fornødne Oplysnmger t1l , at den paagæl-
dende kan drages til Ansvar efter Straffeloven. 

14. Naar det ved Reparation af Vogne, der henstaar 
paa Spo r, der ikke henhører under Maskinafdelingen, er 
uødvendigt, at Arbejderne opholder sig under Vognene, 
skal følgende F orsigtighedsregler iagttages: 

Intet saadant Arbejde maa foretages uden vedkom~ 
mende Stati.onsbestyrers Samtykke. _ 

Forinden '.1.'i.lladelsen gives, skal Stationsbestyreren 
træffe enhver fornøden Sikkerhedsforanstaltning, saaledes 
at den Vogn , paa hvilken der arbejdes, ikke paakøres 
under Rano·erino eller desl i00-e, eller paa anden Maade ud-

n b b "d sættes for at blive sat i Bevægelse, saa længe Ar eJ et 
vedvarer . 

Derfor skal den Sporstrækning, paa hvilken den paa-
gældende Vogn henstaar, alene eller i Række med andre 
Vogne, afspærres for enhver Tog1.Jevægelse, saavel ved 
Signaler (rødt Flag paa Vognrækkens yderste Vogne eller 
Stmidsignaler paa begge Sider af Vognrækken) som v~d, 
at Ado-angen til Sporstrækningen fra andre Spor saa vidt 
muliot forhindres ved Sporskiftestillingen (affaaset) , som 
ogsa~ ved, at fornøden Underretning gives Lederne af 
Rangerbevægelsen , Lokomotivføreren og andre Deltagere 
i Rangeringen . 

V ed Reparation af Vogne i rangerende Tog under 
Ophold ved P erron kan Anvendelse af Signaler bortfalde, 
naar Underretningen til Lokomotiv- og Togfører m. v. 
giver betryggende Sikkerhed .tnod ". ognenes Flytning. 

Statrnnsbestyreren bærer det fulde Ansvar for, at 
Sikkerhedsforanstaltninger er trufne paa betryggende 
Maade, og det er strængt forbudt de paagældende Arbej-
dere at blande sig deri, og da navnlig at stille eller af-
laase de omhandlede Sporskifter. 

Saa snart Arbejder af den her omhandlede Art er 
sluttede, skal vedkommende Arbejdere uopholdelig under-
rette Stationsbestyreren, som derefter sørger for , at Sik-
kerhedsforanstaltningerne hæves. 

Tognrns kiner- Nr. 48. Den ved Ordre Nr. 4 7 foreskrevne Bestem-
nes Ranr,:en ng · 1 S · 1 d f 

pari ~1e'nem- melse om, at Rangermgen paa nog e taboner e · es a·· 
w,ti one r Stationspersonalet, giver ikke disse Stationer lige saa lidt 

som andre Mellem stationer nogen Ret til at lade Togenes 
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Maski11er foretage Rangering, der egentlig er Stations-
arbejde, idet Rangering, der ikke direkte vedrører Toget, 
a 1 d ri o- maa foretages uden Togførerens Billigelse, da han 
alene kan afoøre , om Maskinen af H ensyn til 'fogets ret-
tidige Fremf~relse kan afse nogen Tid til eventuel F lyt-
ning af Stationens Vogne. 

Det er en Selvfølge, at Togføreren ikke bør nægte 
at foretage saadan Rangering, naar det kan ske, uden at 
Toget paaføres F orsinkelse. _ _ 

Det bemærkes udtrykkeligt, at den Omstændighed , 
at Stationspersonalet leder Rangeringen paa ~nkelte Sta-
tioner, ikke fritager 'l'ogpersonalet for at assistere , naar 
saadant forlanges af Stationsforstanderen. 

Det vil nemli o· som almindelig Regel blive forlangt , 
at Vogne fra Stationer , hvor der findes Medhj ælp·sperso-
nale (Portører ansatte eller private Stationskarle), skal 
være ranoered~ sammen og færdige ved Togets Ankomst. 

I R:glen vil Vogne . til ~dsretning være rangerede 
sammen, og kun naar 'l'oget 1 den Anledrnng ikke for-
sinkes, kan det være tilladt at bringe, :E. Eks., 2 Vogne 
ind paa 2 forskellige Spor, eller flytte en Vogn hen paa 
et bestemt Sted (Kvægrampe e. 1.). _ 

Stationsbestyreren bes temm er , hvor _ paa Stat1open 
Toget skal standse, og hvornaar Raugermge1_1 kan paa-
begyndes, samt om den pa~~egy_ndte Ran~errng bør af-
brydes for at tage et andet I og md eller lignende. 

N 49 \ T d k l fl t f. . 11 . b ·inges Sides por ved r. , ogne, er S a a 1811 8S 1a _e er I ' Nø rres1 rnd by 
til Sidesporet ved Nørresundby Cementfabrik, befordres PortJana-_ . R Cementlabnk til oo fra Nørresundby H avnestat10n ved dennes :,,anger- og privnte 

kb. P 1 · K 1 ], · ef'ter Re 0 -lerne Si d es po r paa mas 1118 og ersona 8, Og ØI'S8 _en S -..8 I . b . · - Ha·lsunclbanen 
for Særtog, saaledes at Havnestat10nen bemyndiges til at 
foretage Anordni.noer paa Driftsbestyrerens Vegne. 

P aa Aalborg-Hadsundbanen er anlagt følgende pn-
vate Sidespor paa den frie Bane : 

1) Mellem Vaarst og Kori.1drup et Spor ved Refsnæs 
K ær. 

2) Mellem Kongerslev og Bælum et ved Bjen egaardene 
oo· 

3) rnellen:;' de samme Stationer et_, ved T eglhuset. 
Sporene er kun bestemte for Gods 1 hele Vognlad-

nino-er oo er nærmest bestemt\:) for Transport af Tørv, 
b b . 1 d rr t hvorfor de kun vil være aabne, saa ænge er er ørv a 

afsende derfra. 
Ekspeditionen finder for Sporet ved Refsnæs K ær 
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Sted i Komdrup , for Sporet ved Bjerregaardene i Kongers-
lev og for Sporet ved Teglhuset i Bælum. Fragten be-
regnes for Forsendelser til Stationer nord fo r Sidesporene 
fra den nærmest syd fo r disse liggende Station og for 
Forsendelser til sydligere Stationer fra Stationen nærmest 
nord for Sidesporet. 

Saavel ved Afsendelsen som ved Modtagelsen bog-
føres Forsendelserne i de paagældende Stationers alminde-
lige Godshefter, men altid med Vedtegning om, at de 
er læssede ved Sidesporet, og den ekspederende Station 
maa paase, at der i Fragtbrevene ligeled s a 1 tid findes 
en tydelig Angivelse af, at Afsendelsen sker fra det paa-
gældende Sidespor. 

Vognbestillinger indgives til den ekspederende Station. 
Sidesporene er saavel ved Sporskiftetungen som ved 
Bukken aflaasode med alm indelige Sporskiftelaase. Tog-
personalet skal, naar der afhænges eller optages Vogne 
ved Sidesporene, være ansvarligt for , at Sporskiftet efter 
Rangeringen er rigtig stillet til Hovedspor og aflaaset i 
denne Stilling. Sporskifterne er forsynede med Sporskifte-
visere og »Aga « Blinklys, ligesom der er anbragt Afløbs-
sporskifter i begge Ender af Sidesporene, og Togpersonalet 
skal ligeledes være ansvarligt for , at disse Sporskiftet· 
altid, naar Rangeringen er endt, er stillede til Afløb. I 
den Tid af Aaret, hvor Sidesporene ikke benyttes, vil de 
blive spigrede og » Aga« Blinklysene inddragne. 

Sporsk ifternes Nr. 50. Sporskifterne skal holdes rene og velsrnurte. 
Smøring S • l . d G . 

Sporskifte-
visere 

mønngen rnaa s rn 111111 st 1 xang ugentlig. 
Det er Togpersonalets Pligt at indberette paa Tog-

rapporten, hvis der træffes Mangler i saa H enseende. 

Nr. 51. Efterhaanden som der paa Stationerne an-
bringes Sporskiftevisere ved Sporskifter i Hovedspor, skal 
disse holdes belyste ved Togtid i Tiden mellem Solnedgang 
og Solopgang, og maa det iagttages, at samtlige Spor-
skiftev isere, der li gger i det eller de paagældende Too-s 
Togvej , er belyste, uanset om Sporskifterne er med- ell~r 
rnodgaaende. 

stationernes . Nr. 52. Stationsbestyrerne holdes ansvarfore for, at 
Rentroldelse, S d ld Opvarmning, tat10nerne ste se ho es j ren og ordentlig Stand. For-

uden den daglige Rengøring rnaa der mindst en Gano· 
maanedlig foretages Skuring af Gulve, Afsæbning og Af. 
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tørring af oliemalet 'l'ræ- og Murværk, Afstøvning af alle 
ikke oliernalede V ægge. Mindst en Gang ugentlig maa 
Vinduerne poleres , Stationspladsen befries for Halm og 
Urenheder, og Ballasten foran Stationen rives. Pakhuset 
maa mindst en Gang om Maaneden fejes . Udtømningen 
af Klosetspande sker for indvendige Klosetter mindst to 
Gange og for udvendige en Gang ugentlig. Pissoirer 
maa daglig udskylles. 

Efter Snefald maa Perronerne, Sporskifterne og Ad-
gangspladsen foran Stationen befries for Sne. Dette Ar-
bejde paahviler Stationerne, og kun efter Initiativ af 
Baneafdelingen vil der under særlige Forhold blive ydet 
nogen Assistance i nævnte Retning. 

Stationspladsen vil i Sommertideu nogle Gange blive 
grundig rengjort for Ukrudt m . m. vod Baneafd elingens 
Foranstaltning. Renholdelsen af Pladsen i Mellemtiden 
paahviler Stationerne. Særlig bør Styk-kct nærmest Sta-
tionsbygningen holdes i Orden ved hyppig Lugning og 
Rivning m . 111. Dog et· det ikke nødvendigt, at Stykket 
indenfor Stati.onsmærket (naar lige undtages den ovenfor 
nævnte Strækning ved Stationsbygningen) er bedre ren-
holdt end Strækningen udenfor. Baneafdelingen skal 
for Stationerne: Fj erritslev, Aabybro, N. Sundby H. , Dron-
ninglund, Ørsø, Dybvad, Hørby, Sæby, Frederikshavn G., 
Aalborg G. , Hadsund N., Nibe og Hvalpsund samt for 
de Stationers Vedkommende, der bestyres af Ekspedi-
tricer, besøtge saavel hele Renholdelsen af Stationspladsen 
som den ovenfor nævnte Snekastning. 

Indfyringen i Kakkelovnene i Tjonestetokalerne er 
en Tjenestepligt for Portørpersonalet . 

Temperaturen i Ventesalene maa være rn.indst 14 
Gr. Celsius 30 Min. før og 30 Min. efter hvert Tog. 
Dette gælder ogsaa for Morgentogenes Vedkommende. 
Rengøringen af Ventesal maa for Sommerens Vedkom-
mende være ·tilendebragt senest Kl. 7 Morgen, om Vin-
teren Kl. 8. De paa Stationerne til Ventesalene leverede 
Thermometre skal anbringes saaledes, at der mellem 
Gulvet og Glaskuglen er en H øjde af 1,5 Meter. En 
Ventesalslampe skal holdes tændt om Morgenen fra Tje-
nestens Begyndelse til Solopgang og om Eftermiddagen 
fra Mørkets Frembrud til 'l'jenestens Slutning; øvrige 
Lamper rnaa være tændte senest 30, Semaforlygten senest 
15 Minutter , inden rrogets planmæssige Ankomsttid. 

Opslag og Bekendtgørelser maa kun anbringes paa 
Stationerne efter Driftsbestyrerens Ordre. 



Inventnrie· 
liste n 

40 

Der vil blive tilstaaet Stationerne et Beløb , maaneds-
vis forud, til Bestridelse af Udgifterne til Kontorhold , 
Rengøring, Opvarmning og Belysning af tjenstlige Lokaler. 
De Genstande, der skal anskaffes af Stationerne, er som 
Regel: Blæk , Blækhuse, Blyanter , Belysningsvædske, 
Brændselskasser med Skovl, Brændselsmateriale, Gulv-
sand, Glas, Ildtøj , Kalendere, Kridt, Klister , Knappenaale, 
Koste, Kasseroller, Linealer, Lampeglas, Lampekupler, 
Lampesakse, Lygteglas, Lak, Lampevæger, Papir, Penne, 
Penneholdere, Pudsningsmateriale, Præsenterbakke med 
Glas, River , Ruder i Bygninger og Inventaricgenstande, 
Sværte, Sejlgarn, Soda og Sæbe til Rengøring af Lokaler, 
Skovle, Sakse, Spyttebakker, Traad, 'rændstikkcr, Nøgler 
til Døre m. rn. 

Der er i Kontorholdet tillagt et passende Beløb for 
ituslaacde Ruder i Stationsbygninger (heri niedregnet Ud-
huse og Varehuse) og i Inventariegenstande. 

Ved Baneafdelingens Foranstaltning vil Kakkelovne 
og Komfurer i Tjenestelokaler og Tjenesteboliger blive 
rengjorte og istandsatte 1 Gang om Aaret efter Vinterens 
Ophør. Skulde Rensning eller mindre Reparationer, saa-
som Indmuring af Sten o. 1. , i Mellemtiden blive nød-
vendig, maa Stationerne selv lade saadant foretage og 
afholde de dermed forbundne Udgifter af Kontorholds-
vederlaget. 

Stationsbestyrerne maa føre specificeret Regnskab 
over Udgifterne ved Kontorhold, Opvarmning og Belys-
ning af tjenstlige Lokaler. 

Regnskå bet, der maa være bilagt Regninger, skal paa 
Forlangende indsendes til Driftsbestyreren. 

Nr. 53. Inventariclisten maa føres a jour med Til-
og Afgang og maa for de nummererede Genstandes Ved-
kommende i Vedtegningsrubrikken indeholde Oplysning 
om disses Nummer. 

Stationerne er ansvarlige for "rilstedeværelsen og den 
gode Behandling af de dem leverede Inventariegenstande. 
Ønskes nogle af disse førte til Afgang, maa det kun ske 
efter Driftsbestyrerens skriftlige Tilladelse, der opbevares 
og - sammen med de blaa Følgesedler, der ledsager 
Inventariegenstande ved Udsendelsen - indsendes med 
Inventarielisten ved Driftsaarets Udløb. 

I 
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Nr. 54. Naar Inventariegenstande - de paa Inven- dJ::1!rr~1~;n. 
tarielisten nævnte - trænger til Reparation, kan Sta- tariegen -
tioner, Holdepladser og 'l'rinbrædter lade en saadan fo re- ~l~~~;·r:y~-
tage, for saa vidt Mangelen kan afhjælpes paa Stedet og 
den ikke medfører en Udgift af over 3 Kr. 

En Undtagelse finder dog Sted for 'Telefonapparaters 
Vedkomm ende, der altid istandsættes ved Henvendelse 
til Baneafdelingen. 

Kan Mangelen ikke afhjælpes paa Stedet, eller med-
fører den en Udgift af over 3 Kr. , indsendes Rekvisition 
paa Reparationen til paagældende Afdeling. 

Hvad enten der til paagældende Afdeling indsendes 
Rekvisition eller Regning paa det præsterede Arbejde, mna 
der samtidigt oplyses, hvorledes den skete Beskadigelse 
er opstaaet. Disse Oplysninger maa ikke angives paa 
selve Regningen, men skal gives paa Meddelelser , der ved-
hæftes. Regningen skal, bi lagt Rekvisitionen, sendes til 
Rekvirenten , der attesterer Arbejdets Udførelse. Denne 
Attestation foretages ved i Regningens øverste høj re 
Hjørne med Blæk at anføre Ordet »Attest« samt ved-
kommendes Underskrift. 

Stationsbestyrerne samt andre Beboere af Tjeneste-
boliger maa føre nøj e Tilsyn med, at Bygningerne holdes 
i forsvarlig Stand, og foranledige, at Mangler , saavel 
større som mindre, afhjælpes snarest. 

Den , der i H enhold til ovenstaaende har 'l'ilsynet 
med vedkommende Bygnings '11lstand, maa derfor snarest 
ved skriftlig Rekvisition til Baneafdelingen drage Omso rg 
for, at Manglerne afhjælpes. Saa længe saadan Rekvisition 
ikke er afsendt, har Brugeren af Bygningen Ansvaret for 
tilstedeværende Mangler. 

De Mangler og Forsømmelser , der saaledes hyppigst 
forekommer, bestaar i, at Skudrigler paa Døre ikke er 
anbragte i de for dem bestemte Huller , at Døre, og da 
navnlig Yderdøre, ikke holdes lukkede udenfor Togtid , 
at Hullerne til Skudrigler, Risterum ved Døre og Afløbs-
huller fra disse ikke holdes rene, samt at Skarnkassers 
Laag ødelægges ved at lade dem falde ned mod Skarn-
kassen o. s. v. 

For de i Tjenesteboligernes Døre værende Nøgler er 
vedkommende Bruger ansvarlig og maa, saafremt der ved 
Boligens Aflevering til en Efterfølger mangler Nøgler, 
erstatte disse. · 

Kloakbrønde skal renses en Gang ugentlig. Grøfter 
og H egn samt Pladsen om 'rjenestehaver maa ikke bruges 
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til H enlæggelse af Affald; dette skal altid bringes til en 
Skarnkasse. 

De paagældende Afdelingers foresatte skal paase, 
at disse Bestemmelser nøje overholdes, samt at alle Ved-
kommende i det hele taget viser tilbørligt H ensyn , V ar-
somhed og Interesse lige overfor Banernes Bygninger . 

Rekvisitioner paa Istandsættelse af mindre Mangler 
ved Vogne (Vinduesremme, Vognlygter, Ruder, Gardiner 
m. m.) indsendes til Maskinafdelingen, Aalborg. Denne 
er bemyndiget til at lade Endestationerne foranledige disse 
afhjulpne, og Regningen herover maa efter Attestationen 
indsendes til Maskinafdelingen. 

Maskinafdelingen , Baneafdelingen, Stationerne Fjer-
ritslev, Nørresundby H., Sæby, Frederikshavn G., Had-
sund, Aars og Nibe gøres opmærksomme paa, at Reg-
ninger over Varer skal fra Leverandørens Side indsendes 
til Afdelingerne eller Stationerne. Hos disse forsynes R eg-
ningen med K ontoangivelse og Attestation. Regningen 
maa kun omfatte een Konto og maa altsaa eventuelt om-
skrives, hvortil Formular Nr. 201 anvendes. 

Det skal fremgaa af Regningen, hvortil de paagæl-
dende Sager er anvendte eller skal anvendes . Er der 
ikke Plads paa Regningen til at angive saadant (ved en 
kortfattet Blyantsnotits), lader Afdelingen eller Stationen 
de paagældende Rekvisitioner følge med til Driftsbesty-
reren . Naar Regningen er tilstrækkelig oplysende, be-
høver Rekvisitionerne ikke at m.edfølge. 

Regningerne maa i H enseende til Format nødig 
være mindre end kvart Bikubeformat. 

Afskrift af de gældende Underkonti maa eventuelt 
forlanges fra Driftsbestyreren. 

Flagnin g Nr. 55. Uden særlig Ordre Hager sam_tlige Stationer 
paa følgende Dage : 

N ytaarsdag, 
1. og 2. P aaskedag, 
Kristi Himmelfartsdag, 
1. og 2. Pinsedag, 
1. og 2. Juledag og 

paa D. M. Kongens og Dronningens, H. K. H . Kron-
prinsens og H . M. Enkedronningens Fødselsdage samt 
Grundlovsdagen og Valdemarsdagen (15. Juni). 

Desuden er det den enkelte Station tilladt at Hage 
ved særlige Lejligheder, hvor andre Autoriteter og offent-
lige Institutioner Hager. 
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Nr. 56. Overalt, hvor det er tilladt at forkorte Sta-
tionernes Navne i tjenstlige Korrespondancer , skal føl-
gende Forkortelser anvendes: 

Fjerritslev ....... . 
Skræm . . . ... . .. . . 
Bonderup ....... . 
Skovsgaard . .... . . 
Brovst ... . .. . . .. . 
Halvrimmen .. . .. . 
Arentsminde . . . .. . 
Birkelse ... . . . .. . . 
Ryaa ... . . . .. . .. . 
Aabybro .. . . .... . 
Knøsgaard ..... . . 
Biersted .. .. . .... . 
Vadum ......... . 
Nørresundby S ... . 
Aalborg Stbst . : .. . 
Aalborg G . ..... . . 
Nørresundby H . . . 

C ... . 

Vodskov . ... . .. . . 
Langholt . . . ..... . 
Staa .. .... . ..... . 
V. Hassing ...... . 
Gandrup . ....... . 
Ulsted . ... . .. . .. . 
Rørholt .. . . .. ... . 
Dronninglund .. .. . 
Ørsø ............ . 
Asaa .. . ... . . .... . 
Agersted .. . . .. . . . 
Præstbro .. · .. . ... . 
Dybvad ... .. .... . 
Hørby . ...... ... . 
Volstrup .. ... .. . . 
Sæby ..... . .. . .. . 
Understed ....... . 
Bangsbo . .. . .. .. . 

Fl 
Sm 
Bo 
Sg 
Br 
H m 
Arn 
Bk 
Ry 
Aab 
Kn 
Bi 
Va 
Ns 
Ab 
Ag 
Nh 
Nc 

Vo 
La 
St 
Vh 
Ga 
Ul 
Rø 
Dr 
Ør 
Sa 
Ad 
Pr 
Dy 
H ø 
Vl 
Sæ 
Un 
Bn 

Frederikshavn G .. Fg 
S .. F h 

Hvalpsund .. .. . . . Hv 
Ullits . ... .. ...... Ut 
Fandrup . . . . . . . . . F n 
F arsø ............ Fa 
Holme . .. .. .... . . Ho 
Havbro .. ....... . Ila 

· Aars ... . .. .. . . ... As 
Blmro .. . . .. . ..... Bl 
Vægger . .... . .. . . Væ 
H alkjær ......... . Hk 
Sebbersund . . . . . . . Sb 
Lundbæk .. . . .... . Lu 
Nibe ............. Nb 
Binderup . . . . . . . . . Bp 
Sønderholm . . . . . . Sø 
Godthaab . . . . . . . . Gh 
Svendstrup . . . . . . . Sn 

Gug . ........ . ... Gu 
Gistrup ._ . . . . . . . . . Gi 
Klarup . .. . . .. . ... Kl 
Storvorde . . . . . . . . . Sv 
Sejlflod . . . . . . . . . . Sf 
Gudumholm . . . . . . Gm 
Vaarst . . .. . . ..... Vaa 
Komdrup ... . . .. .. Km 
Kongerslev . . . . . . . Kg 
Bælum .. .. .. . . .. . Bm 
Solbjerg. . . . . . . . . . Sl 
Veddum ... .. .... Ve 
Skelund ........ .. Sk 
Visborg . .. ... . . .. Vi 
H adsund Nord . . . . Hn 
Hadsund Syd . . . . . Hds 

Stationsfor-
kortelser 

Nr 57 Den i SikkerhedstJ· enestens § 30 paabudte Af. 0 1' Tilbage-• . • , m elding af Tog Af- og Tilbagemelding af rog skal finde Sted mellem 
samtlige med Sidespor forsynede Stationer og Holdeplad-
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ser , for saa vidt de paagældende Stationer oo· Holde-
rladser har direkte 'relefonforbindelse - udei Omstil-
lmg - _med hina:1den, sa1:1t fra og til Bangsbo. Kan 
den Stat10n, hvortil Afmeldnwen skal ske ikke vækkes 
afmeldes Tog~\ til den dereft~r føl~end~ Station, og det 
J?aagælgende I og underrettes s kr 1 f t l 1 g om det fore-
faldne, hvorefter Toget fremføres med Forsigtighed. 

N am' en Stat10_n fors'°mmer at tilbagemelde et 'rog, 
skal den bagved liggende Station affordre den en Til-
bagemelding. 

Efter sidste Aftentogs Ankomst til Endestationen 
meldes de~te straks til Aalborg G. Station. 

Endvidere skal efternævnte Stationer pr. Telefon 
melde 'rogenes Afgang til bevogtede Overkørsler : 

Ørsø til Overkørslerne ved Skelo-aardei1 
Dybvad » Sæby Landevej , 

0 
' 

Hørby » Bivejen ved »Haven «, 
Volstrup nordgaaende 'l'ogs Afo-ancr til Knæverhede 
Sæby ~ydgaaende Togs Afgang° tii°Knæverhede, ' 
Frederikshavn G: til V ?gterl~uset for Tornshedevejen 

og Bangsbo K1ldeveJ og til Vogterhuset for Peter 
Møllers ? ej, ~oktyedvej og Baadebæksvej, 

Nibe til Nibe Landevej , 
~ongerslev " Nørre-Kongerslevvejen . 

Meldmgen skal afgives samtidig med, at Stationen 
afmelder respektive modtager Afmelding for det paaoæl-
donde 'l'og. b 

Skulde Afmeldingen imidlertid udeblive maa Over-
kørslen s~lvfølgelig alligevel bevogtes, og d~t bemærkes 
udtr_)'.kkehg, at Vogterens eller Vogterslæns Ansvar ikke 
formmdskes af denne Grund. 

Vog nmeldinger N 58 M dd 1 1 · , 1 , , r. . . e e e se om , ogne, der skal optages af 
l_ogene, afgives pr. rr elefon som Depesche eller skriftlier 
t il Ende s tation e n. Det angives 1 Meldino-en om de~,· 
er Skruebremse blandt Vognene. Meldinget f~rmuleres 
f . Eks. saaledes : . 'r og 6 Fl. 
1 Vogn Kvæg Nørresundby H. , ikke Skruebremse. 

(Stationsnavnet .) 
eller 

1 Vogn Svin Aars, 
Tog 46 Ag. 
Skruebremse . 

(Stationsnavnet. ) 
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Det bemærkes udtrykkeligt, at Vognene skal meldes 
til Endestationen , for at der før 'l'ogets Afgang kan haves 
et Skøn over, hvi lke Vogne 'l'oget kan medtage, og hvilke 
der pør efterlades. Tomme Vogne, der af Vognfordeleren 
er bortbeordrede til Befoi,dring af lev . Dyr, skal meldes 
som tomme Kvægvogn e. Meldes Vogne ikke til Ende-
stationerne, udsætter Stationerne sig for , at Vognene 
efterlades. 

Selvfølgelig vil det kunne tænkes, at f. Eks. 1 Vogn 
med lev. Dyr først bestilles og læsses saa sent, at Mel-
ding til Togets Udgangsstation er umulig. 

Det bliver da Togførerens Sag at afgøre , om en 
saadan senere meldt Vogn kan medtages. , 

Af H ensyn til Viderebefordringen af Vogne paa 
'rhisted-Fjerritslevbanen er det nødvendigt, at Aalborg G. 
Station ved Fjerritslevtogenes Afgang melder til Fjerrits· 
lev Station, hvilke Vogne Toget bringer udover Fjerl'itslev, 
og at 'J'ogføreren for de Vognes Vedkommende, der af-
eller tilm eldes undervejs, supplerer Meldingen snarest 
muligt. Meldingen maa indeholde Oplysning om Antal 
Vogne, Bestemmelsesstation, Ladningens Art og Antal 
Skruebremser . Stationernes . Opmærksomhed henledes paa, 
at Vogne, der ikke er meldte til Togets Udgangsstation, 
er udsatte for ikke at blive viderebefordrede fra Fjerrits-
lev med første Tog. 

Nr. 59. Ved Læsningen af Vogne med Stykgods 
(Pakvogne) bliver det at iagttage, at V ægten fordeles lige-
ligt over hele Vognen, at Gods til samme Station læsses 
sammen, samt at Gods til den længst bortliggende Station 
læsses bagest og nederst i Vognen , Gods ti l den nærmest 
liggende Station læsses forrest og øverst i Vognen. Fade, 
der indeholder flydende Varer , maa, saafremt de ikke staar 
oprejste, befæstes ved Kiler , og Stykgods maa overhovedet 
læsses og stuves med Omhu, saa at det ikke under Kør-
selen eller ved Rangering er udsat for at falde ned og 
beskadiges. Læsses der Ekstra-Pakvogne, maa det til-
stræbes, at alt Gods til e e n S t a ti o 11 læsses sammen i 
e e n Vogn, og at Læsningen arrangeres saaledes, at større 
Partier til enkelte Stationer læsses sammen i een Vogn, 
saaledes at den om fornødent kan udsættes undervejs. 
Dog bør der tages H ensyn til Stationer med kvindelig 
Betjening, saaledes at Stykgodsvogne saavidt muligt ikke 
udsættes paa saadanne Stationer. 

Naar saadanne Vogne udsættes, paahviler det An-

Læsning af 
Vogne 

Sty kgods 
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komststationen hurtigst muliot at faa det for den bestemte 
Gods udlæsset og eventuelt ~ideresende Voo·nen til næste 
~ dlæsningsstation; som Regel maa udsatte Stykgodsvogne 
videresendes med første 'l'og efter Udsættelsen. 
. Skønn~s der at være rimelig Grund dertil , kan Par-

tier pa~ l bOO k.g Gods og derover (bedømt efter hvor 
vanskeligt det vil være at udlæsse Godset) læsses i særlig 
Vogn, men der maa anvendes den største Økonomi ved 
Ben,yttelsen af_ Vo~n~, og de maa f. Eks. ikke benyttes, 
fordi en Læsnmg 1 \ ogn er lettere for Forsenderen end 
at aflæsse Godset i Pakhuset. 

Vognladnitu,s- Stat· , J · t t d ,;7 d · gods - . ,~one1ne 1ar a paase, a e , ogne, er stilles 
til Raad,ighed for Forsenderen, er tilbørliot ren O'J·orte oo· 
t P , ·1 D l , b O ) h a rese!mmger t1 æ mmg . af Vognene er hele. N aar 

der 1?e~t1lles Vogne med Presenninger, skal di sse leveres 
samtidig med Vognene. 

Det maa paases, at Vognene læsses efter de fore-
skre_vno Regler mod H ensyn til Læssets Fordeling, F orm , 
Omfang, dets Befæstelse og Afstivning, at Vognene ikke 
læsses ud over dere~ 1?::oroevne (Bæreevne findes paamalet 
hvei: Vogn), men tillige, at Bæreevnen udnyttes bedst 
muligt, og at Vognfjedrene belastes ligeligt samt at ino·en 
Del af .Læsset rager ud over Bufferhylstre;rn. Naar G~ds 
læsses 1 aabne Vogne op over Vognsiderne eller Enderne, 
!naa det paases, at det er forsvarligt afstivet, saaledes at 
mgen Del af det kan tabes under 'l'ransporten. 

Der maa føres nøje Ti lsyn med, at de i Godsregle-
rnentets § 3 under Nr. 7 nævnte Genstande, hvoriblandt 
findes . Hø og H alm, naar de er uindpakkede, el' fuld-
stændig dækkede under Befordringen. Anvendes der 
aabn~ Vogne med 2 eller fl ere Presenninger, skal den 
ene ligge et saa stort Stykke ind over den anden at intet 
som he~st af Varen er udækket, hvorhos det, n'aar fl ere 
Prese1;1nmger anvendes, ofte vil være nødvendigt at sam-
menbmde de for Enderne anbragte Presenninger foroven. 

Da det er forbundet med Brandfare at sende Tørv i 
aabne Vogne uden Presenning, og Banen ikke kan levere 
Presenninger ti l Dækning af Tørvene maa man o·øre 
Effek'tuering af en Yognbestilling afh~ ngig af, at 

O 
Af-

senderen enten selv dækker Tørvene mod eo·ne Presen-
ninger eller afgiver Erklæring om, at han °hæfter for 
eventuel Brandskade, der er en Følo-e af at 'l'ørvene for-a , h , 
sen es 1 aabne Vogne uden Presenning. 

Naar fremmede Vogne med for stor Belastning skal 
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føres over Banerne, rnaa de omlades paa Overgangssta-
tionerne. -y ogne med brandfarligt Gods skal dækkes med Pre-
senn1n o·er. 

N:ar aabne med Presenning dækkede Vogne afleveres 
fra Forsenderen, er det Afsendelsesstationens Pligt at 
paase at -Presenningen er anbragt paa bedste Maade og 
navnlio· saaledes, at der ikke kan danne sig Fordybninger 
i den °hvor ReO'twand kan blive staaende. Leverer J ern-
bane~ i Mano·el af aabne Vogne lukkede til Befordring 
af Gods, der :ifølge dets Natur sædvanlig forsendes i aabne 
Vogne, betales kun Fragt for aaben Vogn, og rnaa Fragt-
brevet da tilføres Bemærkningen »Aaben Vogn forlangt«. 

Saafremt de Genstande, der skal læsses, er for lange 
for en V ocrn maa der til 'fransporten anvendes 2 eller 
fl ere Vogn~. ' H ertil skal der i Almindelighed anvendes 
Vogne med Tømmerskamler, ud over hvilke Læsset dog 
altid maa række mindst 50 ctm. 

Anvendelsen af almindelige aabne Godsvogne til 
saadanne Forsendelser maa kun finde Sted, naar 2 Vogne 
er tilstrækkelige, og kun naar Læsset ikke efter de fore-
skrevne Regler kan eller maa hvile paa Tømmorskamler, 
og da under Iagttagelse af følgende Bestemmelser: 

1. Læsset skal hvile paa Strøer, saaledes at det intet 
Sted kommer Vognbunden nærmere end 10 ctm. 

Af Strøer maa der kun findes 1 Stk. .i hver af 
Vognene, saa vidt muligt anbragt paa Midten tværs 
paa Vognbundens Længderetning. Strøerne maa 
være saa lange, at de naar ud over Vognenes Længde-
dragere, ~ : indtil 5 a 8 ctm fra Vognsiden. 

Tykkelsen af de forskellige Vognes .strøer skal 
forøvrigt være saaledes, at Vognenes mulige forskel-
lige Bundhøjder udj ævnes. 

2. Naar Læsset :fylder Vognenes hele Bredde, skal der 
omtrent midt paa hver Vogns Længdesider anbringes 
og solidt fastgøres lodret stillede Strøer, der kan 
holde Læsset frit af Vognsiderne. Er Læssets Længde 
11-12 5 Meter maa Sidestrøerne være mindst 13 ctm 
tykke ; 'er dets Længde 9-11 Meter, maa Sidestrøerne 
være mindst 10 ctm tykke, og for Længder 1mder 
9 Meter mindst 8 etrn tykke. Strøernes Bredde maa 
være mindst 16 etm. 

3. Ved Anvendelsen af saakaldte Underløbere for lange 
Genstande skal det altid iagttages, at Underløberne 

Lange Gen-
stande 



Svære Kø re-
tøj er 
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er fuldstændig fr i og uafhængige af Læsset. Læsset 
maa derfor ved Hjælp af et passende Antal Bund-
og Sidestrøer holdes frit af Underløbernes V OO'nbunde 
og Sider. Samtlige Strøer maa kun finde~ i den 
Vogn , hvori Genstandene er læssede, og mindst have 
do ovenfo r under 1 og 2 anførte 'l'ykkelser. 

Tomme Vogne maa aldrig, hverken i. Tog eller 
under Rangering, føres sammenkoblede med Stænger. 

Strøerne skal leveres af Forsenderne. 
~trøeme maa u}?-der ingen Omstændigheder spig-

res til Vogn enes S1debeklædmng eller Gulv, men 
skal spigres eller surres fast til Læsset samt even-
tuelt forbindes indbyrdes . 

Foruden ovenanførte Besternrnolso r, der ogsaa finder 
Anvendelse paa Forsendelser i gennerngaaend e F orbin-
delse, gælder endvidere nedenstaaende : 

Saafremt Godset skal befordres med enkeltsporede 
F ærger , maa Strøerne være saa tykke, at Læsset paa intet 
Sted kommer Vognbunden nærmere ond ca. 26 ctm. 

Med H ensyn til Transporten af lange Genstande, 
der skal befordres mod de dobbeltsporede Dampfærger 
(København- Malmø og K orsø r- Nyborg) , bomærkes: 
at Sammenlwsning uf almindelige Godsvogne ikke maa 

finde Sted, 
at der ti l saadanne Transporter vil være at anvende 

Vogne af Statsbanernes Litra Tb og Te sammen-
koblede med de fo r di sse Vogne særligt bestemte 
Trækstænger , og 

at for saa vidt Læsset er af den Beskaffenhed at Under-
løbere kan anvendes, vil Læsset kunn e anbringes paa 
en alrn indelig Godsvogn , naar Bundstrøorne gøres 
26 ctrn tykke som ovenfo t· anført, medens Sidestrøe r-
nes Tykkelse efter Omstændighedem e rnaa fo røges 
yderligere end foran anført, under H ensyn til Længden 
af de læssede Genstande og Vognenes PassaO'C' o·ennem 
Kurverne paa Darnpfærgem es Spor. 

0 
"' 

· Til Brug ved _Af:- og P aalæsning af F lytteomnibusser 
o. 1. svære KørctøJ er er der anskaffet een og vil sen ere 
blive anskaffet endnu een transportabel Rampe. Den 
allerede ansl~affede er sta~ion~rot i ~ørresun_dby H. , og 
den senere t1lk_ommende v1l blive statrnneret 1 Aalborg G. 
De kan rekvuercs gennem Baneafdelingen i Nørre-
sundby H . eller Aalborg G., men da der til Forsendelsen 
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udkræves særlig Vogn, og Læsning og Forsendelse tager 
nogen 'Tid, rnaa Rekvisition indsendes et Par Dage, for-
inden Rampen skal bruges. 

Det paahviler Forsenderen at levere fornødent Mand-
skab til Rampens Aflæsning af den J ernbanevogn, hvor-
paa den ankommer, Opstilling, Nedtagning og Paalæsning 
paa J ernbanevogn, men Stationerne maa være behjælpe-
lige m ed Opstillingen, navnlig for saa vidt angaar at give 
fornøden Vejledning. 

