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Portør /,arsen forklarer for Driftsinspektøren: 

Portør 48 L. C. Larsen erklærer: 
Han ledede Rangeringen fra Kl. 3 Eftm. Umiddelbart 

efter Tog 68' Afgang den 22. Maj fra Aalborg G. Kl. 7~ 
kørte han ind paa Overleveringssporet for at tømme delte 
for henstaaende Vogne. Med disse Vogne, ca. 18, kørte 
han ud paa det hævede Rangerspor, for derfra at rangere 
med Stød ind paa Pladsen. Forinden Afgangen eller Ud-
kørslen fra Overleveringssporet var samtlige Spor, der 
skulde benyttes til det første tilbagegaaende Træk, stillede 
rigtigt til Spor 6 (det blinde Spor mod Rampen). 

Efter Udkørslen paa det hævede Rangerspor tog Ma-
skinen Vand, da den paa Grund af Toglængden var i 
Nærheden af Vandopstanderen. Dette Ophold varede ikke 
ud over 4 Minutter. 

Paa dette Tidspunkt, medens Toget holdt, lagde Lar-
sen Mærke til, at Nibetoget Nr. 55 kørte ind til Stations-
perronen Aalborg Statsbanestation og umiddelbart derefter 
retur ind paa det vestlige Rangerhoved. 

Imidlertid var der koblet af for det første Træk, der 
bestod af ca. 9 Vogne, hvoraf den nærmest Godsstationen· 
vendende var en Tankvogn med Skruebremse, der betjen-
tes af Stationskarl 4 7 Christensen. 

Praksis er, at Rangeringen gaar forud for de fra Stats-
banerne returnerende Privatbanetog. Larsen gav da Signal 
til den tilbagegaaende Bevægelse for at sætte de afslaaede 
eller afkoblede ca. 9 Vogne ned paa Spor 6, hvortil Vejen 
som ovenfor nævnt var gjort klar. Da denne Bevægelse 
paabegyndtes var Nibetoget ikke i Bevægelse mod Privat-
banestationen, thi først efter at Bevægelsen fra Ranger-
togets Side var i Gang, hørtes Nibetogets Signa) til Igang-
sættelse. 

Larsen maatte gaa ud fra, at Manden ved det 
enge Is k e Sporskifte Nr. 1 2 ikke gav Ni h et og et 
Ti 11 a de I s e t i l I n d k ø r se l, f o r i n d e n R a n g e r h e v æ-
g els en var endt. 
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t:ndPr Kørslen opdagede Larsen, at Nihelogel kom 

11H•d sl:l'l"k Fart fra Hangrrhovedel O\'<'I' mod Privalhane-
slalionen og gav Signal »Ficrdig Lil Indkørsel«. Den stærk<' 
Fart af Nibetoget he\'irkede, al Larsen skønnede, al der 
kunde bliYe Tale 0111 Fare, og han ga\' da Stopsignal Lil 
Hangermaskinen. Denne standsede, medens de afkoblede 
Vogne fortsalle Farten, der dog mindskedes ved, at Man-
den, der betjente Bremsen, straks skruede denne fast, da 
han ogsaa maa have bemærket Faren. 

I samme Øjeblik, som Nibetoget fløjtede færdig til 
Indkørsel, ga\' Portør Adelsten, der skulde tage Toget ind, 
Hmrndsignal »Fri Bane«, uden at bemærke de løse Vogne, 
der kom (der dengang med de første Vogne havde passeret 
Sporskifte Nr. 8). Larsen gav vedvarende Faresignal med 
Fløjte o:,: Armbe\'ægelse, og i samme Øjeblik, som Adel-
sten viste Signal »Fri Bane•, forandrede han det umiddel-
bart derefter Lil »Stop«, idel han i dette Øjeblik maa have 
opdaget delvis Larsens Faresignaler og delvis de løse 
Vognes faretruende Nærhed. 

Larsen mener at ha,·e bemærket, at i samme Øjeblik, 
som Adelsten gav Stopsignal, satte Nibetoget Farten yder-
ligere op, og han formener, at Nibetogels Maskine paa 
daværende Tidspunkt var ,·ed Leddet eller i Nærheden 
deraf. 

Imidlertid var de løse Vogne og Nibetoget saa nær 
paa hinanden, al trods Signaler og Bremsninger kunde 
Sammenstød ikke undgaas. 

Larsen formener, at Grunden til, al Nibetoget efter 
Stopsignalet var givet satte Farten op i Stedet fo1· at 
standse, maa søges i, al Lokomotivføreren paa det paa-
gældende Tidspunkt ikke kunde holde, og derfor ved en 
forceret Kørsel forsøgte at passere det engelske Sporskifte, 
forinden Vogntrækket naaede dertil. 

Som 3. Mand ved Rangeringen deltog Portør 22 Nielsen. 
Den n e Man d ,. ar af Larsen u n der rettet om, at 
nogle Vogne vilde hlive rangerede ned paa Spor 
6 ved Stød, og Portør 22 Nielsen har i den Anledning 
stillet Sporskifterne ret til Spor 6, hvorefter han forblev 
ved det engelske Sporskitle for at tage mod de I øse 
Vogne. 

