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Naar et nyt Klædningsstykke udleveres, skal vedkom-
mende Modtager tilbagelevere Knapper og Distinktioner 
l'ra det ham næstsidst udleverede Stykke af samme Art. 
Desuden skal han fremvise det ham sidst udleverede 
Klædningsstykke af den paagældende Art. Tidligere le-
verede Klæ dningsstykker gaar over ti l at blive Vedkom-
mendes Ejendom. 

Naar nogen afgaar fra Banernes Tjeneste, skal de sids t 
leverede Beklædningsgenstande afleveres til Jernbanen, de 
nærmest forud leverede fremvises og, efter at Uniforms-
knapper, Distinktioner o. desl. er aftagne af dem, overgaar 
de til at blive Vedkommendes Ejendom. 

Ved nærværende Reg'lements Ikrafttræden ophæves det 
tidligere for Banerne gældende, under 4. Jun i 1913, 12. 
December 1923 og 18. November 1925 af Ministeriet for 
offentlige Arbejder approberede Uniformsreglement. 
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Hjørring-Aabybro Banen . 
Hjørring-Hørby Banen. 
Vodskov-Østervraa Banen. 
Hjørring-Aalbæk-Hirtshals Banen. 

U niforlllsreglernent 

Approberet af Ministeriet for offentlige Arbejder ved 
Skrivelse af 21. Marts l\:l28. 

Gyldigt fra 1. April 1926 
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Det i nærværende Reglement omhandlede Personale 
uniformeres efter følgende Regler: 

§ 2. 
Uniform sgenstandenes Udseende. 

Hue: af mørkeblaat Klæde med lille Puld, Læderstorm-
rem af sort lakeret Læder, fæstet med 2 smaa Knapper. 
Nedfaldende sort Læderskygge. Om Stimmelen anbrino·es 
et 41 m/m br~dt, ~odret _riflet, sort Baand samt en 2 m

0
/m 

bred passe po_~l af A!delmgens Farve, nemlig·: 
Traf1kafdelmgen: højrød. 
Maskinafdelingen: lyseblaa. 
Baneafdelingen: violet. 
Personale, der ikke henhører under nogen af de 

forannæ vnte 3 Afdelinger: lysegrøn. 
For Uniformsklasse VIII's Vedkommende bortfalder doo· 

det riflede Baand. 
0 

Paa Huen anbring·es Distinktion efter Graden, jfr. § 4. 
Ved Togekspedition skal Stationsforstanderen, Stations-

mesteren eller de, der fungerer som saadanne om Huestim-
melen anbringe et 41 m/m bredt, højrødt Baand med 7 
sorte Længdestriber af 1 m/m Bredde i lige Afstand fra 
hverandre. Under Togtjenesten bærer Lokomotivføreren og 
Togføreren eller de, der. fungerer som saadanne om Hue-
stimmelen et sort Baand, i Midten forsynet med e~ 10 m/m 
bred, henholdsvis lyseblaa eller højrød Stribe. Baandets 
Bredde skal være 41 m/m. 

Jakke: af mørkeblaat Klæde eller Kirsej, almindelig 
toradet og med nedfaldende Krave, 5 Knapper i hver Række 
den øvers~e anbragt helt oppe i Spjældet mellem Krave og 
Opslag. Lige Ærmeopslag med 2 Knapper paa hvert Ærme. 
Lommer med Overfald. Sort Foer. 

Frakke: af mørkeblaat Klæde, langskødet ; Skøderne 
skal naa til Knæet. Sort Foer. Nedfaldende Krave to Ræk-
ker Knapper, 5 i hver Række, den øverste Knap anbragt 
helt _oppe i Spjældet mellem Krave og Opslag. Paa Hoften 
anbrmges 2 Knapper. Skulderdistinktioner efter Graden. 

Frakke for Togpersonalet: af mørkeblaat Klæde eller 
Kirsej ~ed sort_ Foer; Skøderne ska\ naa til de udstrakte 
Armes Frngersp1dser. Frakken, der skal have dobbelt Over-
knapning med 6 Knapper i hver Række, forsynes med en 
30-40 m/m høj, foran afrundet, opstaaende Krave, for Tog-

.førernes Vedkommende kantet med en 9 m/m bred glat 
Guldtresse, der i Midten er gennemvævet med en 1' m/m 
bred, sort Stribe, for Togbetjentenes Vedkommende med en 
4 m/m bred, glat Guldtresse. Spidse Ærmeopslag med 2 

' 

3 

smaa Knapper paa hvert Ærme. Udvendige Baglommer 
med Patter og 3 store Knapper paa hver. 