Afgiften for Benyttelsen af Rampen fastsættes til 
25 Kr. pr. Vogn, selv om der i Vognen findes flere Køre-
tøjer , og Beløbet opkræves af Stationen og føres til Ind-
tægt under »forskellige Indtægter «. 

Indtil Meddelelse modtages om, at Rampen i Aal-
borg G. er disponibel, maa ogsaa de sønqenfjordske Sta-
tioner rekvirere Rampen i Nørresundby H . 

Efter Afbenyttelsen bør Rampen forblive paa den 
paagældende Station, indtil den forlanges sendt derfra af 
Baneafdelingen , der altsaa maa holde sig a jour med, 
hvor Rampen til enhver Tid befinder sig. 

H erefter vil der ikke mere kunne forventes bygget 
Ramper af Skinner og Sveller af den lokale Baneafde-
lings Folk. 

'ril Læsning med H ø Halm Tobak Bark 'l'ang Bestem~elser 
, ' ' ' ' for Læsning af 

Lyng, Klude, Papir o. lign. saavel løst som i pressede Hø og _Halm 

Baller skal saa vidt gørligt anvendes Vogne med høje 0
· hgn . 

Sider - mindst 900 mm ved Forsendelser til Indlandet 
og 1 m ved Forsendelser til Udlandet - eller med høj e til 
Vognene hørende Sidestøtter. Anvendelse af private Side-
eller Endestøtter forbydes. 

Læsset maa sikres mod Ildsvaade ved gode Presen-
ninger , der paa Vognens Side- og Endevægge befæstes 
saa omhyggeligt, at Vinden intetsteds kan løfte dem op. 

Forinden Presenningerne anbringes, skal Læsset be-
hørigt besnøres for at forebygge Forskydning. Naar 
Læssetræ ikke anvendes, skal Læsset paa langs have to 
Besnøringer fra Buffer til Buffer og paa tværs af Vognens 
Længderetning to , eventuelt - efter Vognens Længde -
flere Besnøringer. Desuden skal Læsset og Presennin-
gerne snøres fast sammen og befæstes til Vognen paa to 

. Steder ved Hjælp af Tov tværs paa Vognens Længde-
retning. Denne Besnøring anbringes uden paa Presen-
ningerne. rril alle Besnøringer skal 'l'ov eller stærkt Line-
gods anvendes. J erntraad maa ikke benyttes. Ejheller 
maa anvendes ·Reb eller Linegods fremstillet af Papir, 
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hvor Besnøring;en er. udsat for Vejrligets Indflydelse, idet 
nævnte Besnørmgsmidler ved at blive vaade svækkes i 
en saadan Grad, at de bliver uden Værdi som Fasthol-
delsesmiddel for Læs og_ Presenninger. Læsningen maa 
være fa~t, og alle Besnørmger_ over Læsset strammes godt. 
Presennmgerne maa under mgen Omstændio·heder an-
vendes som Fastbindingsmiddel. 

0 

Da Læsset erfaringsmæssigt synker sammen under-
vejs_, og _da n~rlig press~de Baller har Tilbøjelighed til at 
udvide ~ig, bhver Læsset bredere, end Profilet tilladei< og 
Presennmgerne udsættes derved for Beskadigelse. Statio-
nerne bør derfor ikke tillade, at Hø, Halm m. v. læsses 
til Profilets _yderste Grænse, men der maa ved Læsningen 
være et Spillerum paa 80 mm til begge Sider. 

Ved Læsningen til Udlandet af Vogne med Side-
vægge eller Sidestøtter a,~ mindre Højde end 1 m skal 
de~·, forinden Presenning paalægges, oven paa Læsset an-
brmges et over hele Længden rækkende Læssetræ som 
ved Hjælp af Tov, der befæstes til Bufferkurven~ eller 
andet Sted, trækkes haardt ned ved begge Ender. 

. I i_ndenlandsk Forbindelse kan Vogne med 900 mm 
høJe Sidevægge anvendes uden Benyttelse af Læssetræ 
men har Y æggene mindre Højde end 900 mm, skal 
Læssetræ bgeledes anvendes her. 

Tyske, fireakslede Godsvogne uden Sidevægge (Litra 
S. S.), som er særligt bestemte til Forsendelse af Lang-
gods, samt andre fremmede Vogne af tilsvarende 'l'ype 
maa ikke benyttes til Forsendelse af de ovennævnte Va-
rer, hve~ken i løs 'filstand eller. i pressede Baller. 

Denmod kan . a_ndre fre~nmed_e, fireakslede Vogne, 
saavel lav- som høJfj ælede, stilles til Raadighed. Danske 
TG-Vogne maa ikke benyttes til Befordring af løs Halm 
Hø m. v. til Tyskland. ' 

I lokal Forbindelse kan det i ovenstaaende Stykke om-
handlede Læssetræ bortfalde. 

Endvidere bemærkes, at Udgifter ved eventuel Om-
læsning og Besnøring af Vogne, der ikke har været læsset 
i Ov;erensstemmelse med de i nærværende Ordre oivne 
Bestemmelser, vil blive belastet Forsendelsen og opk;ævet 
hos Modtageren. 

Be;,?tf!1~~\1 Nr. 60. Frimærkepakker samt Ekspres- og Ilgods 
Gods- befordres med alle 'l'og. 

forsendelser H . 
ar ei~ Station over 500 kg letfordærvelige Varer 

til Indlæsnmg, maa Toget underrettes i Forvejen saa 
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tidlig som muligt, og helst førend det forlader Udgangs-
stationen . Ønsker en Forsender af letfordærvelige Varer 
paa hvidt Fragtbrev at fraskrive sig Retten til den hurtigere 
Befordringsmaade, skal dette ske ved at •give Fragt-
brevet en Paategning herom skreven med Blæk og for-
synet med Dato og Underskrift. Sendingen behandles da 
som almindeligt Fragtgods. Angaaende øvrige Bestem-
melser om Godsbefordring henvises til Tjenestekøreplanen. 

Nr. 61. Paa Stationer som bestyres af Mænd skal In~- og Ucllæs-
. ' . ' mng af Gods 

Stykgods, der skal mdlæsses i 'fog under Opholdet paaEft d 
. . · ersyn un er 

Stationen, rnden 'l'ogets Ankomst være anbragt paa Pak- uvejr 

husperronen, og Stykgods, der udlæsses, anbringes af Tog-
personalet ligeledes paa Pakhusperronen. 

N aar der derved vil paaføres et 'l'og Forsinkelser af 
Betydning, maa 'l'og paa saadanne Stationer ikke foretage 
Rangering for at faa Stykgodsvognen til Pakhusperronen , 
naar det kun drejer sig om Ud- eller Indlæsning af 
enkelte Stykker Gods, der er let haandterlige, idet saa-
danne da ind- eller udlæsses paa selve Perronen. 

Godset i Pakhuset skal placeres ordentligt og for-
svarligt og skal jævnlig konfereres med de paa Stationen 
henliggende uindløste Fragtbreve. 

Under Uvejr maa Stationerne efterse, om der i Pak-
huset er Utætheder (ved Døre, Vinduer, Gulve, Tago. s. v.), 
som kan tillade Vand, Sne eller lign. at komme ind i 
Pakhuset og beskadige Godset, og da sørge for, at disse 
tilstoppes, eller at Godset paa anden Maade beskyttes 
mod Uvejret. Ligeledes paahviler det Stationer og 'l'og-
personale ved forefaldende Lejligheder (Uvejr, stærke 
Regnbyger, Snestorm o. s. v.), at undersøge Godsvognene 
og at afhj ælpe eventuelle Mangler, for at Godset i Vog-
nene ikke skal beskadiges. 

Stationerne skal altid bestræbe sig for, at det an-
komne Gods snarest afhentes, og det indleverede afsendes 
efter de derfor givne Bestemmelser. Stationspersonalet 
har at føre Tilsyn med og er ansvarlig for, at ingen 
uberettiget bortfj erner Gods fra Pakhuset, til hvilket Sta-
tionen kan formene alle Uvedkommende Adgang. Det 
maa ikke overlades Adressaterne selv at borttage det til 
dem ankomne Gods, men dette skal udl everes af Per-
sonalet. Eftervejning af det ankomne Gods finder Sted 
hver Mandag. 

Alt Stykgods maa ved Indleveringen vejes af Sta-
tionerne. H vis Gods indleveres saa kort Tid før Togtid, 
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at Vejning ikke kan finde Sted, maa det efterlades til et 
senere Tog. 

Ladebjælkerne skal , naar de ikke benyttes, henlægges 
i Pakhuset. 

Uoverensstem- Nr. 62. Naar Togføreren ved et 'ro~s Ankomst til melse i Gods- " forsendelsen en Station ikke er i Stand til at aflevere det Gods, han 
skal medføre efter Papirerne, ligesom ogsaa naar han af-
leverer Gods uden Papirer , lader Stationen ham give alle 
de Oplysninger om Godset eller Papirerne, som han maatte 
se sig i Stand til. Bemærkes Uoverensstemmelsen først 
efter Togets Afgang, gives en Depeche til Togføreren, 
der da ligeledes ved Depeche giver de nødvendige Oplys-
ninger tilbage til Stationen. Findes Godset ikke i Toget 
eller savnes ikke det overkomplette, maa Afsendelses-
stationen, 'rogets Udgangsstation og eventuelt Overgangs-
stationen forespørges pr. Telefon . 

Der maa lægges særlig V ægt paa, at der foretages 
en nøjagtig Afkonferering af Gods og Papirer , som over-
leveres til vore Baner fra Statsbanerne; ligeledes maa der 
ved Paategning paa Fragtbrevene erhverves Statsbanernes 
Anerkendelse af eventuelle Mangler. 

Skulde det i enkelte Tilfælde alligevel indtræffe, at 
en Mangel først opdages under Kørselen, maa Togføreren 
straks efter Opdagelsen give Depeche til Overgangssta-
tionen (den paagældende Statsbane-Overgangsstation) om 
Uoverensstemmelsen . 

Med fø rs te 'r og, efter at Uoverensstemmelsen er 
bemærket, indsender Stationen til Driftsbestyreren Rapport 
paa den dertil indrettede Formular (Nr. 91). Rapporten 
maa indeholde alle de Oplysninger, som Stationen paa 
Grundlag af sin Undersøgelse ser sig i Stand til at give, 
hvilket ogsaa maa iagttages af de Stationer eller Funk-
tionærer, hvem en saadan Rapport sendes til Erklæring. 

Naar en F ej l i Godsforsendelsen berigtiges, maa 
saavel den Station, der har manglet Godset, som den, 
der har haft det overkomplet, u op h o 1 d e l i g indsende 
Berigtigelsesrapport (Form. Nr. 92) til Driftsbestyreren. 
Goaset sendes fragtfrit paa Følgeseddel. 

Da Jernbanen ved Fragtbrevets Stempling overtager 
et bestemt Antal Stykker forsynet med et bestemt Mærke 
til Bd ordring, og den derfor bærer Ansvaret for det an-
givne Antal Kollis rigtige Aflevering, maa ·Betegnelsen 
»1 Parti« Støbegods, J ernvarer e. 1. ikke anvendes ved 
Stykgodsforsendelse. 
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Hver Freda g skal Stationsbestyrerne person 1 i g, 
uanset om der i den forløbne Uge er bemærket Uover-
ensstemmelse i Godsforsendelsen eller ej, foretage en 
Revision af Pakhuset efter de henliggende Fragtbreve. 

For at lette Undersøgelsen af Sager vedrørende mang-
lende, overkomplet og beskadiget Gods, paabydes det Tog-
personalet altid at notere i en dertil bestemt Lommebog 
alt hvad der i denne H enseende kan være af Interesse; 
det maa saaledes navnlig kunne oplyses, hvorfra Manglen 
hidrører. Ved Overlevering fra eller til en anden Bane 
bør en omhyggelig Konferering af Papirer og Gods altid 
finde Sted, og maa der om forefundne U overenss~emmel-
ser og Beskadigelser straks gøres Anmeldelse til Over-
gangsstationen. . 

I det hele taget maa de foretagne N otermger være 
saa fyldige som muligt, og. det bør aldrig blive nødven-
digt at erklære, at der »intet kan oplyses « i Sagen. De 
paagældende Lommebøger opbevares mindst ½ Aår efter 
at være udskrevne. 

Rapporterne over Godsuoverensstemmelser og . Be-
skadigelser indføres i en dertil bestemt Journal og gives 
fortløbende Numre for et Aar ad Gangen. 

Nr. 63. Naar Gods ankommer til dets Bestemmelses- Ef~;t;i.:'.;!t 
station i beskadiget Tilstand, skal der først og fremm~st Vnrderi ng af 
træffes Foranstaltninger til at forhindre, at Skaden breder sig. Skaden 

Ankommer det i beskadiget Tilstand, saaledes at det 
kan tænkes, at noget af Godset er gaaet ~abt, eller at 
Sendingen i det hele taget er bl~v:en formmdsket, skal 
Stationen a 1 t id foretage EfterveJnmg af Godset for a t 
konstatere det eventuelle Svinds Størrelse. Ligeledes skal 
der a 1 tid foretages Eftervejning, naar der ved Ankom-
sten mano-ler noget af en Sending; den ankomne Del 
maa da ;ejes, og V ægten af denne opføres i den Rap-
port (Form. 91), der indsendes. 

Regninger over beskadiget eller manglende G?ds maa 
forinden Indsendelsen være forsynet med Attestation om, 
at den er i Overensstemmelse med forevist Factura. 

Det er af største Vigtighed, at Gods, der er bleven 
beskadiget af Regnvand, snarest muligt bringes under 
Tao- i Pakhuset eller andet Steds, eller, saafremt dette af 
Ph~dshensyn ikke lader sig gøre, at den paagældende Vogn 
dækkes forsvarligt med Presenninger. Adressaten maa 
dernæst snarest ske kan underrettes , og et eventuelt Erstat-
ningskrav maa fremsættes, forindep Godset er modtaget. 
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N aar Erstatningskrav er fremsat, bkal Stationen ved 
tilkaldte uvildige Mænd, samt saa vidt muligt i Overværelse 
af Adressaten, søge Skaden vurderet, og først naar dette 
er sket, maa Godset udleveres. Vurderingen skal, saa-
fremt Skaden antages at beløbe sig til 100 Kr. eller der-
over, overværes og godkendes af en af J ernbanens over-
ordnede Funktionærer, og Stationen maa derfor saa snart 
s~e k~n melde til Driftsinspektøren, hvornaar Forretningen 
vil bhve afholdt. Det staar dog selvfølgelig saavel Mod-
tageren_ som Jernbanen frit for at nægte at anerkende 
V urdermgen, men dette skal da ske f o ri n d en Godset 
er udleveret . Modtageren har altsaa ingen F orpliutelse 
til at modtage en Sending, selv om der er foretagetvur-
dering . af Skade~. :rviener: Stationen, at den foretagne 
Vurdermg er unmehg høJ , er det dens Pligt at næote 
Udlevering af Godset paa dette Grundlag, og den kan bcia 
hos nærmeste Politiøvrighed forlange udnævnt Vurderinus-
mænd, hvis Vurdering da er bindende for begge Part~r. 

Samtidig med, at Stationerne altsaa paa bedste Maade 
m~a varetage Banens Interesse, er det selvfølgelig deres 
Phgt at yde Forsenderne al den Støtte og Vejledning, 
som Forholdene gør ønskelige eller nødvendige. 

Nr. 64. Vogne maa ikke læsses med et større Antal 
Kreaturer, end at de bekvemt kan have Plads. 

Der skal saaledes nævnes, at i en almindelio- 16 3 m 2 

Vogn højst maa læsses 12- 14 almindelige i~de 'eller 
jyske Køer, naar de bindes, og 15, naar de gaar løse. 

Af Tyre maa der højst læsses 12 i en 16,3 m 2 Vogn 
og af store Tyre højst 10. 

I de almindelige tyske Godsvogne med 21 ,3-21,7 m 2 

Bundflade maa der højst læsses 16-17 almindelige Køer 
naar de bindes, og 19- 20, naar de gaar løse. ' 

Af Svin med en V ægt af ca. 90 kg pr. Stk. kan der 
anbringes 3 Stk. pr. m 2• 

For at undgaa Dyrplageri paalægges det Stationerne 
nøje at vaage over, at disse Tal ikke overskrides. 

Det maa ligeledes paases ved Forsendelse af levende 
Dyr i lukkede Vogne i den varme Aarstid at have Ende-
dørene aabnede. 

Vognbunden forsynes med et Lag Grus. H ertil vil 
a 5 Skovle Grus i Reglen være tilstrækkelige, og Sta-

t10nerne maa derfor paase, at Vognene forsynes med det 
fornødne Kvantum, men at der paa den anden Side ikke 
kommes mere i end strengt nødvendigt. Heste og Kvæg 
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ud over Banens egne Stationer skal forsynes med et tyde-
ligt Mærke af Pap eller Træ. 

Naar der benyttes aabne Vogne til Forsendelse af 
Dyr til tyske Stationer , maa der til Underlag fo r Dyrene 
kun anvendes Grus (ikke H alm), og der skal for hver 3 
Vogne medfølge mindst 1 Ledsager. 

Det maa paases, at det til Fastbinding af Dyr i V oo·-
~ene anvendte Reb er solidt og af forsvarlig Tykkels~, 
idet der kun maa benyttes tykt Mauillareb eller tykt om-
vundet Reb, og Fastbindingen maa hverken for Orner 
eller andre Dyr ske ved Reb om Overkæben. Reb, hvor-
med Kreaturer bindes, skal i Reglen lægges som Horn-
reb . Ønsker Afsenderen Rebene anbragt som Grimer 
skal der ikke gøres Indsigelse herimod; men Jernbanen~ 
Personale maa da ikke være behj ælpelig med Rebenes 
Anbringelse . . Brugen af J erngrimer ?g Rebgrimer, der 

. er saaledes mdrettede, at de snøres til om Mulen naar 
Grimskaftet strammes, er absolut u tilladelig. ' 

Saafremt Kreaturer river sig løse og springer af Toget, 
s~rnl Togføreren snares_t mu_ligt undersøge, om Aarsagen 
til, 3:t de har kunnet nve sig løse, har været, at Ringen, 
bvon de har været bundne, er revet ud, eller at Rebet 
eller dets Fastgørelse ikke har været forsvarlig. 

Nr. 65. Det er af Vigtighed, at det Grus, der be- Grns til Kvæg-

~yttes som Underlag i Kvæg- og Svinevogne, ikke er vogne 

iblandet Jord, Ler eller K alk, og Baneafdelingen vil der-
for drage Omsorg for , at det Grus, der leveres, er be-
friet for saadanne Bestanddele, ligesom Stationerne maa 
drage Omsorg for , at Gruset, naar det henligger paa 
Pladsen, altid er samlet i en Bunke, der om Vinteren 
saa vidt muligt bør dækkes med Halm eller lignende for 
ikke at fryse. 

Gruset maa rekvireres inden hvert Aars · 1. April 
og for et Aar ad Gangen, da der ikke vil blive taget 
H ensyn til Rekvisitioner, der indgaar efter denne Tid. 

Nr. 66. Under indtrædende Vognmanuel skal Sta- Forane!altuin-
. d · I · . b ger t1I ~iod-

tionerne me særhg ver virke hen til, at Vogne af- ou a rbejdelse ar 
paalæsses saa hurtigt som paa nogen Maade muligt, 0 ~ Vogumangel 

det skal saaledes ~ærlig iagttages, at Vogne med Stykgod~ 
aflæsses uopholdelig efter Ankomsten. Ligeledes bør det 
ikke nægtes Forsenderne, naar F orholdene iøvrigt tilsteder 
det , at af- eller paalæsse Vogne før Kl. 6 Morgen eller 
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efter Kl. 6 Aften, samt paa Søn- og H elligdage, naar det 
kan forenes med de gældende Helligdagslove. 

Om Underretning til Adressaterne om Ankomst af 
Gods i hele Vognladninger henvises til Godsreglementets § 7. 

Nr. 67. Forinden Vogne afsendes fra en Station, skal 
denne forsyne dem med Paaskrift: Dato, Afgangsstation, 
Bestemmelsesstation, samt, forsaavidt Ladningens Art ikke 
er synlig, Benævnelse af Indholdet. Paaskriften skal fore-
tages med Kridt, og Forkortelse af Stationsnavnene maa 
ikke finde Sted. 

Vogne med levende Dyr, bestemte for Stationer ud-
over Aalborg, maa altid paaskrives den endelige Bestem-
melsesstations Navn, selv om Beregningen af Fragten 
foregaar efter Styktakst og Ekspedition altsaa kun sker 
til Overgangsstationen. 

I Tilfælde af, at Presenninger anbringes saaledes over 
aabne Vogne, at Vogn Nr. og Paaskriftstavle dækkes, be-
nyttes et Papmærke, der af Afsendelsesstationen udfyldes 
med blaa Blyant og fastbindes paa begge Sider af Vognen 
paa Presenningerne. 

Behandling af Nr. 68. For Behandlino- af fundne Sager gælder føl-fundne Sager b 
gende Bestemmelser: 

1) Glemte eller tabte Genstande, der findes i rrogene 
eller i de Lokaler, der er bestemte til Afbenyttelse for 
rejsende (Forhal, Ventesal, Perron o. 1.) eller endelig paa 
Banelinien, hvor de antages tabte af rejsende i forbi-
kørende Tog, skal uopholdelig afleveres til nærmeste Sta-
tion, der vil have at tage dem under sikker Forvaring. 

Ved Afleveringen maa angives, hvor paa Stationen, 
eller under hvilke Omstændigheder Genstandene er fore-
fundne. I Tilfælde, hvor ulaasede Kufferter, Vadsække, 
Tasker, Pakker, H atæsker eller andre lignende Genstande, 
hvis Indhold kan formindskes, indleveres til Stationerne 
som fundne i Togene eller andre Steder paa Banens Ter-
ræn, skal Indholdet nøje undersøges og konstateres ved, at 
der indlægges en af vedkommende Funktionær underskreven 
og nied Stationens Datumstempel forsynet, specificeret For-
tegnelse over de Genstande, hvoraf Indholdet bestaar. 

2) Depotet for fundne Sager fra de herværende 
Baner er Hovedkontoret. 

3) De under 1 nævnte Sager indsendes af Sta-
tionerne til Hovedkontoret senest Dagen efter, at Gen-
standene er indleverede til Stationen. De af Aalborg 
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G Station i Togene fundne Sager ( ogsaa letfordærvelige 
Varer) maa straks indleveres til Hovedkontoret. 

4) Genstandene indsendes til Hovedkontoret paa 
Følgeseddel, men ledsages desuden af en Følgeskrivelse, 
der udfærdiges paa en dertil .bestemt Formular (Form. 
Nr. 104), forsynes med Nr. (fortløbende for de Genstande, 
som af Stationen indsendes paa denne Maade) og ved-
heftes Følgesedlen; Følgeskrivelsen udfyldes omhygge-
ligt. Det er saaledes ikke tilstrækkeligt ved Indsendelse 
af en Paraply at skrive »1 Paraply «, men maa der an-
føres , om det er en Herre- eller Dameparaply, om H aand-
taget er krumt, eller hvorledes o. s. v. For saa vidt 
fundne Genstande er emballerede i Pakker, Kurve eller 
lignende ulaaset Emballage, maa Indholdet nøje under-
søges og specificeres. For at undgaa en mulig Forvansk-
ning under Forsendelsen, maa Stationen om fornødent 
sørge for Emballage, Besnøring og Forsegling. 

5) Paa Afsendelsesstationen maa i den for Gods-
uoverensstemmelser og Beskadigelser førte Bog indføres 
de fundne Genstandes Art, naar, hvor og af hvem de 
er fundne, hvornaar Indsendelsen til Hovedkontoret har 
fundet Sted samt Følgeskrivelsens Nummer. 

6) De fundne Sager skal paa Forlangende udleveres 
til Ejeren eller til hvem, der ellers maatte legitimere sig 
som berettiget til at modtage dem. 

For Udleveringen skal ufravigelig forlanges Kvittering. 
Telegrammer vedrørende forglemte Sager kan be-

fordres som rrjensttelegrammer. 
Naar rejsende henvender sig paa Stationerne for at 

reklamere glemte Genstande, og disse telefonisk eller paa 
anden Maade forlanges tilsendte fra en anden Station, 
skal der affordres den paagældende Oplysning om, under 
hvilken Adresse Sagerne ønskes sendte, og denne Adresse 
skal opgives til Afsendelsesstationen. 

7) Naar Genstandene som Følge af saadan Re-
klamation sendes enten fra Hovedkontoret eller - for-
inden Indsendelse til dette har fundet Sted - af ved-
kommende Station til andre Stationer, bør Forsendelsen 
ske som Ilgods, medmindre andet forlanges .(f. Eks., idet 
Ejeren, under Vedlæggelse af Post- eller J ernbanefri-
mærker eller Penge dertil, udbeder sig Genstanden til-
sendt henholdsvis med Posten eller som Frimærkepakke). 

For fundne Sager kræves ikke Oplagspenge. 
8) N aar fundne Sager sendes over . Banerne uden 

at have være indsendte til Hovedkontoret, skal Afsendelses-
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stationen vedhefte Fragtbrevet den ovennævnte Følge-
skrivelse, som ellers skal vedheftes Følgesedlen ved Ind-
sendelsen til Hovedkontoret . Indløses Godset, sender 
Modtao-elsesstationen Følgeskrivelsen til Hovedkontoret 
med Bemærkning derom. Indløses Godset ikke, fordi 
Modtao-eren ikke vedkender sig det, sender Modtagelses-
station~n det hele til Hovedkontoret paa Følgesedlen med 
Følgeskrivelsen vedheftet, hvorhos Fragtbrevet. under for-
nøden Forklaring indsendes til Regnskabsafdelmgen med 
Anmodning om Udgiftsordre. Saafremt Modtageren der-
imod af andre Grunde ikke indløser det, behandles det 
som andet uindløst Gods. 

Efter tilsvarende Regler forholdes, naar Genstandene 
efter at være udsendte fra H ovedkontoret som Ilgods 
ikke indløses af Modtageren. . . 

9) I hver af Maanederne Januar, Apnl, Juh og 
Oktober udsender Hovedkontoret til Stationerne til Opslag 
en Fortegnelse over de i Løbet af det _nærmest fore-
gaaende Kvartal til Hovedkontoret ind~endte Sager, der 
ikke er afhentede. Sagerne opbevares 1 12 Maaneder og 
bortsælges derefter ved offentlig Auktion, efter at de for-
inden har været fremlyst i Statstidende. 
· 10) Rede P enge og Værdipapirer, Skudsmaalsbøger 
og lignende skal ikke indsendes til Hovedkontoret, men 
afleveres tilligemed de glemte Genstande, sammen n_ied 
hvilke de maatte være fundne, af vedkommende Stat10n 
til nærmeste Politimyndighed, med Opgivelse af Finderens 
Navn. Samtidig sendes uopholdelig Meddelelse herom, 
med en fornøden Beskrivelse af det fundne, til Hoved-
kontoret. Paa samme Maade forholdes med let antænde-
lige og eksplosive Sager o. desL, naar saadanne findes glemte 
eller tabte paa de i Punkt 1 nævnte Steder. 

Der bør ikke fremsættes Krav paa Findeløn for fundne . 
P enge og Værdipapirer, naar Ejeren melder ~ig paa Sta-
tionen og forlanger det fundne udleveret, formden dette 
af Stationen er afleveret til Politiet, men det maa da 
overlades til Ejerens eget Skøn, om han finder Anl_ed-
ning til at give Findeløn eller ej . . 

Derimod kan der forlanges Fmdeløn, naar Pengene 
eller Værdipapirerne af Stationerne indsende~ til Polit~et, 
og det da ikke dr: jer s~g; om ren_t ubetydelige Værdie_r. 
I Følgeskrivelsen til Politiet maa 1 saa Fald u?-trykkelig 
opgives, at Findeløn_ ønskes, da sa~dan kun gives, naar 
udtrykkelig Anmodnmg derom foreligger. 

11) Bestaar de paa fornævnte Steder fundne Gen-

59 

stande af letfordærvelige Varer , skal Stationen , hvis 
Ejeren ikke straks kan findes, sælge dem paa bedst mulig 
Maade ; samtidig sendes Meddelelse om det forefaldne 
til Hovedkontoret sammen med Overskudet, der tilfalder 
Rejsestipendieforeningen, saafremt det ikke fordres af 
rette Vedkommende i Løbet af 3 Mdr. efter Salget. 

12) Paa Sager , der findes glemte eller tabte paa 
andre Steder af Banernes Områade end de under 1 
nævnte,· kommer de i det foregaaende nævnte Regler ikke 
til Anvendelse. Saadanne Genstande skal - for saa 
vidt de ikke ses at tilhøre Banerne eller at henhøre til 
Gods, der er overgivet Banen til Befordring - behandles 
efter Lovgivningens almindelige Forskrifter om Hittegods 
og bør derfor - eventuelt gennem nærmeste Station -
snarest afleveres til Politiet med Opgivelse af Finderens 
Navn. 

13) Naar der til Stationerne indleveres Genstande, 
som Baneafdelingen har fundet paa Banelinien, og som 
øjensynlig er Tjenstrekvisitter , der hører til Togene og 
saaledes er tabte af disse, vil der desangaaende være at 
give telefonisk Anmeldelse til Driftsbestyreren. 

Nr. 69. 

Forebyggelse af Smitte, Befordring af syge. 
I. Forebyggelse af Smitte. 

For Desinfektionen af Personvogne, Klosetter m. V • 

gælder følgende Bestemmelser : 

I. Under almindelige Forhold. Des i nlekti on 
u ndcr 11lminde-

Klosetspandene desinficeres efter Tømningen med lige F9rhold 

Kresolsæbeopløsning ; Sædebrædtet og Gulvet i Klosetterne 
afvaskes mindst 2 Gange daglig med nævnte Opløsning, 
med hvilken Kummen og Røret i Vandklosetter og Pis-
soirer ligeledes 2 Gange daglig udskylles. Umalede 
Skiferplader i Stationernes Pissoirer skal derhos 1 a 2 
Gange ugentlig indgnides med Petroleum. De i P erson-
og Pakvognene værende Klosetter og Pissoirer renses og 
desinficeres paa samme Maade efter hver Tur ved Ende-
stationernes Foranstaltning. 

II. Under særlige Forhold 
- ved forekommende smitsomme Sygdomme 

Desinfekt ion 
nnder særlige 
Forhold ved 

dog· forek omm ende 
s1n1 tsomme 

ikke ved Pest, hvorom henvises til Punkt III. Sygdomme, dog 

P P k. G d h • ik ke Kolera 
III Kl. er1;1onvogne samt a - og o svogne, von og Pest 



Foranstaltnin-
ger til Fore-
byggelse af 

Kolera og Pests 
Indførelse og 

Udbredelse 
ber i Landet 
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der har været befordret P ersoner, lidende af disse Syg-
domme, eller disse Personers Rejsegods, afvaskes paa 
alle Gulv-, V æg- og Loftflader samt paa Sæderne om-
hyggeligt med Kresolsæbeopløsning. Det maa paases, at 
Opløsningen trænger godt ind i alle Sprækker og Huller, 
fra hvilke Støv og Smuds om fornødent udskrabes og 
optages med Klude, dyppede i Opløsningen. Kludene 
op brændes efter Brugen. N aar Vognene herefter har 
henstaaet i 12 Timer, afvaskes de desinficerede Steder 
grundigt med Sæbe og varmt Vand. Derefter udluftes 
Vognen ved Gennemtræk i en Uge. 

Værelser, hvori saadanne Personer har opholdt sig, 
desinficeres paa samme Maade, for saa vidt de egner sig 
dertil, d. v. s. er malede og udstyrede med upolstrede 
Træmøbler. II Kl. Personvogne samt Værelser med 
Tapeter eller udstyrede med polstrede Møbler, Tæpper 
eller lignende, skal, forinden de igen benyttes, desinficeres 
efter den stedlige Sundhedskommissions (eller Embeds-
læges) Anvisninger, enten ved Udrygning med Formalin 
eller for Vognenes Vedkommende ved omhyggelig Vask 
med varmt Vand af Træ- og Jerndele og derpaa Udluft-
ning ved Gennemtræk i 3 a 4 Uger. Skal Formalin-
Desinfektion finde Sted, forholdes som nedenfor under 
Punkt III C foreskrevet. 

Tør Fejning, Børstning eller Bankning i Vogne eller 
Værelser maa under disse Omstændigheder ikke finde 
Sted. 

Der maa anvendes særlig Omhu ved Rensningen af 
saadanne Steder, der er besudlede med den syges Ud-
tømmelser. 

Klosetter og Pissoirer desinficeres som foreskrevet 
under almindelige Forhold. 

III. Foranstaltninger til Forebyggelse af Kolera og 
Pests Indførelse og Udbredelse her i Landet. 

Fra et nærmere givet Tidspunkt kan følgende Be-
stemmelser ventes satte i Kraft: . 
A. V e d rør ende Udbred e 1 s e af K o 1 e r a - o g P e s t-

s mitte h er i Landet und e r K ørs l en. 
For saa vidt rrogbetjeningen under Kørslen bemærker 

mistænkelige Sygdomstilfælde, skal den efter bedste Evne 
tage sig af den syge, der isoleres. De medrejsende, som 
har været i Kupe med den syge, skal ligeledes søges 
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an_bragt isoleret, eventuelt ved Sammenflytning af andre 
r~Js~nde. Der maa herved optrædes med største For-
sigtighe~ og Ro, s~aledes _at der ikke vækkes unødige 
Bekymrmger blandt de reJsende eller blandt Publikum. 
Der skal dernæst drages Omsorg for, at det Toiletrum, 
som maatte være benyttet af den syge, afspærres for 
andre rejsende, der henvises til Togets øvrio-e rroiletrum. 
Den 1'ogbetjent, der overtager Tilsynet m:d den syge, 
maa undgaa at komme i Berøring med andre rejsende. 
rro~førere_n skal straks undersøge, om der blandt Togets 
øvrige reJsende skulde være en Læge, og i saa Fald lade 
denne undersøge den syge, for om muligt at faa Syg-
dommens Art konstateret. Konstateres Sygdommen som 
værende smittefarlig, eller findes der ingen Læo-e i Too·et 
skal den syge forlade rroget paa første Stati01~, hvis dei'. 
~aatte forefindes passende Hospital eller Isolationshus, 
i modsat Fald medtages den syge til den første Station 
hvor saadant findes. Vedkommende Station maa saa vidt 
gø~-ligt telegrafisk . unde_rrettes. om d_en syges Ankomst, 
hvilken Underretnmg gives videre til de stedlige Sund-
hedsautorite_ter, der da foranstalter den syge afhentet. I 
denne Forbmdelse meddeles, at der findes Isolationshus 
i Hals og Frederikshavn. Kan Sygdommen ikke bestemt 
~onstatere~, men de;1 syge ønsker at afbryde Rejsen paa 
første Stat10n, hvor roget standser, maa der ikke læo·o·es 
Hindringer_ i Vejen herfor, uanset om der findes Hospital 
eller Isolationshus, men han maa da enten blive tilbao·e 
paa Stationen, saa vidt muligt afsondret indtil et Læ;'e-
eftersyn kan finde Sted, eller opgive sit 'Navn og sit Op-
holdssted, hvilke Oplysninger da snarest under fornøden 
Forklaring meddeles de stedlige Sundhedsautoriteter. De 
medrejsende, der har været i Berøring med den syo·e af-
kræves af Togpersonalet Navn og Bestemmelsessted h;ilke 
Oplysninger gennem Stationerne telegrafisk meddeles til 
Sundhedsautoriteterne paa Bestemmelsesstederne. 

Den Vogn, hvori den syge har været, skal, hvis Syg-
dommen konstateres som værende Kolera eller Pest ud-
sættes af Toget paa samme Station, hvor den syge' for-
lader dette. Er Sygdommen ikke konstateret medtao-es 
Vognen til dens Bestemmelsesstation, der af den Stati~n, 
hvor den syge har forladt 'foget, snarest skal underrettes 
om Resultatet af det eventuelle Lægeeftersyn. Er der 
ved dette konstateret smitsom Sybo-dom skal V oo·nen 

. ' b ' ligesom en udsat Vogn, behandles efter de i Punkt C -
givne Bestemmelser. Er der intet konstateret om Syg-
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dommens Art, rengøres Vognen grundigt, ligesom den 
afvaskes med Kresolsæbe paa alle Dele, der taaler dette, 
og derefter udluftes. 

B. Vedrørende Stat ion ernes Forho l d. 
Der maa under de omhandlede Omstændigheder ud-

vises særlig Omhu for overalt og navnli~ paa alle_ Nød-
tørftsanstalter at opretholde den omhygg~ligst~ Renlighed. 
De oivne Bestemmelser vedrørende Desmfekt10n og Ren-
crøri~cr skal paa det strengeste overholdes. Paa de Sta-
tione; hvor det maatte blive foreskrevet, skal Kloset-
spand~ yderligere desinficei·es med Kalkmælk. Der. skal 
drages Omsorg for, at Udtømmelser, der maatte findes 
paa Stationerne paa Pladsen eller melle~ Sporene, over-
gydes med Kalkmælk. De Udgangsstat10ner, . der _faar 
Ordre dertil, skal medgive Togene fornødne_ Desmfekt101;1s-
midler ocr beordre Togføreren til saa hyppigt som muligt 
at lade 

0
rrogets Toiletrum . desinficere. D!·ikkevandet i 

Ventesalene skal fornyes mmdst 2 Gange i Døgnet; Ka-
rafler og Glas udskylles med kogende Vand !nindst 1 
Gang i Døgnet og iøvrigt saa oft_e, som Omstæn?ighederne 
kræver det. Ankomne syge reJsende, eller reJsende, der 
skal afvente Lægeeftersyn, paa Grun~ af, ~t de har været 
i Berøring med de syge, skal henvises . til et afsondret 
Lokale, saa vidt muligt med Adgang til. K~oset. Kon-
stateres det, at rejsende, der har opholdt sig i dette R.um, 
har lidt af smitsom Sygdom, maa Rummet herefter i½ke 
benyttes, inden det er desinficeret ved Sundhedsautonte-
ternes Foranstaltning. Om ethvert af Lægen som Kolera 
eller Pest konstateret Sygdomstilfælde skal Stationen straks 
give telegrafisk Indberetnin~ til Driftsbestyreren med. Op-
lysning om de Foranstaltmnger, der af Lægen muhgen 
maatte være blevne foreskrevne. 

