
Hjørring Priva tbane r, 

Oir kulæra til s.::1rntli6 e Ansc1 t~ a . 

,Fra og med 1. Ok·co ber d. . A. tn:--1:lr a.ges Be t j aningen. c;,f :-:3;:l .: •· 

he l m Trinbræd.t, hvorf o1° a l Fri mær 1:epakke ek.:3pad i tion fr.o, og t i.J. 

Trinb rc:;;d tet ophø r e r f:r a de nn0 Dci, to, 

To gen e s t a,ndse r s o;(, h idtil :oT at .::~f s;:; t~e og op t ,.,{,;e 

Ra j sende . 

Pa a Parronan er ops til l et dt ub elys t Signdl, som, naar 

Toge t ska l holde, vi sa r 1 Vi nge i v~ndr e t Stil l ing me d Spar 0t. N~ar 

Toge t ikke ska..l holda, e r Vingen i k~ ,3 s y nli g - Sig_ n3.l c t s NoTmal-

stilling -, Re js ende , s om vj.l me d To ge t, stilla r s elv Sign~l e t, 

F~r To g e t forl d d er Trinbrad t e t, naa Togf ø r ~r e n sætt e S!gnal e t i 

No r malstilling . Re j senå.-s fT ,1. T!' inor æ:ite t l øser Bill e t bos Toe;,f ØT. c: r e:o , 

h vortil Billathæft er inå. ahr.:, l d.ani0 St ct,1;ne 03 Eill a t u ~ll e v cr 0s a.f 

henv0n de sig pct.a. Hjørring St . f o r at feta 1.1d.l e v0r 0 t Bill ath u:'i:° c; , 

Den St a tion> h vortil Bill ,~tten l øses > ovBr s tr eg ::; s s J...:-w e. l ~Jc.i,a, B::·.::.c;t 

Opgø r els e af Stamrn.s rne , SOi'".1 Stat ionen af river og i ndsende r som lh J i:1-~ 

til dan maa.ncdli g e Bi lle top 6Ør.:;l se , Bi ll s t te:i:-n.a kup er.as 0 6 :i.ndsa.r1-• 

ove r saav el Billet som Starm;:e, Re j s e6ncls f t'a og ti l Br..:;: holrn eks·t,),~d e •-

r e s kun løka.lt ( H,H1 og H.L, A. ). Re jsegods .:tJ.J~_ Bø jholm mEia. a.f Tc>g--

f ø r e ren udleveres d t:i n Rc j s ende f ør Toge ts Af ga.ng , og Gd.:rci. ntib ..=;i:-~i", n g 

Tal on afl ev er e s tiJ. næste Station, R0j s egod s ff.i:!:: BøjhoJ.m h c :n,d. 3 e. rci 
-... 

til Eksp0di tion paa Ankoms t s tationen, so n: u df ærdiger Tilb-21,ge 2 k.:J t-' '·' ·· 

d i tion, der af paagæl 9- e]'.l_q.e To gfør er a,fl e V~T e s ti.1 .- '1.\12t:r:s ben:i.c -J i2·•··.'.R 

LØr s l ev, saa.l ed es at en Tilbag~eksp edition fra Os t er Vraa a fl av0 ~e[ 

i Lørsl e v og fra Hjørri ng i Taa.~s. 

Hjørring , d en 28 , September i sao. 
Driftsb ast yr a r a n. 



.-_, .: •-r -r., ..., I' ... .. · ·tb~ -•• ; -,{., .. . .• .l,cg :r .1. 178, ' ,'?_ 1').e r . 

+ ; l '7r.'_nbrædtet ophører f:ra d enn~ .DR. to. 

.. :, 

r ~-· c 

Togane standser som h~.ttil for a t afRætta og optage 

:ti.•~ ;i s ende , 

Anga,a.ende Si gnaJ_, Salg og ::.r..cl2-a ,1fl j ng af To gb ;i.ll e-cte r ),:f 

I~ksp edi tion a,f Rejs eg0d.s f 0rhol d.0:? t:\.le 11a..:l'.'ende som a.ng ::. ve t f o 1.' 

