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frfunstilting tit fufllifrum,
Da det har vist sig, at nogle Børn, formentlig

Skolebørn, have ødelagt Materiel ved at skære i
Bænke og Gardiner, tillader man sig at anmode
det ærede voksne Publikum om at være Banens
Funktionærer behjælpelige med Tilsynet med
ene rejsende Børn.
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DE DANSKE STATSBANER.

Denne Togn inileholiler IIyr lra

F'orm. Nr. A 644 a.
21fi$, wr,e*

afspærret Omraade.
Vognen samt benytteile Ramper 0g folde skal des-

inliceres med Natronhyilrat. Sedlen skal blive siddende

paa Vognen, til llesinfektionen er Ioretaget.



Bestemmelser vedrørende personbefordringen.
1. I kupEer og vognafdelinger, der er betegnet som bestemt for »Ikke-rygere<q må der

under ingen omstændigheder linde tobaksrygning sted. I alle andre kupCer og vogn-
aidelinger er tobaksrygning tilladt.

2. Ph lorlangende af blot 6n reisende i vedkommende kup6, vognaldeling eller sidegang
skal vinduerne i vindsiden holdes lukket under kørselen. For vognafdelinger eller side-
gange gælder yderligere, at iorreste vindue i læsiden skal holdes lukket, såfremt blot
en rejsende forlanger det.

3. AI beskadigelse af banernes elendele - herunder skrivning og tegning på ruder, opslag
m. v. - er forbudt. Skadevolderen pådrager sig erstatningsansvar. Enhver iorm for
tilsmudsning ai sæderne er forbudt.

4. Uanset om toget kører eller holder stille, er det forbudt at bevæge bremseanordninger
eller foretage indgreb i elektriske eller andre ikke for publikum bestemte installationer.

5. Det er ikke tilladt de relsende at medtage aviser, blade, tidsskriiter ffi. v.r som er
efterladt af andre rejsende.

CENERALDIREKTORATET FOR STATSBANERNE.



GRIBSKOVBANEN. rewry
TJDDRAG

,,Kgl. Politi-Anordning for Jernbaner under Privatdrift" af t7. Novbr. 1903
samt af Bestemmelser for Personbefordringen.

Adgang til Jennbanens Terræn. Det er
forbudt uden særlig Tilladelse at betræde eller
færdes paa Banen med tilhørende Anlæg
trdenfor de oyer Banen førende Overkørsler
og Overgange, saavel som at færdes paa
Stationerne udenfor de for Publikum i Almin-
delighed eller betingelsesvis aabnede Lokali-
teter eller inclenfor disse sidste, naar ikke de
for Adgangen stillede Betingelser er opfi,ldte.

Vogne, der skal afhente eller al'sætte Per-
soner eller Gods paa Stationer, maa kun
holcle paa cle dertil bestemte Steder foran
Stationerne eller ved Læssesporene.

Uden særlig Tilladelse af Jernbanest),rel-
sen er det ikke tilladt nogen at tage Ophold
i Erhvervsøjemed paa Jernbanens Territorium.

Forhold under Kørselen. Det paahviler
de rejsende selv, at sørge Ibr, at de kommer
med Toget, og de kan ikke gøre Fordring
paa at erholde den erlagte Betaling tilbage
eller anden Godtgørelse, naar de har forsømt
den rette Afgangstid.

Saa længe et Tog er i Bevaegelse, er det
forbudt at stige ind i eller ud af Toget eller
hjælpe andre dertil saavel som egenmæssigt
at aabne Vogndørene.

Det er de rejsende lbrbudt fra Toget at
udkaste Genstande, hvorved Personer eller

Ejendomme kan beskadiges. Herunder hen-
regnes Udkastning' af brændencle Tændstik-
ker. Cigarer o. lign.

Ingen rejsende maa under Kørselen ved
Anvendelse af Nødsignal eller Nødbremse
sØge at standse Toget eller at hidkalde Hjælp,
med mindre det er nødvendigt for at afværge
Forbryrlelsc eller Ulykke.