Vogne, der i H enhold t~l for~nstaaende Afsni~ er ud-
satte eller indgaaede til Desmfekt10n, skal straks i _ laaset 
Stand hensættes paa et isoleret Sted, efter at Vmduer 
og Ventiler er tillukkede, og paaklæbes paa Løbebrædtet 
paa ,begge Sider en Seddel, paaskreven: 

»Til Desinfektion { Kolera og . 
for Pest ..... .. Smitte. « 

C. Vedrørende Desinfektion af Vogne og Lokaler. 
Saa snart der er forefaldet et som Kolera eller Pest 

konstateret Sygdomstilfælde i J ernbanens Vogne eller 
Lokaler, foretages den fornødne Desinfektion ved det of-
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fentliges Foranstaltning. De stedlige Sundhedsautoriteter 
skal derfor øjeblikkelig underrettes og deres Anvisninger 
nøje følges. For saa vidt Desinfektion med Formalin 
foreskrives, skal Vognene afsendes til Aalborg G. St., 
hvor saadan Desinfektion vil blive udført ved den sted-
lige Sundbedskommissions Foranstaltning efter Rekvisition. 
Forinden Vognene afsendes, underrettes Aalborg G. St. 
derfor telefonisk om, at saadan Desinfektion er fore-
skrevet. Aalborg G. St. henvender sig øjeblikkelig til 
Sundhedskommissionen, der udsender kyndigt Mandskab 
til 'l'ætning af den paagældende Vogn. Først naar dette 
Mandskab har erklæret, at Vognen uden Fare kan ind-
lemmes i Tog, afsendes den som første eller sidste Vogn 
i et rrog til Desinfektionsstedet. 

Det Personale, der paa nogen Maade maatte være 
kommen i Berøring med den syge eller med Lokaliteter, 
hvor denne har opholdt sig, skal efterkomme de For-
skrifter, der af Lægen gives det til personlig Efterføl-
gelse. Det maa passe paa ikke at komme i Berøring 
med andre samt ikke spise, drikke eller ryge, før en 
grundig Renselse har fundet Sted. 

Til den i foranstaaende Ordre omhandlede Desinfek-
tion med Kresolsæbe skal der anvendes en 5 % Kresol-
sæbeopløsning. 

Afgivelse 1tf 
Vogne eller 

Stationerne er bemyndigede til at afcrive V og·ne eller Vognaldeli~ger 
• b til Befo rdring 

Vognafdelinger (Kupeer) til Befordring af syge i H en- af syge 

2. Befordring af syge. 

hold til Bestemmelserne i Personreglementets §§ 30-33. 
Driftsbestyrerens Tilladelse skal indhentes (efter Om-

stændighederne pr. Telefon), naar der til Befordringen 
kræves Anvendelse af særlige Vogne. 

Befordring i gennemgaaende Vognafdelinger efter 
Reglerne i Personreglementets § 33 skal i alle rrilfælde 
gøres afhængig af, at der foreligger en Lægeattest for 
Nødvendigheden af, at Befordringen sker uden Omstig-
ning, hvorhos Bestilleren maa forespørges, om Vognen 
ønskes indsat paa den syges Afrejsestation, og om Ud-
sættelse af Vognen paa Bestemmelsesstationen er nød-
vendig. 

I den rfid af Aaret, hvor Opvarmning af Togene 
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finder Sted, skal den Station, der indsætter en saadan 
særlio· Personvogn i Toget, drage Omsorg for, at den er 
saa godt opvarmet, som Forholdene tillader. 

Stationerne skal i det hele særlig være opmærksomme 
paa, at de Vogne, som i Henhold til foransta_aen_de ind-
sættes i Togene til Sygetransport, er fuldstændigt i (?rden 
med H ensyn til Rengøring, Belysning og Opvarmnmg. 

Skal Vognen føres ind paa fremmede Baner, træffer 
Driftsbestyreren nærmere Aftale med og underretter be-
meldte Bane. 

Forsikring Nr. 70. Danske Privatbaners Forsikringsforening har 
mod Tvveri af • · d 'I' · f St t· P 
stationern es overtaget Fors1knngen mo yven a · a 10nernes enge-
Pen~?~:~td· beholdninger paa følgende Betingelser: 

1. Forsikringen omfatter kun Baneselskabernes rede P enge, 
som er blevne borttagne ved Indbrud i J ernbanens 
Lokaler eller de Personalet anviste Lejligheder. 

2. For at gaa ind under Forsikringen skal P engene op-
bevares enten i Pengeskabe eller fastskruede Metal-
kasser, forsynede med forsvarlige Laase. . Dog kan 
Beløb af ikke over 100 Kroner opbevares i aflaasede 
Skuffer. 

Hver enkelt Bane maa for at komme ind under 
Forsikringen anmelde, hvorledes Pen&ene OJ:>b e_vares 
hvert enkelt Sted, og modtager da, hvis Forsikrmgen 
overtages, Meddelelse herom fra Bestyrelsen. 

3. Hvert Aar i Begyndelsen af April Maaned indberetter 
Baneselskabet, hvilket Beløb der ønskes forsikret for 
hver Station, og udbetales ikke Erstatning med høj ere 
Beløb efter mulig forøvet Indbrud. 

4. Forsikringen vil dog ikke noget enkelt Sted k~nne 
omfatte Beløb paa over 3,000 Kr. , og erstattes ikke 
Beløb under 10 Kr. 

5. Ønskes Erstatning, skal der straks til Foreningen 
gøres Anmeldelse om sket Indbrud og det borttagne 
Beløbs Størrelse, ligesom der maa indsendes Udskrift 
af optaget Forhør eller Meddelelse fra vedkommende 

, Politimester om, at det er konstateret, at Indbrud er 
sket. 

Paagribes Vedkommende, skal Banen gøre Erstat-
niiwskrav gældende mod denne, og mulige derved 
bet1lte Beløb afgaar i Erstatning hos Foreningen. 

6. Særskilt Præmie for Forsikringen erlægges ikke . 
De i Punkt 2 og 3 nævnte Indberetninger til For-

eningen sker herfra. 
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Paa de Stationer, hvor der findes P engeskabe eller 
indmurede P engekasser , opbevares P engene fremdeles i 
disse. 

Nr. 71. Ifølge en mellem Randers-Hadsund og Aal- Radsnnd s. sta-
borg-Hadsund Jernbane afsluttet Overenskomst er Had- ti~ratI~nFf};es-
sund Syd Station Fællesstation for begcre Baner Aalboro·- Randers-Had-
b ·'I' . b · . . b sund og Aal-

anens og føres til og fra Hadsund Syd Stat10n i det borg-Hadsund 
0 f t.l h T'd bl' b Jernbaner m ang, som i en ver i maatte ive estemt, for 
der at udveksle Passagerer og Gods med Randersbanens 
Tog, og de paa denne Station værende Stationsindret-
nin&er -: alene med Undtagelse af Vandcisterne, Loko-
motivremise og Kulgaard - stilles derfor til Raadighed 
for Aalborgbanen_. Dog skal y andcisterne, Remise og 
Kulgaard ogsaa i Undtagelsestilfælde staa til Bruo· for 
Aalb~rgbanen i størst mulig Omfang. Lokomotiv~rnes 
Smørmg, Kul- og Vandforsyning samt V ocrnmateriellets 
Smøring, Opvarmning, Belysning og Reng~ring er Ran-
dersbanen uvedkommende. 

. Randersbanens Persona~e be_sørger paa Hadsund Syd 
Stat10n Aalborgbanens Stat10nstJeneste, aldeles som om 
det var dets egen; men Aalborgbanens Too·- oo· Loko-. 1 

b b 

1:1-otivpers_on~ e er , _saa længe det opholder sig paa Sta-
tionen, pligtig at assistere ved Sammensætnincren af Banens 
Tog, liges~m Aal~orgbanens Personale, sa~ længe det 
opholder sig der, . i _det hele taget er Stationsbestyreren 
underordnet og pligtig at efterkomme hans Anordnincrer . 

Had~und Syd Station er samtidig at betragte :om 
Lokalstat10n paa Aalborgbanen og skal som saadan ud-
føre de samme Arbejder, som paahviler denne Banes 
øvrige Stationer. 

Vedligeholdelsen af Sporanlæg og Stationspladsen 
udføres af Randersbanen. 

Nr. 72. For saa vidt der paa Stationerne · haves 
Arealer , der ikke. benyt~es af Banen selv og uden Ulempe 
kan. overlades pnvate til Oplagspladser, vil saadanne af 
Stat10nerne - efter forud indhentet 'I'illadelse hos Drifts-
bestyreren - kunne ~dlejes paa følgende Betingelser: 
1. Oplagspladsen anv1ses og afpæles af, Stationsbestyreren 

efter Samraad med Banemesteren . 
2. Lejemaa~et indgaas for ~/4 Aar ad Gangen. Lejen 

betales forud og føres t1l Indtægt som »Forskellige 
Indtægter «. 

Udlejning af 
Arealer 



3. I Leje betales aarlig: 
For hver af de første 200 ms 25 Øre. 

» » » » følgende ,i 20 » 

Afgiften beregnes mindst af 40 m 2 . 

For Aalborg G. Stations Vedkommende beregnes Af-
giften efter særlige Bestemmelser. 

Saafremt det lejede Areal ønskes anvendt til derpaa 
at opføre Bygninger eller udøve Fabriks- eller anden 
Virksomhed, vil der dog altid være at udfærdige særlig 
Kontrakt, og vil der, navnlig for de større Stationers 
Vedkommende, kunne ventes, at Lejeafgiften sættes noget 
højere end ovenfor nævnt, og Stationerne maa derfor i 
saadanne Tilfælde altid, forinden endelig Aftale træffes 
med Lejerne, indsende Forespørgsel til Driftsbestyreren 
med _ Oplysning om, hvortil Arealet ønskes benyttet. 

Forbud mod Nr. 73. De paa Stationerne værende Brandspande 
Brng a l Brand- . 

redska be r og Brandstiger samt eventuelle andre Brandredskaber maa 
kun benyttes i Ildebrandstilfælde, og de skal derfor altid, 
udenfor saadanne 'rilfælde, være anbragte paa bestemte 
Steder, hvor de er let tilgængelige. 

Annon c~rin gen Nr. 74. Stationerne maa drage Omsorg for, at 
pna Stationern e .1 

· b · · 
de dem ti sendte Reklameskilte straks_ an rmges paa 
hensigtsmæssigste Maade og saaledes, at Sk,iltene i 
Ventesalen ikke hænger ovenpaa hverandre eller for 
højt op mod Loftet. I Retstilfælde tjener Stationernes 
Kvittering for Annonceskiltenes Modtagelse som fuld-
gyldigt Bevis for, at Banernes Forpligtelser overfor An-
noncørerne er opfyldte. 

Nedtagelsen af indkaldte Skilte maa ske med Omhu, 
saaledes at disse, der ofte af de reklamerende forlanges 
tilbagesendte, beskadiges saa lidt som muligt. Skiltene 
bør kun indsendes ledsagede af Følgeseddel, der angiver 
Antallet af Skilte og den reklamerendes Navn eller Skil-
tenes Tekst. 

Stationerne maa have deres Opmærksomhed hen-
vendt paa, at Skiltene altid er i ordentlig Stand, og maa 
Indberetning gøres til Driftsbestyreren, naar et Skilt for-
menes at være saa makuleret, at det trænger til Fornyelse, 
men maa Stationerne ikke uden Tilladelse for hvert 
enkelt 'rilfælde nedtage saadanne Skilte. 

Med Hensyn til 'l'aksterne for Reklameringen bedes 
Forespørgsel i hvert enkelt Tilfælde indsendt til Drifts-
bestyreren. 

Ill. Tog- og Lokomotivtjenesten. 

Nr. 75. Naar en Togfører tiltræder sin Tjeneste maa Togpersonalets 

-lian efte . at h f' . · t · 1· ' Tiltrædelse af 
,~ · , . I ave Ol vis~e sig om, at samt ige de ved Tjenesten 

l oget tJ enstgørende Funkt10nærer er mødte, 1/,i Time før Eftersyn af 

1'ogafgang melde sioO' hos Stationsbestyreren til hve1n Toget før Af-

h ld 
. . , · gangen fra Ud-

an me er , saafremt nogen Funkt10nær ikke er mødt gangsstationen 

i hvilket 'rilfælde Stationen maa drage OmsorO' for at 
Vedkommende skaffes tilveje eller erstattes lwor~fter 
Sagen indberettes. ' 
" Det i:iaahviler To~føreren at foretage et Eftersyn af 
l oget, formden det. afgaar fra Endes~ationen. Eftersynet 
skal , være saa omfatt~nde som muhgt, og skal navnlig 
Kupeerne efterses. Ligeledes maa han forvisse sio· om 
at Gitterdørene for Endeperronerne er lukkede. M~ngle; 
v~d Renh~l~elsen meddeles Stationsforstanderen og an-
g1ves samtidig paa ~oden af Tograpp?rten , ligesom ogsaa 
Mangler eller Beskadigelser ved Matenellet angives samme 
Sted. Er Manglerne eller Beskadigelserne saa store at 
det kan befrygtes at være forbunden med Fare at ~ ed-
f'?re V ?gnene _i Toget, skal de udsættes, og Melding af-
gi ves til Maskmafdelingen. 
. Det paahviler Togføreren at paase, at Personvogne 
i Mørke er oplyste og om Vinteren opvarmede. 

Togføreren har paa Udgangsstationen at afhente 
Eks:peditionspapirer og Post til Toget i det paa Stationen 
dertil bestemte Rum saa betids, at han forinden ToO'-
afgang kan foretage den nødvendige Afkonfererino· melle~ 
Gods ?g Papirer. Forin~en der af Stationen gives Af-
gangstil~adel~e, maa Stat10nsbestyreren forvisse sig om, 
at der ikke i Rummet he1;1ligger Papirer til Toget. Paa 
Aalborg Stbst. maa endvidere Personalet for de to til 
denne Station først indgaaende HadsundtoO' afhente 
Posten til Aalborg G. og Hovedkontoret. 

0 
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Efter Ankomsten til Endestationen ophører Togper-
sonalets Tjeneste, naar Papirerne er afleverede til Sta-
tionen. 

T~gpersonalets Nr. 76. Ved Krydsninger paa Stationer er Tog-
l•orhold ved b . . d k d d 'I' 1· · ·1 f A · Krydsninger etJentene 1 e ry sen e og p 1gtige t1 e ·ter nv1s-

ning af Stationsbestyreren at assistere denne med Spor-
skiftebetjeningen. 

".~ileclning for Nr. 77. Det er overdraget Maskinafdelingen at føre 
Iogenes Op· 'I'"l d d . V ·1 d . f T 0 varmning ved i syn ine , at e 1 » eJ e ning or ogenes pvarn1-

Dnmp ning ved Damp « givne Forskrifter nøje efterkommes, og 
Personalet vil derfor have at efterkomme alle de An-
visninger, der vedrørende Togopvarmningen rnaatte gives _ 
dem af denne Afdeling. 

Toge~es ;f- Nr. 78. Sikkerhedstjenestens § 18, hvori bestemmes, 
'}or':~- at et Tog ikke rnaa afgaa fra en Station, førend Stationen 

sta1t.ninger tn h . rr·11 d 1 d ·1 "kk f . 1 d at unclgaa og ar givet i a e se erti , er 1 e at orstaa saa e es, at 
indhente For- Stationerne skal træffe Afgørelse om hvilket og hvor smkelser . ' meget Gods eller hvilke og hvor mange Vogne der skal 

optages, idet det fra Udgangsstationen er bestemt, hvilke 
Vogne der undervejs skal optages eller udsættes. Mener 
Togføreren ikke at kunne udføre det i den Anledning 
nødvendige Arbejde uden at forsinke 'l'oget væsentlig, 
rnaa han henvende sig til Udgangsstationen for i Fælles-
skab med denne at træffe den bedste og fornuftigste Ord-
ning, og maa han derefter bestræbe sig for at medtage 
og udsætte de anviste Vogne. 

I Nødstilfælde kan der til Bremsebetjening anvendes 
Folk, der ikke er ansatte, naar den Funktionær, der an-
viser den paagældende Mand Plads, har forvisset sig om, 
at vedkommende har tilstrækkeligt Kendskab til Betyd-
ningen af Signalerne fra Dampfløjten. 

Forsinkes Toget imidlertid undervejs af Aarsager, der 
ikke kan forudses ved Afgangen, rnaa Togføreren træffe 
de nødvendige Foranstaltninger til at indvinde den tabte 
'.r.id og af al Magt at søge Toget bragt ti l Endestationen 
til planmæssig 'rid. Han rnaa saaledes, eventuelt efter 
forudgaaende Konference med Aalborg G. Station, træffe 
Afgørelse over, hvorvidt større Partier almindeligt Fragt-
gods, h_vis Forsendelse ikke er paatrængende nødvendig, 
tomme Vogne, Vogne med alm. Gods som Kul, Sten o. 1. 
bør efterlades. 

Stykgods maa ikke uden Nødvendighed efterlades 
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af de til saadant Gods' Befordring bestemte Tog. Naar 
det alligevel bliver nødvendigt at efterlade Stykgods, vil 
?-ette derefter være at betragte som Ilgods ( dog at det 
ikke rnaa befordres med andre Tog end de, der medfører 
Stykgodsvogn) og rnaa saaledes ikke uden aldeles tvinerende 
Nødvendighed efterlades oftere. Stationerne maa i saa-
danne · Tilfælde for Togføreren anmelde, at Godset en 
Gang er efterladt og altsaa nu rangerer lige med Ilgods. 

Ilgods, letfordærvelige Varer, Vogne med levende· 
Dyr o. 1. maa kun i yderste Nødstilfælde efterlades. 

Bliver det nødvendigt at efterlade Vogne, rnaa Toer-
føreren saa vidt gørligt forhandle med V ognfordeliner~-
stationen derom. b 

Naar et Tog er forsinket udover 5 Minutter, eller 
naar der paa ~en foranliggende Strækning kan befrygtes 
en større Forsmkelse paa Grund af Gods, Rangering o. 1. , 
maa Togets Køretid imellem Stationerne forko rtes saa 
meget som muligt, dog at Maksimalhastigheden aldrio· 
overskrides, og Opholdene paa Stationerne indskrænke~ 
til det mindst mulige, saaledes at Toget saa vidt gørligt 
kan afgaa fra Lan.dstationerne 5 Minutter før den i Tj e-
nestekøreplanen angivne Tid. 

Under '.l'ogkrydsning rnaa Stationen drag·e Omsorg 
for, at det Tog, der paa Grund af Tilslutninger til korre-
sponderende Tog o. 1. har størst Betydning, ekspederes 
først. 

Afgaar et Tog fra en Station over 15 Minutter senere 
end bestemt i Køreplanen eller Særtogsordren, skal Too·et 
uopholdelig ved 'l'elefondepeche sende Meddelelse her~rn 
til alle foranliggende Stationer, Trinbrætter og til Drifts-
bestyreren samt til Aalborg G. Station. 

N aar et Togs Forsinkelse forøges eller formindskes 
med mindst 10 Minutter, gives ny Liniedepeche. 

Nr. 79. Samtlige Ekspeditionspapirer afleveres tilliere- Godsbefordrin-
d G d t t .1 'I' l l d d . b gen mecl To-rne o se i ogpersona et, wem et u trykkehg er gene. Togper-

forbudt at medtage i Toget noget som helst Gods, der For· 
ikke er ledsaget af de foreskrevne Papirer. - Paa Ende-
stationer maa Ekspeditionspapirerne udleveres saa tidligt 
til Togpersonalet før 'l'ogets Afgang, at der levnes Tid 
til et Eftersyn. 

Under Kørslen rnaa Togføreren i saa stort Omfang 
som muligt henflytte til Vogndøren det Gods, der skal 
udlæsses paa nærmeste Station. 

For Stykgods, der indlæsses undervejs, rnaa Tog-
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personalet paa Fragtbrevet tilføj e Vognens Nummer i 
den dertil bestemte Rubrik. 

Paa Stationer med kvindelig Betjening maa Stykgods 
fra 'l'oget bringes ind paa Pakhuset ved Togpersonalets 
Foranstaltning. H erfra maa kun fraviges under saadanne 
Forhold, som at Toget er meget forsinket, at Godset straks 
afhentes fra Stationen , at Varerne kan taale at henstaa 
under aaben Himmel. 

Paa Stationerne er dettes Personale forpligtet til at 
være Togpersonalet behjælpelig ved Udlæsningen af Styk-
gods. 

Det beror paa Togførerens Skøn, hvorvidt en Vogn 
findes læsset med saa meget Stykgods og paa en saadan 
Maade, at det er rettest at udsætte den. Dog bør han 
i saadanne Tilfælde handle i Forstaaelse med Vognfor-
delingsstationen. 

De Toget tilhørende Sækkevogne skal, naar de ikke 
benyttes ved Godsudlæsning fra Pakvognen, være an-
bragte i E-Vognene. 

V11~~,~-~~~s- Nr. 80. Acetylen-Gassen fremstilles i et særligt Gas-
Aceton-Acety- værk, hvor den tillige sammenpresses i smedede Behol-

len-Gas dere under et 'l'ryk af 10-12 Atmosfærer . I disse Be-
holdere findes en Vædske (Aceton), som optager Gassen 
i sig, men afgiver den igen, naar Trykket falder ved 
Brugen af Gassen. Beholderne anbringes under V oo-nene 
i dertil indrettede Lejer , og deres Afspærringsventil for-
bindes med Vognens Rørledning ved en gastæt Kobling. 
Fra Beholderen ledes Gassen til en Trykregulator , hvor 
det høje Tryk reduceres til et svagt, men ensformigt 
Tryk, til Brug ved Lamperne. Ved hver Trykregulator 
findes en 'l'rykmaaler , som angiver Trykket i Beholderen. 
Under det reducerede Tryk ledes Gassen derpaa gennem 
en Hovedhane, der findes under en rød Kapsel paa en 
af Vogngavlene, til Hovedledningen. Fra denne Ledning, 
som er anbragt paa Vogntaget, føres Stikledninger ned 
til hver Lampe. 

, I hver Lampe findes en Hane, hvormed Lampen 
kan afspærres fra Hovedledningen. 

Da Acetylen-Gassen er en meget eksplosiv Gasart, 
naar den blandes med almindelig Luft, og derfor stedse 
skal omgaas med Forsigtighed, vil følgende Regler for 
Brugen af Gasbelysningen blive at iagttage : 

'fil Hoved- og Lampehaner benyttes samme Nøgle. 
Retningen af Nøglens Haandtag angiver, om Hanen er 

71 

aaben eller lukket. N aar Haandtaget staar i Rørledningens 
Retning, er H anen aaben; staar den paa tværs, er Hanen 
lukket. 

Naar Vognbelysningen ikke er i Brug, er Normal-
stilling for Lampe- og Hovedhaner lukket Stilling. 

Naar Gassen i en Vogn ikke skal benyttes i længere 
'11id (et Tidsrum længere end to Døgn), eller naar en Vogn 
hensættes som Reservevogn , skal Personalet lukke Be-
holderens Afspærringsventil og aabne den igen, naar 
Gassen atter skal benyttes. 

Naar Vognen er i daglig Brug, behøver Lukning af 
Afspærringsventilen ikke at finde Sted. 

Er Trykket i en Beholder dalet til ¼ Atmosfære, 
maa Beholderen skiftes. • Dette besørges af Lampisterne, 
men det paalægges Tog- og Stationspersonalet at være 
disse behjælpelige med at vaage over, at det tilstrække-
lige Tryk er til Stede. 

Naar Gassen i en Vogn skal tændes, aabnes Hoved-
hanen paa Vogngavlen. Dersom Gassen ikke har været 
benyttet i nogen Tid, aabner man derefter en af Lampe-
hanerne ved den anden Vogngavl, indtil man mærker, at 
Gassen strømmer stærkt ud ved dens Lampe. Dette prøves 
bedst ved Lugtesansen. Derefter lukkes Lampehanen , og 
man er da sikker paa, at der ikke findes Luft af nogen 
Betydning i Hovedledningen . Man bør ikke have Haand-
sigriallygter eller andet Lys i Nærheden af Lampen, naar 
man foretager denne Prøve. Lamperne er nu klar til 
Tænding. 

Dersom Vognen er i daglig Brug, behøver denne 
Gennemblæsning af Ledningen ikke at foretages . 

Før Tændingen af Lamperne i Vognen maa Kuplerne 
gerne staa aabne et Øjeblik, da derved mulig Samling 
af Gas i Lampen bortventileres. 'l'ændingen af en Lampe 
maa foregaa hurtigst muligt efter at dens Hane er aabnet, 
da man derved undgaar Samling af Gas i Lampen. 
Tændstikker eller andre 'l'ændingsmidler maa derfor altid 
haves ved Haanden , idet man aabner Hanen. 

Slukning af Lamperne maa ske ved hver enkelt 
Lampe for sig; derefter lukkes Hovedhanen paa Vogn-
gavlen. 

Maskinafdelingen sættes snarest muligt i Kundskab 
om Utætheder eller andre F ejl ved '11 ogbelysningen. 

Nr. 81. Signal Nr. 18, Slutsignalet, ønskes, uanset Signalplanker 

Bestemmelsen i Signalreglementet, a l tid anbragt paa 
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Togets bageste Vogn. Til Brug i de Tilfælde, hvor den 
bageste Vogn i et Tog ikke er forsynet med Signaløskener 
til Anbringelse af Slutsignalet, er der anskaffet Signal-
planker, der opbevares af Aalborg G. Station og kan an-
bringes over Vognens Buffer. Signalplankerne er forsynet 
med Øskener, hvori de forskellige Signalapparater kan 
anbringes. N aar Signalplankerne afbenyttes i et 'l'og, 
maa Aalborg G. medgive Følgeseddel paa dem med An-
givelse af deres Nr. til Togets Endestation, og denne maa 
da efter Afbenyttelsen tilbagesende Signalplankerne til 
Aalborg G. Station paa Følgeseddel , ligeledes under An-
givelse af deres Nummer. 

Signaler Efter hver Igangsætning af et Tog skal Loko-mellem Tog- og . . 
Lokomotiv- motivpersonalet ved at se efter , Slutsignalet undersøge, 
personalet om hele 'l'oget medføres. Kan det ikke derved faa Vis-

hed for, at hele Toget er med, skal Lokomotivføreren, 
saa snart Toget er passeret Stationens Grænse, ved 2 
lange Toner med Dampfløjten tilkendegive Togpersonalet, 
at Slutsignalet ikke kan ses fra Lokomotivet. 

Er Toget ikke sprængt, tilkendegives dette af Tog-
personalet for Fyrbøderen ved om Dagen at udstrække 
den ene Arm vandret og ved i Mørke at bevæge et grønt 
Lys op og ned, og naar Fyrbøderen har forstaaet Signalet, 
tilkendegiver han dette for Togpersonalet ved om Dagen 
at udstrække den ene Arm vandret og i Mørke ved at 
vise hvidt Lys tilbage. 

Er Toget derimod sprængt, tilkendegiver'l'ogpersonalet 
dette ved om Dagen at svinge med en Hue eller en 
anden let synlig Genstand og ved i Mørke at bevæge et 
rødt eller i Mangel deraf et hvidt Lys op og ned, og 
Fyrbøderen foranlediger da den forreste 'fogdel standset, 
saa snart der haves Vished for , at den bageste Togdel 
ikke kan løbe ind i den forreste (jfr. Togreglementets 
§ 27). . 

Signalgivningen skal ske fra den Side af Toget, hvor 
Fyrbøderen har sin Plads. I de Tilfælde, hvor Toget 
passerer en Kurve, skal Signalerne dog udveksles fra den 
indvendige Side af Kurven. 

' H ele Togpersonalet skal deltage i Udvekslingen af 
Signalerne, dog kun for saa vidt det har Adgang til Døre 
eller Vinduer i Vognsiderne. 

Udebliver Signalet fra Togpersonalet, gentages Damp-
fløjtesignalet, og hvis Signalet deref-ter heller ikke mod-
tages, skal 'l'oget standses under fornødent H ensyn til, 
at det kan være sprængt. 

\ 
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Lokomotivføreren skal paase, at Fyrbøderen forvisser 
sig om Slutsignalets Tilstedeværelse, og foranlediger even-
tuelt de foran omhandlede Signaler udvekslede, og 'l'og-
føreren skal paase, at Signalerne gives af Togpersonalet, 
og selv være behj ælpelig dermed, naar Dampfløjtesignalet 
er givet. 

Naar Slutsignalet ikke h ar kunn et anb rin ges 
paa bag e ste Vogn, underretter Togføreren Lokomotiv-
personalet herom, og Udvekslingen af Signaler skal da 
altid finde Sted paa samme Maade som foran foreskrevet, 
og selv om Lokomotivpersonalet kan se Slutsignalet. 

Nr. 82. Tændte Lygter (Slutsignaler , Ekstratogsig-
naler) maa ikke anbringes paa Bassinvogne. 

Nr. 83. Aalborg G. er bemyndiget til indtil videre 
at foretage den i Sikkerhedstjenestens § 3 nævnte Kryds-
ningsforlægning, ligesom ogsaa indtil videre Telegrammer 
- Krydsning vedrørende - til Driftsbestyreren skal af-
gives til Drif-tsbestyreren, Aalborg G. 

Ved Krydsningsforlægning og Fastsættelse af en ikke 
før paatænkt, senere nødvendiggjort. Krydsning, henledes 
de ansattes Opmærksomhed paa Nødvendigheden af, at 
Udstederen af Ordren sikrer sig Meddelelsens retLe Mod-
tagelse derved, at han modtager sin Ordre ligelydende 
tilbage. Først efter at dette er sket, betragtes Kryds-
ningsbestemmelsen som bragt i Orden. 

Bassinvognes 
Befordring 

m ed Togene 

Kry<lsniags-
forlægninger 

Nr. 84. For Krydsning paa Stationer der bestvres Kryclsn~uger 
' ,J paa Stat1onei\ af Ekspeditricer (se Sikkerhedstjenestens § 21 , andet Stykke d er bes tyres al · S ) ·1 1 d R l ' "d" Ekspecl 1tncer og § 29, tredie tykke vi fø gen e eg er fremti 1g 

være at anvende: 
H oldepladsen eller Stationen viser Mastesignal Nr. 10 

»Hold udenfor « mod begge 'l'og. Det først ankomne 
Tog kører ind til Indgangssporskiftet, Togføreren forvisseT 
sig om, at Toget kan køre ind - hvad enten Toget 
efter de i Sikkerhedstjenestens § 3, 8 og 12 givne Regler 
skal forblive paa Hovedsporet eller føres ind paa Side-
sporet - og leder derefter paa sit Ansvar den paagæl-
dende Krydsning, dels ved at afgive Semaforsignalerne, 
dels ved at betjene Sporet under Togets Indkørsel og 
eventuelle Udkørsel, hvorhos han efter foretagen Kryds-
ning leverer Ekspeditricen Sp9rskiftenøglen tilbage. 

For saa vidt der paa Sidesporet, hvor Toget skal 
krydse, skulde henstaa Vogne, maa Toget ikke gives Til-
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ladelse til .Indkørsel, forinden Lokomotivføreren er under-
rettet. 

Indtræffer begge Tog samtidig, vil ovennævnte Ledelse 
af Krydsningen være at foretage af Togføreren for det 
Tog, der efter Tj enestekøreplanen skulde komme først . 

Saa snart det mødende Tog er indtruffet og bragt 
til den for det bestemte Plads, maa det først ankomne 
Tog, efter at dets Person- og Godsekspedition er tilende-
bragt, afgaa. · 

Disse Regler er ogsaa gældende, selv om Stationen 
midlertidigt bestyres af en Mand (Afløser). 

Ankomst t il Nr. 85. Naar Lokomotivføreren paa Grund af usigt-
stationer og b ~T . 'l k k S f . 1 f S . k standsning paa art I eJr 1 c e an se eina ·ors1gna et ra tat10ns1nær et, 
K~i~lI~~~~s- skal han uopholdelig sende Fyrbøderen fremefter for at 

overbevise sig om Signalets Stilling. Vises der fra Sema-
foren Signal Nr. 11 eller 12, unde\Tetter han straks Loko-
motivføreren, og rroget kan da køre ind paa eller forbi 
Stationen. Vises derimod Signal Nr. 10, maa han af-
vente Signalets Forandring, forinden Lokomotivføreren 
underrettes. Paa de Stationer, hvor der er ansat Med-
bjælpspersonale, skal Stationen dog - for at undgaa 
Forsinkelse af rroget - postere en Mand, der kan give 
Lokomotivføreren den fornødne Underretning om Signal-
g1vrnngen. 

Denne Bestemmelse kommer dog kun til Anvendelse, 
saafremt de paagældende har Vagt samtidig, og kan saa-
ledes ej altid overholdes, særlig ved Aften- og Morgen-
tjenesten. 

N aar et rrog standser foran en Station, maa det 
saa vidt muligt undgaas at spærre Passager eller Over-
kørsler. 

N aar Tog skal krydse paa en Station, maa Indkørslen 
for det sidst ankommende Tog foregaa under Iagttagelse 
af særlig Forsigtighed og under hyppig Brug af Damp-
fløjten. Særlig maa dette iagttages, naar det sidst an-
kommende rrog kører ad det Spor, over hvilket det først 
ankpmne Togs Ekspedition finder Sted, og maa Stations-
personalet i dette Tilfælde i Tide standse Passagen over 
Sporet og være til Stede paa P erronen under Indkørslen 
for at advare rejsende eller andre mod at passere Sporet, 
ad hvilket 'l'oget ventes. 

Paa Krydsningsstationerne skal Togene saa vidt gør-
ligt standse saaledes, at begge Togs P ersondele er syn-
lige og tilgængelige fra Hovedperronen; saafremt dette 

j\ 
I 
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ikke lader sig gøre, og Toget, der holder ved Hovedper- r 
ronen, ikke skal afgaa umiddelbart efter, at Toget paa 
Spor 2 er ankommet, maa Toget paa Spor 1 adskilles, og 
der maa, ved at lade den forreste Del rykke nogle Vogn-
længder frem , skaffes Passage til det bagved holdende. 

Ved Indkørslen paa en Station paahviler det altid 
Togføreren og Lokomotivføreren, at 'l'oget standses inden-
for Frispormærkerne. Iøvrigt henvises til § 21 i Bestem-
melser angaaende Sikkerhedstjenesten. 

Da Hadsundtogenes Indkørsel til Aalborg samt Pri-
vatbanetogenes (saavel Fjerritslev som Havnetogene) Ind-
kørsel til Nørresundby Statsbanestation er særlig farlig 
paa Grund af, at der ikke haves tilstrækkelig Sporlængde 
foran Standsningsstedet til, at rrogene uden Fare kan 
fortsætte deres Løb, dersom Bremseapparaterne svigter , 
paalægges det Lokomotivpersonalet for de nævnte rrog 
at regulere Kørslen saaledes, at der under alle Omstæn-
digheder , selv om Bremseapparaterne skulde svigte, kan 
standses paa det rette Sted. Er Lokomotiv eller Tender 
forsynet med Vacuumbremse, maa denne kun bringes i 
Anvendelse i Tilfælde af Fare. 

Det er ligeledes forbudt Lokomotivpersonalet <,lfter 
endt Rejse at forlade Lokomotivet , før det er bragt paa 
Plads i Remisen, med mindre det ved Maskinafdelingens 
Foranstaltning overtages af andet Personale. 

Under Togkrydsning maa Mellemperronen , hvor 
saadan findes, være oplyst. 

Nr. 86. Naar en Vogn løber varm, skal den fun-
gerende Lokomotivfører undersøge Fejlen og derefter af-
gøre, hvorvidt Vognen skal udsættes eller føres videre. 

Vannløbne Vogne . 

N 87 N V d ~T l d , d Vogne, der nd-r. . aar ogne me I ogn a nmgsgo s maa sættes af Toget 
udsættes af Toget undervejs og helt eller delvis omlæsses, omlæsnings-
skal Omlæsning eller Læmpning ske med største Omhu omk0stninger 
og hurtigst muligt. Udgifterne belastes Adressaten som 
Efterkrav, naar Omlæsningen eller Læmpningen hidrører 
fra Overlæsning eller uforsvarlig Læssemaade, herunder 
Læsning udover Vognenes Bufferhy lstre, og der ikke fore-
ligger paaviselige Fejl fra Jernbanens Side. 

Valget mellem eventuel Medgivelse af Løber eller 
Omlæsning maa træffes i hvert enkelt Tilfælde under · 
H ensyn til, hvad der bliver fordelagtigst for Forsenderne. 

Foretages Omlæsning011 af Stationspersonalet i Tje-
nestetiden, regnes Betalingeri efter Tariffen for Biindtægter, 
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i andre Tilfælde er det dep virkelige Udgift, som even-
tuelt belastes Forsendelsen. 

Jit:!~'~~~f~~ . Nr. 88. Efter Ankomsten til en Station maa der 
paa_ Ende- gives Lokomotivpersonalet den nødvendige rrid til at 
stat10nerne b . M k' . . f d' S 

Befordring paa 
Lokomotiver 

Eftersyn nf Drejeskivers Stilling 

rmge as men i tJ enst ær ig tand. Derudover maa 
der levnes P ersonalet passende Hvile- og Spisetid. Hertil 
vil ordinært medgaa mindst 1 'rime. 