Vest: af mørkeblaat Klæde eller Kirsej, enradet, høj-
halset eller nedskaaren. Anvendes nedskaaren Vest, skal 
der bæres hvidt Lintøj og sort Slips. . 

Benklæder : af mørkeblaat Klæde eller Kirsej med Side-
lommer. 

Vinterkappe: af mørkeblaat Klæde eller Kirsej, ned-
faldende Krave, to Rækker Knapper, 5 i hver Række, den 
øverste anbragt helt oppe i Spjældet mellem Krave og Op-
slag. Bag paa Spændestrop, fastholdt med en Knap i Mid-
ten. Slidsen forsynet med 6 smaa Knapper. Kappen skal 
naa noget nedenfor Knæet. Foer af mørkt Stof. Udvendige 
Lommer. For Togpersonalets Vedkommende skal Kappen 
være indrettet til at hægte i Halsen, ligesom Opslagene skal 
kunne knappes over. 

Huedistinktion: Øverst et Vingehjul, derunder en Ko-
karde og under denne igen to Laurbærgrene. Kokarden skal 
være 13- 16 m/m i Gennemsnit og broderet med Sølv paa 
højrødt Stof. Omkring Kokarden anbringes eventuelt indtil 
3 Stjerner efter Graden. Naar der skal anbringes l Stjerne, 
sættes den lige under Kokarden, naar der er reglementeret 
2 Stjerner, da 1 paa h ,·er Side af Kokarden. Stjerner og 
Laurbærgrene erstattes med Egeløv af første Størrelse - 4 
Blade og 2 Agern paa hver Side - for 1. Uniformsklasse. 
For Driftsbestyreren erstattes Læderstormremmen med en · 
Guldstormrem og anbringes om Pulden en rund Guldsnor ; 
passe poil bortfalder. Iøvrigt som 1. Uniformsklasse. 

Distinktioner vaa Jakke, Frakke og· Vinterkappe: Skulder-
distinktioner: Paa Jakken, Frakken og Vinterkappen an-
bringes paa begge Skuldre en Distinktion af følg·ende Ud-
seende: 

a; For hele Personalet undtagen Tog·personalet samt 
VII og VIII Uniformsklasse, jfr. § 4. Distinktionen skal 
være flad og af mørkeblaat Klæde paa Oversiden, 106 m/m 
lang, 53 m/m bred, og anbringes paa tværs af Skulderen 
umiddelbart ved Skuldersømmen. Den skal i Yderkanten 
være forsynet med en glat Guldtresse: for II - IV Uniforms-
klasse (jfr. § 4) en 9 m/m bred Tresse, der i Midten er 
gennemvævet med en 1 m/m bred, sort Stribe, V-VI Uni-
formsklasse en Tresse af 4 m/m Bredde. Distinktionerne 
deles eventuelt ved 2 Sparrer, bestaaende af en 4 m/m bred, 
glat Guldtresse i 3 lige store Afsnit, og i disse anbringes 
eventuelt indtil 3 Stjerner efter Gr:;tden efter følgende Regel: 
Ved enkelt Stjerne anbringes denne i M.idten, ved 2 Stjerner 
anbringes 1 i hvert af de yderste Afsnit, ved 3 Stjerner 
anbringes 1 i hvert Afsnit. Stje:r;nerne skal have et Tvær-
maal af 15 m/m. 
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b) For Togpersonalet: Distinktionen bestaar af en mørke-
blaa Klædestrimmel af 45 m/m Bredde med stift Indlæg 
paa langs af Skulderen , fastsat til Klædningsstykket med 
2 Metalflige i Klædesøsken. Distinktionen, der skal være 
afrundet ved Enderne, forsynes i Yderkanten med en glat 
Guldtresse, som for Togførernes Vedkommende bestaar af 
en 9 m/m bred Tresse, der i Midten er gennemvævet med 
en 1 m/m bred, sort Stribe, for Togbetjentenes Vedkom-
mende af en 4 m/m bred 'rresse. I Distinktionen anbringes 
for Togførern es Vedkommend e foroven et Vingehjul; her-
under en Stjerne a 8 m/m. 'l'ogbetjente skal intet have 
anbragt i Distinktionen. 

De til Distinktionerne anvendte Stjerner skal være 
6-grenede. 