Paa Forlangencle af blot lcen meclrejserrde
i strmme Kupe skal under Kørselen Vinduerne
i Vindsiden holdes lukkede.

Enhver er pligtig under Rejsen at iag'ttage
en sømmelig Adf'ærd og rrndgaa alt, hvad
der kan forulempe hans Medrejsende.

Tobalssrygning i Kupåerne. I de Kupåer,
der er bcteg'nede som besternte lbr Kvinder
eller for lkke-Rygere, maa Tobaksrygning al-
deles ikke finde Sted. I de Kupeer af 1. og
2. Klasse, der ikke har nogen særlig Beteg-
nelse, maa Tobaksrygningi kun finde Sted,
naar samtlige medrejscnde har tilladt det. I
de Kupder, der er betegnede som bestemte
for Rygere samt i de Kupåer af 3. Klasse,
der ikke har saerlig Betegnelse, er Tobaks-
rygning tilladt uden Forbehold.

Befordring af Rejsetøj i Kupåerne. I
Personvogne maa ktrn medf'øres Rejsetø1' og
mindre Rejsegenstande, som ikke volder, Be-

svær ved deres Beskaffenhed eller Lugt. og
som kan anbringes under eller oyer den rej-
sendes egen Plads.

tlunde i Følge med rejsende. Hunde
rnaa som Regel ikke medtag'es i Personvogne,
dog kan smaa Skødehunde medtages i alle
Kupåer og Jagthunde i 3. Klasses Kupder,
naar strmtlige medrejsende giver deres Sam-
tykke dertil, og der er løst Billet for Hundene.

Straffebestemmelser m. m. f)en, sonl
ødela:g'ger eller beskadiger .|ernbanens Ejen-
dele eller det trnder Jernbanens Varetægt
værende Gods og Materiel, er pligtig straks
at yde Erstatning herfor.

Den som forsætlig ødelægger eller be-
skadiger de nævnte Eiendele eller Gods og
Materiel, ifalder, for saa vidt han ikke
vil være at anse med højere Straf efter den
almindelige, borgerlige Straffelov, Bøder efter
Politianordningqens § 12.

Den, der ikke retter sig efter de foran-
staaende Regler eller eftcr de ham af det u-
nilbrmerede Personale i Embeds Medf'ør med-
delte Forskrifter, straf'{'es med Bøder og kan
af Tjenestepersonalet udvises, om fornødent
med Magt udsættes, af Jernbanens Tog saa-
vel som af Jernbanens Territorium.

af



Uddrag af
,,kgl. politianordning for iernbaner under privatdrift" af 31. decbr.1947

§amt andre bestemmelser for personbefordringen.
1. Så længe tog eller togdel er i bevæ-

gelse, er det forbudt al stige af eller på
vognene eller hjælpe andre dertil sarnt at
åbne de i vognsiden anbragte døre og låger.

Al ind- og udstigning skal ske på den
dertil bestemte side af loget og på de der-
til bestemte eller anviste sleder på stationer
og færger.

Ved vognes ombord- og ilandsætning til
og fra færger er det forbudt at læne sig ud
af vinduer. Vogndørene aflåses 5 minutter
før færgens ankomst til færgeleiet, og det
er herefter de reisende forbudt at bestige
vogntrinene, før uognene er kørt i land. -
Færdsel til eller fra færge eller skib må
kun ske ad landgangsbro eller færgeklap,
og kun når disse er frigivet for passage.

2. Enhuer reisende skal under reisen ud.
uise sømmelig adfærd og undlade alt, hvad
der kan forulempe medreisende. Berusede
personer er udelukket fra befordring.

3. I kup6er og vognafdelinger, der er be-
tegnet som bestemt for ikke-rygere, ffiå
tobaksrygning ikke finde sted, selv om de
medreisendes tilladelse indhentes. I alle
andre kupder og vognafdelinger er tobaks.
rygning tilladt.