I~ø jhoJ.m ved Cirkulær e a.f 28 . Septembm~ d . A, 

To gf øre ren af re;; net dc1.glig mect Løkken Stc1, t on , pc1,a, 

hv;.1 1.r:er, Bj_l l e thæfter ogsa.a, f aa.s u dJ. e·1;- ered.e . 

Hjørring ; <i.en 3~. No,-err.be~~ 19 20 . 

Drif tsbesty~erah , 



Hjørxing Privatbaner. 

CLrlrl.1::i..æ:r:e tn. 8-a-mt1 ige Ansatte. 

F:r.a og med den 3, Ju1-i d. A. i. :r..ddra e;es 

i onerne Vrensted, Ingst:r.up og Sa,l tum ved. ;.r'6g 109, og disse 
I 

Stationer er da til dette Tog lukket for al- Ekspedition, 

Signa,ler, 

Ordre Nr. 

indd.:t.'aget forhold.es med Hensyn til 

Sp :rsikring; Range1·i:r.:g og ~·:'gn-fmelding som angivet i '(tli 'J}2J 
113, . iff-~Ø · 
Ventesalen skal ikke være tD.bængelig for Publih.'lJ.m. 

Til ubetj ent Sta tion1med.ta.ge:r Toget af Gods k-w.n Eks-
) 

pT.esgods - dog ikke levende Dyr - og Rejsegods. Ekspresgodset 
I 

I 

medtages i Toget til L~kken og udlæsses næste Dag Tog 102. Rejse-

godset udleveres mod Afgivelse af Garantibevis ti.1 den Rejsende, 
-' 

for saa vidt denne henvender stg til Togføreren f ør Togets Afgang, 

Ellers forhold.es so . ovenfor arg i vet for. E1<: t-;p ·.cesgode, Eventuelle 

Garantibeviser a.f everes sarr,men r.ied •ra1.c :nen t:Ll paa6ældende ; 

Station næste 

aende Ekspedition af Rejs egod.s fra ubet j ent Sta,tion 

henvises l ' eledes til Ordre Nr. 113, og Rejsegodeblok :paastemp:l.et 
11 Togtjen .oten H.L.A. 0 udleveres pe.a Lokken St, (ved Tog 110), 

med h~ en der afregnes. 

Billetsalg og Afregn3 n~ ~e~for foreg2ax 00~ ani ivet i 

af 33, Nover:,ber 1920 f (, : J e:~strup Trin.brædt. 

Fra og med 1, Juni d, A. inddrages BetJ eningen af Sta·-

tione:r.ne Ilbro, Lørslev, Tranget, Sæsing og Thorshøj ved Tog 

127 - k 2 ~e doy; undtaget - , hyorfor der til dette Tog for-

holdes tilsvar.ende som angivet i Ordre Nr. 113 angaaende Ind.-

dragning af Stationsbetjening. 

Hjørring, den 31. Maj 1931. 

Driftsbestyreren, 



Hjørring Privatbaner. 
Cirkulære til samtlige~. 

. ,,,,,,,,.,,_--

Fra o g med Torsdag den 23, ds. o~ indtil videre inddra.ge~ . ..,.- - -
Betjen.ingen af Stationerne Sønderlev 1 Lørrstrup, Gj ø~_flt;t'up 9-.g-'·_"f t-
trup v·ed Særtog N-r. 614, og disse Stationer er da til d~t-f. og 
lukket for al Ekspedition. Ventesalene skal ikke holi~ bne. 