Hvis Maskinerne skal ud fra Remisen tidligere end 
ordinært, skal det paagældende Lokomotivpersonale tilsiges 
forud, ordentligvis ved forudgaaende Togs Ankomst. 
Drejer det sig om »næste Morgen «, maa Tilsigelsen ske 
skriftligt. 

Nr. 89. Berettigede til at have Ophold paa Loko-
motiverne under Kørslen er foruden det tjenstgørende 
Lokomotivpersonale kun Driftsbestyreren, Maskininspek-
tøren, Banemesteren, Overformændene og Baneformænd I 
samt under særlige Forhold, naar rrjenestens Tarv kræver 
det, Baneformænd II. Ellers maa Lokomotivføreren ikke 
optage nogen, med mindre han foreviser skriftlig Til-
ladelse, og han skal da meddele det til Togføreren . 

Nr. 90. Det paahviler Lokomotivpersonalet, ogsaa 
i Mørke, at forvisse sig om, at Drejeskiver staar rigtigt 
og er forsvarligt befæstede, inden de passeres af Loko-
motivet. Lokomotivpersonalet er følgelig ansvarlig for 
Uheld, der maatte opstaa ved Forsømmelser i denne 
Retning. 

Arii~~:i ;;1~e:a Nr. 91. N aar der i et Tog kun er en Togbetjent, 
Rangering paa eller naar Togføreren iøvrigt rnaatte forlange det af H en-

8tanonerne t'l 'I' t l t' Ek d't' k 1 Af T'lk bl' syn i oge s 1ur ige 1 spe i 1011, s a - og 1 o mg 
mellem Maskinen og den forreste Vogn foretages af Fyr-
bøderen. 

Reglement ror t,lr. 92. Hvor Bestemmelserne i Reglementet ane 
Togenes Gang gaaende »Togenes Gang« er afvigende fra Signalregle-

mentets Bestemmelser, maa disse sidste efterkommes. 

Kørslenmellem Nr. 93. Forbindelsessporet (kaldet østre Spor) fra Aalborg G. og 
Aalborgs. Privatbanegaarden over Sporskifte 99 a benyttes til alle 

Tog fra Privatbanegaarden , hvorimod alle rrog ti 1 Pri-
vatbanegaarden dirigeres ad Tværsporet . 

r 
I 

I. In str uk s for d e t firedobbelte Rangersignal 
paa A a lborg Statsbanestation. 

I Stationens søndre Ende ved Indløbene til Privat-
banestationen, Havne- og Godssporene er der i Nærheden 
af de to østlige Togvejssignalmaster anbragt et 5 m højt 
Rangersignal med 4 firkantede Skiver ved Siden af hin-
anden: 

Den første Skive (regnet fra Øst) gælder for Range-
ringen fra Privatbanegaarden ad østre Spor. 

Den anden Skive (regnet fra Øst) har foreløbig ingen 
Betydning for rrog fra Privatbanegaarden. 

Den tredie Skive (regnet fra Øst) gælder for Range-
ringen fra Havnesporene. 

Den fjerde Skive (regnet fra Øst) gælder for Range-
ringen til og fra Hovedsporene. 

Følgende Signaler gives: 
a. Rangering forbudt. 

Ved Dagen : Fuld Skive. - I Mørke : Blaat Lys. 
b. Rangering tilladt. 

Ved Dagen: Skivens Kant. - I Mørke : Hvidt Lys. 
Rangering fra den vestlige Del af Stationspladsen ad 

Tværsporet maa kun finde Sted : . 
til Godspladsen og Havnesporene, naar de tre vestligste 

Skiver viser fuld Skive, blaat Lys, 
til Privatbanegaarden , naar alle 4 Skiver viser fuld Skive, 

blaat Lys. 
Tog fra Privatbanestationen maa kun rangere ind 

paa Statsbanernes Terræn, naar Rangersignalets østligste 
Skive viser Kant (hvidt Lys) og ti 11 i g e Sporskifte 99 a 
staar i rigtig Stilling til østre Spor (Vingen opad, hvidt 
Lys). Ved disse Signaler gives rroget Tilladelse til at 
køre udover Sporskifte 99 a samt 62 og 60, idet dog ogsaa 
her gælder den almindelige Regel, at intet Sporskifte maa 
passeres, før det staar_ i den for Bevægelsen rigti_ge S~il-
ling, hvorom altsaa Pnvatbanepersonalet ~aa forvisse sig. 
Særliot o·øres opmærksom paa, at Sporskifte 62 kan være 
stillet til Afløb. rrogene rnaa derfor altid forsigtigt nærme 
sig dette Sporskifte, men saa snart det og Sporskifte 60 
er stillet i rigtig Stilling, er dermed givet Toget Tilladelse 
til Vidererangering udover Sporskifte 60. Saa snart Toget 
i hele sin Længde er naaet over Sporskifte 60, skal det 
straks standses, og Overkørselen over Ny Kærv ej rnaa 
ikke berøres. Er det paa Grund af 'l'ogenes Længde 
nødvendigt at rangere ud over Ny K ærvej , maa Togets 
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Personale forinden tilkalde Ledvogteren til Bevogtning af 
Overkørselen. 

rrilbagerangeringen til de forskellige Hovedspor maa 
kun foretages efter Signal dertil fra Signalhus I ( om 
Dagen hvidt Flag, i Mørke gult Lys), men skal da ogsaa 
ske straks. 

Kan dette Signal ikke tydeligt ses fra 'l'oget, maa 
Togets Personale indhente Tilladelse fra Signalhus I til 
rrilbagerangering, inden den foretages. Denne Tilladelse 
kan erhverves pr. Telefon fra den ved Sporskifte 60 
værende Telefonkiosk, og der foretages da følgende : Den 
ansvarlige Rangerleder af Privatbanetoget ringer Signal-
hus I op og melder : » Tog . . . . har passeret Sporskifte 
60«, Posten i Signalhus I skifter derefier Sporskifte 60 
og svarer: » Tog . . . . maa rangere til P erron «. Denne 
rrilladelse fritager selvfølgelig ikke Privatbanetogets Ranger-
leder for det sædvanlige Medansvar for Sporskifternes 
rigtige Stilling. 

For at Posten i Signalhus I kan lede Fjerritslev- og 
Sæbytog ind paa rigtigt Spor til Afgang, maa disse rrog 
passere Signalhus I ganske langsomt, og Lokomotivføreren 
ved 'l'ilraab tilkendegive Signalpasseren Togets Bestem-
melsessted. Ankommende Hadsundtog bør nærme sig 
Indkørselssignalet forsigtigt og være forberedt paa Stands-
ning, da der altsaa kan holde Rangertog i Hovedsporet. 

II. S æ rl i g e R e g 1 e r fo r Ranger to g s amt for 
disses Kørs e l me ll e m Stationssporene og 
Godspladsen henholdsvis Havneban e n og 

Privatban egaard e n. 
a. Ved Rangertog forstaas saavel tomme Privatbanetog, 

enkeltkørende Lokomotiver som Statsbanernes almin-
delige Rangertog. ' 

rrogføreren maa selv lede Rangeringerne og give 
alle Signaler samt tage Plads paa den forreste Vogn, 
naar Lokomotivet er bag i Toget. 

Det er en Selvfølge, at Lokomotivføreren ikke 
rhaa foretage nogen Bevægelse med Toget, forinden 
han i hvert enkelt Tilfælde erholder Ordre dertil af 
'l'ogføreren (Rangerlederen). 

Naar Toget er bragt til Standsning i Statsbane-
stationens vestlige Ende og venter paa Sporskiftning 
for at kunne rykke tilbage mod P erronen eller Gods-
stationen, maa Togføreren give Signal Nr. 64 til Posten 
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i Signalhuset og om tornødent gentage dette, indtil 
Sporskiftet bliver skiftet. 

Ingen Konduktør maa anvendes som Togføi-er, før 
han har gjort Tjeneste som Konduktør i 6 Maaneder, 
og Portører maa overhovedet ikke anvendes som Tog-
førere. 

Forinden nogen anvendes som Rangerleder, skal 
han have afgivet -Erklæring om at være fuldt fortrolig 
med de paagældende Rangeringsregler og Sporforhold, 
ogsaa i Mørke. 

Kan Privatbanerne i et enkelt Tilfælde ikke skaffe 
kvalificeret Rangerleder til Ledsagelse af en Maskine 
uden Vogne, vil Statsbanerne efier Anmodning i et-
hvert enkelt Tilfælde til Stationskontoret paa Aalborg 
Station afgive Rangerleder til at ledsage Maskinen fra, 
eventuelt til, Grænsen mellem Privatbane- og Statsbane-
station~n. Saadan Anmodning for en afgaaende Ma-
skine suppleres snarest gørligt med Underretning om, 
hvornaar Maskinen vil være ved Grænsen. Stats-
banerne paatager sig dog ikke noget Ansvar for mulige 
Forsinkelser for Privatbanernes Maskinei:, hvis Aal-
borg Station ikke uopholdelig maatte være i Stand 
til at afgive saadan Rangerleder. 

b. Rangertog ti 1 Privatbanegaarden, der skal passere 
Togvejene i Stationens sydlige Ende, skal som Regel 
føres ud paa det vestlige Rangerhoved, hvor de 
skal blive holdende, indtil der fra Signalpasseren i 
Signalhus I vises e et grønt Flag eller e et grønt Lys 
mod Toget. 

Skulde det vestlige Rangerhoved være optaget, 
saaledes, at der ikke maatte være Plads samtidig til 
flere Rangertog, kan Signalpasseren i Signalhus I føre 
saadanne 'l'og ud paa Hovedsporet mod Syd efter 
de samme Regler, som gælder for Kørsel ud paa 
Rangerhovedet. Rangertog, der er førte ud paa Hoved-
sporet, skal blive holdende der, indtil der fra Signal-
hus I vises to grønne Flag eller to grønne Lys mod 
'l'oget. 

c. Alle Tog fra Privatbanegaarden dirigeres ad østre 
Spor over Sporskifte 99 a og videre til H adsund Hoved-
spor. Alle Tog ti 1 Privatbanegaarden dirigeres ad 
'l'værsporet. Se nærmere under Ordrens Afsnit I . 

Til Godspladsens Spor henregnes alle Spor Øst for 
Hadsundbanens Hovedspor I og II. rfil Stationssporene 
henregnes alle Spor Vest for Hadsundbanens Spor I. 
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d. Rangertog fra Stationssporene til Godspladsen, Havne-
banen eller Privatbanegaarden (Hadsundtogene altsaa 
und.tagne) skal standse foran og Nord for Signalhus I, 
saaledes, at 'rogets forreste Køretøj holder ud for 
Togvejssignalet. Herfra maa Togene først sætte sig 
i Bevægelse, naar Signalpasseren i Signalhus I ved 
H ornsignal eller Haandsignal har givet "rilladelse til 
at køre ind paa Rangerhovedet eller Hovedsporet mod 
Syd. Kørselen videre Øst paa sker efter Reglerne i 
Punkt b samt efter Instruksen for Rangersignalet. 

Hornsignalerne har følgende Betydning: 
Statsbanernes Rangertog 
Hvalpsundtogene 
Fjerritslevtogene 
Sæbytogene 

e. Statsbanernes Rangertog, der kun passerer Signalhus I 
for at gaa fra et Spor over til et andet indenfor selve 
Stationssporgruppen, behøver ikke at køre ud paa 
Rangerhovedet, men blot saa langt frem som nødven-
digt for at passere det paagældende Sporskifte. De 
skal som andre Rangertog fra Stationssporene holde 
ud for Togvejssignalet og have H ornsignal, før de 
maa køre frem mod Rangerhovedet og maa ej heller 
gaa tilbage, før der er vist det i Punkt b foreskrevne 
Signal fra Signalhus I. 

f. Til tomme Hadsundbanetog fra Statsbanestationen skal 
der, forinden de maa sættes i tilbagegaaende Bevægelse 
paa Hadsund Hovedspor I, gives Signal fra Signal-
hus II saaledes : · 
Om Dagen: 1 grønt Flag. } I usigtbart Vejr tillige 2 
I Mørke : 1 grønt Lys. lange Horntoner __ 

Togene standser, naar de har passeret udover Spor-
skifte 12 og er sporfri der, og de bliver holdende der, 
indtil der fra Signalhus I vises hvidt Flag eller brand-
gult Lys mod Toget. !øvrigt foregaar den videre Kørsel 
mod Øst i H enhold til Instruksen for Rangersignalet. 

g. Hadsundtog fra Privatbanegaarderr fører et særligt 
, Kendingssignal foran paa Maskinen. Om Dagen en 
rund, hvid Skive, i Mørke et mindre, hvidt Lys over 
Røgkammeret. Øvrige Privatbanetog fra Øst til Vest 
tilkendegiver under Forbikørslen ved Tilraab til Sig-
nalpasseren, om det er et Sæbytog eller Fjerritslevtog. 

Rangertog og tomme Maskiner, der skal køre ind 
p aa de to Opladespor Nord for Signalhus III, skal 
altid standse ved Signalhus III og blive holdende der, 

81 

indtil Rangerlederen har forlangt og faaet Postens 
mundtlige Tilladelse til at køre ind paa Opladesporene. 

Rangertog og to_mme Maskiner, dor holder paa 
Opladesporene, maa ikke ranaere fra disse ud imod 
Togvejen, forinden Rangerled:i.·en paany har fo rlanot 
og faaet Postens 'l'illadelse dertil· denne 'rilladel~e 
gives af Posten ved om Da2:en at 'vise et gTønt Flao· 
. M k 0 ' 
i ør 'e et grønt Lys, vendt mod Maskinen. 

h. Den ved ~ignal !ra Signalhus I givne Rangeringstil-
ladelse fntager ikke Rangerpersonalet eller Privat-
banernes Lokomotiv- og Togpersonale for at forvisse 
sig om, at Sporskifter, der skal passeres staar riatigt 
forinden Fremkørsel finder Sted. ' 0 

' 

Paa den an~en Side skal Sig~alpasseren i Signal-
hus I, før han giver Rangertog S1gnal til Fremkørsel, 
dr~~e Omsorg for, at de Signa!,huset underlagte Spor-
skifter, der. skal passeres, stilles rigtigt. 

. Sporskifterne Nr. 91, 92 og 94 samt 99 a stilles . 
af Si~nalpasseren i Signalhus II, uaar de skal passeres 
af Pnvatbanetog. Skulde et af dem staa forkert, til-
kalder Lokomotivføreren Signalpasseren ved F løjte-
signalet » F ærdig til Indkørsel«. 

l. Ved Ankomsten til Statsbanestationen for Too· fra 
Aalborg maa Togføreren meddele til Stationsbesty~eren 
hvis der mangler Personale, eller Toget af anden 
Statsbanestationen ukendt - Grund ikke kan afgaa 
derfra til køreplanmæssig Tid. 

j. Det er ikke tilladt andre end det ved Togene tjenst-
gørende Personale at befordres med de tomme Toa 
Aalborg G.- Aalborg S., med mindre der foreliao·e~ 
speciel skriftlig Tilladelse herfra. 

00 

Togpersonalet er ansvarlig for, at denne Ordre 
overholdes. 

Nr. 94. Ethvert af Banens 'rog, der kører over Kørse l_ paa 

St ··ækr1i' o·e N " db II N , , db s l l l d Strækmngen 
I 110 n øuesun y - .- ønesun y ., s {a e - Nøn es undby 

sages af en Lokomotivfører og det til 'rogets Betjening 1,;~1;:;-ft~;·1~-

fornødne Personale, hvoraf en er ansvarlig for dets Førelse . · 
Det ,er paalagt Brugerne af de private Overkørsler 

paa denne Strækning, at de ved Overkørslerne værende 
Luknings- og Afspærringsindretninger kun rnaa aabnes, 
naar Overkørslerne skal benyttes. Det er derfor ikke 
nødvendigt, at en Mand gaar foran Toget, naar det skal 
passere en af disse Overkørsler, men det skal derimod 
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iagttages, at der ringes med Lokomotivets Klokke før og 
under Passagen af disse. 

Kørslen over Brogade og Læssepladsen vest for denne 
maa ikke foregaa hurtigere, end at en Mand kan bevæge 
sig i almindelig Skridtgang foran Toget, og Togene maa 
ikke afgaa fra H avnestationen. eller Overkørslen ved Ny-
gade, før den foran gaaende Betjent fra selve Overkørslen 
ved Brogade har vist gult Flag (i Mørke brandgult Lys). 
Endvidere skal der ringes med Lokomotivets Klokke 
under Passagen af Brogade og Læssepladsen . 

Overtrædelser af det ovenfor nævnte Paalæg til Bru-
gerne af private Overkørsler maa i hvert enkelt Tilfælde 
indberettes. 

iø~-~f;~ef
11

; ;;~ ;~ Nr. 95. Privatbanernes Togpersonale har i alle F or-
s"en,1s1ruµ- hold vedrørende 'roo-enes Fremførelse over Strækningen Aalbori,:-Nørre- S d b . snndby s. ven strup-Aalborg-Nørresundby de samme Forpligtelser 

Fremsætning ar og det samme Ansvar som Statsbanernes eget Personale . 
Fors l:1 g til . Forinden et 'roo· for hvilket der paa Grund af at Kr n ls n111g sfor- o , > , iægni uger der er foretaget Krydsningsforlægning. efter at der har 

været ringet for det, er givet Indstillingssignal , atter op-
tager sin Fart, skal det signaliseres over den Stræknino·, 
for hvilken Togindstillingssignalet har været givet. 

0 

~r Toget undtagelsesvis ikke bleven signaliseret, maa 
det ikke fremføres med større Hastighed end 25 km i 
Timen over paagældende Strækning. Toget skal føre 
Kendingssignal som Særtog over den paagældende Stræk-
ning, uden at dog Reglerne i Togreglementets § 45 kommer 
til Anvendelse, og det skal som Følge heraf ikk e føres 
paa særlig 'rogordre, med mindre saadant i Forvejen af 
andre Grunde er foreskrevet . 

N~ar et Tog pa3: en enkeltsporet Strækning er standset 
paa fri Bane ved Signal Nr. 12 »Stop « fra et Bloksignal , 
der staar blokeret ved et af sine Blokfelter, skal det under-
søges, om Linieblokken er i Uorden , og i bekræftende 
Fald skal Toget rangeres forbi Signalet. 

H erom gælder følgende Bestemmelser for Togføreren 
fo;, det standsede 'rog: 

N aar d~t nærmest fo~·udga~ende Tog maa antages at 
være naaet md paa den foranhggende Station, skal Tog-
fø reren ved Hjælp af Postens Telefon indhente F orholds-
ordre fra den foranliggende Station. Saafremt han ikke 
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kan faa Forbindelse med denne, skal han henvende sig 
til den bagved liggende Station. 

a. Naar en af Stationerne har meddelt ham Køretilladelse 
men Signalet vedblivende staar bundet, skal 'l' ogføre'. 
ren tage Plads paa Lokomotivet og rangere Too-et 
forbi Stopsignalet, hvo1:efter det kan genoptage Kø~·s-
len. Han skal ved Ankomsten til den foranliggende 
Station give denne Melding om det forefaldne. Saa-
~·emt "roget ikke har pl~nmæssigt Ophold paa Sta-
t10nen, skal han derfor give Lokomotivføreren Ordre 
til at standse. 

b. Saafre°:1-t 'rogføreren ikke faar Forbindelse med nogen 
af Stat10nerne, skal han forholde sig som angivet 
under a, men Toget skal fremføres med Forsiotighed 
til den foran liggende Station. 

0 

c. Plomberne for Blokfelterne maa ikke fj ernes, og kun-
stige Deblokeringer af Blokfelterne maa ikke foretages 
hverken af Signalpasseren eller af 'rogføreren : 

N aar der til Posten er meldt Kørsel med Stations-
afstand, skal Signalpasseren meddele hvert kommende 
Tog skriftlig Tilladelse til Forbikørsel i Overenss tem-
melse med Instruks til Almindeligt Signalreglement, 
Afsnit E. Saa længe der ikke er meldt Kørsel med 
Stationsafstand, maa saadan 'rilladelse ikke gives. 

For Fremførelsen af Tog mellem Nørresundby og 
Aalborg gælder følgende Regler : 

1) Nørresundby S. og Nørresundby H . underretter hin-
anden om eventuelle Togforsinkelser, der kan influere 
paa 'roggangen mellem Nørresundby og Aalborg. Sta-
tionerne Langholt og Biersted maa derfor , saafremt 
et Tog mod Nørresun~by er forsinket over 5 Minutter , 
underrette henholdsvis Nørresundby H . og Nørre-
sundby S. 

2) Af- og Tilbagemelding af Tog mellem Nørresundby 
H ., Nørresundby S. eller Aalborg sker efter § 35 i 
Statsbanernes Reglement for Togenes Gang. Samt-
lige Af- og 'rilbagemeldinger og Kvitteringer skal 
passere Telegrafstrirnlen, der ikke maa afrives. Hver 
Aften efter Tjenestens Slutning noteres Dato paa 
Strimlen. _'relegrafrullerne opbevares i 6 Maaneder. 
Af Hensyn til 'rogenes rettidige Fremførelse er det 

I 
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af største Vigtighed, at Af- og Tilbagemeldingerne 
sker med deµ største Nøjagtighed og Præcision. 

Af- og Tilbagemeldingen af Tog mellem Nørre-
sundby H. og Aalborg fo regaar altid over Nørre-
sundby S., saaledes at denne Station videresender 
Meldingen, og Afmeldingen fra Nørresundby H. maa 
derfor foretages nøjagtig 2 Minutter før 'l'ogets virke-
lige Afgang, medens Tilbagemeldingen skal ske saa 
snart 'foget - forsynet med Slutsignaler - er an-
kommet. 

Bliver et fra Aalborg kommende Tog opholdt, 
efter at det i hele dets Længde har passeret Indkørsels-
signalet ved Spiesgade, maa Togføreren uophold~lig 
sende en Betjent til Havnestationen med Meldmg 
herom, hvorefter Tilbagemelding straks maa gives til 
Nørresundby S. 

3) I Tog, der skal passere Krøllen, maa ikke indlemmes 
Vogne, der har en større Akselafstand end 8,6 Meter, 
altsaa f. Eks. ikke Statsbanernes Boggievogne. 

4) Over Statsbanestrækningen fo regaar Kørslen efter de 
for Statsbanerne gældende Regler. 

Naar Linieblokposten ved Kastetvej ikke kan vise 
Kørsignal paa Grund af Uorden i Blokledningen, 
hvorom Underretning kan faas hos Signalpasseren, 
skal 'fogføreren paa det standsende Tog tage Plads 
paa Maskinen og føre "foget meget forsigtigt til An-
komststationen. 

5) Med H ensyn til Togenes F remførelse mellem Nørre-
sundby og Aalborg følges iøvrigt nedenstaaende An-
visning: 

a. Tog fra Nørresundby H . ti l Aalborg. For-
inden Toget maa afgaa fra H avnestationen, skal 
en 'l'ogbetjent begive sig hen til Overkørslen ved 
Brogade og derfra vise gult Flag (i Mørke brand-
gult Lys). Under Passage over Brogade og Lade-
pladsen vest for denne skal der ringes med Loko-
motivklokken. Fra det Øjeblik, Toget har sat sig 
i Bevægelse, og til Ladepladsen er passeret, frem-
føres 'l'oget saa langsomt, at det er i Stand til 
øjeblikkelig at standse ved Hjælp af Lokomotiv-
og 'l'enderbremserne alene. H erfra køres med 
højst 15 Kilometers Fart til Stationsmærket ved 
Spiesgade, og saafremt der fra Signalmasten vises 
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Signalet »Kør frem «, maa Toget fortsætte til den 
faste Bro; dog kun med samme Hastighed som før. 

Fra Signalet ved Sporskiftet, der fører fra 
Krøllen til Statsbanesporet, skal vises Signal » Spor-
skiftet stillet til Sidespor« . Kørslen over Broen 
foregaar saaledes : 

Ved 'fogtid skal den vagthavende, efter at 
den · paabudte Blokering er foretaget, gaa fra Bro-
huset til den Ende af den faste Bro, der er Toget 
nærmest, og fra det Øjeblik, d.a Toget er i .Sigte, 
vise Haandsignal »Kør « for Toget. Mangler dette 
Signal, skal Lokomotivføreren standse 'l'oget, der 
da under ingen Omstændigheder maa køre ud paa 
Broen. 

'foget kører over Broen uden Standsning foran 
denne. Kørehastigheden maa, saa længe 'J;.e.get er 
paa Broen, ikke overstige 15 km i 'rimen. 

Paa Nørresundby S. Station er anbragt et elek-
trisk Registrerapparat til Kontrollering af denne 
Hastighed. 

Nord for Aalborg Station er en enarmet Ind-
kørselssignalmast, dækket af et fremskudt Signal, 
for Tog fra Nørresundby. Saafremt Mastesignalet 
viser Signalet »Kør frem« , maa 'l'oget langsomt 
køre ind paa Stationen. Ved Signalhus III er en 
trearrnet Togvejssignalmast, hvor øverste Vinge 
gælder for 2. Hovedspor, _mellemste Vinge for 4. 
H ovedspor og nederste Vrnge for 5. Hovedspor. 
Ved Passagen af Overkørslen over Vesterbro maa 
Lokomotivføreren holde godt Udkig. Efter Ankom-
sten til Perronen standser Toget saaledes, at bageste 
Vogn staar indenfor Frispormærket. 

b. Tog fra Aa lb org t il Nørres undb y. Tæt 
nord for Perronen findes 2 Udkørselssignalmaster , 
længst til højre en enarmet for Statsbanetog fra 
Spor I og til venstre en toarmet, hvor øverste 
Vinge gælder for Spor V (Fjerritslevtog) og nederste 
for Spor IV (Sæbytog). Forinden der fra denne 
Mast vises Signal »Fri Udkørsel«, maa Toget ikke 
afgaa, selv om Afgangssignal er givet af Tog-
føreren. Kørslen over den faste Bro foregaar som 
nævnt under a. Ved den nordlige Ende af den 
faste Bro er 2 Indkørselssignalmaster , af hvilke 
:Masten længst til venstre gælder for Statsbane- og 

I 
Fjerritslevtog og Masten til højre for Sæbytog. 
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Vises der fra sidstnævnte Mast Signal »Kør• frem «, 
kan Toget uden Standsning fortsætte ind paa 
Krøllesporet, dog ikke med større Fart end 15 Kilo-
meter i Timen. Vises derimod Signal »Hold 
udenfor «, standser Toget ved Stationsmærket , giver 
Signal »F ærdig til Indkørsel « og bliver holdende 
til der vises Signal » Kør frem «, Signale_t ved Spor-
skiftet skal vise Signal »Frit Sidespor«. F or 
Kørslen over Krøllesporet gælder iøvrigt de under 

. a . givne Regler . I Nørresundby H. Stations vest-
lige Ende er anbragt 2 Semaforer hver med 1 
Arm ; den længst til venstre gælder for Tog fra 
Nørresundby S., den længst til højre for Tog fra 
Aalborg. I Mørke skal begge Lygter være tændte. 

6) For Særtog fra Nørresundby H. til Aalborg overrækkes 
den »særlige Togordre « 'l' oget foran den faste Bro, 
og før den er modtaget, maa Særtoget ikke køre ind 
paa Statsbanesporet. 

7) Naar det vides, at et Tog fra Nørresundby H . til 
Aalborg af en eller anden Grund maa standse i ca. 
10 Minutter eller derover foran den faste Bro, hvorom 
Nørresundby S. da vil underrette Nørresundby H. , 
maa de rejsende gøres bekendte h ermed forinden 
Togets Afgang. 

Naar -Tog (Særtog, tomme Maskiner) udenfor Køre-
planen skal fremføres mellem Aalborg og Nørresundby 
Stb. eventuelt Nørresundby Havnest. eller mellem Aalborg 
og Svendstrup, kan dette kun ske efter indhentet Til-
ladelse fra Statsbanerne, der da anordner det fornødne 
m. H. t . Anmeldelsen af Toget for Statsbanestrækningens 
Vedkommende. 

Bliver det af en eller anden Grund nødvendigt med 
kort Varsel at etablere Særtog over di sse Strækninger , 
og det ikke kan lade sig gøre at erholde Statsbanernes 
Tilladelse og Anordning af 'l'oget skriftlig, kan dette er-
holdes ved telefonisk eller telegrafisk Henvendelse til 
'l'\·afikinspektøren i Aalborg, og Anm odningen fremsættes 
da i følgende Form : 

Insp. Ab. \ 
For at . . (Anledningen) .. udbedes Tilladelse til at lade 

et Tog ( en Maskine) afgaa som Særtog . ... dag den ... . 
Kl. . .. .. fra ....... .. ... til . .... . . ... . Ankomst Kl. . . . . 
krydsende . . . . . . . . . . . . Største tilladte Hastighed . . . km 
i Timen . (Underskrift). 
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Anmodningen maa kun fremsættes af Aalborg G. St. 
Fra Sv~n~strup, Nørresundby eller_ Aalborg vil '1\>g-

og Lokomotivførerne modtage en Afsknft, snarest muligt 
efter Udstedelsen, af den i Anledning af Togets Løb ud-
stedte Særtog-Ordre. Nørresundby H. , Nørresundby S. og 
Svendstrup vil, saafremt viderefra kommende Tog skal 
føres til Aalborg, give Særtogordren til en af de foran-
liggende Stationer, saaledes at 'l'oget snarest kan blive 
underrettet om Videreførslen til Aalborg. 

Paa Statsbanestrækningen føres Særtogsignal paa det 
nærmest forudgaaende Plan- eller Særtog, hvad enten det 
er et Statsbane- eller Privatbanetog. 

1
. SNt r. _ 96. f~alb

1
01d·gk· Stat

1
sbSandestfatio~

1 
bSetragtes som »far s'J..~,~<;:~1~,g 

1g at1011 « or 11 ørse y ra tJ por III. Der skal paa rette Sted 
derfor med H. t. Togenes Standsning iagttages følgende: ved s1i'.~{1~~; sel 

F arten sS~al t
1
ages af Toget ve? Hjælp af Skru~brem- stt~~/sa~t<;;;~m 

serne efter 1gna er fra DampfløJten og saa betids, at 
Toget med Sikkerhed kan bringes til Standsnina paa 
rette Sted. Er Lokomotiv eller Tender forsyn et° med 
Vakuumbremse, maa denne kun bringes til Anvendelse 
i Tilfælde af Fare. 

Der er i den Anledning til Underretning for Lokomotiv-
føreren foran det sydlige Stationsmærke anbragt et Signal-
mærke af Form som vore 'faagesignaler , men grønmalet 
med hvide Kanter , og ved Signalhus III paa Stationen et 

fast Standmærke ~ o~ , der angiver det Punkt, 

hvor Lokomotivet for det indkørende Tog skal standse. 

Nr. 97. I Voaterhusene Nr. 146 oo· 147 mellem Etablering af 
b b . Telefonposter 

Svendstrup og Skalborg og 149 mellem Skalborg og Aal- paa Stræknin-
borg samt Nr. 152 mellem Aalborg og Nørresundby erg~nø~~;s~,a~i~'t 
der anbragt Telefonapparater til Afbenyttelse for 'fog-
personalet til Hidkaldelse af Hjælpelokomotiver o. 1. Ved 
hver t Telefonapparat findes der en særlig Vejledning for 
Apparatets Afbenyttelse. 

Paa Vogterhuse, der ikke er forsynede med Telefon-
apparat, er der paa den mod Banen vendende Side an-
bragt en sortmalet Pil, der angiver Retningen henimod 
nærmeste Sted (Vogterhus eller Station), hvor Telefon-
eller Telegrafpost findes. Endvidere er der paa hver 3. 
Telefon- eller Telegrafstang paa den Side, der vender 
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mod det nærmeste med Telefonapparat forsynede Vogter-
hus malet en hvid, lodret Stribe. 

Kørslen over Nr. 98. Vedrørende Togenes Førelse over Broen over 
Broen over Ma· . . . -

riagerfjora ManagerfJord gælder, foruden de 1 Ordensreglementet fo r 
Broen foreskrevne Regler, følgende: 

N aar Tog ventes, og Brofogden har forvisset sig om, 
at rroget uhindret kan passere Broen (jfr. Ordensregle-
mentets § 12), sender han en Betjent til den Ende af 
Broen, hvorfra Toget ventes. Saa snart 'l'oget er bragt 
til Standsning for Enden af Broen, bestiger Brobetjenten 
Lokomotivets Fodtrin, og først da maa Toget køre ind 
paa Broen, men Farten maa under ingen Omstændig-
heder overstige den i Ordensreglement for uindhegnede 
Privatbaner (§ 44,4) foreskrevne, nemlig 25 Kilometer i 
Timen. Fra Svingbroen skal Brofogden vise H aand-
signal »Fri Bane «. Naar Toget er naaet til Broens anden 
Ende, forlader Brobetjenten det, og Kørslen fortsættes da 
ind til Stationen, hvor Indkørslen foregaar efter Regler 
for krydsende Tog. 

Ordentligvis drejes Lokomotiverne ikke i Hadsund 
Syd, og Togene i Retningen :fra Syd til Nord kører alt-
saa med rrenderen forrest. 

De i Ordensreglementet for Broen (§ 12) nævnte Mel-
dinger til Brofogden om Togforsinkelser skal afgives af 
Togets Udgangsstation (henholdsvis Hadsund N. og H ad-
sund S.). Kaldesignal for Vagthuset ved Broen er • _: 
( en kort og en lang Ringning). 

Hjørring- Nr. 99. Banen slutter til Aalboro-- FJ·erritslevbanen Aabybro Jern- . . b 
b,,nes ved Ryaa Trmbrædt, der mdgaar som Station mellem 

Tils~;~:~n!; i Aabybro og Birkelse. Den deltager altsaa i Af- og Til-

Fællesstræk-
ningen 

Særtog 

bagemeldingen. Kaldesignalet er • _ • (r). 
Togene paa Hjørring-Aabybro Jernbane befarer 

Fjerritslev-Frederikshavn Banen mellem Ryaa og Aaby-
bro, der er Endestation for Hjørring-Aabybro J ernbane, 
og Kørslen over Fællesstrækningen samt ind til Ryaa 
(og,ma fra Nord) sker i enhver H enseende efter Fjerrits-
lev-Frederikshavn Banens Regler. 

Anmeldelse om Særtog paa Hjørring-Aabybro J ern-
bane sker for Strækningen Ryaa-Aabybro herfra efter 
derom for hvert enkelt 'l'ilfælde rettet H envendelse fra 
Driftsbestyreren i Hjørring. Anmodningen vil indeholde 
Oplysning om Togets Afgangs- og Ankomsttider Ryaa-
Aabybro og rr ogets Øjemed. 

\ 
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Nr. 100. Naar den ved Køreplanen bestemte Række- Togene rna 
n Strækn ingen 

følge af F. F. og H . L. A. Banens I ogs Kørsel overAabybro- Ryan 
Strækningen Aabybro-Ryaa af en eller anden Grund 
bliver forandret, skal enten Aabybro eller Ryaa af egen 
Drift, uden at 'l'ogføreren behøver at fremsætte noget 
Forslag om Krydsningsforlægning, ordne det fornødne . 
Er det Tog fra øst til vest, ordner Aabybro Sagen, og 
er det Tog fra vest til øst, ordner Ryaa det fornødne. 

Fremgangsmaaden er følgende : Den paagældende 
Station sender til F ællesstrækningens anden Grænsestation 
og de 2 Togførere Depechen: »Tog B kører fra Station 
K forud for rrog A«. 

Dette gælder altsaa kun for Tog, som kører i samme 
Retning. For Tog i modsat Retning maa Togføreren 
for det forsinkede rrog forlægge Krydsningen paa den i 
Reglement for Togenes Gang foreskrevne Maade. 

N aar der finder Krydsning Sted i Ryaa mellem et 
af Fjerritslevbanens og et af Løkkenbanens Tog, skal 
der - foruden af rejsende - ogsaa foretages Udveksling 
af Rejsegods og Ekspresgods, og de to Baners Togper-
sonale maa da paa bedste Maade assistere hverandre med 
Udvekslingen, da Stationspersonalet i Ryaa ikke kan del-
tage i Arbejdet. 

Udveksling af alt andet Gods finder derimod altid 
Sted i Aabybro. 

Nr. IO I. Naar der herfra udsendes skriftli bo-e An- u?senclclse ar . Særtogordre 
rneldelser af Sær- eller ArbeJdstog, sker det paa den 
Maade, at der, foruden Eksemplarer til hver enkelt Station 
og H oldeplads, medsendes en Kvitteringsliste, hvorpaa 
Stationerne und er T ogets Op h o 1 cl maa kvittere for 
Modtagelsen af Anmeldelsen. Snarest efter Togets An-
komst til Endestationen meddeler denne hertil pr. Telefon, 
om Særtogordren er indgaaet, og om der foreligger Kvit-
tering for samtlige Stationer. 

Det er altsaa under ingen Omstændigheder tilladt, at 
Togføreren til en Station afleverer Kvitteringslisten for 
at lade den gaa videre med et senere Tog, og den Tog-
fører, der i Aalborg har kvitteret for Modtagelsen af 
Anmeldelsen, vil · blive gjort ansvarli g for, at Kvitterings-
listen afleveres til Togets Endestation, samt at den er 
fo rsynet med samtlige Stationers Kvitteringer. 