Portør Larsen vidste, at 2 2 Ni e Isen paa det sidst-
nævnte Sted vilde træffe sammen med Togtur-
p o r t ø r e n ( 4 4 A d e I s t e n ), d e r s k u I d e t a g e N i b e-
t og et ind. 

Aalborg, den 24. Maj 1909. 

Portør 48 L. C. La r s en. 

·,. 
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Portør Adelsten forklarer for Driftsinspektøren: 

Portør 44 Adelsten, der havde den saakaldtc Togtur 
den 22. Maj om Aftenen da Sammenstødet mellem Nibe-
banens Tog 55 og nogle afkoblede løse Vogne fra et Ran-
gertog fandt Sted, erklærer: 

Det er Praksis, at der ikke sendes løse Vogne fra det 
hævede Rangerspor ned mod Stationen uden al der, i Nær-
heden af Togtider, fra Rangerlederen gives Togturen Be-
sked om saadanne tilsigtede Bevægelser. 

Den paagældende Aften havde Portør Adelsten ikke 
af Rangerlederen modtaget nogen Meddelelse om, al denne 
vilde sende afkoblede Vogne ned mod Stationen. Kl. var 
mellem 7~ og 822, 

Da det tomme Nibetog forlangte Indkørsel, saa Portør 
Adelsten ned efter Rangertoget. Der var ret alle andre 
Steder fra for Nibetoget. Han saa, at Rangertogel havde 
sat sig i tilbagegaaende Bevægelse, men ikke underrettet i 
Forvejen om, at der kunde ventes løse Vogne, maatte han 
formode, al Rangertoget selv vilde standse eller holde spor-
frit for Nibetoget. Han gav derfor Signal til Indkørsel 
(Signal 4). 

I samme Nu opdagede Adelsten, at Rangerlederen, 
Portør 48 Larsen, gav Faresignal. Adelsten kunde ikke 
se, hvad Anledningen til det givne Faresignal var eller 
kunde være. Men han gav i selv samme Øjeblik Fare-
signalet (Signal 2) til Lokomotivføreren for Nibetoget. 

Adelsten erklærer, at Signa! 2 blev givet i 
samme Nu som Signal Nr. 4, saaledes al der intet 
Tidsspilde er sket paa det Omraade. 

Faresignalet blev vedvarende givet, Nibetoget fortsatte 
Kørslen, og Adelsten opdagede i dette Øjeblik, at en Del 
af Rangertogets Vogne kom løbende, frakoblet Rangertoget. 
Han saa, at Stationskarl 47 Christensen, der betjente Tank-
vognen med Skruebremse, gjorde alt for at standse. Sam-
menstødet fandt Sted umiddelbart derefter. 

Aalborg, den 24. Maj 1909. 

A de Is ten. 

Stationskarl Christensen forklarer for Driftsinspektøren: 

Stationskarl 47 Christensen, der var 2. Mand ved 
Rangeringen fra Kl. 3 den 22. Maj 1909, erklærer: 

Da Rangeringen i tilbagegaaende Bevægelse fra del 
hævede Rangerspor, hvor der havde været gjort Stands 
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ning for al lage Vand, der anslaas til ca. 10 Minuller, 
paahl·gyndles, havde Christensen faaet Anvisning paa al 
betjene den mod Godsslationen vendende nærmeste Vogn 
(en Tankvogn med Skruebremse). Han var vidende om, 
at en Del Vogne skulde ned paa Spor 6, men var ikke 
bekendt med, om delle skulde ske ved Stød, hvad han 
imidlertid blev bekendt med, da han hørte Rangerleder;,n 
gi\'e Signal Nr. 37, »Rangering ved Støde. 

Lidt efter at Vognene, de afkoblede og Hesttoget, var 
sat i Gang, hørte og saa Christensen Signalet »Stop« baade 
fra Portør Adelsten og fra Portør Larsen. Fra Tank vog-
nens Bremseplads kunde Christensen se de 2 nævnte, men 
ikke - paa det Tidspunkt -- det sig nærmende Nibelog. 
Han bremsede imidlertid straks alt hvad han kunde, og 
blev sig først Forholdet bekendt eller bevidst, da han saa 
Nibetogets Maskine passere forbi sig. Umiddelbart derefter 
paafulgte Sammenstødet. Christensen blev paa sin Plads 
under Sammenstødet og forlod først sin Plads ved Brem-
sen da samtlige Køretøjers Bevægelse ved Afsporingen var 
standset. 

Aalborg, den 24. Maj 1909. 

Oplæst og indforstaael. 

Th. ChTistensen. 

Portør Nielsen forklarer f'or Driflsim;pekløren: 

Portør 22 Nielsen deltog i Rangeringen den 22. Maj 
1909 Aften mellem 7 og 8. 