Naar. Be tjenin;:::en er inddrag et forhal.des med Ij_zns ·. t:.l Sig-
naleI·, SporsikTing, Rangerin6 og To :;afmelding s }ni- g :i. ,ret i 0:rdre 
Nr. 113. Manglende Stopp ebomme vil bl.i ve ar:b.ra,g · ,,a.2. sna,:r t BQm mu-
lig t; indtil d.ei;te sker maa Særtoc;e ts Indkør · -.;: frn' egaa. nnde.t' 
Iag ttagelse af den største Forsi s- ti c-hed. 

Indtil v~.dere medfører Sørto=~n_e T\J 614 og N~. 615 kun III 
Kl., og 2,f Goå.8 medtag es kun R~jc! g6d , der paa ubetj eIJ:t; S i_;c=.., -tion 
mod Af g ivelse af Garantibe,ris u e es t:i.1 d.ei:1. !Ls;_i~::-:·,,a.e. f·?i.'eaa-
vidt denne henvender sig til ~4 vognsfø :r--eren f øi:: ,:=.;2:; :.rto6e t '3 Ar =-
gang . Sker dette ikke, medtag~ Rejsegodset til Løkk~n o~ u5Leve-
:res til den paagaldende StaJ;ion næste Das; SæJ~to ~ 6J.5 , E-•rent'c.. sl; e 
Garanti bevtser afleveres sammen med Talonen t}.l paa~:z...ldcmd.e Stati •:•:'l 
næste Dag Særto g 615. 

Angaaende Eksp - tion af Rejseg ods fra ubetjent Station hen-
viRes ligeledes t ~ Ordre Nr. 113, og Rejsegodsblok paastemp. l e t 
:·Tc1f tjene sten · · • A," udleveres paa Hjørring St., med hv:'i.J.kei:i c"e; r 
a-~· ..c eg .t:..e s , 

E.iJ. l 
C.\.r.kulæ 

sal g o g Afregning herfor fore gaar som anr ivet i 
af 28. September 1930 for Bøjholm Trinbrædt. 

Hjørrin[ , den 22, November 1922. 
Driftsbestyreren. 



Hjørring Privatbaner. 

Fra og med Fredag den 1. December d. A. og indtil videre ind-
drages Betjeningen af StJ..tione r n·~ \i::·e.:J.r.; ted, J'ngs trup, 1 Hj ermi tsl ev, 
Saltum og Kn.as ved Særtog Nr. 614 ( fa:,; r-t;ogo:rdre Nr. 14) og af Sta-
tionerne Sønderlev, Lønstrup, GjcJ.strup og Vittrup ved Særtog Nr. 
616. Naar Betjeningen er inddrJ.get forholdes med Hensyn til Signaler, 
Sporsikring og Rangering som angivet i Or :ire Nr. 113,. Manglende 
Stoppebornme vil blive anbragt s aa sna.rt som muligt. :tndtil dette 
sker maa S~rtogenes Indkørs el foregaa un~e~ Iagttagelse af den 
stcrste Forsigtighed, og henstJ..aende Vogne maa sikres særligt om-
hyggeligt, Ventesalene skal ikke holdes aabne. 

Med Hensyn til Togafmelding forholdes som angivet i foran-
n~vnte Ordre, dog at Hjørring ikke afmel:ier s~rtog Nr. 616, Lokken 
ikke Særtog Nr. 614 og Pan:irup afgiver ingen Tilbagemelding for 
Særtog Nr. 614. 

De i Særtogordre Nr. 14 angivne Særtog samt Tog Nr. 102 med-
fører kun III Klasse. 

Tog 103 medtager Rejsegods, Ekspresgods, Ilgods, letfordi:crve-
lige Varer paa hvidt Fragtbrev samt Frim8 rkepakker. 

Særtogene Nr. 614, 615 og 616 medtager af Gods kun Rejsegods. 
Angaaende Ekspedition af Rejsegods fra ubetjent Station til 

anden betjent eller ubetjent lokal Station, F.F.J, og T,F.J. hen-
vises ligeledes til Ordre Nr. 113, og Rejsegodsblok paastemplet 
"Togtjenesten H. L,A. tt udl everes paa Hjcrring St., med hvilken der 
af r egnes. 