Nr. I 02. Samtli o-e Stationer Holdepladser og Trin- Særtogsskabe 
• b ' . . pnn 

brætter er forsynede med »Særtogsskabe «, 1 hvilke An- stationerne 
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meldelser om Særtog og Arbejdstog, der skal pa1;,sere Sta-
tionen i de nærmeste 24 'rimer, vil være at opslaa. Paa 
Skabets øverste Kant er der anbragt en Tavle, der paa 
den ene Side er hvidmalet og paa den anden Side er 
paamalet Ordet »Særtog «. Naar der i Skabet er opslaaet 
Meddelelser om Særtog, skal den Side af 'I'avlen , der 
viser Ordet ,, Særtog «, være synlig. Saa snart de i Skabet 
anmeldte Særtog er passeret Stationen , udtages Anmel-
delsen , og den hvidmalede Side af Tavlen vendes udad. 

Det paalægges Stationerne nøje at paase, at alle An-
meldelser om Sær- eller Arbejdstog, der løber i de nær-
meste 24 'rimer, opslaas i Skabet, og Togpersonalet samt 
Baneafdelingens ansatte, naar de kommer paa Stationen , 
at lægge Mærke til disse Skabe og, hvis 'Tavlen viser 
»Særtog «, gøre sig bekendt med de opslaaede Meddelel-
sers Indhold. Lokomotivførerne underrettes af deres re-
spektive Togførere. 

Nr. 103. Semaforerne paa Nørresundby H avnesta-
tion samt paa Ørsø Station (for Ørsø Stations Vedkom-
mende gælder kun for Tog fra Asaa) er fo rsynet med 
» Blinklys« i Stedet for stedsebrændende Lys. 

Trin brædt et Nr. I 04. Ved Sæby Kurhotel finder Tocrstandsnino· 
ved Sæby Kur- . . . . b b 

h otel Sted 1 det T1dsrum, som er ang1vet 1 Køreplanen , saa-
fremt der er rejsende at optage eller afsætte. Signal til 
Toget om , hvorvidt rejsende ønsker at stige paa, gives 
af de rejsende selv fra den paa Perronen opstillede Sig-
nalmast, og Signalerne er de samme som fra de øvrige 
'I'rinbrætter (Signalreglementets Side 19-20). 

I Tograpporten gøres for Standsninger her de samme 
Notater som for alle øvrige Stationer (Ankomst- og Af-
gangstid og P ersonantallet ved Afgangen). 

Averterin g til Nr. 105. For at undgaa, at rejsende paa Ende- og 
d e reisencl e }{ d . K d • : k · f ·1 
om Togets . nu estat1011er samt ry snmgsstat10ner ommer 1 --eJ t 

Beste~~~~ elses- Tog, skal Togpersonalet inden Togets Afgang i hver Vogn-
afd~ling højt og tydeligt avertere Passagererne om Togets 
Bestemmelsessted samt om fornødent betegne dets Rute 
nærmere, f. Eks. skal A vorteringen for Sæbytogenes Ved-
kommende lyde saaledes: »Toget til Frederikshavn over 
Sæby «. 

Udk alcl nin g i Paa Stationer , hvor der findes Restauration, kaldes 
Ventesale 

der ud i Ventesalene 3 Minutter før Togets Afgang. 

I 
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Nr. I 06. I samtlige Tog skal være: Særkupee r 

Mindst 1 anden og 2 tredie Kl. Kupeer for Ikke-
Rygere. 

1 Kupe for rejsende med Hunde. 
1 Vogn, hvori Kloset . 

Togføreren skal paase, at disse Bestemmelser over-
holdes, og i 'rilfælde af, at der i et Tog ikke findes ~et 
foreskrevne Antal Særkupeer, maa der gøres Bemærkrung 
desangaaende paa Tograpporten. 

Nr. I 07. For ethvert Tog, herunder ogsaa tomme Tog rap porter 

Maskiner, skal der udfærdiges en 'I'ograpport, der, efter 
at Ankomsttiden til 'l'ogets Endestation er attesteret af 
dennes Bestyrer , indsendes med første Tog til Aalborg G. 

Tograpporterne maa føres nøjagtig efter Formularer-
nes Udvi sende, og navnlig henledes Opmærksomheden 
paa Rubrikerne »Tabt eller vundet paa Kørslen og paa 
Stationerne« , der maa være ført saaledes, at en A~stem-
nincr, foretaget paa den Maade, at en Opsummen ng af 
de to Rubriker kommer til at udvise det Antal Minutter , 
som Toget eventuelt er ankommet for sent til Endesta-
tionen . 

Rubriken »Frimærkepakker og Værdiforsendelser « 
maa udfyldes saaledes , at det kan ses, hvor mange Fri-
mærkepakker der er medtaget og afleveret paa hver 
Station. 

Stationerne og 'I'ogpersonalet hæfter for V ærdiforsen-
delser - herunder de regelmæssige P engeposeforsen-
delser - med mindre de har sikret sig Kvittering for Af-
leveringen . 

Kvitteringsbøgerne rekvireres hos Regnskabsafde-
lingen . 

N aar et 'I'og skal afvente Forbindelse · med et Tog 
fra en fremmed Bane, maa dette Togs Ankomsttid saa 
vidt mulio-t noteres i Rapporten, og maa der gøres sær-
skilt Bem~rknincr paa Rapportens Bagside, saafremt For-
sinkelsen eller :n Del af denne paa en Station skyldes 
andre Aarsager, end hvad der fremgaar af Rappor tens 
Udvisende, Rangering, Godsud- og indlæsning eller Af-
ventning af andre Tog. Ligeledes maa der i Ra~porten 
gøres Bemærkning, naar et Tog afgaar uden Forbmdelse 
med et 'rilslutningstog paa en fremmed Bane. 

N aar der paa 'I'ograpporten anføres Bemærknin~er 
om Beskadicrelser eller om Mangler af Gods eller Maten el, 
maa disse t ære saa fyldige som muligt, og navnlig bør 
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Aarsagen til Beskadigelser saa vidt mulio- anføres eller 
l~vis Beskadigelsen ikke er skot i 'l'ogot, da den fo~·ment~ 
hge Aarsag samt Oplysning om Skaden er af gammel 
eller ny Dato o. 1. 

Nr. 108. Naar de i E-Vognene anbragte Reserve-
slanger bruges, maa saadant anføres paa Bao-siden af Too·-
rapporten. Ubrugelige Varmeslano-er aflev~res til næ~-
meste Station, og denne indsende~ dem straks til » Ma-
skinafdelingen, Aalborg G. Station« paa Følo-eseddel paa 
hvilken det maa noteres, fra hvilket Tog de ~ r aflev~rede. 

Ove rh oldelse N I 09 D t l 'I' 
ar Forbudet r. • e paa ægges ogpersonalet at paase, at 

mod r. t spytte Forbudet mod at spytte i Kupeerne overholdes Skulde 
1 K11pCe r11 e . , · 

en reJsende, _efter a~ være_ bleven gjort opmærksom paa 
Forbudet, alhgevel ikke ville respektere dette, maa ved-
kommendes Navn og Adresse affordres ham og Indbe-
retning ske paa Tograpporten. 

Dyr paa Banen Nr. 110. Togpersonalets Opmærksomhed henledes 
aes!~!~~~~ae paa, at det ved Bemærkninger paa 'fograpporten om 

Drr paa Sporet etc. gælder om at faa den paagældende 
EJers Navn konstateret. Togpersonalet maa derfor for-
uden ~ emærkningen paa Rapporten, hurtigst ~fgi~e en 
mundtlig Meddelelse til Baneformanden (saafremt denne 
ikke kan træffes, da til Stationen med Anmodnino- til 
denne om hurtigst at bringe dette til Baneformand.ens 
Kundskab); saa snart Navnet paa Ejeren er tilvejebrao-t, 
maa Togførerens Melding til Hovedkontoret suppler:s. 
F orinden dette foreligger, kan der ikke skrides ind i det 
anmeldte· 'l'ilfælde. 

Postens Føre1se 

Det er en Selvfølge, at Togpersonalets Melding til 
Stationerne maa være saa omfattende som muligt: Stedet, 
Dyrenes Art, Antal o. s. v. 

Nr. 111. I Følge den med Postvæsenet afsluttede 
Overenskomst om Postens Befordring med 'l'ogene skal 
Tasker forsendes frit med 'l'ogene, medens der derimod 
vil være at . betale Fragt for løst Postgods, Lader og 
P ostsække (dog ikke Paksække), der befordres med andre 
Tog end dem, hvori der findes Postbureau. 

Som en Følge heraf maa Togpersonalet ikke mod-
tage løst Postgods, uden at der samtidig af Postvæsenet 
afleveres en Følgeseddel, indeholdende Oplysning om An-
tallet og V ægten af det forsendte Gods samt om Afsen-
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delses- og Modtagelsesstationen. Følgesedlerne afleveres 
samtidig med Godset til Adressestationen (saafremt der 
paa samme Følgeseddel er opført Gods til fl ere Stationer, 
afleveres Følgesedlen til den sidste af disse) , der indsender 
dem til H ovedkontoret efter at have overbevist sio· om 
at Stykketal og Vægt passer. 

0 
' 

I Tograpporten anføres under Rubriken »Ekstraordi-
nær P ostbefordring« de fornødne Oplysninger. 

I Tilfælde af Forsinkelse af tilsluttende Tog er disse 
pligtige til af H ensyn til Posten alene at overholde de i 
'l'j enestekøreplanen fastsatte Venteti_der, saafremt der der-
ved kan opnaas Forbindelse, selv om dette ikke maatte 
være nødvendigt af H ensyn til de rejsende. 

Den ordinære Holdetid ved Stationerne skal ogsaa i 
'rilfælde af F orsinkelse overholdes, for saa vidt Postud-
vekslingen kræver det. 

Nr. 112. Timepenge for stadio- Rano-erino· bereo·nes Beregning af 

ft d A t 1 'I'' , ] 'l] d b , b , b b Tim epenge for e er et n a 1mer, 1 1v1 <e er v 1 r k e l 1 g har været stadig Rllnger -
rangeret. tj eneste 

Der er i den Anledning· trvkt en særli g Rapport soin 1ndseoaelse ar 
J c , 1 Regnm uer over 

skal udfyldes af Lokomotivføreren oa attesteres af Sta- Timeµenge 
, b b twr~s estyreren , og Føreren maa derfor hv e r Gang, Rau-

genngen ophører, henvende sig til denne mod sin Rap-
• port for at faa Attesten paaført. For den Tid, Maskinen 

paa Grund af Personalets Spisetider o. 1. ikke rangerer, 
beregnes ikk e 'rimepenge. Stationen noterer paa en 
Fortegnelse de attesterede Tider og udregner derefter for 
hver Dag, hvor mange Timer der er rangeret. Efter 
hver Maaneds Slutning indsendes denne Fortegnelse til 
Hovedkontoret. Saavel i denne Fortegnelse som i de 
vedkommendes Regninger regnes der for hv e r D ag kun 
med hele Timer, saaledes at Dele under ½ Time ikke 
medregnes, medens ¼ Time og derover regnes for en 
hel Time. 

Der kan ikke ventes udbetalt nogen særlig Godt-
gørelse udover de _sædvanlige Timepenge, naar det und-
tagelsesvis bliver nødvendigt med kort Varsel eller uden 
Varsel at beordre Personalet til at udføre 'l' jeneste i andre 
'J1 og og paa andre Strækninger end de, som det i Følge 
den gældende Køreliste planmæssigt skal udføre. 

Regninger over Timepenge indsendes for Lokomotiv-
personalets Vedkommende til Maskinafdelingen og for 
'rogpersonalets Vedkommende til Aalborg G. Station den 
1. i hver Maaned. 



Snelorhold 

IV. Banetjenesten. 
Nr. 113. 

·1. To gga ng. 
Bliver det paa Grund af Snelæg ugørligt at gennem-

føre alle de planmæssige 'l'og over en Banestrækning, vil 
Driften paa den paagældende Strækning blive suspenderet, 
d. v. s., at der, indtil regelmæssig Drift genoptages, kun 
udsendes 'l'og efter forudgaaet Anmeldelse for hvert enkelt. 
Under suspenderet Drift behandles og fremføres altsaa 
alle Tog som Særtog. 

Bliver Banen saaledes belemret med Sne, at 'l'ogene 
ikke kan ventes gennemført ved egen Hjælp, har Bane-
formænd.ene hurtigst muligt at afgive Melding derom til 
nærmeste med Telefonapparat forsynet Station. Meldin-
gerne skal indeholde en kort og tyd~lig A1;1givelse af ~e 
belemrede Strækninger, Sneens HøJd~, Vmd- og V eJr- • 
forhold, samt hvorvidt det antages, at Tog kan gennem-
føres. Mangler en saadan Melding, anses Strækningen 
for passabel. Meldingen afgives skriftlig til Stationen, 
eventuelt med dennes Assistance, og videresendes straks, 
nøjagtig i den Form, hvori den er modtaget fra Bane-
formanden til den for den paagældende Strækning fun-
rrerende Banemester eller Overformand, der samler Mel-
dingerne og paa Grundlag af disse snarest affatter en 
Indberetning til Driftsbestyreren , med H enstilling om, 
hvad der efter hans Mening bør foretages vedrørende Ud-
sendelsen af rrog eller Foretagelsen af Rydningsarbejde. 

Under vedvarende Snevejr afgives Meldingerne Kl. 
41/ ~ Morgen og derefter Kl. 9 Fm. og 1 Eftm. 

N aar rl'ilstanden er en saadan, at der ikke kan ventes 
Tog gennemført foreløbig, skal Aalborg G. St. snarest 
underrette Udgangsstationerne, for at disse kan foran-
ledige, at Lokomotivernes og Kedelvognenes Fyr slukkes, 
samt at Tog- og Lokomotivpersonalet underrettes. 

Saa længe en saadan Melding ikke er modtaget, og 
Stationerne ikke har Grund til at antage, at den er glemt, 

( 
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i hvilket Tilfælde Aalborg G. skal forespørges, skal Ud-
gangsstationerne drage Omsorg for, at Tog kan udsendes 
med 1 'l'imes Varsel. · 

Naar Telefonen er i Uorden, maa Udgangsstationerne 
med H ensyn til Udsendelse af Tog handle efter bedste 
Skøn ; dog maa Stationerne altid, forinden Bestemmelse 
tages, sørge for at indhente saa mange Oplysninger som 
muligt og navnlig sørge for at faa Snemelding fra saa 
lang en Strækning som muligt, ligesom den stedlige Bane: 
formand maa spørges til Raads. 

Under Udsigt til Snelæg holdes Reservemaskiner i 
saa stort Omfang som muligt klar til Opfyring, og rrogene 
maa være forsynede med nogle Skovle og en Presenning, 
samt formeres saa lette som muligt; dette sidste maa 
ogsaa iagttages, saa længe Banen, efter Rydning, endnu 
ikke er helt farbar . Stationerne skal ved Opslag gøre 
P,µblikum bekendt· med Tilstanden paa Banen, og i Byerne 
skal Postkontorerne og de lokale Blade tilstilles Melding 
derom. 

Sneplovtog medgives ikke Togpersonale, men den af 
Baneafdelingens ansatte, der leder Togets Rydningsar-
bejde, overtager tillige Førelsen af dette, selvfølgelig med 
behørig Assistance af Stationerne med H ensyn til alt ved-
rørende Sikkerhedstjenesten. 

Under Sneforhold maa Telefonen kun bruges til 'l'ele-
grammer vedrørende Toggangen og Rydningsarbejdet. 

Bliver det nødvendigt at standse et Tog undervejs , 
skal det saa vidt muligt bringes ind til en Station eller, 
hvis dette viser sig ugørligt, i alt Fald til et beboet Sted. 
Det paahviler Jernbanepersonalet under saadanne F orhold 
at yde de rejsende al mulig Hjælp. Naar der undtagel-
sesvis medtages Passagerer med et Snerydningstog, maa 
det udtrykkelig tilkendegives dem, at Befordringen sker 
paa deres eget An- og rl'ilsvar. 

Naar det kan befrygtes, at Togene ikke kan gen-
nemføres, maa levende Dyr ikke modtages til Befordring, 
med mindre de ledsages af Vogtere, og Afsenderen paa-
skri ver Fragtbrevet en Erklæring om, at Forsendelsen sker 
uden Ansvar for Banen. Der kan under saadanne For-
hold sælges Billetter og forsendes Rejsegods, men de 
rejsende maa udtrykkelig underrettes om Forholdene. 

Frimærkepakker, Il- og Fragtgods kan modtages, 
naar der haves tilstrækkelig Pakhusplads, og Fragtbrevet 
er paategnet » Lejlighedsvis Befordring «. 
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11. Rydnings arbejde. 
Føreren for et Sneplovtog skal saavel forinden Af-

gangen fra Udgangsstationen som paa Rejsen, naar Lej-
lighed gives, forvisse sig om, at alle Togets Dele er 
solidt sammenkoblede. 

Føreren har enten selv eller ved en paalidelig Mand 
at holde Udkig under Kørslen. 

Baneformændene skal .underrette Plovtogets Fører, 
enten direkte eller gennem Stationerne, om Snedrivernes 
Tilstand, og navnlig fremhæve, hvilke Driver der i Øje-
blikket ikke kan pløjes. Har Plovtogets Fører ikke mod-
taget tilstrækkelig Oplysning af ovennævnte Art, bør han 
standse foran de store Driver , selv undersøge dem og 
derefter tage Bestemmelse om Pløjningen. 

Saa længe Fygevejr vedvarer, vil det i Reglen være 
uden Nytte at foretage større Snekastningsarbejder; dog 
bør Baneformændene anstrænge sig for åt 
holde Ban e n farbar for 'l'og , der uds e nd es 
und e r Fyg eve jr, ligesom ogsaa, naar et 'l'og sidder 
fast paa Banen , for at skaffe det frit og gøre det muligt 
for det at komme til den nærm este Station, eller hvis 
dette ikke kan opnaas, da til nærmeste Gaard eller Hus; 
saa vidt muligt maa Toget søges bragt ud af Snedriven. 

Der maa altid forhøres paa Stationerne, om der kan 
ventes Sneplov, og jævnlig maa Baneformændene enten 
selv eller ved en sikker eller paalidelig Medhjælp 
lade forhøre paa nærmeste Station, hvor langt Ploven 
er naaet frem, for stedse at vide, hvor Ploven er og 
deraf beregne, naar den omtrentlig kan naa vedkommen-
des Distrikt. Der maa altid paabegyndes med Rydnings-
arbejderne fra den Ende af Distriktet, hvorfra Sneploven 
kan ventes. 

Sneplovene er indtil videre stationerede paa Nørre-
sundby Havnestation, Frederikshavn G. og Aalborg G. 
Stationer og vil altsaa udgaa derfra, for saa vidt de ikke 
er indesneede paa Linien, men derom kan altid erholdes 
Underretning paa Stationerne. 

N aar Fygningen er ophørt, og der er givet Tilladelse 
til Antagelse af Ekstrafolk, skal der arbejdes af al Kraft 
paa Banens Rydning og foretages de nødvendige For-
arbejder for Snepløjningen. 

Sneploven vil i de fl este Tilfælde kunne rydde Banen 
for indtil 1,25 a 1,50 Meter , naar denne er nogenlunde 
løs og Drivernes Længde med de større Højder af Snelæg 
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er for~oldsvis ringe i men de paa denne Maade pløjede 
Str~lrnmger maa oftergaas med Skovl saa snart som 
muligt og helst forinden _et Tog kan ventes at passere. 

Naar Sneen ved en Dnves Begyndelse er meget fast 
ryddes den til passende Højde. ' 

Mege~ skraatliggende Driver gøres vandrette i pas-
sende HøJde ved en delvis Kastning. Ved Overkørsler, 
h_vor Sn~en er fastkørt eller fasttraadt, skal den bort-
fJærnes, . mden 'l'og eller . Sneplov passerer Strækningen. 

HøJe eller lange Driver, der antao-es ikke at kunne 
gennen1pløje~, skal, forinden Ploven b:nyttes, søges gen-
nm_nkastede i Bælter _af passende Bredde og tværs paa 
Dnvemes Længderetnmg, for, ved paa denne Maade at 
s~affe Luft for de oppløjede Snernasser, at forøge Plovens 
Virkeevne. . · 

. Naar en Sneplov er dreven ·saa langt frem i en Sne-
dnve, som den kan komme, og derefter er trukken til-
bage, maa den ~kke føres frem igen i Driven , før den 
Sne, som fin~es i Sp~ret paa den Strækning, Ploven har 
passeret, er fuldstændig udskovlet eller løsnet hvis Sneen 
ved ~lovens Tilbagetr_ækning er bleven saa sa1~mentrykket 
og fast, at Ploven vil kunne løbe op paa den faste Sne 
og derved komme ud af Sporet. 
. ?aa vidt muligt bør det undgaas, at Sneploven køres 

fast i Sneen, da Lokomotiverne i saa F::i,ld ikke altid kan 
trække Ploven løs, forinden der først er anvendt en 
tidsspildende Kastning af Sneen omkring Lokomotiv og 
Sneplov. 

Banen kan ikke anses for fri , førend Sneen er bort-
ryddet i e;11 Bredde af 1 Meter udenfor hver Skinne, og 
?e fremsti_llede Snevægge er lodrette, samt efter at der 
J lange Dnver med passende Afstande er dannet Undvio·e-
pladser for 1 a 2 Mand i Snevæggene. b 

Baneformændene skal gøre sig bekendt med de 
nærmeste Byer og Beboelsessteder ved deres Stræknino-
med Hensyn _til Tilste~eværelsen af Arbejdere, der i paa~ 
kon~men'.3-e Tilfælde vil antages som Snekastere, og om 
muligt forud at aftale med dem at de møder paa nær-
mere Tilsigelse. ' 

Under særlige Forhold, saasom naar Banen skal 
holdes farbar for udsendte 'l'og, naar det gælder om at 
skaffe et fastkørt Tog bragt løs, eller naar der i Løbet 
a~ Natten er faldet saa store Snernasser paa en Stræk-
mng, at denne er bleven ufarbar og ikke kan ryddes 
med Plov, medens Vejrforholdene er saadanne, at der 
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med Nytte kan foretages Snekastning, kan Baneformæn-
dene paa egen Haand antage Ekstrafolk og paabegynde 
de nødvendige Arbejder, men Underretning herom vil 
straks pr. Telefon være at meddele Banemesteren, hen-
holdsvis Overformændene. 

Under andre Forhold, langvarige Standsninger eller 
usædvanlig stor Ophobning af Snernasser, maa Banefor-
mændene først indhente Banemesterens eller Overfor-
mandens Tilladelse til Antagelse af Ekstrafolk. 

Ved Antagelse af Ekstrafolk maa Baneformændene 
tage Hensyn til, om der kan ventes Sneplov over Stræk-
ningen i Løbet af Dagen eller ej ; herom vil altid kunne 
erholdes Underretning paa Stationerne. Uden særlig Til-
ladelse rnaa der ikke antages flere Ekstrafolk, end An-
tallet af de udleverede Sneskilte tillader. 

Saa snart Baneformændene kan beregne, til hvilket 
Tidspunkt de vil have endt Snerydningen paa deres egen 
Strækning, meddeles dette til Banemesteren eller Over-
formanden pr. Telefon for om muligt, forinden de er 
fuldstændig færdige, at kunne modtage Ordre til at yde 
en af Naboerne Assistance. Modtages der intet Svar paa 
Meldingen, afskediges Ekstrafolkene, saa snart Stræk-
ningen er færdig. 

Ingen Arbejder rnaa antages uden at være forsynet 
med en god og passende Jern- eller Staalskovl. 

Viser en Arbejder sig for svag til Arbejdet, er han 
doven eller gør sig skyldig i Uordener under Arbejdet 
(Drukkenskab, Opsætsighed, højrøstet Tale, hvorved de 
andre Arbejdere forstyrres o. s. v.), eller er hans Skovl 
ubrugelig, afskediges han øjeblikkelig. 

Under vedholdende Sneforhold ei1/det tilladt Bane-
formændene at benytte en Banearbejdei· eller paalidelig 
Ekstramand til Assistance ved Eftersyn af Distriktet saavel 
Nat som Dag, men Vedkommende, der benytter ham , inde-
staar for Rigtigheden af Meldingen. Baneform ændene 
afgiver selv Meldingen til Stationerne. 

Udførelsen ni • Nr. 114. Overformanden i Aalborg G. og Ovorfor-
B,rnemesterlor· d . A . f . 'I"l . d i: 7 dl' h ld 1 
re111inge rn epaan1an en i ars ører 1 synet rne , e 1ge . o e ses-
Hadsu ud· og ·b "d B 1 t h 1 ld . II l d 
Hvnl psnnd· ar eJ erne paa ane egerne , en 10 sv1s paa - ae sun -

ba nen og Hvalpsundbanen, og er Baneformændene pligtige at 
rette sig efter de Anvisninger og Instrukser, som disse 
giver i saa H enseende. Derimod vil der i alle andre 
Forhold vedrørende Baneafdelingen saavel fra Stationerne 
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som fra Baneformændene være at rette direkte H enven-
delse til Driftsbestyreren . 

Nr. 115. Ved Komdrup Trinbrædt er der indlao-t et Grusgravsporet 
S k "f'+ t"l d t d d G · b ved Komdrup 

pors · i se 1 e erværen e rusgravspor, for hvis Be-
nyttelse følgende Regler vil være at iagttage : 

1. Sporskiftet maa kun benyttes af Baneafdelingen og 
vil derfor foruden at være aflaaset altid være spigret 
naar det ikke benyttes. · ' 

2. Til Sporskiftet er Komdrup Trinbrædt forsynet med 
2 Nøgler, ~voraf den e~e altid paa Forlangende skal 
udle?eres til Føreren af Grustoget eller en af Bane-
afdelmgens ansatte og være i hans Besiddelse saa 
længe Kørslen varer. ' 

3. B3:neafdelingen betjen er under Gruskørslen selv Spor-
skiftet og drager Omsorg for, at det aflaases til Hoved-
spor efter hv e r Gang, det er passeret, samt afleverer 
Nøglen til Ekspeditricen, naar Gruskørslen er endt. 

4. N aar Sporet undtagelsesvis skal benyttes til Trans-
port af enkelte Vogne, skal disse afhænges eller op-
tages af Togene 65 eller 66, og Togpersonalet maa 
da, . saa :7idt Tiden tillader det, være Baneafdelingen 
behJælpehg med at skyde Vognene ind paa eller ud 
fra Grusgravspo~'et; dog rnaa V o~ne, der skal optages 
fra Graven, altid af Baneafdelmgen anbringes saa 
nær Frispormærket som muligt. 

Vogne fra Komdrup til sydligere Stationer op-
t~ges af Tog 65 og afhænges i Vaarst, hvorfra de 
viderebefordres med et følgende Tog. 

5. Ansva:et for, at ~ventuelle Vogne paa Grusgravsporet 
staar mdenfor Fnspormærket, samt at Sporet er af-
laaset i rigtig Stilling, paahviler Holdepladsen. 

Nr. 116. Naar en Overkørsel er forsynet med Luk- nevogtning al 
ningsindretninger, og der til disses Betjening er ansat en Overkørsler 
Ledvogterske, vil følgende Regler være at iagttage: 

Ledvogtersken tager, efter at Leddene er lukkede 
Plads m11;iddelbart foran det Led, der er beliggende pa~ 
samme _Side af Banen som Vogterhuset, og viser herfra 
Haands1gnal Nr. 4, »Fri Bane «, mod Toget. 

Ledvogtersken skal endvidere, saafremt der maatte 
~ndtræffe _Begivenheder, der gør det nødvendigt, være 
i Stand til at vise Signalen;i.e Nr. 2 og 3. Lokomotiv-
personalet rnaa have Opmærksomheden henvendt paa 
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disse Signaler, og saafremt der fra en bevogtet Overkørsel 
ikke vises noget Signal, maa dette straks indberettes. 

Iøvrigt indskærpes Bestemmelserne i Politi-Anord-
ningens § 11 til nøje Overholdelse. 

,~rmelding af Nr. 117. N aar et Vogterhus ved en bevogtet Over-
Iog til bevog- k 1 . 1 f . k F b' d 1 11 . F b' d 1 d tede overkørs- ørse er 1 te e on1s , or 1n e se e er 1 ' or 1n e se ve 

ler almindelig Ringledning med en Station, paahviler det 
Stationen at afmelde Tog, der afgaar mod Overkørslen. 
Afmeldingen sker ved fem korte Ringninger. 

E[trsyn af Nr. 118. For at opnaa størst mulig Sikkerhed under 

S I 
aFnen t Mobilisering af H æren og i Krigstid, skal der , naar 

ær 1g • arevag . . 
»Særlig Farevagt« beordres oprettet, af Baneafdelmgens 
Personale iagttages følgende : Ledpasningspersonalet skal 
Dag og Nat være rede til at modtage 'fog og maa der-
for ikke fjærne sig længere fra Leddet og Telefonen , end 
at det til enhver Tid kan udføre sin rrj eneste. Det skal 
nøje give Agt paa, hvad der foregaar paa Banen og i 
dens Nærhed. 

I Overensstemmelse med Signalreglementets For-
s;krifter skal Ledpasningspersonalet og Baneformændene 
vise Haandsignalet »Stop « (»Fare «), naar et Tog følger 
efter et andet forinden 5 Minutters Forløb, og Haand-
signalet »Forsigtig«, naar et Tog følger efter et andet 
efter 5, men forinden 10 Minutters Forløb. 

BanefonnændeiljVeller en Banearbejder , eventuelt en 
paalidelig Ekstram31nd, der er kendt med Signalreglemen-
tets Bestemmelser , ~kal hele Døgnet igennem opholde sig 
paa Banen eller i dens umiddelbare Nærhed og have Op-
mærksomheden nøje henvendt paa alt, hvad der foregaar. 

Mindst 4 Gange i Døgnet, Morgen, Middag, Aften og 
Nat, skal Banen omhyggelig efterses, og hvis der er til-
strækkeligt Mandskab, bør ved Eftersynet 2 Mand følges 
ad . Eftersynspersonalet skal saa vidt muligt medføre 
F lag (henholdsvis Lygter). 

V ed Eftersynet skal blandt andet undersøges alle 
Broer og alle Underløb, der ikke er ganske ubetydelige, 
og ved hver Ledpost skal Personalet raabes ud og for-
høres, om noget faretruende er iagttaget. Opdages Fare 
af en hvilken som helst Art, skal Vedkommende hurtigst 
muligt ad nærmest fremkommelige Vej begive sig til 
den Station, der hurtigst kan naas, og afgive Melding 
til Stationsbestyreren; forinden han begiver sig af Sted, 
bør han sikre Tog, hvis saadanne er truede; dog bør 
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han overlade dette til sin Ledsager, hvis han har en 
saadan, og maa denne gøres nøje bekendt med, hvad 
han har at foretage. 

Baneformanden skal, naar »Særlig Farevagt« beordres 
oprettet, antage paalideligt Ekstramandskab i fornødent 
Omfang til Hjælp ved Arbejder og om fornødent til 
Ledsagelse af fast ansatte under Eftersynet. 



V. Telefontjenesten. 

Overenskomst N I 19 I 11 'I' 1 fd' kt d mellem Tete- r. . me em e egra 1re oratet paa en ene 
gralvæsenet og Side og Bestyrelsen for FJ. erritslev-N ørresundbv-Frederiks-

Bestyrelsen for , J 

Fjerritslev- havn J ernbaneselskab paa den anden Side er der afsluttet 
Nørresundby- f l d O k Frederikshavn ø gen e verens 01nst : 
Jernbane an~ 
gaaende An- § 1. 
bringelse og . 

vedlige- Til fælles Afbenyttelse for 'l'elegrafvæsenet og for 
holdelse al Te- F • •t l N db F d 'k l J b . · tegrafstænger J01TI s ev- ørresun y- 1 re en ' S 1avn ern ane anbringer 

lan~!n~e;n- førstnævnte en Række Telegrafstænger langs Jernbane-
strækningen Fjerritslev-Nørresundby. Stængerne, der 
placeres paa Banens Grund, saaledes som det fastsættes 
e_fter nærmere Overenskomst, anskaffes, anbringes, ved-
ligeholdes og fornyes af Telegrafvæsenet oo- for dets 
Regning, dog saaledes, at Jernbanen herved afgiver de i 
§ 3 anførte Ydelser. 

Det staar Telegrafvæsenet frit at ophænge paa disse 
Stænger et saadant Antal Ledninger, som til enhver Tid 
anses nødvendige, hvorimod J ernbanen ikke maa anbringe 
mere. end fi(e' L~dninger paa . disse. Med Hensyn til 
Anbrmgelsen af disse fire Lednmger skal Jernbanen dog 
underkaste sig Telegrafvæsenets Bestemmelse angaaende 
Maaden, hvorpaa de skal ophænges. 

Ønskes yderligere 2 Traade anbragte, da kan dette 
ske efter Forhandling med 'l'elegrafvæsenet, dog kun 
saaledes , at alle Udgifter i denne Anledning afholdes af 
Banen og refunderes Statstelegrafen efter Regning. 

§ 2. 
Telegrafvæsenet forpligter sig til at holde de det 

tilhørende 'l'elegrafstænger til enhver Tid i fuldkommen 
forsvarlig Stand, behørigt afstivede, hvor dette er nød-
vendigt, og til for egen Regning saa hurtigt som muligt 
at foretage de Fornyelser eller andre yderligere Arbejder, 
som efter J ernbanebestyrelsens Skøn maatte udkræves for 
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at sikre Færdselen paa Banen. Ledningerne skal an-
bringes i en saadan Højde over Banen, at der er frit 
Rum saavel for Togene som for Køretøj er, der passerer 
Overkørslerne. 

§ 3. 
J ernbanen anviser de fornødne Oplagspladser til 

Telegrafmateriel. 
De Telegrafstænger, saavel som alt det Materiel der 

behøves til 'l'elegrafvæsenets Ledninger, transporter~s og 
fordeles paa Jernbanen uden Udgift fo r Tcleo-rafvæsenet 
saavel ved Anlægets Udførelse som ved dets ~enere Ved-
ligeholdelse. 

Efter større Fornyelser af T elegrafstængerne besørger 
J er11:banen d~ æ~dre ?~ænger indsamlede og oplagte paa 
Stat10nerne til Dispos1t10n for Statstelegrafen . 

Der tilstaas Telegrafvæsenets P ersonale oo- de Per-
soner, som skal udføre Arbejder ved T eleoTaf~tæno-erne 
eller Ledningerne, uhindret Adgang til B~nens 'l'~Tito-
rium, imod at de om fornødent legitimerer sio- ved en 
Atto t fra 'l'elegrafdirektøren eller Chefen for l;l'eleoTaf-
dil'oktoratets tekniske Afdeling samt retter sio· efter

0 
alle 

de Forskrifter ti l Vedligeholdelse af Orden oo-
0
Sikkerhed 

som maatt blive g ivet dem af Banens Betje~1te. ' 
Endv1dol' ska.1 det være Telegrafvæsenet tilladt at 

færdes paa Banens Spo l' m od dets eo-ne Dræsiner oo· 
Arbejdstrolj er, imod at vedkommende P:rsonale ubetinget 
underk~ster sig alle de Forskrifter, som .Jernbanebesty-
r~lsen 1 denne Henseende maatte anse det fornødent at 
give. 

Jernbanen tilstaar fri Befordring til T elegrafino-eniøren 
for .Jylland. Ligeledes befordres de P ersoner OO' d:t Mand-
skab, der skal foretage Arbejder eller Eftersy~ ved T ele-
grafledningerne, frit paa Banen i en saadan · Vognklasse, 
d~r passer for deres Stilling. Saadan fri Befordring af-
gives dog kun mod Attest fra 'l'elegrafingeniøren . 

Jernbanen afgiver endvidere paa R ekvisition af be-
meldte Telegrafingeniør indtil to 'l'roljer, hver med to 
Mand, til 'l'ransporter, som maatte blive nødvendio-e doo-
k f 'd b ' b un -~r ~aa vi t den uden væsentlig Ulempe kan und-
være 'IrolJer eller Mandskab til den berammede Tid. 

§ 4. 
Teleg:rafvæsenet 02: Jernbanen anbrino·er deres eo·ne 

b M 

Ledninger paa Stængerne paa egen Bekostnino·; doo· 
henflytter Telegrafvæsenet paa sin Bekostning den n~ 
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tilstedeværende, Jernbanen tilhørende, Ledning paa de -nye · 
Stænger, men J ernbanen leverer den hertil eventuelt for-
nødne Supplering af Materiel. De Telegrafstænger , som 
borttages ved Anbringelsen af 'l'elegrafvæsenets Stænger, 
vil være at optage fuldstændigt af Telegrafvæsenet, men 
forbliver Jernbanens Ejendom. 

Offentl ig Tele-
gram-

befordring 

§ 5. 
Telegrafvæsenet og Jernbanebestyrelsen forpligter sig 

til gensidig at understøtte hinanden for paa bedst mulig 
Maade at holde deres respektive Ledninger i tjenstdygtig 
Stand. J ernbanebestyrelsen vil derfor lade sine Embeds-
mænd og Betjente føre stadigt Tilsyn med Telegrafvæse-
nets Stænger og Ledninger, hurtigst muligt give Stats-
telegrafstationen Underretning om mulige Mangler og 
selv paa bedste Maade bidrage til midlertidigt at afhjælpe 
dem , medens "felegrafvæsenet forpligter sig til at yde 
J ernbanen lignende Understøttelse til Vedligeholdelse af 
dens Ledninger. 

§ 6. 
Denne Overenskomst kan fra J ernbanebestyrelsens 

Side kun opsiges med Ministeriet for offentlige Arbejders 
dertil givne Sa.mtykkc. Fra Telegrafvæsenets Side kan 
Overenskomsten opsiges med et halvt Aars Varsel. I 
begge Tilfælde forbliver den bestaaende Stangrække, efter 
at Telegrafvæsenet har nedtaget de det tilhørende Led-
ningef og Isolatorer, Jernbanens Ejendom. 