Han erklærer, at han af Rangerlederen, Portør 48 
Larsen, havde faaet Ordre til at •gøre reli til Spor 6 for 
Vogne, der skulde komme og sættes ind paa Sporet, der-
imod vil han ikke have forstaaet eller været 
\'i den de om, at Vognene skulde komme løse(fra-
kobll'de) elll'r at han skulde tage imod dem. Han 
mener kun at have faael Ordre til at gøre ret, hvad han 
har gjort, og han har ikke bekymret sig om, hvorvidt del 
\'entede • Nibetog eller de anmeldte Vogne vilde komme 
først. 

Aalborg, den 24. Maj 190\1. 

Oplæst og indforstaaet. 

Portør 22 T. C. V. Nielsen. 
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Efterskrift. Portør 22 Nielsen erklærer: 

Han erklærer, at han har taget fej I i det O\'enanførte, 
at han skulde være uvidende om, hvonidt Vog-
n e n e k o m l ø s e ; h a n e r k 1 æ r e r, a t h a n v a 1· \' i d e n d e 
om, at saadant vilde finde Sted. Udover delle ene 
Punkt forandrer det intet i den ovenfor givne Fremstilling. 

Oplæst og indforstaaet. 

Portør 22 T. C. V. Nielsen. 

Konduktør Hegndal forklarer for Driftsinspektøren: 

Konduktør Hegndal betjente det tomme Nibelog:Nr. 
55 den 22. ds. mellem Aalborg S. og Aalborg G. Han er-
klærer: 

Da han paa Vejen mellem Rangerhovedet paa Stats-
hanestationen og Privatbanestationen omtrent var udfor 
Privatbanernes Kulgaard, lagde han Mærke lil,:tat el Ran-
gerlog var i tilbagegaaende Bevægelse ned mod Godsslatio-
nen. Han tænkte paa, al fortsattes denne Rangerbevægelse, 
maatte Nibetoget standses. 

Nibetogets Kørsel var ikke stærkere end sædvanlig. 
Hegndal hørte Lokomotivet give Signal Nr. 29, , Toget 

gaar frem« og vidste saaledes, at der fra Godsstationens 
Side var givet Tilladelse til Indkørsel. Hegndal formoder, 
at Nibetoget dengang var i Nærheden af Ledet. Ved at 
se ud af et Vindue (i en Personvogn) opdagede han, at 
Rangertogets Vogne (uden al han vidste, at de var afkob-
lede) var i Bevægelse ned mod Stationen, og han mente 
med saa stærk Fart, al et Sammenstød var uundgaaeligl. 
I dette Øjeblik lagde Hegndal Mærke til, at Nibetogets 
Lokomotiv forcerede Kørslen. Han tænkte paa at komme 
hen til Bremsen, men opgav det, da Sammenstødet var 
umiddelbart forestaaende, og han maatte være betænkt 
paa, hvad der kunde gøres for at bjerge Livet. 

Hegndal har paa Vejen mellem Rangerhovedet paa 
Slalsbanestalionen og Privatbanestationen været beskæftiget 
med al trække Vinduer op i Personvognene. Han har 
ikke hørt eller set noget til, at der fra Nibetqgets Loko-
motiv, fra Rangerlederen eller fra Togtur Portørens Side 
er givet noget Signal til Standsning. Han tør ikke be-
nægte, ut der fra Lokomotivets Side (for Nibetoget) kan 



8 -
være gh·el el cnkell Faresignal til Standsning, men der er 
ikke givet noget vedvarende eller vedholdende Faresignal. 

Aalborg, den 24. Maj 1909. 
Oplæst og indforstaaet. 

Konduktør N. M. Chr. Hegndal. 

Fyrbøder Thomsen forklarer for Maskinin.~pekløren: 

Lokomotivfyrbøder 127 Thomsen forklarer følgende: 
Lørdag den 22de ds. kørle han Tog 55, der ankom 

til Statsbanestationens Perron Kl. 743 Eftm.; her forlod 
han Maskinen og overgav denne til Lokomotivfyrbøder 
128 Østergaard, der førte Toget videre med Assistance af 
Pudser Lars Hansen. Thomsen kan som Følge deraf ikke 
oplyse noget om Uheldet. 

At ovenstaaende er i Overensstemmelse med Sand-
heden erkender jeg herved. 

Aalborg, den 24. Maj 1909. 