4. På iorlangende af blot een reisende i
vedkommende kup6, vognafdeling eller side-
gang skal under kørselen vinduerne i uind-

siden holdes lukket. For vognatdelinger
eller sidegange gælder yderligere, at forre-
ste fvindue i læsiden skal holdes lukket,
såfremt blot een reisende forlanger det.

5. I personuogne og om bord på færger
og skibe må kun medføres reisetøi og min-
dre reisegenslande, som ikke uolder besvær
ved deres beskaffenhed eller lugl, og som
i personvogne kan anbringes under eller
over den rejsendes egen plads. Reisegods
må ikke hensættes i gangene.

6. I tog befordres hunde i reisegodsvog-
nen, eller de rejsende kan rnedtage dem i
kup€er eller vognafdelinger, der er betegnet
som bestemt for reisende med hunde og -hvor sådanne kup€er m. v. ikke findes - i
andre kup€er og vognafdelinger. Medta.
gelse af hunde i kupder og afdelinger, der
ikke er betegnet som bestemt for rejsende
med hurrde, l(ræuer de medrelsendes tilla-
delse. Til kupEer eller afdelinger betegnet
som bestemt for reisende med hunde har
reisende med hunde tortrinsvis adgang, så-
fremt der for andre rejsende findes ledige
pladser andelsteds i toget.

Hunde, der medføres i tog, skal altid føres
i bånd.

7. Al beskadigelse af banernes eiendele

- herunder skriuning og tegning på ruder,
opslag m. v. - er forbudt. Skadevoldere på.

drager sig erstatningsansvar. Det er forbudt
med fodtøi at stå op på sæderne eller på
anden måde at tilsmudse disse.

B. I tog, færge eller skib eller iøvrigt på
iernbanernes område må ingen uden bane-
styrelsens tilladelse tage ophold i erhvervs.
ølemed, optage spillefilm, foretage indsam.
Iinger, omdele tryksager eller lignende.

9. Det er forbudt, og det kan være farligt,
fra toget at udkaste genstande (herunder
også f. eks. brændende cigarer eller tænd-
stikker), hvorued personer eller eiendom
kan beskadiges.

10. Nødbremsen i tog må kun benyttes,
når virkelig fare foreligger. Huadenten toget
kører eller holder stille, er det forbudt at
bevæge bremseanordninger eller foretage
indgreb i elektriske eller andre ikke for
publikum bestemte installationer og anlæg.

11. Det er ikke tilladt de reisende at med-
tage aviser, blade, tidsskrifter m, v., som er
efterladt af andre reisende.

12. Overtrædelse af foranstående bestem-
melser eller af forbud og anvisninger, op-
slået i tog og færger eller givet af det uni.
formerede personale i tienestens medfør,
straffes med bøder og medfører eventuelt
uduisning af toget.

. Nordlunder BoctruLlrri - Hlllatcd
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Uddrag af "Kgl. Politianordning for Jernbaner under Privatdrift"
af 31. december 1947 samt andre bestemmelser for personbefordringen.

kørselen vinduerne i vindsiden holdes lukket. For
vognafdelinger eller sidegange gælder yderligere, at
forreste vindue i læsiden skal holdes lukket, såfremt
blot een rejsende forlanger det.

5. I personvogne og om bord pi færger og skibe
må kun medføres rejsetø) og mindre rejsegenstande,
som ikke volder besvær ved deres beskaffenhed
elier lugt, og spm i personvogne kan anbringes
under eller over den rejsendes egen plads. Rejse-
gods må ikke hensættes i gangene.