I 
Nr. 120. Dronninglund, Dybvad og Brovst Stationer 

er aabne for offentlig indenlansk Telegram.befordring. 
Befordringen sker i Henhold til Statstelegrafens Bestem-
m elser, hvoraf Eksemplarer er Stationerne tilstillede. Saa-
fremt en Station maatte ønske nærmere Underretning, 
kan denne erholdes paa Sæby og Skovsgaard Statstele-
grafstationer, der er indskudte paa Banens 'l'elefonledning. 
Alle Telegrammer udveksles gennem Sæby og Skovs-
gaard 'l'elegrafstation. 

Jernbanen er forpligtet til at iagttage stræng H em-
meligholdelse ved "felegrammers Befordring, hvorfor der 
ikke bør afgives eller modtages 'l'elegrammer, naar Uved-
kommende er til Stede i Kontoret. 

Af H ensyn til Befordring af "felegrammer holdes 
Stationerne aabne i den "rid, de er aabne for J erhane-
tjeneste. 
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Med Hensyn til Regnskabsaflæggelsen for Telegram.-
gebyrer bestemmes følgende : 

1. Afsendelsesstationen · forsyner de indleverede Privat-
telegrammer - der maa være skrevne eller af Sta-
tionerne opklæbede paa dertil bestemte Blanketter 
(Form. Nr. 119) - med Løbenummer, saaledes at der 
den 1. i hver Maaned begyndes med Nr. 1. Den 
indfører Telegrammernes Afsendelsestid, Afsenderens 
og Modtagerens Navn, Ordantallet, de opkrævede Ge-
byrer m. m. paa det dertil · bestemte Skema (Form. 
Nr. 124). 

For afsendte Ankomstbeviser (Reg. § 43) opføres 
intet Beløb i Rapporten, m en i Vedtegningsrubriken 
noteres »Ankomstbevis «. 

2. Modtagelsesstationen tager tvende Afskrifter af de 
indgaaede Telegrammer; den ene Afskrift tilstilles i 
lukket Konvolut Adressaten, den anden Afskrift for-
synes med fortløbende Nmmner, saaledes at der den 
1. i hver Maaned begyndes med Nr. 1, og indsendes 
maanedlig til Regnskabsåfdelingen som Bilag til 
»Rapport over modtagne Privattelegrarnmer« (Form. 
Nr. 125). 

Almindelige Telegrammer kan udleveres uden 
Kvittering, derimod skal der præsteres Kvittering 
(Form. Nr. 121 og 122) for de i Reglementets Afsnit 
IX nævnte særegne Telegrammer. 

Over de i Maanedens Løb i H enhold til Regle-
mentets § 41 udbetalte Svarbeløb udfærdiges en Liste, 
der indsendes til Regnskabsafdelingen med Telegram-
regnskabet. 

3. I Henhold til Reglementets § 27 skal 'felegramrner 
til Adressater, der bor indenfor 2 km Afstand, i 
Almindelighed udbringes ved Bud , og Telegrammer 
til Adressater, der bor udenfor denne Afstand, sendes 
pr. Post uden Udgift for Korrespondenterne. Kan 
Bud ikke skaffes, udsendes alle Telegrammer pr. Post. 

4. Gebyrerne for Telegrambefordringen føres til Indtægt 
i Perioderegnskaberne i den dertil bestemte Rubrik. 

Alle Udlæg ved 'felegrammers Viderebefordring 
fradrages Telegramindtægten, og der vedhæftes Rap-
porten over de afsendte 'felegrammer en Specifika-
tion over de hafte Udlæg. 

Saafremt Udgiften maatte overstige Indtægten, 



106 

opføres et negativt Beløb som Indtægt i P erioderegn-
skaberne. 

5. Telegramrapporterne med tilhøren~e Bilag indpakkes 
i Konvolut, der forsynes med Stat10nens Segl og paa-
skrives Stationens Navn og Udskriften »Telegram-
regnskab «. Denne Konvolut, der ikke maa_ indeholde 
andre Papirer, indsendes til Regnskabsafdelmgen med 
første Tog den 2. i hver Maanecl. 

Teleronforbin- Nr. 121. Stationerne paa Thisted- Fjerritslev J ern-
delsen med cl B k l ld rr 1 f _Thisted -~'.ier- bane og paa de herværen e aner . ~n. er 10 e e 8_,,?n-

ntslev J_crnbanefo ·b1.nclelse 1necl lu·nanclen ved Omstillmo- o-ennem :BJer-og H.1 ørnng I • · b . 
Priv.itbaner ritslev Station. Der maa altsaa først hos FJerritslev Sta-

tion forlanges Omstilling til Thistedbanen og derefter 
ringes paa den Station, der ønskes Forbindelse med. En 
Fortegnelse over Kaldesignalerne paa Thistedbanen er 
tilstillet alle Vedkommende. 

Telefonforbindelse kan ligeledes erholdes til Hjør-
ring- Aabybro- og Hjørring- Hørbybanens Stationer, hen-
holdsvis ved Omstilling gennem Aabybro og Hørby. Det 
bemærkes doo· at man ved Henvendelse til de to nævnte t,) 

Stationer rnaa opgive hvilken Station, man ønsker at tale 
med, da der ikke kan ringes direkte fra herværende 
Baner ind paa Hjørringbanerne. 

Linjedepechers Nr.1 22. Ved Afgivelsen af Linjedepecher, ligeisyl-
Al'g ivelse \ k 11 1 St k digt om de er for en ortere e er ængere r~ -mng, 

Ticls meldi ngen 

o·ælcler det som almindelig Regel, at Overgangsstat10nerne, 
~den at de for hver Gang skal adviseres derom, med-
deler Depechen til de paa vedkommende Station indskudte 
Sideledninger. 

Langholt giver Linjedepechen videre til Staa . 
Frederikshavn G. - - Frederikshavn Stb. 

Goclthaab 
Aalborg G. 

og Bangsbo 
Svendstrup 
Hovedkontoret 

Nr. 123. Tidsmeldingen for Strækningen Fjerritslev -
Nørresundby H. gives af Nørresundby Stbs~. Kl. 9°° Fm.; 
Kl. 859 gives Allarmsignalet og Kl. 9°0 Signalet 
(fem Omdrejninger af Haanclsvinget). . . 

For Strækningen Voclskov-Freclenkshavn G. gives 
Tidsmeldingen af Nørresundby H. Kl. 9°5 Fm.; Kl. 9°4 

o-ives Allarmsio-nalet oo- Kl. 9°5 Siimalet ..... (fem Om-"° h b u 

drejninger af Haanclsvinget). 
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For Stræknino-en Aalborg-Hvalpsund gives Tidsmel-
dingen af Aalborg G. Kl . 9°5 Fm.; Kl. 9°4 gives .1~..l~arm-
signalet og Kl. 9°5 Signalet . . . . . (fem OmclreJnmger 
af Haandsvinget) . . r . 

For Strækningen Aalborg- H adsund N. gives rids-
meldingen af Aalborg G. Kl. 91° Fm. ; Kl. 9°9 gi~e~ Al-
larmsignalet og Kl. 910 Signalet ... . . (fem OmclreJnrnger 
af Haanclsvinget). 

Efter Reo-lerne for Linjedepechers Viderebesørgelse 
skal Overgangsstationerne g1 ve det modtagne Tidssignal 
videre. 

Det paahviler enhver med 'relefon forsy;1:et Stati_on, 
Holdeplads eller Trin brædt at sør~e for ,_ at 'I idsmelclmg 
erhverves daglig. Modtages den ikke. til den an?rclnecle 
Tid, maa den forlanges. I TelefonJournalen mclføres 
daglig, hvorvidt Tiden er modtaget. uden eller efte_r For-
lano-encle og om Stationsuhret er stillet frem eller tilbage. t, ) 

Nr. 124. Telefonvagten begynder ¼, Time før første Telefonvagten 
' 1 · Af t" d f cl b · cl 1· cl Appara te rn es 'I ogs p anmæss1ge gangs i . ra en agve 1g~en e Beh,indlin,; og 

Station og slutter , saa snart sidste Tog er meldt tilbage Benyttelse 
fra den foran liggende Station. Under Sneforholcl, naar 
Særtog befarer Banen o. 1. , skal der skænkes Telefonen 
særlig Opmærksomhed. . , . 

Til Samtaler bør Brugen af 'I elefonen mclskrænkes 
til det mindst mulige, og det er saalecles ikke tilladt at 
overlade den til Afbenyttelse for private. 

Mocltao·eren af en Depeche kvitterer med sit Navn, 
der clereft~r af Afsenderen anføres i Telefonjournalen 
sammen med Klokkeslettet for Depechens Afgivelse. 

Bestemmelsen i Opslaget »Telefontj enesten «, angaa-
encle Kaldesignalernes Afgivelse, maa nøj e overh?lcles. 
Naar Kaldesignalet er afgivet en_ Gang, rnaa_ clei~,. fon~1clen 
Ringningen gentages, gives Stat10nen behøng 'lid (m~n~st 
¼ Minut) til at melde sig ved Apparatet. At afgive 
Kaldesignalet flere Gange efter hinanden_ uden Afbrydelse 
er som Regel unyttigt og kun egnet til_ at forstyrre de 
øvrige Stationer paa Linjen i deres ArbeJcle. 

Det maa nøje paases, at de paa Apparaterne værencl_e 
Hvirvler eller Propper, naar de har været benyttede til 
at stille Stationer i »Endestilling «, atter straks sættes 
tilbao-e i Normalstilling (Gennemgangsstilling} 

D et er strængt forbudt at tilstopI?e Mellemrm~met 
mellem Klokken og Knebelen , og Stat10nerne har 1 det 
hele taget intet med Telefonapparaterne at skaffe udove~· 
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at benytte dem, og enhver F ejl maa straks anmeldes· for 
Baneafdelingen. Børn maa under ingen Omstændigheder 
røre Apparaterne. 

For at indskrænke Ringningen paa Stationerne det 
mest mulige, maa det anbefales enhver Station ved 
Opringning at benytte de paa Apparatet værende Tryk-
knapper saaledes, at Ringningen kun høres af Stationer 
i den Retning, i hvilken der ringes. 

Telelonlednin - Nr. 125 Vedliaeholdelsen og Tilsvnet med Banernes 
gernes og r • b 1 

- J 

Ap paratern es r elofonnet besørges af Baneafdelingen , og vil derfor alle 
~i?d~r:~ Meddelelser om eventuelle F ejl og Afbrydelser fremtidig 

Anm eldelse være at anmelde for denne Afdeling. For Fjerritslev-
om Al'b rydeiser N ørresundb.)'- Fredei'ikshavn Banens Vedkommende adres-

og Fe 1l < - c: 1 

· seres Anmeldelserne til »Baneafdelingen Nørresundby H .« 
og fo r de to andre Baners Vedkommende til »Bane-
afdelingen H adsund N.«. Dog rnaa Meldingen samtidig 
gives til vedkomn1ende Baneformand, for at denne straks 
kan foretage det nødvendige t il Afhjælpning af Fejlen , 
saafremt denne ligger ved selve Ledningen . 

,,1:•;.~~!;tt1:,~~,i- Nr. 126. De Jydsk Telefon-Aktieselskab tilhørende 
teJse Telefonapparater paa Stationerne maa i privat Øjemed 

kun benyttes af den virkelige Stationsbestyrer og dennes 
Husstand. Derimod maa de paagældende Apparater i 
tjenst li gt Øjemed benyttes af enhver Funktionær ved 
Banen, uden at der af Selskabet kan beregnes Gebyr for 
saadanne Samtaler. Skulde det undtagelsesvis hænde, at 
Telefonen overlades private til Samtaler eller Funktio-
nærer til p rivat Samtale, rnaa Stationsbestyrerne i hvert 
enkelt Tilfælde anmelde den paagældende Samtale til 
Centralen som »fremmed « samt opkræve Betaling hos den 
talende. 

Det bemærkes, at Samtaler , som P ersonalet fører f. 
Eks. med deres Hjem eller Hjemstedsstation om for-
andrede Spisetider , Overnatningsforhold o. l. , naar de er 
foranledigede af Tjenesten , ikke kan betragtes som 
priv ate. . 

VI. Signaler. 

Nr. 127. Til VeJ'lednino· for Toa- QO' Lokomotiv- Si;;nale r l'o r 
b b b . Pri vatbane to-

personalet meddeles her en nærmere Beskrivelse af de ge nes Ind- og 

Ind- og Udkørselssignaler , der paa Statsbanestationerne ~;~1:1~~~{ert~,~ 
Aars Svendstrup Skalbora, Aalborg· Nørresundb" oo· tioneme Aars, 

, , o ' .J b Svcnd,;,:trnp 
Frederikshavn har Betydning fox Privatbanetogene. Hvilke Skatbo,:g, ~~a1-
Spor, der paa de nævnte Stationer er forbeholdt Privat- 8 ~ 1~a!f;y ~~':.:e-
banetogene, er anført i Tjenestekøreplanen. deriksharn 

Aars Station . 
1. Indkør selss i g nal e r. I Stationens nordl ige Ende 

findes 2 enarmede Indkørselssignalmas ter, hvoraf den 
længst til venstre gælder for rrog fra Nibe. 

I Stationens sydlige Ende findes 1 enarmet Ind-
kørselssignalmast, dækket af et fremskudt Signa], fo r 
rrog fra Hvalpsund. 

2. Udkørselssignaler findes ikke. 

Svendstrup Station. 
1. Indkør se l s signaler: For Tog fra Nibe gælder 

den enarmede Signalmast vest for Landevejen . 
For rrog fra Aalborg gælder den enarmede Sig-

nalmast nord for Stationen. 
2. Udkørs e l ss ignal e r: For Tog mod Nibe gælder 

den nærmest syd for Stationsbygningen værende en-
armede Mast . 

For Tog mod Skalborg gælder øverste Vinge af 
den nord for Stationen værende tremm ede Mast. 

Skalborg Krydsningsstation. 
I hver Ende af Stationen findes en enarmet Ind-

kørselssignalmast. 
Udkørselssignaler findes ikke. 
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Aalborg Station. 
1. Indkørselssignal e r: Syd for Stationen findes 2 

Indkørselssignalmaster. 
Masten længst til højre gælder for Tog fra Had-

s und, den til venstre for rrog fra S k a 1 b o r g ( altsaa 
ogsaa Nibetog). 

I Stationens søndre Ende findes 2 dobbeltarmede 
Signalmaster (Togvejssignaler), hvoraf den østlio·ste 
viser Ud- og Indkørsel til Had~undbanens Perron:'por 
og den vestligste Indkørsel___g}I Spor I og III (øverste 
Vinge Spor III, nederste Spor I). 

Nord for Stationen findes en enarmet Indkørsels-
signalmast, dækket af et fremskudt Signal, for rrog 
fra Nørresundby. 

Ved Signalhus III er en trearmet Togvejssignal-
mast, hvis øverste Vinge gælder for 2. Hovedspor 
(Statsbanetog), mellemste Vinge for 4. Hovedspor oo-
nederste Vinge for 5. Hovedspor. 

0 

2. U dk ørse l ssigna l er: I Stationens sydlige Ende, 
ud for Signalhus II, findes 2 Udkørselssignalmaster, 
hvoraf den længst til højre gælder for Udkørsel fra 
Spor III (Nibetog), den til venstre for Udkørsel fra 
Spor II (Statsbanetog) . 

Hadsundbanens Udkørselssignal er anbragt paa 
den for denne Banes Tog gældende rrogvejssignal-
rnast (se ovenfor). 

Tæt nord for Perronerne findes 2 Udkørselssig-
nalmaster for Tog mod Nord, længst til højre en en-
armet for Statsbanetog og til venstre en toarmet 
hv_or ?verste Vinge gælder for Udkørsel fra Spor V · 
(FJerr1Lslevtog) og nederste fra Spor IV (Sæbytog). 

Nørresundby S. 
1. Indkørs~lssignaler: I Stationens sydlige Ende, 

ved den faste Bro, findes 2 Indkørselssignalmaster, 
hvoraf den _længst til højre gælder for Sæbytog over 
»Krøllen « til Nørresundby H. , den til venstre o-ælder 

• for Tog til Nørresundby S. 
0 

I Stationens nordlige Ende findes 2 Indkørsels-
signalmaster, hvoraf den længst til højre o-ælder for Toa 
fra Fjerritslev, den til venstre for 'l~og 

0
fra Hjørring. 

Paa Havnebanen ved Brokarleboligen findes 1 
Indkørselssignalmast, der gælder for Havnetog til 
Nørresundby S. 
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Paa Havnebanen ud for Spiesgade findes 1 Ind-
kørselssignalmast, der gælder for Sæbytog over »Krøl-
len « til Aalborg. 

2. Udkørselssignaler: I Stationens sydlige Ende 
findes 2 Udkørselssignalmaster, hvoraf den længst til 
højre gælder for rrog mod Aalborg, den til venstre 
for Tog mod Nørresundby H. Udkørselsmasten længst 
til højre er forsynet med 3 Signalarme. 
Øverste Arm for Tog fra Hovedspor I 
Mellemste II 
Nederste III 
U dkørselsmasten ti 1 v en s tre er forsynet med 1 
Signalarm, der viser Udkørsel for Tog mod Nørre-
sundby H . fra Spor I. 

I Stationens nordlige Ende findes 2 Udkørsels-
signalmaster, hvoraf den længst til højre gælder for 
Tog mod Hjørring, den til venstre for Tog mod 
Fjerritslev. 

Udkørselsmasten længst til høj r e er forsynet 
med 2 Signalarme : 
Øverste Arm for Tog fra Hovedspor III 
Nederste II 

U dkørselsmasten ti 1 ven s t r e er forsynet med 
1 Signalarm for Tog fra Spor I. 

Frederikshavn Station. 
Alle Tog - saavel ankommende som afgaaende -

rangeres ind og ud af Frederikshavns Statsbanestation. 

Nr. 128. De personførende Tog til og fra Frede- Sir~~a1~~vning 

rikshavn skal - uden at standse ved Godsstationen - Godsstation 

føres direkte til og fra Statsbanestationen. 
Mastesignal Nr. 12 vises altsaa til alle saadanne Tog 

i Forbindelse med Haandsignal fra den over Stationen 
førende Vej syd for Stationsbygningen. 

Det er en Selvfølge, at et sydfra kommende Tog, 
selv om Signal Nr. 12 vises fra Godsstationen, ikke maa 
køre ind paa Statsbanestationen, forinden der derfra gives 
Tilladelse dertil. 

· Det paalægges Lokomotivpersonalet at holde særlig 
godt Udkig under Forbikørslen gennem Frederikshavn 
Godsstation. 
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Nr. 129. Nord for Signalhuset paa 3die Perron paa 
Aars Station er der anbragt et Rangersignal af Skive-
formen . Fra dette gives følgende Signaler: 
1. R ang e r in g i H o v e d s p o ren e f o r b u d t. 

V ed Dagen : I Mørke : 
Fuld Skive. Blaat Lys. 

2. R anger ing i Hov e d_s...P--/r.ene tilladt. 
Ved Dagen : I Mørke : 

Skivens Kant. Hvidt Lys. 

Nr. 130. Nord for Halkjær Station er der, ca. 190 
Meter udenfor yderste Sporskifte, anbragt et fremskudt 
Signal , der ved Traadtræk staar i Afhængighed af Sema-
foren, saaledes at det angiver, hvilket Signal der vises 
fra Semaforen. Signalet, der er et Mastesignal med en 
Arm, benyttes kun om Dagen og kan indtage følgende 
Stillinger : 

a. Armen vandret. 
b. Armen skraat opad. 

Til Signal a (Armen vandret) svarer Semaforsignal 
Nr. 10 (Hold udenfor)) og til Signal b (Armen skraat opad) 
svarer Semaforsignal Nr. 11 (Kør frem) eller Signal Nr. 12 
(Kør igennem) . 

Nr. 13 1. Der er iRyaa opstillet4 Signalmaster, nemlig 
2 for Tog fra Aabybro og 2 for Tog imod Aabybro. Hver 
Signalmast er forsynet med 2 Arme paa samme Side af 
Masten , den underste er en Gennemkørselsarm. For 'l'og 
fra Aabybro til Birkelse gælder den Signalmast, der viser 
sig længst til venstre for Lokomotivføreren, og for Tog 
fra Birkelse til Aabybro gælder den, der viser sig længst 
til højre for Lokomotivføreren; de andre 2 Master gælder 
for Hjørring-Løkken-Aabybro Togene. 

Fra Masten kan der vises følgende Signaler : 
H o 1 d uden for: om Dagen: begge Arme vandret, 

i Mørke : øverste Arm rødt Lys, 
nederste - brandgult Lys. 

Indkør se 1: om Dagen : øverste Arm skraat opad, 
nederste - vandret, 

i Mørke: øverste Arm grønt Lys, 
nederste - brandgult Lys. 

Ge nn emkø r se 1: om Dagen: begge Arme skraat opad, 
i Mørke : begge grønt Lys. 

Rødt og brandgult Lys mod Toget vises tilbage mod 
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Stationen med hvidt Stjernelys, og grønt Lys vises til-
bage med brandgult Lys. 

I Mørke skal der i Forbindelse m ed Signalet "Kør 
io-ennem « fra P erronen af Stationsbestyreren vises Haand-
signal »fri Bane« ; derimod vises intet Signal fra Spor-
skiftet. 

Nr. 132. Signalerne Nr. 8 og 9 gives kun fra Trin- Mast~!!naler 
brædter, der ikke er forsynede med Sidespor:, og har Trinbrædter 
derfor kun den i Reglementet angivne Betydnmg. Saa-
fremt der altsaa fra et af disse Trinbrædter til et rent 
Godstog eller Særtog, der i Følge Anmeldelsen ikke 
standser for at optage eller afsætte rejsende, /~1~et Signal 
vises, betyder dette, at Toget kan passere l nnbrædtet 
uden Standsning. 

Nr. 133. Signal Nr. 1 (Afgangssignal med Stations- b~ift~:/a:r'"r;r-
klokken) er indtil videre sat ud af Kraft. søgsvis 

Sio·nalet erstattes for samtlige herværende Baners 
Tog m:d mundtlig Afgangstilladelse fra Stationsbestyreren 
til 'Togføreren. . 

Under Opholdet paa Stationerne skal Lokomotivper-
sonalet holde· Udkig med Togføreren , saaledes at dennes 
Signaler til Lokomotivføreren s trak s eftcrko1~mes. 

Skulde et Signal, der afgives første Gang, ikke straks 
blive efterkommet af Lokomotivføreren , skal den Tog-
betj ent, der maatte opholde _sig n~ellem Si~nalgiveren og 
Lokomotivføreren, straks give Signalet videre. 

N 134 F rr Af. . f· St tb t t"o Signaler for r. . or ogenes gang ra a s anes a i - 'l'ogt>nes Af-
nerne gælder følo·ende Reo-ler: gang fra _stats-

< · b b . d S . banestat10n er Afgangssignal Nr. 5 (Afgangssignal me tat10ns-
klokken) og Nr. 4 7 ('l'ogafgang fra Lokomotivet). i Sta~s-
banernes almindelige Signalreglement bortfalder, idet Sig-
nal Nr. 5 erstattes med mundtlig Afgangsordre suppleret 
med grønt Flag fra Stationsbestyreren saave~ om ~agen 
som i Mørke til Togføreren. I Mørke rnaa S1gnalg1veren 
stille sig saaledes, at han viser Signalet fra den belyste 
P erron for at 1'ogføreren kan se Flaget. Efter Mod-
tagelse~ af Afgangsordren giver 'l'ogfør~ren Signal Nr. 55 
med Signalfløjten suppleret med Haandsig~al Nr. 8 _»Kør «, 
oo- Lokomotivføreren sætter da uopholdelig Toget 1 Gang. 

,., P aa Aalborg Statsbanestation benyttes elektriske Tog-
afgangssignaler for alle Tog. 

I den Anledning er der i Vognhøjde paa P erronen 



114 

- een for hvert Afgangsspor - anbragt en grøn Lygte. 
Den mundtlige Afgangsordre kan da erstattes med Tam-
ding af vedkommende Lygte. 

Lokomotivføreren maa have Opmærksomheden hen-
vendt paa Togføreren, saaledes at Igangsætningen kan 
ske i samme Øjeblik, 'l'ogføreren har fløjtet. Antallet af 
korte Toner i F løjtesignalet skal uforandret bestemmes 
ved Numrene paa de 'l'og, der samtidig opholder sig paa 
Stationen. 

Det tillades dog Stationerne at benytte Klokkesignalet 
i de T\!f~de, hvor det er ugørligt at give mundtlig Af-
gangsordre. 

VII. Vognmateriellet. 

Nr. 135. Rengøringen af Person-, Post- og Bagage- R engøring af 

l .1 T Ud . d S . Person -, Post-
vogne paa 1v1 er ogenes gangsstat10ner og e tat10ner, og Bagage-

hvor saadanne Vogne er . anbragte i Reserve. Tilsynet vogne 

og Kontrollen med Vognenes Rengøring paahviler de 
nævnte Stationer; Rengøringen fol.'etages dels af Stationens, 
dels af særligt Rengøringspersonale. 

I alle Tilfælde skal Vognene - forinden h v e r t 
Togs Afgang fra Udgangsstationen - underkastes et 
Eftersyn, og maa der ved dette, for saa vidt der ikke er 
foreskrevet en grundig Rengøring eller det korte Ophold 
eller det faste P ersonales Faatallighed i et givet Øjeblik 
vanskeliggør en større Rengøring, foretages de mest nød-
vendige Arbejder, saasom Gulvfejning, Vinduespudsning, 
Afstøvning af Bænke, Sæder, Hylder, Gardinstænger, 
Aftørring af Haandtag , Løbestænger, Personvognenes 
Platformskærme o. s. v. 

Under særlig paatrængende Omstændigheder er Ud-
gangsstationerne berettigede til at tilkalde 'l'ogets Kon-
duktør ti l Assistance til de ovenfor nævnte Arbejder. 

Togførerne skal i betimelig Tid være til Stede paa 
Udgangsstationerne for at efterse, om alt er i Orden, 
paavise muligt tilstedeværende Mangler samt drage Om-
sorg for , at de afhjælpes, forinden der anvises Passa-
gererne Plads i Toget. 

Under Vognenes indvendige Rengøring maa samtlige 
Døre være oplukkede for at tilvejebringe Gennemtræk. 
Løse Sæder eller Hynder i II. Kl. Kupeer skal bankes 
og børstes udenfor Kupeerne. Poleret Træværk aftørres, 
om fornødent med en fugtig, afvreden Svamp og gnides 
derefter blankt med Skind. 

Malet og; ferniseret Træværk (V ægge, Loft, Bænke, 
Hylder, Vinduesrammer o. s. v. aftørres - om fornødent 
vaskes - med rent Vand eller med mildt Sæbevand 
(ikke over 65 g Sæbe til hver Spand Vand). Benyttes 
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Sæbevand, maa ethvert Spor deraf altid efter Brugen 
afskylles med rent Vand. 

Vogngulvene fejes. Er de forsynede med Linoleums-
belægning, skal de vaskes med Svaber eller Gulvklud 
og aftørres. Trægulvene skal efter Udfejningen vaskes 
med Gulvskruppe og derefter tørres med Svabere eller 
Gulvklude. 

Udover det her specielt anførte skal Vognene grun-
di~ rengøres overalt: Gardiner og Net rystes og aftørres, 
Vmduer afvaskes og poleres o. s. v., og henledes Op-
mærksomheden paa, at det først og fremmest drejer sig 
om at holde de Vogndele fri for Støv og Smuds, hvor 
de rejsende nemmest kommer i Berøring med, f . Eks. 
Sæder, Rygstød, Hylder og Hynder, Gardiner, Gardin-
stænger, Gardinringe o. s. fr. 

De i daglig fast 'l'ur løbende Bagagevogne skal 
rengøres i samme Omfang som P ersonvognene: Vogn-
siderne indvendig, Borde, Hylderne og deres Rum skal 
aftørres og mindst 1 Gang ugentlig vaskes. 

Vognene afvaskes udvendigt med rent Vand ved 
~j ælp_ af Vognvaskere. Det maa nøje iagttages, at der 
ikke i. Vognvaskerne er Sand og Smaasten, der kan 
fr~mbrmge Skram1:1er _og beskadige Vognlakeringen . 
Bliver det nødvendigt til Aftagning af Pletter , kan der 
til den udvendige Vask anvendes Sæbevand, dog ikke 
over 65 g Sæbe pr. Sp_and Vand, og maa ethvert Spor 
af Sæbevand omhyggeligt efter Brugen bortskylles med 
rent Vand. Fod~rin og Undervogn vaskes med Vand og 
Svabere. Der gives derefter Vognen en rigelig Afskyl-
ning med rent Vand. 

Alt udvendigt Beslag af Messing poleres blankt ; 
men det maa n~je iagttages, at denne Pudsning foregaar 
med Omhu for ikke at beskadige eller tilsmudse Vognens 
Lakering. 

De i nogle af Banernes Vogne anbragte store Lamper 
kræver en Del Arbejde med deres Renholdelse, idet de 
store Glasflader og store Partier af Messing maa holdes 
rene og blanke. !øvrigt maa der anvendes stor Forsig-
tighed overfor Lamperne baade ved Renholdelsen og 
under Kørslen. Ved Renholdelsen maa det nøje under-
søges, om der er afsat Sod i den øvre Del af Beholderen . 
Er dette 'rilfældet, maa den fjernes, og maa i saa Fald 
Sæder og ~ygstød _i II. Kl. Kupeer tildækkes med Tøj-
stykker for ikke at tilsmudses med muligt nedfaldende Sod. 

Naar Personvogne henstaar paa Stationerne ubenyt-
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tede, skal Vinduerne være lukkede, Gardinerne trukne 
for og Dørene aflaasede . 

Mindre Mangler, der viser sig ved Vognenes Ren-
gøring: Dørlaase, der ikke funktionerer, Døre og Vinduer, 
der kun med Besvær kan aabnes eller lukkes, afrevne 
Vinduesstropper •g Gardinringe, iturevne Gardiner o. s. v., 
skal af det ved Rengøringen beskæftigede P ersonale meldes 
til Stationen. Saafremt Maskinafdelingen kan gøre det i 
Stand paa Stedet (Aalborg G.), skal saadant ske, naar 
Stationen anmelder Skaden og som Regel indenfor, den 
Tidsfrist , Stationen angiver. 

• De faste Pakvogne skal - saavel i Læsserum som 
i Bremserum - vaskes mindst hv er 14. Dag. 

Den gn;mdige Rengøring foregaar efter Behov, men 
skal for Personvognenes Vedkommende i alle 'rilfælde 
finde Sted umiddelbart før Pinse og Jul. 

Nr. 136. Vogne, der har været benyttede til Gods-
forsendelser, maa omhyggeligt rengøres, uanset om de 
straks skal videresendes tomme eller blive henstaaende 
paa Stationen. Vogne, der har været benyttede til Krea-
turforsendelser , skal straks efter Brugen vaskes, udluftes 
og eventuelt desinficeres. 

Ved en saadan Rengøring skal Endedørene oplukkes, 
og saavel disse som de indenfor værende Gitterdøre skal 
behørig renses, og navnlig maa det paases, at alle F alse 
er rensede for Smuds, saaledes at Dørene let lader sig 
lukke igen efter endt Rengøring. 

Naar disse Vogne har været benyttede med oplukkede 
Endedøre, maa det endvidere paases, at Gitterdørene 
hægtes af foroven , inden Endedørene atter lukkes, idet 
Resultatet ellers bliver, at Yderdørenes Lukketøj ikke kan 
hægtes i Øsknerne fo roven, hvorved Vognene let beskadiges. 

Ren1?0ring af 
Gods r ogn e 

Nr. 137. N aar nogen ødelæo·o-er eller beskadiger ErSlat.n_ing for . bh . Bes kach gelse af Banernes EJendele paa saadan Maade, at Erstatnmg herfor Ba n ern es Ejen--"t d ld d B t 1 .c t k dele sam t for e.t er e gæ en e es emme ser .i:orrnenes a unne paa- Formening ar 
læg·o-es ham skal den høJ·este tilstedeværende TJ·eneste- Vogne 0g St:i-0 , . · t1on slokaler mand ved Banerne straks afkræve den skyldige en Godt-
gørelse eller Erstatning. 

I H enhold til § 15 i P olitianordning for Jernbaner 
under privat Drift har Ministeriet for offentlige Arbejder 
resolveret, at de nedenfor nævnte særlige Takster samt 
de i »Prisli ste for Istandsættelse af Vogne« opstillede 
Normalpriser bringes i Anvendelse med bindende Virk-
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ning, for sidstnævnte Prislistes Vedkommende dog kun 
for saa vidt angaar Erstatningsbeløb paa 50 Kr. og der-
under. Erstatningsbeløb paa over 50 K r., der er opførte 
i »Prislisten «, vil ogsaa være at lægge til Grund ved Be-
stemmelse af Erstatninger , men de kan ikke anvendes 
med bindende Virkning overfor Skadevolderen, hvorfor 
Sagen eventuelt maa bringes for Domstolene. 

Erstatningsbeløb for Beskadigelser, der ikke er opfø rt 
/'"'i Listerne, fastsættes, naar mindelig Overenskomst kan 

træffes med Forvolderen af Skaden , ved Skøn af den 
høj este tilstedeværende Tjenestemand ved Baii.erne. 

Den , der har afkrævet Beløbene, afgiver i alle Til- • 
fælde straks en foreløbig Melding ad tj enstlig Vej ti l 
Driftsbestyreren . De m odtagne Erstatnings_beløb indbe-
tales til den nærmeste Station med Opgivelse af Op-
kræverens Navn, Tjenestestilling og Nr. samt Beskadigel-
sens Art og de anvendte Positionsnumre i Prislisterne. 

Saafremt det er 'r ogpersonalet , der opdager Beskadi-
gelsen, skal der gøres Bem ærkning derom paa T ograp-
porten eventuelt med Angivelse af, til hvilken Station 
den paagældende er henvist, og Afskrift af Bemærkningen 
indsendes til Hovedkontoret. 

De indkomne Beløb , for hvilke der altid skal gives 
Kvittering, optages i Regnskabet mi.der »F orskellige Ind-
tægter«. 

Naar Beløbet er indbetalt, skal Stationen ad tj enstlig 
Vej fremsende til Driftsbestyreren fornøden Indberetning 
om Beskadigelsen tilligemed en Angivelse af de P osi-
tioner i Prislisterne, der er benyttede ved F astsættelse af 
Erstatningen , dennes Størrelse, samt i hvilket P eriode-
regnskab Beløbet føres til Indtægt. 

Kan eller vil Vedkommende ikke straks betale Erstat-
ningsbeløbet, indberettes Sagen ad tjenstlig Vej med Op-
lysning om den paagældendes Navn og Adresse. Saa-
fremt Vedkommende ikke legitimerer sig, kan Stationen 
(Holdepladsen) til Sikkerhed for Betalingen tilbageholde 
Skadevolderens i Banernes Besiddelse værende Ejendele 
(i-1tdskrevet Rejsegods, Kreaturer m. m .), ved hvilke Ska-
den er foraarsaget. 

Kan Skadevolderen ikke udfindes, bør Beskadigelsen , 
naar Omstændighederne taler derfor, anmeldes til Politiet 
af den Station, hvor den bem ærkes, eller hvortil den er 
anmeldt. Indberetning herom fremsendes ad tj enstlig "\lej. 

De særlige T akster, der i H enhold til Ministeriets Re-
solution er givet bindende Virkning, og som vil være at 
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anvende for B0skadigelser paa Materiel, tilhørende Aal-
borg Privatbaner , og for Beskadigelser paa fremmede og 
private Vogne, løbende paa Banerne, samt for Fqrurening 
af Vogne og Stationslokaler, er følgende : 

A. For Beskadigelse af Vinduesremme. 
1) 1 Vinduesrem i III. Kl. Kupe 
2) 1 i II. » » 
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D. For Beskadigelse af løse Puder. 
1) 1 Pude (Pølle) til II. Kl. Kupeer ....... Kr. 8,25 

E. For Beskadigelse af Sofaer og Hynder. 
1) Sofaer i Kupe- og Gennemgangsvogne, 

mindre Beskadigelser, som ikke nødven-
diggør Fornyelse af Betrækket ....... . 

2) Et Sæde i II. Kl. Kupeer .. . . . . ..... . 
3) En Sofaryg i II. Kl. Kupeer . ...... . . . 

F. For Beskadigelse af Hoved- og Armlæn. 

Kr. 
)) 

)) 

1) Beskadigelser, som ikke nødvendiggør 
Fornyelse af Betrækket , II. K l. Kupeer Kr. 