A. Thomsen. 

Fyrbøder Østergaard forklarer for Maskininspektøren: 

Lokomotivfyrbøder 128 Østergaard forklarer følgende: 
Efter at Statsbanen havde givet den nødvendige Til-

ladelse, blev Toget efter Togførerens Signal bakket tilbage 
til Statsbanernes Rangerhoved. Opholdet her blev af 
ganske kort Varighed, idet der umiddelbart efter Togets 
Standsning blev vist to grønne Flag fra Signalhuset, hvil-
ket betyder, at der maa køres frem. Toget kørte derefter 
frem. Efter at være ankommen til Statsbaner-
nes Sporskifte Nr. 92 gav Østergaard Signalet 
>Klar ti I I n dk ør se I«. Han s a a da, at Portør 
A de I s te n, d er sad n ede ved V i a d u k te n, re j s te 
sig og gav Haandsignalet •Kør frem«. Paa dette 
Tidspunkt kørte Toget langsomt med lukket 
R eg u I at o r; i del Øjeblik, der vistes fri Bane, gav Øster-
gaard Damp, saaledes at Toget forstærkede sin Fart nogel, 
dog ikke mere, end al en Man.d kunde springe paa Toget, 
hvilket Portøren sædvanligvis gør. I del Øje b I i k Lo-
kom ol i vel (Nr. 24) passerede Privatbanernes 
Spor krydsning, gav Portør Adelsten Fløjtesignalet 
•Stop,. Østergaard, der anede, at noget galt var paa • 

1' 
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Færde, ,·endte sig om, og han saa nu ikke 20 Alen fra 
sig en Tankvogn fulgt af andre Vogne komne ned imod 
Toget med temmelig stærk Farl. Da han kunde indse, al 
saafremt han ertcrkom Adelslens Stopsignal, vilde han 
have faaet Lokomoliv Nr. 24 og muligvis de forreste 
Vogne paakørte af Rangertogets Vogne, adlød han ikke 
Stopsignalet, men satte fuld Damp til for at komme saa 
langt bort fra Rangertogets Vogne som muligt. Det lykke-
des ham derved at redde Maskinen og de to forreste 
Vogne, hvorimod Togets tredie og fjerde Vogn paakørtes 
af Vognene. Da Østergaard saa, at Vognene tørnede sam-
men, lukkede han for Dampen og satte Vakuum-
bremsen haardt paa, saaledes at Tog 55 øjeblik-
k e li g s t a n d s e d e. 

Da Tog 55 kørte fra Statsbanernes Rangerhoved, be-
mærkede Østergaard Rangertoget, som holdt stille med 
Maskinen ved Vandkranen, og det faldt ham ikke ind, at 
Rangertoget vilde rangere før Tog 55 var kommen ind 
paa Privatbanegaarden. 

At ovenstaaende er i Overensstemmelse med Sand-
heden erkender jeg herved. 

Aalborg, den 24. Maj 1909. 
P. A. Østergaard. 

Fyrbøder Berthe/sen forklarer for Maskininspekløren: 

Lokomotivfyrbøder 123 Berthelsen, forklarer følgende: 
Lørdag den 22. ds., efter at Nibehanens Tog 55 var 

ankommen til Statsbanestationen, ca. Kl. 7!!! Eftm., holdt 
Berthelsen ved Prirnlbanernes Vandkran ved Remisen her 
for at tage Vand; medens Maskinen fik Vand bemærkede 
Berthelsen, at Tog 55 holdt paa Statsbanernes sydlige Ran-
gerhoved. 

Rangertoget bestod af 15-20 Vogne, og Berthelsen 
hørte, at Rangerlederen, Portør 48 Larsen, afkob1ede nogle 
Vogne, han mener 5 a 6. Efter at Maskinen havde faaet 
Vand, gav Rangerlederen Signalet til at slaa Vogne af (en 
kort og en lang Tone), og Berthelsen lystrede øjeblikkelig 
dette Signa), idet han formodede, at det denne Gang gik 
som sædvanlig, at der ikke vilde blive givet Indkørsel til 
Tog fi5 saa længe der blev rangeret i Togvejen. Ranger-
toget var svært, og Maskinen spillede flere Gange, hvorfor 
del varede en kendelig Tid, inden der var Fart i Ranger-
toget. Under denne Rangerbevægelse bemærkede Berthelsen, 
at Porlør Adelsten gav Haandsignalet •Fri Bane« fo1· Tog 55, 
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umidclelh:ut derefter ga,· Hangerlcderen, Larsen, Signalel 
,Stop« til Portør Adelsten. Larsen stod omtrent midi i 
Toget paa el Vogntrin, han vendte Ansigtet mod Adelsten, 
og han gav saavel Haandsignal som Fløjtesignal til denne, 
hvilket Adelsten ogsaa hemærkede, idet han straks efter 
gav Haandsignalel »Stop• mod Tog 55. Da Portør Lar-
sen saa, at hans Stopsignal var forstaaet af Adelsten, 
vendte han Front mod Rangermaskinen og gav Berthelsen 
Stopsignal, hvilket Berthelsen straks lystrede; men dette 
forhindrede ikke den afkoblede Del af Toget i at tørne 
mod Tog 55. Den forreste Vogn af den afkoblede Del 
var en Tankvogn med Skruebremse. Berthelsen bemærkede, 
at denne Skruebremse blev hetjent af Rangerlederens Med-
hjælper, efter at Rangerlederen havde givet Stopsignalet, 
og at Medhjælperen (Stationskarl Christensen) sprang af 
Tankvognen umiddelbart før Sammenstødet. 