6. I tog befordres hunde i rejsegodsvognen, eller
de rejsende kan medtage dem i kupder eller vogn-
afdelinger, der er betegnet som bestemt for rejsende
med hunde, og - hvor sådanne kupder m. v. ikke
findes - i andre kupder og vognafdelinger. Med-
tagelse af hunde i kup6er og afdelinger, der ikke
er betegnet som bestemt for rejsende med hunde,
kræver de medrejsendes tilladelse. Til kup6er eller
afdelinger betegnet som bestemt for rejsende med
hunde, har rejsende med hunde fortrinsvis adgang,
såfremt der for andre rejsende findes ledige plad-
ser andetsteds i toget.

Hunde, der medføres i tog, skal altid føres i bånd.

7. Al beskadigelse af banernes ejendele - herunder
skrivning og tegning på ruder, opslag m. v. - er for-
budt. Skadevoldere pldrager sig erstatningsansvar.

Det er forbudt rned fodtøj at stå op på sæderne
eller på anden måde at tilsmudse disse.

8. I tog, færge eller skib eller iøvrigt pl jern-
banernes område må ingen uden banestyrelsens til-
ladelse tage ophold i erhvervsøjemed, optage spille-
film, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller
lignende.

9. Det er forbudt, og det kan være farligt, fra
toget at udkaste genstar-rde (herunder også f. eks.
brændende cigarer eller tændstikker), hvorved per-
soner eller ejendom kan beskadiges.

lO. Nødbremsen i tog må kun benyttes, når vir-
kelig fare foreligger. Hvadenten toget kører eller
holder stille, er det forbudt at bevæge bremse-
anordninger eller foretage indgreb i elektriske eller
andre ikke for publikum bestemte installationer og
anlæg.

11. Det er ikke tilladt de rejsende at medtage
aviser, blade, tidsskrifter m. v., som er efterladt
af andre rejsende.

1.2. Overtrædelse af foranstående bestemmelser
eller af forbud og anvisninger, opslået i tog og fær-
ger eller givet af det uniformerede personale i tjene-
stens medfør, straffes med bøder og medfører even-
tuelt udvisning af toget.

1. Så længe tog eller togdel er i bevægelse, er det
forbudt at stige af eller på vognene eller hjælpe
andre dertil samt at åbne de i vognsiden anbragte
døre og låger.

Al ind- og udstigning skal ske på den dertil be-
stemte side af toget oB på de dertil bestemte eller
anviste steder på stationer og færger.

Ved vognes ombord- og ilandsætning ti1 og fra
færger er det forbudt at Læne sig ud af vinduer.
Vogndørene aflåses 5 minutter før færgens ankomst
til færgelejet, og det er herefter de rejsende forbudt
at bestige vogntrinene, før vognene er kørt i land.
Færdsel til eller fra færge eller skib må kun ske

ad landgangsbro eller færgeklap og kun når disse
er frigivet for passage.

2. Enhver rejsende skal under rejsen udvise sØm-

melig adfærd og undlade alt, hvad der kan for-
ulempe medrejsende. Berusede personer er udeluk-
ket fra befordring.

3. I kup6er og vognafdelinger, der er betegnet
som bestemt for ikke-rygere, må tobaksrygning
ikke finde sted, selv om de medrejsendes tilladelse
indhentes. I alle andre kup6er og vognafdelinger
er tobaksrygning tilladt.

4. På forlangende af blot een rejsende i vedkom-
mende kup6, vognafdeling eller sidegang skal under

300 + 300 2 58 nuD. PÅLLESEN. HrlLrnro
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Uddrag
nf

udkaste Genstande, hvorved Personer eller
[:jendorn kan beskadiges. Herunder henregnes
Uclkastning af brændende Tændstikker, Cigarer
o. lign.

Ingen rejsende nraa under Kørselen ved
Anvendelsen af Nødsignal eller Nøclbrenrse

at standse Toget eller at hiclkalde Hjælp,
indre det er nødvendigt fbr at afværgc

ydelse eller Ulykke.
" Paa Forlangende al blot een medrejsende

i sarnme Kupe skal under Kørselen Vinduerne
i Vindsiden holdes lukkede.
-. i,nlrver er pligtig under Rejsen at iagttage

9-ffilnp.tig Adflærd og undgaa alt, hvad der
kdfrryflbrulernpe hans rnedrejsende.