2) Beskadigelser af Betrækket, som nødven-
diggør Fornyelse af Plysset, II. Kl. Ku-
peer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

1,50 
9,95 

18,40 

0,75 

2,15 

G. For Beskadigelse af Opstigeremme og Bagagenet. 
1) Mindre Beskadigelse af Opstigeremme, 

naar Fornyelse ikke er nødvendig . . . . . Kr. 
2) Fornyelse af en Opstigerem . . . . . . . . . . » 
3) Fornyelse af et Bagagenet. . . . . . . . . . . . » 

2,25 
7,05 
6,20 

H. For Beskadigelse af Væggene oven over Ryglænet, Lof-
terne og Dørbetræk i 11. Kl. Kupeer. 
1) Ved ringere Beskadigelser . ... . . . . . .. . Kr. 2,70 
2) Ved Beskadigelser , der nødvendiggør en 

Fornyelse af hele Felter , for hvert F elt » 13,40 

I. Beskadigelse af Opslag og Skilte. 
1) Glas for et Landkort, Politireglement o. 1. Kr. 0,85 
2) Indvendigt eller udvendigt Kupeskilt, der 

kan vendes ..... .. ... .. ... . ...... ... )) 1,75 
3) Indvendigt eller udvendigt Klassebeteg-

nelsesskilt, der kan vendes ... . ....... )) 1,35 
4) Malede Paaskrifter i Kupeer .... . .. ... )) 0,75 

K; Beskadigelse af Ventilhaandtag o. I. 
1) Afbrydning af Knoppen paa et Varme-

ventilhaandtag, II. Kl. Kupeer . . . . . . . . Kr. 
2) Afbrydning af Knoppen paa et V arme-

ventilhaandtag, III. Kl. Kupeer . . . . . . . >> 

3) Fornyelse af Lufiventilhaandtag, 
II. Kl. Kupeer » 

4) III. » )) 

5,85 

2,90 

5,15 
2,60 
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L. Beskadigelse af Dele til elektrisk Belysning. 
1) En Lampeholder ...... . .. .. ......... . Kr. 1,50 
2) En Tulipankuppel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 0,55 
3) Glødelamper af Metaltraad.... ... . .. .. » 0,75 

M. For Beskadigelse af Inventar i Toiletrum. 
1) En Klosetkumme af Fajance ......... Kr. 18,00 

N. For Beskadigelse eller Ødelæggelse af forskellige Gen-
stande. 
1) En Kuppel til P etroleumslampe .. . .... Kr. 6,50 
2) En Kuppel til elektrisk Lampe . . . . . . . . » 1,40 
3) Et Askebæger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,40 
4) En Hattekrog.... . ...... . ... . . . . . . . » 0,90 

0. For indre eller ydre Forurening 
af en Vogn eller et Stationslokale. . . . . . . . Kr. 0,90 

Da Beskadigelsen af de paa en Del P. Vogne an-
bragte Tørvehække øjensynlig stammer fra, at Afsender 
eller Modtager aftager H ækkene under Vognenes Paa-
eller Aflæsning og ikke atter paasætter dem, maa der 
hos den paagældende Afsender eller Modtager rejses Krav 
om Erstatning for den derved forvoldte Skade. Erstat-
ningen fastsættes til 10 Kr. for hver Gang en H æk eller 
Dele af den aftages. Beløbet indsendes hertil under for-
nøden Forklaring. 

Nr. 138. 
I. Almindelige Bestemmelser. 

1. Enhver Vogn, hvori der har været befordret 
inde 111 an d s k e Kreaturer, som ikke lider af nogen smit-
som Sygdom, rengøres efter de nedenfor i Afsnit II fore-
skrevne Regler. 

2. Enhver Vogn, som indkon1mer fra Udlandet med 
Heste, Muldyr, Æsler, Hornkvæg, Faar, Geder, Svin eller 
levende Fjerkræ til Stationer i Danmark med direkte Eks-
pedition eller omekspederet paa Grænsestationen, skal, 
hvad enten Dyrene er blevne befordrede løse i Vognene 
eller har været indelukkede i Kasser, Bure eller deslige, 
snarest muligt efter Aflæsningen r e ngør e s og de s in-
ficeres efter de under Afsnit II foreskrevne Regler. 

3. Enhver Vogn, hvori der har været befordret 
Kreaturer , der er eller antages at være smittede af Kvæg-

Desinfektion 
af Vogn e 
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pest, Miltbrand, miltbrandartet Rosen eller Mund- og 
Klovsyge, desinficeres efter do i Afsnit III foreskrevne 
Regler. . . 

4. _Vogne, der skal underkastes Desmfekt1on, . maa 
ikke tages i Brug, forinden denne er fuldført, og Vog-
nene skal holdes omhyggeligt lukkede fra Aflæsningen 
er endt, til Desinfektionen paabegyndes. Vogne, der til-
hører Baner i det sydlige Udland og indgaar med de i 
J;>unkt 2 nævnte levende Dyr, maa dog slet ikke benyttes 
paa Returen, men skal efter endt Desinfektion sendes til 
paagældende Grænsestation. Følgesedlerne maa bære Paa-
teo·ning· om at Vob<rnene er returgaaende Kvægvogne. 

0 
' ·1 G 5. Tyske Kvægvogne, som returneres t1 rænse-

stationen , skal, efter at Desinfektionen er foretaget, paa-
klæbes en Seddel med Angivelse af, hvor og naar Des-
infektionen er sket. 

6. Da Vogne med danske Kvægsendinger bl Tysk-
land vil blive desinficerede paa Ankomststationerne, paa-
lægges det Stationerne at giv~ Afs~nderne Underretning -
herom samt om, at der for Desmfekt10nen h os Modtageren 
vil blive opkrævet et Gebyr af 1 Reichsmark for hver 
Vogn. 

7. N aar Forsendere af Dyr ved Bestillingen af Vogne 
eller i betimelig Tid før Indlæsningen forlanger Vognene 
desinficerede vil dette være at udføre paa samme Maade 
og for sam~e Betaling som nedenfor under Afsnit II og 
III fastsat for ankomne Vogne. 

Dyr, der formenes at lide af smitsomme Sygdomm~, 
modtages ikke til Transport. Anmeldelse bør gøres til 
nærmeste Politiøvrighed. 

8. Endvidere skal alle fra det sydlige Udland til-
bagekominende danske Vogne , ~er efter d e r es 
Ko n s tr u k ti o n kan an v ende s t il Kr e at urt ran s-
port, straks renses og desinficeres her i Landet. Ind-
gaar de tomme, renses og desinficeres de P'."'a Grænse-
stationen (Gjedser, Vamdrup eller Vedsted), mdgaar_ de 
1 æ s se d e, skal de renses og desinficeres paa den Stat10n, 
hvor Vognen tømmes, i hvilken Anledning Grænse~ta-
tionen paaklæber enhver saadan Vogn paa begge Sider 
med en lyserød Seddel med Paatryk: » Denne Vogn skal 
renses og desinficeres paa Modtagelsesstationen, saa snart 
den er tømt for det deri indladede Gods. « 

Saa sriart Desinfektionen har fundet Sted, skal Sedlen 
ufortøvet fjernes . 
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li. Rengøring og Desinfektion af Kvægvogne under 
almindelige Forhold. 

9. Vogne, hvori ind en l andske Kreaturer har 
været befordrede, rens es paa følgende Maade : 

Alle i Vognene værende Urenligheder fjernes med 
en Skov 1 eller Kost, i Frostvejr umiddelbart efter Vog-
nenes Aflæsning. Gulv, V ægge, Loft samt om fornødent 
Vognenes udvendige Sider skures grundigt m ed Koste og 
rigeligt Vand, indtil ethvert Spor af Urenlighed er fjernet, 
hvorefter Vognene afskylles. Efter Afskylningen aftørres 
Vognenes Gulv med Svabere for at ikke henstaaende 
Vand skal ødelægge Vognbunden, hvorhos samtlige Døre 
og Lemme aabnes, for at den derved tilvejebragte Træk 
yderligere kan tørre Vognene. Hvis der paa Grund af 
Frostvejr ikke kan bruges koldt Vand , eller naar dette 
viser sig utilstrækkeligt til at ·rense Vognene fuldstændigt, 
skal der benyttes varmt Vand. Ved R engøringen skal 
det iagttages, at det fra Vognen løbende Vand erholder 
frit Afløb . 

10. Vogne, hvori de i Punkt 2 omhandlede levende 
Dyr fra Ud 1 an cl et har været befordrede, r e ns es paa 
ovenangivne Maacle, hvorpaa de d es inficeres ved Vask-
ning af Gulv, Vægge og Loft med svag Kresolsæbeop-
løsning, der tilberedes ved at opløse 2½ Del Kresolsæbe 
i 100 Dele varmt Vand (115 g ti l 4 Liter Vand). 

11. Ved udpolstr e de Vogn e skal de polstrede 
Stykker udtages af Vognene, udbankes grundigt og der-
efter børstes rene. 

Ill. Under særlige Forhold. 
12. I Tilfælde af, at Vogne er eller formenes at 

være blevne smittede af Kvægpest, Miltbrand eller milt-
brandartet Rosen, rengøres de som under II anført, hvor-
efter de desinficeres ved en omhyggelig Overstrygning af 
Gulv, Vægge og Loft med en stærk Kresolsæbeopløsning, 
der tilberedes ved at opløse 5 Dele Kresolsæbe i l 00 Dele 
varmt Vand (230 g til 4 Liter Vand). Overstrygningen 
af Gulv, Vægge og Loft foretages med en almindelig 
Kalkkost. Efter endt Desinfek~ion skal alle Døre og 
Luger aabnes, for at Luften hurtig kan tørre V oguene 
indvendig og fjerne enhver animalsk Lugt. 

13. Ved udpolstr e d e Vogne skal de polstrede 
Stykker udtages og opbrændes, hvorefter Desinfektionen 
foretages. · 

14.' Den ovenangivne Desinfektionsmaade skal i Reg-
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len kun [),nvendes efter særlig Ordre fra det paagældende 
Veterinærtilsyn, Politiøvrighed, eller naar det ved særlig 
Ordre er paabudt for enkelte eller alle Arter af Dyr, men 
dog ogsaa uden saadan Ordre i 'rilfælde af, at der faas 
Kundskab om Forhold, der rnaatte gøre det utvivlsomt 
eller i hvert Fald vække stærk Mistanke om, at der fore-
li gger en fra Miltbrand, miltbrandartet Rosen_ ell er Kvæg-
pest hidrørende Sn1itte af Vognen . N avnhg maa der 
næres stærk :Mistanke om, at en Vogn er bleven smittet, 
naar et sygt eller dødt Dyr er ankommet deri, og det 
ikke er øjensynligt (som naar Dyret f. Eks. har lidt en 
alvorlig ydre Beskadigelse, eller det ved hurtig sagkyndig 
Undersøgelse paa anden Maade kan godtgøres), at Dyrets 
Sygdom eller Død ikke staar i Forbindelse med nogen af 
de ovennævnte Sygdomme. Anmeldes eller opdages det, 
at der i en Vogn er fundet selvdøde Svin, skal nævnte 
Desinfektionsmaade stedse foretages af Ankomststationen. 

15. I alle Tilfælde, hvor Vogne, som har været 
benyttede til Forsendelse af Kreaturer, skal desinficeres 
til Forebyggelse af M u nd- og K 1 o v syge, foregaar Des-
infektionen af Vognene ved Hjælp af Kalkmælk i Stedet 
for Kresolsæbeopløsning. Kalkmælken, der altid skal 
bruo·es frisk tilberedt anvendes i Forholdet 1 Del brændt, 
ulæ~ket Kalk t il 8 Dele Vand. Forinden Desinfektionen 
skal Vognene m. v. omhyggeligt rengøres efter de under 
II givne Forskrifter. 

Desinfektionen med Kalkmælk maa ske med største 
Grundighed og saal edes, at hver Plet i Vognen over-
stryges. 

IV. Løst Materiel , Ramper etc. 
16. V oo·nenes løse Materiel samt det ved Dyrenes 

Ind- og Udh~dning, Befordring, Fodring, Vanding, Fast-
bindino· eller i lignende Øjemed benyttede Materiel, her-
under btransportable Ramper, Ladebroer og Træværk i 
Kvægfoldene, eventuelt V ægte, rengøres og desin~iceres 
paa samme Maade som Vognene; dog bør Presennmger, 
hvormed Vognene har været dækkede, i Almindeli ghed 
ikke desinficeres, men Q.erimod ren s es o rn h yg g e 1 i g t, 
f. Eks. ved Overskylning med Vand, naar de er blevne 
forurenede. 

Faste Ramper, Kvægfolde samt Vejene til og fra 
Foldene holdes rene for Gødning, Strøelse o. 1. 

I Tilfælde af en virkelig Smitte, eller naar der haves 
Mistanke derom, eller naar det under Afsnit III Pkt. 14 
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nævnte Paabud er udstedt, skal de tillige, saa ofte de 
bar været benyttede, dog ikke hyppigere end 1 Gang 
daglig , rengøres og derefter ved Hjælp af en Vandkande 
overgydes med den stærke Kresolsæbeopløsning. 

Ramperne ved J ernbanestatione1:ne vil stedse være 
at desinficere med Kalkmælk, naar der fra paagældende 
Station har fundet Afsendelse Sted af Kvæg, F aar, Geder 
eller Svin , der forinden Afsendelsen i større Mængder 
har været sammenbragte fra forskellige Steder, saasom 
ved Markeder , Dyrskuer, samlede Svineopkøb o. lign. 

V. Behandling af Gødning, Strøelse m. v. , der opsamles 
fra Kreaturforsendelser, som er undergivne 

Desinfektionstvang. 
17. Gødning, Strøelse o. 1. nedgraves i en Dybde af 

1 Meter. J ordlaget paa dette Sted rives og overgydes paa 
den ovenfor angivne Maade med den stærke Kresolsæbe-
opløsning. 

18. Under en paa Grund af Mund- og K l ov-
syge paabudt Desinfektion kan den ved Stationerne op-
samlede Gødning og Strøelse fra Kreaturforsendelser, 
ogsaa i afspærrede Distrikter , overlades Entrepr.enører og 
af disse bortfjernes fra Stationerne efter at være bestrøet 
med Melkalk eller overhældt med Kalkmælk. Skulde der 
imidlertid i en Transport af Kvæg m. v. findes noget 
Dyr, der er angrebet af Mund- og Klovsyge eller maa 
mistænkes for at være det, behandles Gødningen m. v. 
overensstemmende med den i Pkt. 17 givne Forskrift. 

19. Ovenstaaende Regler er tiltraadte af samtlige 
Baner i Danmark, saaledes at Kvægvogne uden Omlæs-
ning kan gaa ind paa disse Baner. 

For at forebygge, at Varer, som indlæsses i Vogne 
der er blevne desinficerede, skal tage Skade af de an'. 
vendte Desinfektionsmidler, vil det være at iagttage, at 
enhver Gods- eller Kreaturvogn efter stedfunden Des-
infektion. med K~·esolsæbe udluftes i mindst 12 'l'imer og 
derefter mdvend1g afskylles og tørres saa grundiot, at 
ethvert Spor af Desinfektionen fjernes. b 

Udførelsen heraf paahviler den samme Station, som 
har foretaget den forudgaaende Rengøring og Desinfektion, 
hvad enten Vognen derfra skal videresendes tom eller 
paany læsses. 
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Desinfektion. Nr. 139. V oo-ne hvori Lig har været befordrede 
nf Vogne hvori b ' , 
de.-~Juu-' været desinficeres snarest muligt efter Aflæsningen paa følgende 
belorctret Lig Maade: 

Vognen renses og udvaskes overalt indvendig, først med 
koldt Vand og derefter, naar den er bleven tør, med en 
svag Kresolsæbeopløsnii.1g (jfr. Ordre Nr. 138, Punkt 10). 

Efter Desinfektionen udluftes Vognen som foreskrevet 
i Ordre Nr. 138, Punkt 19. 

Benyttels~n Nr. 140. Til Forsendelser, ligegyldig af hvilken Art, 
v~~r~~ctJer til Sv e rige (herunder Helsingborg og Malmø) samt til 

læsses trl Ud - d dl' Udl d k d V d · •1~nctet et sy i g e an maa un an ven es ogne, er 

Mund- og 
Klov syge*) 

saavel udvendigt som indvendigt er fuldkommen fri for 
ethvert Spor af dyriske Ekskrementer og af andet Smuds, 
der kan mistænkes for at være Rester af saadanne Eks-
krementer. - I andet Fald risikeres det, at en saadan 
Vogn ved Ankomsten til Udlandet, hvor der i saa Hen-
seende føres skarp Kontrol, bliver udsat til Omlæsning 
og Desinfektion, og den paagældende danske Afgangs-
station, der har læsset Vognen eller anvist den til Paa-
læsning uden at iagttage, hvad ovenfor er foreskrevet, 
maa da forvente at blive holdt ansvarlig for de deraf 
flydende ret betydelige Udgifter. 

Tyske Vogne maa ikke benyttes til Kreaturtransport 
fra danske Stationer; dog maa Vognene benyttes til For-
sendelse af Heste. 

Nr. 141. Naar der i en Besætning er udbrudt Mund-
og Klovsyge, vil der af vedkommende Politimester blive 
etableret Lokalafspærring rundt om det smittede Sted. 

Stationerne maa selv holde sig underrettede om de 
Meddelelser, der udsendes fra Politimestrene i Stationens 
Omegn, hvori angives de Distrikter, der afspærres paa 
Grund af Mund- og Klovsyge. 

N aar Afspærringen etableres, træder nedennævnte Be-
stemmelser straks i Kraft: 

Fra det afspærrede Distrikt forbydes Udførsel saavel 
til , den øvrige Del af Landet som til Udlandet af 

levende Kvæg, Faar, Geder og Svin, 
dræbte, men endnu ikke slagtemæssigt behandlede 

Dyr af disse Arter saii1t dræbt, klovbærende Vildt, 
Hø, Halm og Gødning, 
Huder, Horn, Klove, F s8haar og Uld af de nævnte 

*) Lbmsts. Bek. af 27 - 12-11 og 10--3 - 15. 
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Dyr, med mindre disse Varer er tørrede eller 
saltede. 

Det er dog tilladt fra det afspærrede Distrikt at ud-
føre Hø og Halm til Foder for Heste eller til teknisk 
Brug, naar Politimesterens skriftlige Tilladelse foreligo·er. 
~ enne Tilladelse opbevares paa Afsendelsesstationen, der 
giver Fragtbrevet Paategning om, at en saadan Tilladelse 
foreligger. 

De Vogne, hvorpaa saadanne Hø- eller Halmsen-
dinger har været befordrede, skal desinficeres paa samme 
Maade som Kvægvogne. 

Sammenstødende Lokalafspærringer betragtes som en 
Helhed. 

Det er tilladt fra det afspærrede Distrikt, med Und-
t~gelse af d~ sm~ttede Eje1;~01mne, at udføre sunde Dyr 
til Slagtnrng _mden 24 limer paa et offentligt Slagte-
hus, et af de af Landbrugsministeriet autoriserede Ai.1dels-
eller Privatslagterier eller paa private Slagterier, der er 
under Kontrol af en af Kommunen eller Politimesteren 
besk_ikket Dyrlæge. D.yrenes Ejer skal da udfylde en 
særhg_ Blanket, der angiver det Slagteri, hvor Slagtningen 
skal foregaa, Dyrenes Antal og Art m. v. Blanketten 
paategnes af Sognefogden og tjener herefter som Passer: 
seddel. Passersedlen s kal følge med Fragtbrevet 
og afl_everes s~mmen med dette til Slagteriet. Transporten 
skal f?regaa i aflaasede J ernbanevogne, i hvilke der kun 
maa 1~dlades Dyr bestemt til Slagtning paa samme 
Slagteri. · 

Til Københavns Kv ægtorv er det dog ikke til-
la'.1t _at sammenlæsse ~lovbærende Dyr fra afspærrede 
DJStnkter med Dyr fra 1 k k e afspærrede Distrikter. 

Opstaldning maa ikke finde Sted under Gennem-
førslen gennem et afspærret Distrikt. 

. Saafremt Dyrene ikke transporteres med Vogn fra 
I-IJemstedet, men trække~ til Jernbanestationen, skal Dyrene 
synes af en Dyrlæge, mden de udføres fra Hjemstedet. 
Denne Dyr 1 æg e attest skal - ligesom ovennævnte 
Passerseddel - følge med Fragtbrevet og udleveres 
sammen med dette. Attesten gælder kun i 24 Timer. 

Den pa~ Transrortv?gnen værende Gødning og Halm 
skal føres tilbage til HJemstedet, med mindre den kan 
blive uskadeliggjort ved Nedgravning eller Opbrændino-
paa Slagteriet eller Jem banestationen. De til 'l'ransporte; 
benyttede Jernbanevogne desinficeres med Kalkmælk. 

Alle Vo~ne med klovbærende Dyr, der aflæsses inden-
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for det afspærrede Distrikt, skal ligeledes desinficeres med 
Kalkmælk; jfr. iøvrigt Ordre Nr. 138, III, IV og V. 

For at undgaa Desinfektion af Presenninger maa der 
ikke stilles aabne, presenningdækkede Vogne til Forsen-
delse af klovbærende Dyr til eller fra det afspærrede 
Distrikt. 

Det paalægges Stationsbestyrerne personligt at føre 
Tilsyn med, at Bestemmelserne i Ordre 138, Punkterne 
16- 18, om Rengøring og Desinfektion i Anledning af 
Mund- og Klovsyge on1hyggeligt overholdes. For saa 
vidt der fra Veterinærpolitiet, der vil føre Tilsyn med 
nævnte Arbejde, maatte blive fremsat Klage over mangel-
fuld Udførelse heraf, skal denne straks tages til Følge. . 

Befordring af levende eller ikke slagtemæssigt be-
handlede klovbærende Dyr - ogsaa i Emballage - inden-
for det afspærrede Distrikt maa ikke finde Sted i Vogne 
af Litra E eller i Godsvognenes Bremserum. Ilgodssen-
dinger af denne Art henvises til dertil egnede Tog. Af-
sendelses-, henholdsvis Omlæsningsstationen beklæber den 
benyttede Vogn paa begge Sider med Sedler paaskrevne : 
» Denne Vogn skal renses og desinficeres. « Kasser, der 
har været anvendt til Dyrene, maa ikke igen modtages 
til Forsendelse, forinden det godtgøres, at de er rensede 
og desinficerede med Kalkmælk, som Stationerne uden 
Betaling kan levere Forsenderne til dette Brug. 

For at klovbærende Vildt kan betegnes som »slagte-
mæssigt behandlet« udkræves, at det paagældende Dyrs 
Hoved, Hud, Indvolde og Klove er fj ernede.*) 

For at andre klovbærende Dyr end Vildt kan betegnes 
som »slagtemæssigt behandlede « udkræves, at det dræbte 
Dyr er opskaaret, og at :Mave og Tarme er fjernede. 

Genne1nførsel pi·. Jernbane af de nævnte Dyr og 
Varer gennem det afspærrede Distrikt er tilladt. 

Vognfordeling Nr. 142. Vognfordelingen for samtlige Baner sker 
Vognrapporter fra Aalborg G. Station, hvortil Vognrapporterne indsendes 

med hver Dags første Morgentog. 
Fordelingen paabegyndes snarest efter at Rapporterne 

er indgaaede, og saafremt en Station ikke inden Kl. 12 
Middag har modtaget Ordre angaaende eventuelle tomme 
Vognes Bortsendelse eller Benyttelse, er det den tilladt 
selv at disponere over dem til Fordel for senere indgaaede 
Bestillinger. Saafremt bestilte Vogne ikke kan effektueres 

*) Lbmsts. Skr. af 18- 12- 12. 

129 

rettidig, vil Vognfordeleren pr. Telefon underrette Sta-
tionen derom snarest muligt og saa vidt muligt samtidig 
meddele, til hvilket Tidspunkt de ventes leverede, for at 
Stationen kan lade Meldingen gaa videre til Besti lleren. 

Med Hensyn til Førelsen af Vognrapporten bemærkes 
følgende: 

De til Stationen indleverede Vognbestillinger (Form. 
Nr. 111) indføres i den dertil bestemte Rubrik i Vogn-
rapporten, hvorefter Stationen udfylder Rubriken »Status « 
under nøje Hensyntagen til det disponiule og under Af-
læsning værende Materiel. De i Statusrubriken opførte 
manglende og overkomplette Vogne maa saaledes kun 
indeholde Tallet paa de Vogne, der faktisk maa tilsendes 
Stationen, henholdsvis haves tilovers til Bortsendelse. 

For Vogne, der er forsynede med Hæk, føres for-
uden Vognenes Litra umiddeluart i Forbindelse hermed 
Underlitra »h « (f. Eks. P l h 807). 

Foruden den skriftlige Godsvognsstatus vil der 
at afgive en telefonisk Status hver Eftermiddag. 
afgives: 

Fra 
)) 

)) 

)) 

Hadsundbanen 
Sæbybanen .... ... . . 
Hvalpsundbanen . .. . 
Fjerritslevbanen .... . 

Kl. 3,45 
» 4,00 
» 4,30 
» 4,45 

Em. 
)) 

)) 

)) 

være 
Den 

Nøjagtig ved de ovennævnte Klokkeslet ringer Aal-
borg Station med L. D. , hvorefter Stationerne melder sig 
i Rækkefølge fra Aalborg og afgiver den telefoniske Status, 
naar Aalborg G. Station har averteret Afgivelsen ved 
Ordet »Vognstatus «. 

Til Brug ved Meldingens Affattelse meddeles følgende : 
Overkomplette og manglende Vogne betegnes ved 

Bogstaver: 
Q betyder 
Qa 
Qb 
Qc 
H 
I 
Is 
p 
Pb 
P l 
T 
K og Plh 

en 11 m 2 Vogn til levende Dyr. 
» lille Vogn til alm. Gods. 
,, 15 m 2 Vogn til levende Dyr. 
» 16 » » » » 
» 14 » » » » 

store Vogne til alm. Gods. 
» » » Smør og f. Kød. 

smaa » » Gods i aaben Vogn. 
store » » » » » 

» » » Hø, Halm, langt Gods etc. 
» » » Sten, Jord, Kridt etc. 

betyder Vogne til Tørv. 

'relefonisk 
Godsvogns-

status 



/ 

Kontrol med 
fremmede 

Vogne 

Forsende1se 
al 

Syregods 

Ved Rekvisition af Vogne til fremmede Baners Sta-
tioner maa Stationens Navn opgives, og fremmede Baners 
Vogne maa i Status opgives med rrilføjelse af Banens 
Ejendomsmærke. 

Meldingen affattes altsaa f. Eks. saaledes , 
Vognfordeleren, 

Aalborg. 
Disponible : 2 Qa, 1 Is, 1 H. L. A. Pl, 1 D. S. B. H. 
Under Aflæsning: 1 rr, 1 K , 1 Qc. 
Bestilte: 1 I , 1 K Vesløs, 1 Is Esbjerg. 

Paa Vognrapporten genbestilles Vogne, som ikke er 
leverede. 

Kun i presserende Tilfælde er ~et tilladt '.1t rekvirere 
Vogne pr. Telefon, og_ s_om Regel vi_l Vogne _ikke k~nne 
forventes leverede rettidig, naar de ikke bestilles rnmdst 
24 Timer før de ønskes stillede til Raadighed. 

Num~ene paa Presenninger, Presenningstænger og 
Tømmerklokke føres kun i Vognrapporten for den første 
Mandag i hver Maaned, men det maa da nøje iag~tages, 
at alt hvad der af nævnte Materiel findes paa Stat10nen, 
noter~s. De øvrige Dage i Maaneden skal der kun føres 
Antallet af hver Slags. 

Nr. 143. Over fremmede Vogne sker en udvidet 
Rapportering (Form. Nr. 99). . 

I Fortegnelsen opføres alle de fremmede Vogne, der 
kan skønnes at være overtagne fra de fremmede Baner 
i den Maaned, Fortegnels~n omfatter. Der udfærdi?~s en 
Fortegnelse for hvert EJe1;1domsmærk_e. Døgnets Inn_er 
fra Midnat til Midnat angives med fo rtløbende Tal fra 
1 til 24, saaledes at paabegyndte Timer altid regnes for 
fulde Timer. 

Overgangsstationer udfærdiger ikke ~orteg1;1else for 
tilstødende Baners Vogne, Aalborg altsaa ikke for Stats-
banevoane men vel for rrhisted- og Hjørringbanevogne. t, ) 

, Nr. 144. Til Befordring af Syregods (Petroleums-
tønder, Tjæretønder, baade fyldte og tomme o. s. v.) 1;11aa 
klin anvendes aabne Vogne, evei.1tuelt med Presennmg. 

Forskellige Bestemmelser 
vedrørende Vognmateriellets Udnyttelse, 

Læsning, Behandling etc. 
Presenninger. 

Nr. 145. N aar Vogne skal indsendes ti l Værkstedet, 
vi l de ved l\foskinafdelingens Foranstaltning blive fo r-
8ynede mod g-ule eller røde Sedler, der angiver, h vor-ledes 
der vil være at forhold e n1 ed den paagældende Vogn. 
De gule Sedl er er paatrykte »'l'rænger til Reparatioll « og 
de røde »Stoppet«. Sedlern e paaklæbes paa begge Vogn-
sider og skal fo r Godsvognenes Vedkommende anbringes 
paa Adres8etavleme og for Personvognene paa Længde-
d ragern e. \7 ogne med gule Sedler kan fremdeles an-
vendes, 1ur n skal saa sna rt som muligt indsendes til 
Værkstedet. Vogne med røde Sedler maa derimod fo r-
blive staaende paa Stationen, indtil der fra Maskinafde-
liugens Side g ives uærmere Ordre om deres Indsendelse. 

Den , der paaklæber en Vogn \ ' ærkstedssedler, skal 
omgaaende indsende den i Seddel-Hæftet værende Talon 
i udfy ldt åta11d ti l Maskinafdelingen , medens Stammen 
·bliver i vedkommendes egen Besidd else. 

Vogn e til 
Væ rkstedf t 

Nr. 146. For den Maksimalbelastning, med hvi lken Godsvog ne n es 
G cl • · f ]l , t" l S , t St -] . f d Brntto lnst pan o svogue a. - ensyn i pote s yr rn maa · øres over e cte fo rskellige 
fo rskellio-e Statsbanestrækninger g·ælder den Bestemmelse: s tatsba ne-0 - ' strækurnger at en Vogns Totalvægt (dens egen Vægt+ Lad nin gens 

Y ægt) fo rdelt paa Vognens Hjul ikke maa foranledige 
en Overskridelse af de om staaende anførte Størr e l s e r 
af det t ill ad e li g e Hjultryk : 
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Tillad eligt Hjultryk paa Strækning en 

T. København H. - K orsør . . . . . . . 
Roskildc~ Masnecl ø . . ........ , 

do . - Kalm;idborg ... .... . 
Orel10ved- Gjedser _. ........ . . 
Købenliavn H.-H ell erup-

Hillerød- Snekkersten . . . .. . 
København I-1.- Østerb ro-

Rungstecl- H elsingør .. . ... . . 
Københ avn II . Godsba negaarcl- I 

København F. -København N. -
København Ø ....... . . . . .. . 

København H.- Frcclcrikssund 

I 
Iltog 

I Per- 1 
son tog 
af all e 
Arter I 

J al le 
andre 

Tog 

kg kg ' kg 

Købenlmvn F. - Vanløse .. • 
1 

-1-600 5500 G:":iOO 
Nybmg-Strib . . . . . . . . . . . .. . 
Vamdrup- Frederikshavn .. .. . 
La.ngaa- Strner- Esbjerg ... . . . 
LundcrskoY- E sbjerg . . ... .. . 
Vej~e JI. - Vejle N.- Givc- H er-

nmg .... .. .. ... . • • • • · · · · · · 
Langaa- Silkeborg ..... .. . .. . 
:::,truer- Oddesund Syd . .... . . . 
Skanderborg-Skern .... .. . .. . 
Aarlrns- Ryomgaard ...... , .. 
Randers- Grmiaa . . . . . ...... . 
Bramminge-Brande .. . . . . .. . 

do. - Vedsted .. .. . ... . 

II. N æstvecl- Slagelse- V ærslev .. . 
Dalmose-Skelskør .... . . . . .. . 
Sorø- Vedd e . .. ...... .... . . . 
rromrn ernp- Assens . .. ... . . . . 
H obro- Løgstør ...... . .. . .. . . 
Viborg- Aalestrup . . .. . ...... . 6000 5500 
Skive- Glyngøre . .... . . . .. .. . 
Oddesund Nord- Thisted .. ... . 
H olstebro- Hemi11g .. . . ... .. . 
Viborg- H erning ... .. . . . .... . 

De under I anførte Banes trækninger er fo rsynede 

133 

med 32 kg eller sværere Skinner, medens de under II 
nævnte Strækninger har 22,5 kg Skinner. 

Nr. 147. Paa samtlige Statsbaner kan 
læsses efter Profil I. 

I 

nn · !f'<P:J. • J---- --- - .ucl~------t-·-- .J.:!IJ ___ __ _ 

\ __ - - - - __ 6f.U - - - -1- --- .Æ'ø.:, ______ _ 

I 

I 
- - - - J.lto _ - - - --·- - - - _ lf'j!Jl! - - - -

- _.J§fP-._ -- - - .J_ - - - - .J ~f,,_•_ -

Vognene Tilladel igt 
Ladepro fil p>ta 

de danske 
Statsbaner 
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Tilla<leliu:t. Nr. 148. Fortegnelse over det paa danske P ri.vat-
1-fi~?,~~;·,0t10g baner tilladelige Ladeprofil , Hjulstand og Hjultryk . 

Hjult ryk 
paa. danske 
Privatbauer Normalsporede Banestrækninger. 

I Bane 

Troldhede-Kolding-Vejen . . . .. . . . 
Amagerbanen ... . .... .. .......... . 
Ly1wby-Vedbæk . . . . . ......... . . 
Stub

0
bekøbing-Nykøbing-Nysted . . . 

Odense-N.-Broby- Faaborg ..... . . . 
Faaborg-Ringe-Nyborg .. .. ... . . . 
Odense-Svendborg . .. .. .. ..... . . 
Faaborg-Svendborg .. . . . . . .... .. . 
Nord vestfynske. . .. . . ..... . . . ... . . 
Hjørring- Hørby . . . . . . ..... ... . 
H jørring-Aabybro. . . . . . . . . . . . . . . 
Rødkjærsbro-Kellerup ....... .. .. . 
Kolding Sydbaner . ... . ...... . .. . . . 
Køge- Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . . 
København-Slangerup . .... . ..... . 
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje . ... . 
Høng-Tølløse ... . ... - .. ... ...... . 
Odsherreds Banen. . ... . ....... . 
Hillerød - Frederiksværk-Hundested 
Gribskov- og Helsingebanen . ... . . . . 
Næstved-Præstø-Mern . .. . . ..... . 
Kallehavebanen - .. . .. .. .......... . 
Lollandske Jem baner ... . ..... . ... . 
Nakskov-Kragenæs .. . .. . . ... . .. . . 
Svendborg-Nyborg . . . .. . . . . ..... . 
Nordfynske .. ........ . ... .. . .. . .. . 
Langelandsbanen ...... . . . .. . .. . .. . 
Aalborg-Hvalpsund . . ...... . . ... . 
Ringkøbing-N.-Omme .... . . ..... . 
Ryomgaard-Gerrild-Grenaa . .. . . . . 
V a.rde-Grindsted ... . .. . ...... . . . . 
Varde-N.-Nebel ... . .... . ... . .... . 
N.-Nebel-Tarm . .. . ........... . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ·r 
I 
I 

6,0 
6,0 
4,5 

uindskr. 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

uindskr. 
uindskr. 
uindskr. 

4,5 
uindskr. 
ui.ndskr. 
ui.ndskr. 

5,5 
uindskr. 
uindskr . 

4,2 
4,0 

uindskr 
5,5 
5,5 
5,5 
6,0 
5,5 
4,2 

uindskr 
6,0 
6,0 

uindskr 
5,5 

uindskr 

6500 
5500 

5000 

-*) 

*) For fre mmede Vogne, der indføres paa Banen, tillades dog 
et Hjultryk af 5500 kg. 
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Bane 

Hads-Ning Herreders ...... . .... . 
Aarhus-Hammel-Thorsø ... . .. . . . 
Ebeltoft-Trustrup .. . ............ . 
Horsens-Odder ........ . ...... . . . 
Randers-Fabriken »Skandia « ..... . 
Østsjællandske J ernbaner .. . ... . .. . 
Kagerup-Græsted ... . ..... . .... . . 
Kagerup-Duemose . . ..... . . ..... . 
Duemose-Helsinge . . . . . . ..... . .. . 
Vemb-Lemvig-Thyborøn . . .. .. .. . 
Odense-Kjerteminde-Martofte .... . 
Aalborg-Hadsund . .. ......... . .. . 
Fjerritslev-Frederikshavn . .. . .... . 
rrhisted-Fjerritslev . . . .... . .... . . . 
Vejle- Vandel-Grindsted .. . . . . . . . . 
Randers- Hadsund ...... .... .. . . . . 
Horsens- Juelsminde . ....... ..... . 
Græsted-Gilleleje . .. . . . .. .. .. . ... . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Smalsporede Banestrækninger. 

Rønne-Allinge .. . . . . . .. ........ . . 
Rønne-Aakirkeby-Neksø . .... . .. . 
Aakirkeby-Almindingen . .. .... ... . 
Skagensbanen ... . .. ...... . . . . . .. . 
Horsens- Bryrup _ . . ... .. . . . . .. . . . 
Horsens- Tørring ... . .. . . . ..... . . . 
Koldi.ng-Egtved . .. ..... .... . ... . . 

5000 uindskr. 
uindskr. -

6,0 
uindskr. -

5,5 
5,5 
4,0 
4,0 
4,0 

4700 
4500 

uindskr. -
6,0 4250 

uindskr. -
uindskr. -*) 
uindskr. -

4,2 
4,2 
4,2 
4,0 

4000 
3500 
3000 

4500 
2200 

Ovenstaaende Maksimalhjultryk er bestemt under For-
udsætning af Kørehastigheder af højst 40-45 km ved 
de normalsporede Baner og 30 km ved de smalsporede 
Baner. For de Baner, der anvender større Hastigheder, 
vil Hjultrykket ved disse Hastigheder være at formindske. 

*) For Strækningen Aabybro - Nørresundby-Vodskov 5500 kg. 
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Tilladelil! t Nr. 149. Til svenske og norske Baner maa kun 
Lacleprofi l - paa 1 efter Pr·ofil III. svenske og æsseS 
norske Baner 

Hvidmalede 
Vogne 

r 

, ; , 

{ -~ -- -·----- ··-'C:,'---~ 

____ 1...1u __ __ __ +--- ---'-·Q.&~--- -

____ . ./...f6a ____ .. 4-. -_ . . 5f --- -

-

?., 

o· .. ---~iia. -·· - . ·f · . -- _f!J': - -- --·-,,. 
,,, __ _ - • ,/li/,//_ --- --¼- --- . .i!.'.i ¼i . -- - --~: 
:: ,f - -· ./Ih/ _______ ,. --- • ..l.'1:tfAI'-.---,) ·: 

I ' , " 

I 1 

Nr. 150. De Q-Vogne, der er hvidmalede, er for-
trinsvis bestemte til Transport af Smør og andre letfor-
dær elige Varer, og de rnaa derfor under ingen O!nstæn-
digheder anvendes til Forsendelse af Gods, der kan mficere 
Voo-nene oo- ej heller til Forsendelse af levende Dyr. 

b Ove~st:aende Regler gælder ogsaa for hvidmalede 
Statsbanevogne, der maatte komme ind paa herværende 
Baner. 
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Nr. 151. Fra Modtagerens Side vil følgende For-
sigtighedsregler være af træffe ved Tømning af Bass in-
vogne med Petroleum : 

1. Aflæsning maa kun finde Sted paa de af vedkom-
mende J ernbanefunktionær dertil anviste Spor samt 
kun ved Dagens Lys. 