Knapper: Alle ovenfor næ vnte Knapper skal være af 
riflet Metal med Vingehjul. Tvæ rma alet skal for Frakke-
og Jakkeknapper være 23' /2 m/rn, for Æ rme- og Veste-
knapper 13' /2 m/m, for Hueknapper 11 m/m. 

Alle Knapper og Distinktioner skal være forgyldte. De, 
der faar Uniformen leveret, skal have Distinktionerne af 
drevet eller presset ophøjet Metal. De, der selv anskaffer 
Uniformer. kan have Distinktionerne enten broderet eller 
af drevet 'ophøjet Metal efter eget Valg·. 

Som særlig Distinktion for Plads-Overportører r eglemen-
te res en 14 m/m bred Guldtresse, i Midten g·ennemvævet 
med en 2 m/m bred sort Stribe og anbragt skraat paa 
venstre Overarm. 

Under Togtjenesten bærer kvindelige Stationsbestyrere 
et Armbind - 110 m/m bredt - af hvidt Stof med højrøde 
Kanter af 13 m/m Bredde, ivævet i højrødt et Vingehjul. 

§ 3. 
Særlige Uniforms- og Beklædningsgenstande. 

Endvidere kan der bæres følgende særlige Uniforms-
eller Beklædningsgenstande: 
a) A rbejdsbluser, A rbejdsjalcker eller i Stedet for dette 

en hvid Frakke eller .Ja/c/ce af samme Model som den 
almindelige, udstyret med Metalknapper samt med Di-
stinktioner af r øde Snore eller i rød Sy ning, og Drejls-
benklæder. 

b) Regntøj: 
Frakke af imp':l·ægneret graameleret Stof med Metal-
knapper og Distinktioner, 
Gurnrnifraklce og 
Olietøj. 

c) S!cindtrøjer. 

'I 
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d) Overtrælcstø} af blaat Ravndug. 
e) Støvkittel af blaat Ravndug. 
f) Vinterlcaabe rned Hætte af mørkeblaat Klæde eller 

Kirsej . 
g) Somrnerlcittel af sort Lasting. 
h) Uldtrøje (Sweater). 

§ 4. 
Uniformsklasser. 

Personalet indde.les med Hensyn til Uniformeringen 
følgende Klasser: 

"' I I Bredde en Hu e- Skuld er-,n af ' l'j enes tekategori ol distinktion 
I 

clistin kti on I 'fresse 

Vin geh:jul 
I og Egeløv lnge11 . Trafi kinspektfJ ren af 

1. Størrelse 
-- -

* Fuldmægti g 
Vingehjul, * Regnskabsfør er 

Il Laurbær- Sparre t· mccl 9 m/111 Stationsfor stand er e 
grene og 3 Stjerner i IV Lønning kl asse 

3 Stjern er * V ærkrn es ter 
* Overbanemest er 

Vingehjul , 
III Laurbær- Spar rer med !) 111 /m Over-ass istenter, mandlige 

grene Q ( I' 2 Stjern er Øvrige Stationsforstand ere. " 2 Stjern er 

8parrer med 
Vingehjul, 1 Stjerne I Assistenter , mandli ge, 
Laurbær- (Togfører e 

I Lokomotivførere IV den særlige 9 m/m Stationsmestre grene og Skulder strop 1 Stjerne med Vingehjul Togførere 
og l Stjern e) 

Vi ngehju l * Elever , mandlige, 
V og Laurbær - Sparrer 4 rn /m Lo kom oti vfyrbødere 

grene Medhjælpere, mandlige 

Vin gehjul Uden Sparrer Baneform ænd 
VI og Laurbær- (Togbetjen te 4 m/m 'f ogbetjente 

gr ene cl en særlige f; 0 verportører Skulder strop) s 

V II Vingehjul Ingen P or tør er 
I Ba nenæstformand 

V 
Vingehjul Banearbejdere 

IH (intet sor t Ingen Depotarbejder e, Pudsere 
r iflet Baand) * Stationsarbejdere 

• De med Stje rn e beteg nede bærer kun Hue. 
§ Overportø rer reg lemente res ikke med Skuld erdi s tinktion, men foran paa Kraven 

anbringes paa hver Side et Ving ehjul. 
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§ f>. 
Almindelige Bestemmelser. 

Det e r tilladt at beny tte Hue med hvid Puld elle r hvidt 
Overtræk, hvid Vest, hvide Benklæ de r og hvid Jakke med 
de r eglementerede Kna pper og Distinktioner. 