Al ovenstaaende er i Overensstemmelse med Sand-
heden erkender jeg herved. 

Aalhorg, den 24. Maj 1909. 
C. Berthelsen. 

Portør Adelsten forklarer for Driftsbestyreren: 

Onsdag den 25. Maj blev der afholdt Forhør i Anled-
ning af Sporafløbet paa Aalborg G. Station den 22. s. M. 

Portør 44 Adelsten forklarer: 
Han havde Tjenestefrihed fra Kl. 1230 til 430, og der-

efter Tjeneste til Kl. H. Kl. ca. 7~ begav han sig ud til 
Ledet ved Statsbanestationen for at tage Tog 55 ind. Han 
forklarer, at han, naar han skal tage et Tog ind fra Stats-
banen, efterser Togvejen og om fornødent skifter Spor-
skifterne ret til den Togvej, der skal benyttes. Efter at 
have foretaget dette giver han, naar Toget nærmer sig, 
Signal til Fremkørsel. Han forklarer, at der plejer at 
blive givet Meddelelse fra Rangerlederen, saafremt der ran-
geres ved Stød fra Rangerhovedet, men der er ikke givet 
nogen fast Ordre desangaaende. Den paagældende Dag 
hentede Rangermaskinen, efter at Adelsten havde efterset 
og stillet Togvejen, nogle Vogne paa Overleveringssporet 
frn Stntsbanerne og gik med disse ud ad det ophøjede 
Spor (Rangerhovedel) mod Remisen. Stationskarl Chri-
stensen anmodede Adelsten om at skifte Sporskiftet til 
Overleveringssporet efter sig, men udtalte ved den Lej-
lighed ikke noget om, hvilke Rangerhevægelser, der 
skulde foretages. 

,, 
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Paa Forespørgsel erklærer han, al han som Ranger-
leder som Hegel vil lade Hangertogel vige for el fra Slats-
hanen kommende Tog. Han kan ikke opgive, hvilket 
Tog, Rangerloget ,·ed Vandkrnnen eller Nibetoget ved 
Statsbanernes Rangerhoved, der først salte sig i Bevægelse. 

Paa Forehold fastholder han, al han gav Indkørsels-
signal for Nibetoget umiddelbart efter, at Lokomotivføreren 
lul\'de givet Signal »Færdig til Indkørsel«, og at han umid-
delbart derefter gav Faresignal, men Lokomotivet var da 
i Ledet. 

Oplæst vedgaaet. 

P. C. P. Adelsten. 

Adelsten har ofte været Rangerleder paa Aalborg G. 
St. siden han i 1 H06 forflyttedes dertil, han mener ialt al 
have været Rangerleder i ca. 1/ø Aar. 

Portør Larsen forklarer for Driftsbestyreren: 

Portør 48 L. C. Larsen forklarer: 
Han havde Tjeneste fra Kl. 3 Eftm. til Kl. 12 Nat 

den paagældende Dag efter at have haft fri fra Kl. 3 Em. 
den foregaaende Dag. Han har i forskellige Perioder væ-
ret beskæftiget ved Rangeringen paa Aalborg G. St. iall i 
ca. 5 Maaneder · som Medhjælper og ca. 1 Maaned som 
Leder. Han bemærker, at han som Rangerleder efterseer 
Sporskifterne og om fornødent giver Ordrer til at stille 
dem rigtigt, derefter eventuelt frakobler Vogne og giver 
Signal til Rangeringen, forsaavidt der ikke er et Tog i 
umiddelbar Nærhed af de Spor, hans Vogne skal passere. 
Den paagældende Dag kørte han umiddelbart efter Tog 68 
ud for al tømme Overleveringssporet fra Statsbanerne for 
de her hensatte Vogne, ved hvilken Lejlighed han passe-
rede Sporet fra Statsbanen. Vognene blev trukne ud paa 
Rangerhovedet, og han har ikke ved denne Lejlighed lagt 
Mærke til, at Portør Adelsten befandt sig ved det engelske 
Sporskifte. 

