
JFJ/DSB - ordrer og bestemmelser vedrørende driften 
 
fra 01.10.1867 til 31.03.1869 
Circulairer med nr. 
A til det samlede personale 
B til afdelings- og stationschefer 
C til stations- og togpersonalet 
D til samtlige stationer og stoppepladse 
----------------------------------- 
1.09.1867-31.03.1873 Cirkulærer (årligt) 
----------------------------------- 
01.04.1873-31.03.1881 Ordrer og Bestemmelser (årligt) 
----------------------------------- 
01.04.1881 do serie A – samling af alle gyldige ordrer og 
bestemmelser.  
---------------------------------- 
01.04.1881-31.03.1882 do serie A  
----------------------------------- 
01.04.1882-31.03.1883 do serie B 
----------------------------------- 
01.04.1883-31.03.1885 do serie C 
----------------------------------- 
01.04.1885-30.09.1885 do serie D 
----------------------------------- 
01.10.1885-31.12.1887 do serie E gældende for både Sjælland og 
Jylland-Fyn 
------------------------------------ 
01.01.1888-31.12.1889 do serie F 
01.01.1888-31.12.1892 do serie Z alle gældende sjællandske 
bestemmelser fra 27.04.1856-30.09.1885 
------------------------------------ 
01.01.1890-31.12.1892 do serie G 
------------------------------------ 
01.01.1893-31.12.1893 do serie H 
------------------------------------ 
01.01.1894-1898 do serie A - samling af alle tidligere gældende 
ordrer og bestemmelser. Hele Statsbaneområdet. 
 
Ordreserie B 1893-1898 tillæg til ordreserie A 
 
A og B bortfalder 1898 ved ny ordreserie C med tillæg D 
------------------------------------- 
 
Ordreserie C 1898 - samling af alle tidligere gældende ordrer 
og bestemmelser 
 
Ordreserie D - 1898-1908 tillæg til ordreserie C påbegyndt 
28.04.1898 
 
C og D Bortfalder delvis i 1908 ved ny ordreserie F og G og 
endeligt i februar 1911 ved ny ordreserie E. 
------------------------------------ 
 
Ny ordreserie påbegyndt 1908 med E, F, G, H, J og K. Ordreserie 
E og H først udsendt februar 1911.   
 
E med fortsættelse H 
Ordrer vedrørende organisation og personalet samt fribefor-



dringsbestemmelser m.v. 
 
F med fortsættelse J 
Ordrer vedrørende tarif- og befordringsbestemmelser, begræns-
ninger i befordringen fra og til udlandet, ekspedition, rappor-
tering og afregning, kasse- og regnskabsvæsen samt forholdet 
til fremmede indenlandske myndigheder. 
 
G med fortsættelse K 
Ordrer vedrørende bane-, maskin-, stations-, tog- og skibs-
tjenesten. 
--------------------------------------------------------- 
 
Nye ordreserier påbegyndt 01.05.1922 
A 
Organisations-og lønningsbestemmelser, bestemmelser vedrørende 
personalets tjenstlige forhold og vedrørende fribefordring m.v. 
 
B 
Instrukser for forskellige overordnede tjenestemænd med til-
sluttede bestemmelser m.v. 
 
C 
Almindelige sikkerheds- og ordensbestemmelser. 
 
D 
Ordrer og bestemmelser for stationstjenesten vedrørende befor-
dring af personer, rejsegods og hunde, der ledsager rejsende. 
 
E 
Ordrer og bestemmelser for stationstjenesten vedrørende befor-
dring af gods m.v. samt levende dyr. 
 
F 
Særlige bestemmelser vedrørende begrænsningen i befordringen af 
gods m.v. samt levende dyr. 
 
G 
Takstrettelser og meddelelser om udgivne taksttillæg og nye 
takster. 
 
H 
Ordrer og bestemmelser for stationstjenesten vedrørende kasse- 
og regnskabsvæsen, behandling af fragtbreve o.l., rekvisition 
m.v. af billetter, tryksager m.m. 
 
J. 
Ordrer og bestemmelser for stationstjenesten vedrørende be-
handling, anvendelse, rapportering m.v. af vognmateriellet. 
 
K 
Ordrer og bestemmelser for stationstjenesten vedrørende for-
skellige forhold, der ikke omhandles i serierne C-J. 
 
L 
Ordrer og bestemmelser for plads- og pakhuspersonalet. 
 
M 



Ordrer og bestemmelser vedrørende togtjenesten. 
 
N 
Ordrer og bestemmelser vedrørende skibstjenesten. 
 
0 
Ordrer og bestemmelser vedrørende bane-, signal- og telegraftj. 
 
P. 
Ordrer og bestemmelser vedrørende maskintjenesten 
 
Q 
Ordrer og bestemmelser for det timelønnede personale under 
maskin- og værkstedstjenesten. 
 
 
 
 
Risskov i august 2010 
Lars Viinholt-Nielsen 
 
 
 
 
 
 