Det tillades de a nsatte, der selv anskat'fer Uniform, i 
Stedet for Jakke at benytte Frakk e. Den samme Tilladelse 
gælder for Stationsmestre. 

Al Hilsen af det uniformerede Person ale, saavel i Tje-
nesten som udeT]for sa mme, skal afgives ved at føre Haan-
den til Huen og ikke ved at a ftage samme. 

Da de til Uniformern e hørende Knappe r og Distink-
tion er ikke maa beny ttes af noge n, for hvem de ikke er 
reglementerede, maa det ved Afhæ ndelse af kassable Uni -
formsgenstande til udenforstaaende nøje iagttages, at Kn ap-
per og Distinkt ione r fj ernes, før Genstandene udleveres. 

§ 6. 
Uniform, for færdiget i Overensstemmelse med de hi d-

tidige Regler, kan benyttes indtil 3 Aar efter nærværende 
Reglements Ikrafttræ den. 

§ 7. 
Hvis der ved Banen oprettes Tjenestekategor ier , der ikke 

er anfø r t under Klassifika tionen i § 4, vil der ved Forhand-
ling være at fastsæ tte, under hvilken Uniformsklasse den 
paagældende Tjenestekateg·ori skal hen føres. 

Dette Reglement bar Gyldighed fra 1. April 1926. 
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Regulativ 
for 

Tildeling og Udlevering af Uniformsgenstande for Tjenestemænd 
ved Hjørring Privatbaner. 

Uniforms- og Beklæ dnin gsgenstand e leveres til de neden-
nævnte Aa rs termine r: 

$ 
Q) Q) Q) s 

a3 °' Q) 00 I . -+" -~ ::i "' '"' ;::::; Q) re °' Q) 
,.!< 

li] <l) -+" ,.!< "' -Q) 8l tsl .b 1=.3 ::i .... en ... æ Q) ;:;;: 4=! .:; - 'u 'u a, - 1:: E·°E p, So " ·;;, .D.-'< 

" '"' " ... o -
Q) Q 

., ..c -<tl "' Q) tf) 
p:i > -- i:,; "i3 -;;J .D > ...., Op, 0 

I 
I 

I 'I,_ I I::: :l::: : ~ta.t ion smestre . . . I.'/, l '/, I 5 .... . . . . . . . . . 
Eksped itricer . . . . . . . . . . . . . . , i5 . . . . . . .. . . 2 

I 
Overpor tører . .. r 

I '/, 1 1 I I 5 3 I l 
P or tør er . . . . . . . I . . . . .. . . .. 

Stat ion sa.rbej,l erc . ,•;l. . . . . .... .. . . . . I . . . . : : : l1 ~)-

. . . . . . . ... 

T og førere . .. ... } 
I '/, J 2 I 4 3 .. . . . . . . 

•r ogbetj ente .. . . 

Ba nefo rmænd ... ) 
1 . . . . . . . . -1- . . . . . . . . . . . . I . . . . . . .. . Ba nenæstfor mel . . r 

Banea.rbe1dere .. 

~ okom otivfø r ere f l ½ . . . . . . . . . . . . i, . ... 4~) . . . . . . . . I .. .. 
I< yrh ødere .. . . . . 

P udser e . .... . . . · l I '½ . . ..1 .... . . . . 5 I .... .. .. . .. l .. . 1 . . . . 
De potarhejdere . f I I I I 

' ) De r udl eve res hve rt 2. Aa r sor t Al pakkajakke. 
§) I St ede t fo r Sk indtrnje ka n d e r e fte r paagæ ldend es ege t Val g faas udl eve re t 

2 S weate r s. 

Pe rsonalet er forplig tet t il paa egen Bekostning at ved-
ligeholde ikke alene de sidst leverede, men ogsaa saa v idt 
gørlig t de nær mest forud leverede Klædningsstykker i god 
og anstændig Stand. Forsømmes dette , kan Vedkommende 
af Jernbanen ikendes en passende Ordensmulkt, ligesom 
J e rnbanen er berettiget t il a t lade de paagældend e Klæ d-
ningsstykker ista ndsætte eller erstatte med nye paa Ved-
komm endes Regnin g. For Vinterkap per og lignende Gen-
stande, hvi s Varighed efter det ovenstaaende er beregnet 
paa en læ ngere Tid end 1 ½ Aar, gælder denne Bes tem-
melse dog kun for det sidst leverede Stykke. 

) 
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