Han har ofte haft den saakaldte Togtur, og mener, at 
Reglen er den, at der, naar et Tog skal tages ind, fra Ranger-
lederen, saafremt der rangeres i Nærheden af Togvejen, 
gives den Portør, der skal tage Toget ind, Signal til naar 
dette kan ske, allsaa naar Rangeringen stoppes. Dette 
gælder dog kun, naar Rangermaskinen befinder sig mel-
lem Luftbroen og Remisen for at slaa Vogne af ned mod 
Stationspladsen, altsaa over Togvejen. 
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Efter at Maskiiwn og Vognene vare komne ud paa 
Ha11gprh0\·1•det, \'ildl• Lokomoli\'føreren tage Vand v<•d 
Vandkmncn, delte tog ca. a :\linutter, han saa ikke paa 
sil Uhr, men skønner, al det tog saa lang Tid. Oa Vand-
lagningen var endt, koblede Larsen nogle Vogne - 8 -
fra og gav Signal Nr. 87 (Signal til at slaa Vogne af). 
Han befandt sig da i den indvendige Side af Kurven, og 
tog, efter at Igangsættelsen rnr sket, Plads paa Trinet af 
en P-Vogn. Under Kørslen paa det stigende Spor gik det 
kun meget langsomt, og Lokomotivet døjede med at magte 
Toget; under dennt• Kørsel hørte Larsen Nibetoget fløjte 
Afgang fra Hangerhovedet og saa det umiddelbart eller ved 
Siden af sig, og han skønnede nu, at der kunde være 
Fare for Sammenstød, hvorfor han fløjtede »Stop« og 
søgte at henlede Adelstens Opmærksomhed paa Faren; 
dette lykkedes dog først umiddelbart efter at Adelsten 
havde givet Indkørselstilladelse til Nibetoget. Han be-
kræfter, al Signalet til Indkørsel er givet i umiddelbar 
Fortsættelse af Lokomoth·førerens Signal »Færdig til Ind-
kørsel«, og at Faresignalet fulgte umiddelbart efter Ind-
kørselssignalet. 

Paa Forehold hævder Larsen, at det ikke er nogen 
Regel, al Rangerlederen meddeler Togturen, naa1· der skal 
rangeres med Stød over Togvejen, men at det nok kan 
hænde, at Rangerlederen, naar han ser, at Togturen gør 
Mine til at skifte del engelske Sporskifte for at tage Toget 
ind, siger til denne om al vente lidt, medens han slam· et 
Par Slag endnu. 

Han ønskt•r tilføjet, at Adelsten den paagældende Af-
ten log Toget ind uden al forandre noget i den Sporstil-
ling, som Larsen havde givet Portør Nielsen Ordre til, 
hvorved Larsen ikke var blevet varskoet om, at Toget 
vilde blive taget ind. 

Oplæst vedgaaet. 

48 L. C. Larsen. 

Ool'rporlør Kjeldsen forklarer for Drifl!ibestureren: 

Pladsoverportør Kjeldsen forklarer: 
Han instruerer Pladspersonalet om deres Tjeneste, og 

han hævder, al han har instrueret dem om, al Rnngerin-
gen skal vige for Togene, naar det da ikke er nødvendigt 
at lad!' Hangcringe11 gaa forud. Hans Instruktion til Per-
sonall'l er altid mundtlig. Han havde Tjeneste paa del 
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Tidspunkt, da Sammenstødet skete, men befandt sig paa 
Kontoret. 

Paa Forespørgsel forklarer han, al del maa være Ran-
gerlederens Sag at skønne over, om det er nødvendigt al 
lade Rangeringen gaa forud for Togene. Han mener ikke, 
al der den paagældende Aften var Anledning til at lade 
Rangeringen gaa forud. 

Indsættelsen af Vognene paa Spor 6 kunde godt have 
været foretaget, selv om man havde ladet saavel Tog 55 
som Tog 18 komme ind. Yderligere har han intet at be-
mærke til de af Portørerne afgivne Forklaringer. 

Oplæst vedgaael. 

L. Kjeldsen. 

Furbøder Østergaard forklarer for Driftsbestyreren: 

Aar 1909 den 2. Juni afgav Lokomotivfyrbøder Øster-
gaard yderligere følgende Forklaring for Driftsbesly1·eren: 

Østergaard fastholder, at han ved Sporskifte 92, 
hvor han gav Signal » Færdig til Indkørsel«, ikke havde 
stærkere Fart, end at han med Lethed kunde 
~ave standset Toget inden Sporskiftet, hvis der 
ikke var blevet vist Ret. Han lukkede allerede af for Dam-
pen, da han passerede det sidste engelske Sporskifte, og 
salte samtidig Vakuumbremsrn noget i Virksomhed. Han 
forklarer, al han, første Gang han ga,· Signal »Færdig til 
Indkørsel«, fik Svar fra Portør Adelsten: »Indkørsel«, 
medens denne blev siddende, og da han ikke var tilfreds 
med dette Signa), gav han en Gang til Signal » Færdig til 
Indkørsel«, hvorefter Portør Adelsten, der sad sammen med 
Po1·tør Nielsen, rejste sig op og gav Indkørselssignal saavel 
med Haanden som med Fløjte. Stopsignalet fik Østergaard 
først, da han var i lndkørselssporskiftet (Sporskifte 10), og 
da kunde han ikke standse Toget saa hm·tigt, at et Sam-
menstød med Lokomotivet kunde undgaaes. 

Da Østergaard kørte fra Rangerhovedet paa Stats-
banerne, lagde han slet ikke Mærke til Rangertogel. Først 
da han havde kørt noget, under hvilken Kørsel han maa 
se efter Sporskifteviserne og Rangersignalerne paa Stats-
banestationerne, opdagede han Hangerlogel, men hævder 
bestemt, at Rangertogel da holdt stille med Maskinen i 
Nærheden af Vandkranen. 