Rejsegods til ubetjent Station udleveres mod Afgivelse af 
Ga r a ntibevis til den Rejsende for saa vidt denne henv-ender sig til 
Motorvognsføreren før Særtogenes :ng fra paagældende Station. 
Sker dette ikke, medtages Rejseg~ s et, og udleveres til dAn pa~gæl-
d~nde Station f ørst e G:1ng denne i,r betjent. Eventuell e Garantibe-
vis er og Taloner afleveres til pE1.ag~1.de nde Sta tion . 

. Gennemgaaende Rejsegods fra ube t1 j ent Station til Statsbanerne 
henvises til Ekspedition paa Aabybro 1st. i en særlig Rejsegodsblok 
paastemplet "Togtjenesten H. L. A.~it . I 

Billetsalg og Afregning hertor t oregaar som angivet i airku-
lære af 2~. September 1920 for Bø jhoi m Trinbrædt, 

Da HJørring St. er ubetjent 1 til Tog 108 henholdsvis Særtog 
Nr. 614, maa denne Station hver ~ften, hvor disse Tog løber den 
følgende Morgen, stille Aabybro 'Banens Linietel efon i Forbindelse 
med ~ skinaf delingen, og i Tilfælde a.f Nedbrud eller lignende for 
nævnte Tog forholdes da so m anført i Cirkulær e af 8. Juni 1921. 

Afsnittet i Cirkulære af 31. Waj 1921 angaaende Inddragning 
Stationsbetjening paa Vren~ted, Ingstrup og Saltum Stationer og 

Cir~ul~re af 22. November d. Jl. angaae nde Inddr agning af Stations-
betJ ening paa Sønderlev, Lc r.istrup, Gj ølstrup og Vitt:r.up Stationer 
ophæves fra Udgangen af inq.'e værende Maaned. 

Hjø~~ ing, den 29. November 1982, 
! Driftsbestyreren. 

Rettelse til Opalagskøreplan og Tjenest e-Køreplan af 
----------------y---------------------------------------

1 , Oktober 1922. -----------------
' 

sl e t t es 
Det i Kør r!Planen af 1. Oktober 1922 opf ørte Tog Nr. 111 

straks. · 
I Opslp.;1,gskøreplanen maa Toget tydeligt overklæbes, 

/ Hj ørring, den 29, November 1922. 
Driftsbestyreren • 

. / 



. 11 Til Aarhus H. Il ; odsekspeii tion ekspederes: 

A).le=Sendin0er med. brune og røde Fra,~tbr eve, 

ton:me, bru2te Mælkespande, ;, 

letfordærveli ;;e Varer (undta :;-: en Æ; og Sr.iør) so rr. Stykc,ods 

rr:.ei hvidt Fra~tbrev, 

levende Dyr rr:.ed Fra:;: tbere -:.nin.; ef t er Kr eat1.1rtaksterne, naar 

Bef ordrin:;; ,r..ed Person•- eller Il to ::o er f orlan~t ( til forhøj e t 

Fra::_ t). 

Til Aarhus H. Fragt .:;ods ekspedttion ekspederes: 

Æ6 o ~ Srr:.ø r so rr:. Styk~ods med hvide Fra~tbreve, 

al rri indeli ,; t Fra; tstyk:::_: ods med. Undta:, else af tomme , bru ;; te 

Mc.:;lkespande. 

Vo ::;nladninf s ~·ods, Køretøj er 0 6 Li .-::, med. hvide Fra. _; tbreve, ·1even-
-

de Dyr efter Kreaturtaksterne , ns.ar B "'f o:cdrin~ med Person- · 

eller Ilte ~ (til forhøjet Fra; t) ikke er fo~lan; t." 