..' Tobaksrygning i Kup6erne. I de Kupeer,
der er betegnede sonr bestemte flor Kvinder
eller fbr Ikke-Rygere, rnaa Tobaksrygning aldeles
ikke finde Sted. I de K.upeer af 2. Klasse, der
ikke har nogen særlig lSetegnelse, maa Tobaks-
rygning kun finde Steri, naar samtlige medrej-
sende har tilladt det. I de Kupeer, der er be-
tegnede som bestemte lbr Rygere sarlt i cle

Kup6er af 3. Klasse, der ikke har særlig Be-
tegnelse, er Tobakrygniirg tilladt uden I:orbehold.

Befordring af Rr:jsetøj i Kup6erne. I
Personvogne maa kun rnecl['øres Ro.jsetøj og

:"'1i'-t ni.:ry
. t ,.:. tl<.,

#:
Form. Nr. 36

minclre Rejsegenstande, sorn ikkc volcier Besvær
ved deres Beskaffenhed eller [-Lrgt, og sont kan
anbringes under eller over clen rejsendes egcn
Plads.

Hunde i Følge med Rejsende. Huntle
maa sorn Regel ikke rredtages i Personvogne,
dog kan smaa Skødehunde nrecltages i rlle
I(upeer og.Jagthuncie i3 Kl. l(upccr, nilar
samtlige rnedrejsencle giver cleres Sarrrtykkc
deitil, og der er løst Billet fbr Hunclene.

Straffebestemmelser m. m. Den, soln
ødelægger eller beskadiger Jernbanens Ejendele
eller det under .f ernbanens Varetægt værende
Gods og Materiel, er pligtig straks at yde Er-
statning herfor.

Den, som forsætlig ødelægger eller beska-
diger c1e nævnte Ejendele eller Gods og Materiel,
ifalder, fbr saa vidt han ikke vil være at anse
iled højere Straflefter den alrnindelige, borgerlige
Straffelov, Bøder efter Politi-Anordningens § 12.

Den, der ikke retter sig eflter de floran-
staaende Ilegler eller efter de ham af det uni-
fornrerede Personale i Embeds Medf'ør med-
delte l-'orskrifter, straff'es med l3øder og kan
af Tjenestepgrsonalet udvises, orn fornødent
rned Magt udsættes al Toget saavel sorn af'

.fernbanens Territorium. i'

T. F.J.

,,Kgl. Politi-Anordning for
sanlt af

:
Adgang til Jernbanens Terræn. Det er

fbrbudt uden særlig Tilladelse at betræde eller
falrcles paa Banen rnecj tilhørende Anlæg uilen-
ftrr cle over Banen f'ørende Overkørsler og
Overgange, saavel som at f'ærdes paa Statio-
nerne udenfbr de lor Publikum i Alrnindelighgd
eller betingelsesvis aabnede Lokaliteter eller:r
inc'lenfbr dis§e sidste, naar ikke de fbr Adgan-
gen stillede Betingelser er opfyldte.

Vogne, der skal aflhente eller af'sætte Per-
soner eller Gods paa Stationer, rnaa kun holde
paa de dertil bestemte Stec'ler loran Stationerne
eller ved Læssesporene.

Uden særlig Tilladelse al Jernbanesty-
relsen er det ikke tilladt nogen at tage Ophold
i Erhvervsøiemed paa Jernbanens Territoriu-m.

Forhold under Kørselen. net paqh,iffii "

de reisende selv at sørge for; ai'"ae fårrr'åftt
med Toget, og de kan ikke gøre Fordring paa
at erholde den -..erlagte Betaling tilbage eller
anden Godtgøre1se, naar de har forsøtnt den
rctte Afgangstid.

Saa længe et Tog er i Bevægelse, er clet
florbudt at stige ind i eller ud af Toget eller
hiælpe andre dertil saavel sorn egenmægtig at
aabne VognclØrene.