Østergaard forklarer, at han ikke respekterede del oven-
for nævnte Stopsignal, da han var klar over, al han ikke 
kunde standse før del engelske Sporskifte, hvorimod han 
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mente, al han ved al sælle Farten op mulig kunde mrn al 
bjærge sil Tog over, da han havde bemærket, al Stations-
karlen bremsede Tankvognen. 

P. A. Østergaard. 

Portør Adels/en og Portør Nielsen forklarer for 
Driftsbestyreren. 

Torsdag den :-i. .Juni afhørtes paany Portør 44 Adel-
sten, og tillige Portør 22 Nielsen, begge af Driftsbestyreren 
og samtidig. 

Foreholdt, at han skulde have vist Het for Nibetoget, 
medens han sad ned, erklærer Portør Adelsten, at han ik~e 
har givet et saadant Signal i siddende Stilling, og paa Fore-
hold erklærer han, al han kun har givet Signal for Nibe-
toget med Armen og ikke tillige med Fløjte. 

Portør Nielsen erklærer, at han sad sammen med Adel-
sten under Luftbroen, medens Adelsten ventede paa Nibe-
toget. Paa Spørgsmaal til ham, om han kan er k I ære, 
at Adelsten ikke har givet Signal for Nibetoget 
i siddende Stilling, svarer han ja, ligesom han 
ogsaa bekræfter, at Adelsten ikke har givet 
noget Signa I med F I øj ten. Han udtaler, al han, 
der var bekendt med, at der skulde rangeres 
med frakoblede Vogne, ikke har gjort Adelsten 
bekendt hermed. 

Nielsen erklærer, at Nibetoget ikke gav sit Signa) 
»Færdig til Indkørsel«, før Lokomotivet havde passeret 
alle tre Sporskifter 91, 92 og 94 paa Statsbanestationen. 
0 m R a n g e r t o g e t v a r i B e ,. æ g e I s e e 11 e r ej, l a g d e 
han ikke Mærke til 1 og havde overhovedet ikke 
haft sin Opmærksomhed henvendt paa dette. 

Adelsten er enig med Nielsen forsaavidl angaar Sted-
angivelsen for Nibetogets Signal » Færdig til Indkørsel«. 
H a n v a 1· k l a r o v e r, a t R a n g e r t o g et v a r i B e v æ-
g els e mod det engelske Sporskifte, men mente sig 
berettiget til at gaa ud fra, al det blev standset i god Tid, 
da der ikke var givet ham Meddelelse om, at der skulde 
rangeres med disse Vogne, før Nibetoget blev lukket ind, 
og paastaar, at det er Skik, at en saadan Undenetning 
bliver given, uden at det dog kan siges, al det er 
e n fa s t R eg e I. 

Nielsen har aldrig faael nogen Undenelning om et 
saadant Forhold. Han har efter Omgang haft Togtur siden 
Midten af April Maaned i Aar. Han har, naar der har 
været rangeret over Tog veje n, I adel R a n ger-
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lederen givet sig Tilladelse til al lukke Toget 
ind, forinden han har givet Signal til Toget. 

Portør Nielsen udtaler iøvrigt, at han ofte~ har næret 
Betænkelighed ved den 'Maade, hvorpaa der bliver rangeret 
i Togvejen lige før Togenes Indkørsel, og at Forholdene i 
den Henseende her er vidt forskellige fra Forholdene i N. 
Sundby H. 

P. C. Adelsten. T. C. V. N,ielsen. 

Portør Nielsen ønsker i Anledning af sin 
ovenfol' givne Forklaring om, at han, naar han 
har haft Togturen, har ladet Rangerlederen give 
sig Tilladelse til at tage Togene ind, tilføjet, 
at dette dog ikke skal forstaas saaledes, at han 
a li id ha 1· indhentet Ranger lederens Ti li ad e 1 se. 

T. C. V. Nielsen. 

Pudser Hansen forklarer for Driftsbestyreren: 

Samme Dag afhørtes Pudser 166, L. Hansen. Han 
forklarer følgende : 

Da Tog 55 var ankommen til Statshanestationen, tog 
han, efter Ordre fra Maskinafdelingen, Plads paa Lokomo-
tivet for at gøre Tjeneste som Fyrbøder til Aalborg G. Da 
Toget rykkede ud paa Hangerhovedet, spurgte han Øster-
gaard, om han maatte have Lov til at springe af Toget, 
naar det kom ud for Privatbanernes Kulgaard, for al skyde 
Genvej over Hegnet og have skiftet Tøj til Maskinen kom 
ned til Remisen. Han skulde nemlig have Nattjeneste og 
skulde derfor modtage Maskinen ved Kulgaarden og rense 
Røgkammer og Fyr. Østergaard gav Tilladelse til, at Han-
sen maatte forlade Maskinen paa ovennævnte Sted, og Han-
sen var altsaa ikke med, da Toget kørte ind paa Aalborg 
G., og ejhelle1·, da der blev fløjtet »Færdig til Indkørsel«. 