2. Tømningen maa kun finde Sted ved Hjælp af tætte 
Slanger eller Rør, og det maa nøje iagttages, at der 
ved F ades og Tønders Paafyldning fra Vognene eller 
fra den paa Statione~ værende Tank træffes betryg-
gende Foranstaltning til Forhindring af Spild af 
Petroleum. 

3. Optøen af Rør og Ledninger paa Vognene maa, 
hvad enten disse er tomme eller fy ldte, kun ske ved 
Anvendelse af kogende Vand, Damp eller ophedede 
'l'øj stykker. 

4. Indvendig Undersøgelse af de tomme Bassinvogne 
maa først finde Sted, efter at de har henstaaet en 
passende Tid tomme, og efter at man har ove rbevist 
sig om, at alle Gasarter er undvegne, ligesom Under-
søgelse da kun maa finde Sted uden Anvendelse af 
ubedækket Lys . 

5. I Nærheden af læssede eller tomme Bassinvogne maa 
der under ingen Omstændigheder tændes Ild eller 
ryges Tobak. 

Tøm11ing Rf 
Bassinvogne 

Nr. 152. Det paalægges Stationerne at holde Vog- ;~Tr~~~/~g 
nenes Koblinger vel smurte, saaledes at de altid uden Skru el; remscr 
Vanskelighed kan skrues . Endestationerne maa derhos 
tillige smøre Vognenes Skruebremser, naar dette gøres 
nødigt. Paa Aalborg G. besørges dette dog ved 1\i[askin-
afdelingens Foranstaltning. 

Nr. 153. Naar Sidelemrn ene paa Q-Vogne trækkes :~~:'.::it!'~~,:! 
op, maa det iagttages, at den H age, der er anbragt i Q-Vog ne 
Lemmenes øverste Kant, bliver fastgjort paa rette Maade 
i den indvendig i Y ognen værende Øsken, og maa det 
endvidere iagttages, at de paa Lemmene anbragte Bolte, 
naar Vognene skal toldlukkes, anbringes i de fo r dem 
bestemte Huller , og de paa Vognenes indvendige Sider 
værende Splitter anbringes i Boltene. 

Naar Boltene ikke benyttes, maa de ikke hænge løst 
ned, men skal anbringes i de paa Lemmene værende 
Kramper. 



Paasættelse n f 
P- Vog nenes 
Ead est)'kker 
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Nr. 154. Stationerne maa nøJe paase, at Endestyk-
kerne paa P-Vognene er rigtig paasatte, og de ved disse 
anbragte Hvirvler, der tjener til at fastholde Endestykkerne, 
er rigtig anbragte, naar Vognene afsendes, hvad enten 
dette sker i tom eller læsset Tilstand. 

Togpersonalet m aa have Opmærksomheden henvendt 
paa, at nærværende Ordre overholdes, og i fornødent Fald 
gøre Bemærkning paa Tograpporten om forefundne Over-
trædelser. 

Aaven~else , Nr. 155. 1. Presenninger er benyttes til Dækning Behaadhng og ' 
Forsend else af af Gods, skal være fuldstændig tætte og slutte om Læs-
Presennrnaer t d M d I d . f F . l d 0 se paa en saa an aa e, at n trængnmg a • ugt1g1e 

forhindres , og at Vandet overalt kan faa hurtigt Afløb 
fra Læsset. 

2. K-Presenninger maa aldeles ikke anvendes til Dæk-
ning af Gods, der kan tage Skade af Fugtighed . 

3. Saavel den F unktionær, der stiller Presenninger til 
Raadighed for Forsenderen, som den F unktionær, der 
har Kontrol med Læsningen , skal paase, at Presenningerne 
er i god Stand. 

4. Presenninger maa ikke benyttes til Dækning af Gods 
eller Læs, der kan beskadige dem (f. Eks. ikke til Faski-
ner). Det skal saaledes bemærkes , at der ikke bør leveres 
Presenninger til Vogne med Trælast, naar Læssets Beskaf-
fenhed er saaledes (f . Eks. ved særlig skarpe K anter), 
at det maa anses for sandsynligt, at Presenningen under 
indtrædende stærk Blæst vil slides itu af Læssets Ujævn-
heder. Naar Presenninger anvendes over 'rrælastvogne, 
paa hvilke Sidestrøerne rager op over Læsset, maa Pre-
senningerne a 1 d ri g lægges over disse. Ligeledes bør 
der ikke leveres Presenninger til Vogne med løs Kalk eller 
Kridt, Tjære og Tjæreaffald eller lignende stærkt tilsmud-
sende og lugtende Produkter , medmindre Afsenderen til 
Beskyttelse for Presenningen lægger Sække eller et Lag 
Halm mellem disse og Godset. 

5. Stationspersonalet skal paase, at Læsset om fornø-
dent er behl?!rigt afs tivet og besnøret , forinden Presennin-
gerne paalægges, idet disse kun maa tjene ti l Dækning og 
under ingen Omstændigheder maa bruges som Fastbin-
dingsmiddel. 

6. N aar en Vogn henstaar paa Stationen i Regnvejr, 
og der samler sig Vand paa Presenningen, fordi denne 
ikke er tilstrækkelig strammet over Læsset, bør der træf-
fes Foranstaltninger til at faa Vandet bort. 

• 
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7. Da fugtige Presenninger tager Skade af at henligge 
sammenrullede, skal saadanne Presenninger tørres paa 
bedste Maade samt i Vinterperioden ved Affejning be-
fries for Sne og Is, forinden de sammenrulles, hvor-
hos Opbevaring bør ske under Tag. 

Sammt3nlægningen foretages saaledes, at Nummeret 
vender udad. 

8. Ved Udtagning af sammenlagte Presenninger til 
Dækning af Vogne vil det stedse være at iagttage, at de 
Presenninger , der først er oplagte, udtages og benyttes 
først , saaledes at den enkelte Presenning kun holdes h en-
laot sammenfoldet i den kortest mulige Tid. Naar Presen-
ni~ger ved Vognes 'r ømning løsnes fra Vognenes ene 
Side, maa det iagttages, at de anbringes saaledes, at de 
ikke slæber paa J orden eller kan gribe fat i Vogne, som 
føres frem paa Nabospor . . 

9. Løse Presenninger forsendes sammenrullede 1 Ba-
gagevogne og skal ledsages af Følgesedler med nøjagtig 
Ano-ivelse af Stykketal og Numre. For fremmede P resen-
nin~-ers Vedkommende anføres tillige Ejendomsm ærke. 

b 10. Presenninger maa ikke afsendes løse fra nogen 
Station uden at være eftersete. Ved Eftersynet skal 
Presenningen være udfoldet. 

Løse Presenninger , der af en Station afleveres til Be-
nyttelse paa vedkommende Havnespor, skal ligeledes saa 
vidt muligt forinden Afleveringen til H avnen undersøges 
paa Stationen. 

Modtager en Station beskadigede Presenninger , skal 
Indberetning gøres i Vognrapporten med Angivelse af 
Skadens Omfang. 

11. En Del gamle og mindre stærke Presenninge er K-Presennin · 
forsynede med Mærke K foran Løbenummeret. ger 

Saadanne Presenninger skal benyttes, naar fri sk Tang 
forlanges dækket, og m aa iøvrigt kun bruges til Dækning 
af Halm, Tørv o. desl. samt til Beskyttelse af Gods mod 
Ildsvaade. 

Disse Presenninger benyttes ogsaa til Kvæg i aabne 
Vogne samt til Gods, der kan beskadige Presenningen , 
f. Eks. 'l'ømmer. 

· 12. Stationerne maa sørge for at være forsynede med Stations-
et tilstrækkeligt Antal Stationspresenninger til Beskyttelse tfi"i~!'i~~1

i~ie~f 
af Gods mod Solvarme, Fugtighed eller Tilsmudsning. Smør 0

· 1. 
N aar der ikke haves tilstrækkelig Forsyning, skal 

Rekvisition indsendes . til Driftsinspektøren. 
13. N aar reparable Presenninger forefindes paa Statio- Reparati on 



Følgesedle r 
med Presen-
1iinger etc. 
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neme, skal de forsynes udvendig med Kridtpaaskrift »Re-
parabel « og indsendes paa Følgeseddel til Aalborg G. Station. 

K -Presenninger bør ikke indsendes til Reparation, 
fordi de har enkelte mindre Beskadigelser, men kun naar 
Skaden er saa stor, at den kan antages at medføre Ulem-
per for det Gods, hvortil de anvendes. Derimod skal 
almindelige Presenninger indsendes til Reparation, saa 
snart den mindste Beskadigelse bemærkes. 

14. Hoveddepotet af Presenninger er i Aalborg G., 
hvortil disponible Presenninger straks sendes, forsaavidt 
ingen 'anden Ordre fra Vognfordeleren foreligger . 

Nr. 156. Presenninger og andre Læssemidler, saasom 
rroldliner, Snøretove, Kæder, Gitre m. v., der indgaar med 
en fremmed Vogn , skal altid være ledsaget af en af Ejen-
domsbanen udstedt Følgeseddel, som hæftes ved det 
paagældende Fragtbrev og saaledes følger med Forsen-
delserne til Bestemmelsesstationen, hvor Følgesedlen opbe-
vares for atter at benyttes · ved Læssemidlernes Tilbage-
sendelse til Ejendomsbanen. Følgesedlen indeholder en 
Rubrik: » Vognen tømt den «, som skal udfyldes af Aflæs-
ningsstationen. 

'rilbagesendelsen skal ske snarest mulig og ad den 
V ej , den paagældende Vogn har passeret paa Udturen. 

Stationerne vil blive forsynede med Følgeseddelblan-
ketter (Form. Nr. 112), der udfærdiges i to Eksemplarer 
for alle Aalborg Privatbaners Presenninger, der sendes 
som Dække over Læs til Stationer paa Statsbanerne eller 
derudover. Det ene Eksemplar hæftes ved Fragtbrevet, 
det andet sendes Aalborg G. Station til Brug ved Kon-
trollen rhed Presenningernes Tilbagekomst. 

F ølgesedlerne benyttes ikke i Forbindelse med Hjør-
ringbanerne/ Thistedbanen og Randersbanen. 

Skille rum i Nr. 157. Naar der i Tørvevoo-nene fra HJ·ørrino- Pri-Tørvevogn e b • o 
fra Hjørrin g- vatbaner an vendes Skillerum for at adskille rrørvene i en 

banern e \T · fi D 1 ·1 d f FI · · b bl" 1 t ogn i ere e e, vi · er a Jørrmg anerne 1ve evere 
Forstmderne et Træskillerum, som af Modtagelsesstationen 
rnaa udtages af Vognene efter endt Aflæsning og tilbage-
sendes til Hjemstedsstationen, hvis Navn er ibrændt Skille-
rummene. 

, Disse ledsages fra Hjemstedsstationen af den i Ordre 
Nr. 156 omhandlede Følgeseddel , der ogsaa benyttes ved 
Tilbagesendelsen. For Leje af Skillerummet betales et 
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Beløb af 1 Krone, som opføres i Fragtrapporten under 
,, Andre Biindtægter «. 

Stationerne maa nøj e paase, at Skillerummene ikke 
medtages af Modtagerne, . m en straks tilb~gesendes. De 
vil ikke blive anvendt til Forsendelser md paa Stats-
banerne, og maa ikke anvendes til returgaaende Forsen-
delser. 

Nr 158 Det. er· under incren Omstændigheder tilladt Kedelvognenes 
· · b . . Inv eutnr 

at fj erne nogetsornhelst af det Kedelvognene tilhørende 
Inventar fra disse uden vedkommende Stationsbestyrers 
Samtykke. 

Enhver Overtrædelse af nærværende Ordre vil blive 
strængt paatalt samt medføre Erstatningspligt i Tilfælde 
af Inventarets Bortkomst. 
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Stationernes 
Klassificering 

VIII. Forskellige Bestemmelser. 

Nr. 159. Direktionerne har fra 1. April 1917 at 
regne fastsat Stationernes Fordeling i de forskellige Klasser 
saaledes : 

I. Klasse 
II. 

5 Stationer 
5 

III. 
IV . 

Fordelingen 
I. Klass e. 

Nørresundby H. 
Sæby 
Fjerritslev 
Nibe 
Aabybro 

II. Klass e . 
Dronninglund 
Hadsund N. 
Dybvad 
Frederikshavn G. 
Hørby 

10 
Resten 

i Klasserne er som 
III. Klass e. 

Gandrup 
Kongerslev 
Asaa 
Brovst 
Hvalpsund 
Ulsted 
Farsø 
Vaarst 
Skel und 
Bælum 

følger: 
IV. K l asse. 

Agersted 
Skovsgaard 
Præstbro 
V. Hassing 
Halvrimrnen 
Gudumholm 
V ægger 
Langbolt 
Birkelse 
Storvorde 
Klarup 
Bonderup 
Vodskov 

Forsendelse af Nr. 160. Med forskellige Forhandlere af Gødnings-
Gødningskalk 

; sær tog kalk er der truffet Overenskomst om, at Banerne, naar 
der læsses 10 Vogne a 10,000 kg samtidig til en Bane-
strækning, paatager sig at befordre Vognene ud i Særtog 
og at besørge Kalken aflæsset paa nærmere betegnede 
Steder paa den frie Bane efter Adressatens Ønske. For 
Befordringen betales almindelig Fragt til den nærmest 
Aflæsningsstedet længere bortliggende Station, og for Af-
læsningen erlægges 7 Kr. pr. Vognladning; s a ave 1 Fragt 
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som Afgift e n for Aflæsnin,gen maa forudb e-
t a 1 es. 

Nr. 161. Opmærksomheden henledes paa, at det er 
forbundet med Livsfare at berøre Højspændingslednin-
gerne. Der skal derfor udvises den største Forsigtighed, 
hvor der er sket Brud ved en Højspændingsoverføring, 
og Opmærksomheden skal navnlig være henvendt paa, 
om Højspændingsledningerne er kommet i ledende For-
bindelse med Skinnerne eller med Svagstrømsledningerne 
langs Banen, idet Berøringen med disse da vil være lige 
s~a farlig som Berøringen med selve Højspændmgsled-
nmgerne. 

Selv om nedhængende Højspændingsledninger lægger 
Hind,r:inger i Vejen for Togfærdslen, maa saadanne Led-
ninger ikke fjernes fra Banen, forinden man er sikker paa, 
at de er gjort spændingsløse. 

Fjernelsen af H øjspændingsledningerne bør" i Alminde-
lighed søges foretaget af Elektricitetsværket . 

Højspændingsledninger kendes paa, at alle Bæremaster 
er mærkede med en rød Zigzagpil. 

Nr. 162. Følgende Privatbanestationer har fast Ende-
rampe: 
Aalborg G. 
Aarslev 
Allested 
Asnæs 
Bagnkop 
Bogense 
Brobyværk 
Dalby 
Dianalund 
Dragør 
Dræby 
Ebeltoft 
Ellested 
Faaborg 
Faarevejle 
Fangel 
Farum 
Faxe 
Faxe Ladeplads 
Frederiksværk 
Gilleleje 

Gislinge 
Grevinge 
Græsted 
Gudme 
Hammel 
Helsinge 
H esselager 
Hornbæk 
Højby (Fyn) 
Højby (Sjælland) 
Hørve 
Jordløse 
Kallehave 
Karise 
Kjerteminde 
Kirkeby 
Korinth 
Kværndrup 
Kølstrup 
Lemvig 
Maribo 

Merløse 
Nakskov 
Nibe 
N. Nebel 
Nykøbing S 
Nysted 
Nærum 
Nørre-Broby 
Odder 
Otterup 
Oxbøl 
Pederstrup 
Pejrup 
Præstø 
Ringe 
Rudkøbing 
Ruds Vedby 
Ryslinge 
Rødby 
Saxkøbing 
Slangerup 

Forstyrrelse 
i Høj spæn-
dingsover-

føringer 

~'aste Ende-
ramper 
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Spodsbjerg 
Stenlille 
Stenstrup 
Storehedinge 
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" Stubbekjøbing 
Svendborg 
Svinninge 
Sæby 

Vejstrup 
Vig 
Ørbæk 

U_clrll'ag af Nr 163. Nedenfor anføres et Uddrag af midlertidii2: 
m1dlertid1g " 

Lov Nr . 020 aiLov Nr. 620 af 30. November 1918 angaaende overor-
su. November d 1. II' ] •i b 'd l 

1~18 a11gaae nd e ent 1g - Jæ p t1 ar 0 J s øse m. 1n. 
overordentlig 

Hj æ lp til 
arbejdsløse 

m . m . 
§ 7. 

Ved Anvisning af Arbejde skal der af det kommu-
nale Arbejdsanvisningskontor eller den Arbejdsløsheds-
kasse, der foretager Anvisningen, gives Arbejdsgiveren 
skriftlig Meddelelse om, at Anvisningen har fundet Sted. 
Arbejdsgiveren skal, hvis Arbejdsforholdet ikke kommer 
i Stand - ved den anviste Arbejders Udebliven eller 
Vægring ved at overtage Arbejdet - , eller naar Arbejds-
forholdet afbrydes umiddelbart efter Overtagelsen, straks 
give Meddelelse herom ti l det kommunale Arbejdsanvis-
ningskontor eller den Arbejdsløshedskasse, hvorfra Anvis-
ningen er sket. 

Enhver, sorn uden forudgaaende Anvisning antager 
til Arbejde for længere Tid end en halv Dag (6 Timer) 
et Medlem af en Arbejdsløshedskasse, skal straks efter 
Antagelsen give Meddelelse herom til det nærmeste kom-
nrnnale Anvisningskontor med Oplysning om den antagne 
Arbejders. Navn og Bopæl eller Arbejdsløshedskassens 
Navn og den paagældende Arbejders Medlemsnummer i 
denne. Tilsvarende Meddelelse skal ske om et Arbejds-
forholds umiddelbare Afbrydelse. Saadanne Medd elelser 
bortfalder i de Tilfælde, hvor vedkommende Medlem an-
tages som Tyende eller efter Kontrakt i fast 'l'jeneste for 
mindst en Maaned. 

Med Tilslutning af en Arbejdsløshedskasse kan In-
denrigsministeren efter Indstilling af Arbejdsanvisnings-
direktøren og Arbejdsløshedsinspektøren fastsætte Afvigel-
ser fra de i nærværende Paragrafs 1. og 2. Stykke givne 
Bestemmelser, forsaavidt der træffes en Ordning med 
Indførelse af Kontrol-Kort, eller paa anden fyldestgørende 
Maade tilvejebringes en Kontrol-Ordning, der under de 
foreliggende Forhold skønnes at være mindst lige saa 
betryggende som den i nævnte Bestemmelse omhandlede. 

Regleme for en saadan K ontrol-Ordning skal optages 
i en af Indenrigsministeren udfærdiget Bekendtgørelse, 
hvori Arbejdsgivernes Pligter nærmere skal angives. 
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De omhandlede Anmeldelser fra Arbejdsgivere maa 
ikke indeholde andre Meddelelser end foran foreskrevet. 

De Anmeldelser, som i H enhold til foranstaaende 
indsendes til et kommunalt Arbejdsanvisningskontor, skal 
- efter stedfunden Afbenyttelse - af dette videresendes 
til vedkommende Arbejdsløshedskasser til Oplysning for 
disse. 

Udviser en Arbejdsgiver Forsømmelighed med Op-
fyldelsen af de ham i Medfør af denne Paragraf paa-
hvilende For):)ligtelser, kan han straffes med Bøder indtil 
25 Kr., der tilfalder Statskassen. Sager herom behandles 
som offentlige Politisager. 

§ 8 
Naar et kommunalt Arbejdsanvisningskontor gen-

tagne Gange forgæves har foretaget Anvisning til samme 
Arbejdssted, og det herigennem eller af andre Grunde 
skønnes, at Arbejdsvægringen er af kollektiv Natur, ind-
berettes Sagen til Arbejdsanvisningsdirektøren, og det 
meddeles samtidig vedkommende Arbejdsgiver og Arbej-
dere, at dette er sket. 

De ved Loven fastsatte Bestemmelser for Arbejds-
givere vil for herværende Baner være at betragte som 
gældende for de paagældende Arbejdsledere (Stationer, 
Holdepladser, Banemestre, Overformænd, Brofogden). 
Det paahviler altsaa dem at foretage de Banerne paa-
hvilende Anmeldelser m. m . 

Der vil blive fremstillet Brevkort til Brug ved de ved 
Loven foreskrevne Anmeldelser. De kan rekvireres herfra. 

Naar fornøden Arbejdskraft trods Henvendelse til 
Arbejdsanvisningskontoret ikke har kunnet tilvejebringes, 
vil Meddelelse derom ad tjenstlig Vej være at fremsende 
til Driftsbestyreren med Angivelse af, til hvilket Arbejds-
anvisningskontor H envendelse har fundet Sted. 

De i § 8 omhandlede Meddelelser fra Arbejdsanvis-
ningskontoret fremsendes ligeledes til Driftsbestyreren ad 
tjenstlig \'ej. 

Loven er gældende indtil 31. December 1919. 



Tjenestetids-
Hegler rn . m. 
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Nr. 164. § ] 
Almindelige Bestemmelser. 

1. For de overordnede F unktionærer, der har Til syn 
med en eller fl ere P ersonalgrupper, og som skal lægge 
Tjenestefordelings- eller Tudister for disse og paase, at 
Tj enesten overholdes , kan i Følge Sagens Natur Tjenes te-
tids-Regler ikke b ringes til Anvendelse; saaledes ikke for 
Trafikinspektører , Baneingeniører, Regnskabsførere, Maskin-
inspektører , Værkstedsform ænd , Lokomotivmestre og -for-
mænd, Kontorchefer , Fuldmægtige, Bane- og 'l'elegrafmestre 
og Stationsforstandere paa større Stationer, hvor Tjenesten 
er lagt saaledes, at Stationsforstanderen ikke alternerer 
m ed det øvrige Personale. 

2. For P ersonalet oprettes 'l'j enestefordelings- eller 
Turlister - for 1 Maaned a 30 Dage eller længere Periode 
-, hvori optages al den Tjenestetid , der paa Forhaand 
kan bestemmes. 

Det skal paa disse bestemt angives, naar Tjeuesten 
begynder og slutter. 

Inden nye 'l'jenestefordelings- og Turli ster fastsættes , 
skal der gives de respektive Personalgrupper Lejlighed ti l 
gennem deres Repræsentanter at gøre sig bekendt rned 
Forslagene og fremsætte deres Ønsker. Snarest m uligt og 
senest 5 Dage efter, at Forslaget er tilstill et P ersonalet, 
skal dettes Svar foreligge til vedkommende Afdelingschef, 
og de fremsatte Ønsker skal imødekommes i den Udstræk-
ning, som er forenelig med en forsvarlig Varetagelse af 
Tjenes ten, alt for saa vid t Ønskerne . er holdte indenfor 
de heri givne Regler . 

Saafremt Afdelingschefen formener , at de fremsatte 
Ønsker ikke kan imødekommes, overgives Sagen til Drifts-
bestyrerens Prøvelse og Afgørelse. Saafremt Driftsbesty-
reren ønsker Forhandling, skal begge Parter være ti l Stede. 

3. Udfører en Funktionær i en Maaned skiftevis Tj e-
neste ved 2 eller fl ere Afdelinger, for hvilke forskellig 
Tjenestetid er fastsat, beregnes hans Tjenestetid særskilt 
for hver Afdeling . F or blandet 'l'jeneste paa samme Dag 
sker Beregningen efter Reglerne for den Afdeling, ved 
hvilken han har været længst beskæftiget. · 

4. Paa Tjenestefordelings- eller Turlisterne maa ikke 
opføres som Fritid kortere Tid end tjenestefrit Ophold 
paa ½ rrime . 

147 

5. Tj enestetiden ma~ ik~e ved Beregn~ngen kuns,tigt 
fo rlænges, naar Tog betJene~ med korteie Mellemrum 
mellem Togankomst og Togafgang. 

6. For Funktionærer, der beor~res som P ~ssagerer 
i Tog fo r paa anden Station end H)e_mstedsstat1one11 at 

øde til Tjeneste eller for efter endt rJeneste at returne1:e 
Hjemstedsstationen, bereg!1es Rejsetiden ~ra, henhold~v1s 

til Hjemstedsstationen - efter Køreplanstid - som fuld 
Tjenestetid. 

7. Tilfældig Tjeneste paa samm~ Dag ud over _den 
paa Turlisten opførte Tid medregnes 1kk~, naar den ikke 
udgør mere end ½ Time. Udgør Ov~rskndelsen ;~_ere end 
½ 'rime, regn es hver paabegyndt Time som 1 lune. 

8. _Opgørelsen af Overarbejde finder Sted for hver 
. J, lt Maaned og Betalinbo find er Sted for det samlede en .__e , , . l rr, 1 Timeantal, afrundet opad ti l he t a . 

9. Ved Beregningen af 1.'jenestetid medtages ikk_e 
Rejsetiden for det Perso~1ale, som udkommanderes til 
'fjeneste udenfor deres HJemsted og herfor erholder Ud-
kommandopenge. 

IO. 'fjenestetidsreglerne finder ikke Anvendelse for 
de Haandværkere og Arbejdere, med hvem der gennem 
andre Organisationer træffes særli g Overenskomst om Ar-
bejdstid. 

§ 2. 
Tjenestetidens Længde. 

Den normale Tjenestetid for de forskellige Afdelinger 
fastsættes ti l følgende: 

A. Baneafdelingen. 
Formænd og Baneai,bejdere: I Løbet a~ 1 Aar gen-

nemsnitlig 8 Timer pr. Arbejdsdag efter Aarst1den . Poster 
ved Bevogtning o. 1. samt Eksped~tricer i Løbet af 1 Aar 
gennemsnitlig 10 Timer pr. ArbeJdsdag. 

B. Maskinafdelingen. 
I. Lokomotivførere og Fyrbødere: For et 'ridsmm 

af 30 Dage 208 Timer. . , . II. 1--Iaandværkere, Pudsere, \, ognopsynsmænd o. 1. . 
For et Tidsrum af 30 Dage 208 Timer. 
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C. Togpersonalet. 
For et Tidsrum af 30 Dage 208 Timer. 

0. Hovedkontorets Personale. 
For et Tidsrum af 30 Dage 186 rrimer. 

E. Stationsbestyrere, Assistenter, Elever 
efter 1 Aars 'l1j eneste o. a. Stationspersonale : 

For et Tidsrum af 30 Dage 208 Timer , naar Tjene-
stenmndens Arbejde og Agtpaagivenhed paakræves i den 
langt overvejende Del af Tjenestetiden , ellers 234 Timer. 

f. De under A~ E angivne Timeantal kan dog for-
længes indtil 260 Timer ved al Vagttjeneste , hvorved for-
staas saadan Tjeneste , i hvilken Tjenestemanden med læn-
gere Mellemrum kun har egentligt Arbejde · i højst 1/4. af 
Tjenestetiden . 

H ar Maaneden flere eller færre Dage end 30, tillæg-
ges eller fradrages proportionalt. Samme Fradrag sker for-
saavidt den paagældende er fraværende paa Grund af Syg-
dom eller Tjenestefrihed. Tjenesteperioden skal fordeles 
saa ligeligt som muligt mellem Fridagene, og der skal før 
og efter en lang 1' jenesteperiode følge en tilstrækkelig 
Hviletid. 

§ 3. 
For de forskellige Afdelinger gælder følgende nærmere 

Bestemmelser. 
A. Baneafdelingen. 

1. Tjenestetiden regnes fra den paagældendes An-
komst til Arbejdsstedet og slutter ved hans Afgang derfra, 
alt for saa vidt det ligger indenfor hans normale Arbejds-
strækning. 

2. Den rrid, som rnedgaar til det daglige Eftersyn 
af Strækningen paa Arbejdsdage saavel som paa Søn- og 
H elligdage, henregnes til Arbejdstiden . 

B. Maskinafdelingen. 
Lolcomotivførere og Fyrbødere. 

1. 'l'j enesten fastsættes ved Turlister og ordnes paa 
Grundlag af planmæssig Kørsel. 

Paa 'l'urlisterne . maa skelnes mellem Fridage og 
Hjemmedage; paa de sidste maa Personalet ikke forlade 
deres Hjemsted uden særlig Tilladelse. 
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2. Til Tjenestetid henregnes : 
Køretid. 
Rangertid. 
Forberedelsestj eneste. 
Afslutningstjeneste. 
Reparationsarbejde, der udføres i Remise og Værk- · 

sted. 
Udvaskning. 
Beotdret T'jeneste som Passager. 
Tjenestefrit Ophold udenfor Hjemstedsstationen 

paa indtil 1/ 2 Time. 
Reservetjeneste, hvor den paagældende er til Stede 

paa Arbejdsstedet. 
Nødvendig Vagttjeneste ved Lokomotivet. 

. ; ' . 
3. Tider til Forberedelses- og Afslutningstjeneste 

samt Udvaskning og andet Remise- og Værkstedsarbejde 
fastsættes under Hensyn til de stedlige Forhold efter den 
dertil anvendte Tid. 

4. rriderne til Forberedelse og Afslutning regnes ind-
til Lokomotivernes Afgang fra eller fra deres Ankomst til 
Maskinafdelingens Sporomraade. 

C. Togpersonalet. 
1. Tjenesten fastsættes ved Twlister og ordnes paa 

Grundlag af planmæssig Kørsel. 
Paa Turlisterne maa skelnes mellem Fridage og 

Hjemmedage ; paa disse sidste rnaa Personalet ikke forlad e 
deres Hjemsted uden særlig Tilladelse. 

2. Til Tjenestetid henregnes : 
Køretid. 
Rangertid. 
Forberedelsestjeneste. 
Afslutningstjeneste. 
Tjenestefrit Ophold udenfor Hjemstedsstationen 

paa indtil ½ 'Time. 
Beordret rrjeneste som Passager. 
Reservetj eneste. 

0. Stationsbestyrere. 
Den Tjenesteinspektion, som Stationsbestyreren eller 

hans Stedfortræder foretager udenfor den ved Tjenestefor-
delingslisterne fastsatte Tjenestetid , kan ikke regnes som 
Tjeneste. 

Den Tid , so~n medgaar for Stationsbestyrere til lJd -
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førelse af del'es Posttjeneste, maa ikke rnedregnes i deres 
Tj enestetid . 

For Assistenter o. 1. , der under Ferier og Sygdom 
afløser i disse Stillinger, maa Tiden til Posttjenesten der-
imod medregnes i Tj en estetiden , for saa vidt der ikke 
ydes Vederlag fo r Varetagelsen af Posttjenesten. 

9 4. 
Fridage og Ferier. 

A. Ban eafdel ingen. 
Normalt har Formænd og ansatte· Banearbejdere fri 

Søn- og Helligdage, idet disse dog er pligtige til skiftevis 
at foretage Eftersyn af Banestrækningen, dog saaledes, at 
der gives fuld Tjenestefrihed paa mindst 26 Søn- eller 
Helligdage pr. Aar. 

Desuden tilstaas der aarlig Ferie 10 Dage, samlet 
eller delt, der efter 8 Aars Ansættelse forhøjes ti l 14 Dage. 
For dem , der har fri hver Søn- og Helligdag, nedsættes 
den aarlige Ferie med 4 Dage. 

Der tilstaas Poster ved Bevogtning o. I. 4 Fridage 
pr. Maaned , og derudover gives der 10 Dages· aarlig Ferie, 
samlet eller delt, der efter 8 Aars Ansættelse forhøjes ti l 
14 Dage. 

B. Maskinafdelingen. 
I. Lokornotivførere og F,yrliørlere. 
Fridagene fastsættes ved 'l'urli sten, saaledes at der 

aarligt gives 52 Fridage, hvoraf mindst 3 F ridage i hver 
Maaned. Derudover gives dei aarlig 10 Dages Ferie, 
samlet eller delt, der efter 8 Aars Ansættelse forhøjes til 
14 Dage. 

I I. H aanclværlcere, Piiclsere, Vognopsynsrnæncl o. l. 
Der tilstaas disse samme maanedlige Fridage og 

samme F erie som for det under B. I. nævnte P ersonale . 
C. Togperson alet, Hovedkontorets Person ale, Stationsbestyrere, 

Assistenter, Elever efter 1 Aars Tjenestetid 
og andet Stationspersonale. 

• Der ydes dette Personale Fridage og F erie!' so m fo r 
Personalet under B. I. 

F ridagene bør, uaa r dette kan ske uden Vanskelighed 
fo r Tjenestens Udførelse, herunder navnli g Hensynet t il 
Sæsontjeneste, saa vidt muligt . lægges paa Søn- og H el-
ligdnge 

Ved Fridag forstaas eu iuldstændig tjenestefri, sam-
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menhæugende Tid paa mindst 30 'I'imer, der slutter med 
Nattehvile, men som dog, naar Forholdene tillader det, 
bør udstrækkes ti.l 36 Timer. 

Fridage og Hjemmedage,· der falder ind under F erie 
paa 7 Dage eller længere, medregnes i Ferien. 

Ingen F unktionær har Ret til at kræve Ferien lagt 
paa en bestemt Tid af Aaret, men Ferien gives, naar de 
lokale Forhold tillader det, og Ferierne til de ældre F unk-
tionærer bør gives fo rtrinsvis i Sommerhalvaaret. Ved Fast-
sættelsen af Feriens Længde medregnes tidligere Tjeneste-
tid ved andre Baner. 

§ 5. 
Beregning af Overarbejdstid og Overarbejdspenge. 
l. Saafrernt Tjenestetiden overstiger .den normale 

rrj enestetid, kan Erstatning gives ved tilsvarende forøget 
T,j enestefrihed. 

2. Er tilsvarende Frihed ikke ydet, skal der gives 
Overarbejdspenge, og Opgørelsen sker maanedsvis. 

3. Gøres Tjeneste paa Fridage, skal der snarest muligt, 
senest inden 1 Maaned, ydes Erstatning ved 'fildeling af 
en tilsvarende 'l'j enestefrihed. Kan dette ikke ordnes, 
ydes der Betaling for Overarbejde for mindst 8 rrimer, 
men i saa Fald indregnes Tjenestetiden paa F ridage ikke 
i den samlede rrjenestetid i Maanedsopgørelsen , hvorefter 
Overarbejdet beregnes . 

-! . I Overarbejdspenge betales pr. Time ½ooo af den 
aarli.ge Lønning i Driftsaaret + 25 pCt . 1'illæg - saa 
længe de midlertidige Løntillæg af 25 pCt. betales dog 
50 pCt. - mindst l Kr. og høj st 2 Kr. pr. Time. Efter 
-± Aars Ansættelse er Mindstebetalingen 1,25 Kr. pt. Time. 
Tidligere Tjenestetid ved andre Baner medregnes. 

Ved Beregning af Overarbejdspenges Størrelse afrun-
des opad til Mangefold af 5. 

I Lønning indbefattes alle pensionsgivende Ydelser. 

5. V ed Arbej de, der udføres af Baneafdelingen uden-
for egen Banestrækning, ydes der Godtgørelse efter Banens 
Lønningsreglement eller ved særlig Overenskomst. rriden, 
som rnedgaar til Befordring til Arbejdsstedet, beregnes 
heri. V ed Beregningen af Overarbejdspengene medregnes 
kun <'len virkelige Arbejdstid. 



Dot er en Selvfølge, at nærværende Regler ikke i 
nogen Maade fritager de ansatte for at udføre Arbejde, som 
i Hen]10ld til det for Banen gældende Tjenestereglement 
paalægges dem af Baneledelsen, naar denne anser det for 
nødvendigt af Hensyn til Driftens forsvarlige Besørgelse. 

Nærværende Regler er gældende indtil 31. Marts 1921 
og derefter Aar for Aar, saafremt der ikke inden en ] . 
Januar, altsaa tidligst første Gang inden 1. Januar 1921, 
fremsættes Ønske om l Endringer, og saadanne derefter 
gennemføres i H enhold til Forhandlingsreglerne. 

Omlæsniug af Nr. 165. Af H ensyn til Omlæsning af Gods paa 
Gods pn:t lb S b . 'I' f 'I' Aalborg s_tats- Aa org tats anestatwn maa og øreren for og 26, 28 

banestn.t1011 6- ld l l 11 . f --: r }J . B 1 l og b me e, 1en 10 c sv1s • ra , .- .1.assmg og æ um, 1vor 
meget Gods (Ilgods og letfordærvelige Varer), Toget brin-
ger til Omlæsning paa Aalborg Statsbanestation (Antal 
Col. og V ægt). 

Ordre Nr. 21 opllæves. 

I Ordre Nr. 25 ti lføjes Side 17, 8. Linie : 
Overportører (dog kun paa Privatbanerne). 

I Ordre Nr. 57 tilføjes: 
Ved Lyngsaavejen mellem Knæverhede og Sæby er 

opstillet Bomme, der betjenes fra Knæverhedes V ogterhus. 
Bommene belyses ikke, hvorfor der ved Kørslen forbi 
Vejen i Mørke maa vises stor Forsigtighed. 

I Ordre Nr. 72 Punkt 3 
rettes 25 Øre til 50 Øre og 20 0re ti l 40 Øre. 

• 
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