Det er de rejsende forbuclt fra Toget at

,(1.. ( (

-l

i)

under Privatdrift" af 77. Novbr. 1903

Bestemmelser for Personbefordring.
Jernbaner

r
['\,.

{(
Jl.lsted Anrs I tndes Boetiii(eil
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Klosettet maa ikke
benyttes under

ophold paa stationer.



Klosettet maa ikke
benyttes under

ophold paa stationer.



I hver Vognaldeting skal alle Viniluer

i Tinilsiden 0g det i Kørselsretningen

Iorreste Yindue i Læsiilen holdes lukkeile,

sadreut blot een reisenile kræv0r ilet,



forbudt at spytte
ll $undhsdsltur$yn Br del

il(r[[ErltB.

Kopi af opslag fundet 1 KSB l
7 ro X 1115 cm.



Af Sundhedshensyn er det

forhuil at $pytte ll(upeorllo,

torhudet

Uduisning

medføre

Toget,

Hlffi,

uil

af

0uertrædelse af

Bødestral eller



I$h ro ttlilsrlabstlbnu? lA
"telfygd fs'tHudrot

.srilosqDl i
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AI Sundhedshensyn er det

forbudt at spytte i l(upeerre,
& 

0uertrædelse al Foiludet vil medfore

' Bødestral ellu Uduisning al Toget, 
. 2/bti 4/,L/VA*



Tollot.



TOIIet,



TOILETTERNE er aflåst
på føl gende strækninger:

I Kystbanens^'nnhavn 
- Krampenborg - København

I Nordbanentåoo%n 
havn - H o rte -Køben havn

I Hareskovb?r";å[:3. 
- Bassværd -København

Distriktschefen
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Nødbremsegrebet
er anbragt i Sidegangen.

The emergency brake handle
rs ih the corridor.

Der Notbremshandgriff



Nødbremse.
Må kun anvendes under

overhængende fare.
Misbrug medfører offentlig politis

idømmelse al bøde.
t-57-2000



Nød bremse.
Må kun anvendes under

overhængende fare.
Misbrug medfører offentlig politisag og

idømmelse af bøde.



Ikke-Rygere.
Srnohing prohibited.

Nicht=Raucher.



Bagage
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Hunde
maa ikke anbringes

paa Sæderne,



Tit reisende uden Hund'
Refsende msd Hrurde har llun begrrænset
Ptads fft #tffiEhed. Naar der for refaende
uden Hnnd er Plads andetsteds t Toget' er
f-

det henrynsfu,tdt at overlade Hundeafdelin'
gen tll reiaende med Ennde.



TiI reisende uden llund.
Rejsende rled E,nde har @ begrænset
Plads til Raadighed. Naar der for reisende
oag* turd er Plads andetsteds i'Toget, er
det hensrmsfutdt at overl,ade Eundeafdelir-

gen til reisende ned Eunde.



I hver Vognalileling skal alle Viniluer

i Vindsiden 0g det i f,,ørselsretningen

Iomeste Vindue i l,æsiilen holiles lukkeile,

saalremt btot Gen reisenile kræver ilet,



Spisning af is e. I.
der kan tilsmudse sæderne,

fra,bedes venligst!



Efterlad i kke

brugt tvist
i maskinrummet.



Veiledning i pasning af ovn i E-vogtne.
Ovnen er kun beregnet tor tørv, tørvebriketter eller træ samt brun-

kulsbriketter. Der må ikke benyttes stenkulsbriketter eller koks.

Ved fyring iagttages, at der kun påfyldes 3 å 4 tøry eller briketter,

da overfyldning giver et dårligt resultat.

Bliver det nødvendigt at neddæmpe varmeafgivelsen, lukkes skrue-

ventilen. Det må iagttages, at ventilen åbnes, forinden

indfyringsdækslet fjernes, da der ellers kan fremkomme eksplosion.
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