Oplæst vedgaaet. 
L. C. Hansen. 

f)Jrbøder Østergaard forklarer for Maskininspektøren: 

Idet det foreholdtes Lokomotivfyrbøder Østergaard, at 
Portørerne Adelsten og Nielsen begge benægte Rigtigheden 
at' Østergaards Forklaring om, at Adelsten har givet Øster-
gaard Signal til Indkørsel for Tog 55 den 22. f. M. til Aal-
borg Godsstation i siddende Stilling, og at Adelsten, umid-
delbart efter at have bemærket Østergaards gentagne Ind-
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kørselssignal, gin· Fløjtesignalet »Kør frem«, erklærer Øster-
gaard følgende: 

,.Jeg fastholder min første Erklæring, idel jeg gentager, 
at I orlør Adel~ten sad ned ~ed Luftbroen paa en af Søj-
lern~s Sokler, tilsyneladende i Samtale med Portør Nielsen. 
Da Jeg_fl øjtede 1!1dkørsel første Gang, blev Adel-
s len siddende, idel han rakte en Arm ud til 
Siden, ~g da. jeg ikke vilde tage delle Signal for gode 
Varer, lløJt~de Je~ aller ~igna~et »Fæ~dig til Indkørsel«, og 
~d~lslen reJste sig da, gik nudt ud 1 Sporet og gav sam-
hd1g Haandsignalet og Fløjtesignalet ,Kør frem«. Østergaard 
erklærer, at en Del af Banernes Personale er Vidne til 
delle, idet begge Portørerne have talt med flere Funktio-
nærer om den paagældende Situation, og lige overfor disse 
erklæret, at det forholder sig som ovenfor anført. 

Østergaard erklærer endvidere at han til enhver Tid 
er villig til at aflægge Ed paa ove:1slaaende Forklaring. 

Paa 1_nit Spørgsmaal til Østergaard, om han var alene 
paa Maskmen, svarede Østergaard saaledes: ,Ja, Natpudser 
Lars Hansen bad mig om Tilladelse til at forlade Maski-
nen, d_a denne var paa Statsbanernes Rangerhoved, ret ud 
for Privatbanernes Kulgaard. Paa Lars Hansens Spørgs-
maal svarede Østergaard: » Du skulde helst blive« men 
da Lars H~nsen derpaa ~varede? at han skulde skifte Tøj 
og ge_rne vtlde være hurtig færdig for al kunne lage imod 
Maskmen, m~ar denne kom ned til Vandkranen og Fyr-
graven, gav Jeg ham Tilladelse, idet jeg betragtede den 
Kørse_l, der nu var tilbage, som Rangering; og da jeg vidste, 
al mm Vakuumbremse var i Orden saavel for Maskine 
som for Tende_r, nærede jeg ingen Betænkelighed ved al 
rangere Toget md som ene Fører, da Farten var ringe og 
Toget kun bestod af I> Vogne.« 

Al ovenslaaende Forklaring er i Overensstemmelse med 
den fulde Sandhed, erklærer jeg herved. 

Aalborg, den 5. Juni ·1909_ 
P. A. Østergaard. 

F!lrbøder Østergaard forklarer for Driflshesl!lreren: 

Dags Dato har jeg efter Driflsbestvrerens Ønske fore-
lagt Lokomoti,·fyrbøder Østergaard følgende Spørgsmaal: 

» Naar De under 5. ds. har forklaret, at der umiddel-
bart efter Sammenstødet den 22. f. M. af llere af Banens 
Funktionærer blev talt om Aarsagen til Snmmenstødet og 
d~ nær.?1ere. Omslæn?igheder ved delte, og al der blandt 
disse f unkhonærer ikke herskede nogen LI enighed eller 
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Tvivl om, at Indkørselssignalet blev givet af Portør Adel-
sten i siddende Stilling, ligesom Adelsten overfor disse 
Funktionærer heller ikke benægter Higligheden af denne 
Paastand, saa spørger jeg nu Dem, Fyrbøder Østergaard: 
Kan De nævne Navne paa disse eller en Del af disse Funk-
tionærer, der have talt om dette Æmne?« 

Østergaard erklærer da følgende: 
Umiddelbart efter Katastrofen og efter at Maskininspek-

løren var kommen tilstede, løb en Del Funktionærer paa 
Maskininspektørens Opfordring ud i Værkstedet for at samle 
Tallier, Dunkrafte og andet Væ1·ktøj sammen til Rydnings-
arbejdet. Under dette Arbejde blev der talt mellem os 
Funktionærer om Katastrofen og de nærmere Omstændig-
heder ved denne. Min Udtale l se om, a t In dk ør se 1 s-
s i g n al et var blevet givet af Portør Adelsten i 
~iddende Stilling, blev ved denne Lejlighed 
ikke benægtet hverken af Adelsten eller Nielsen. 
Ved denne Lejlighed var følgende Funktionærer til Stede: 

Lokomotivfører lngm. Jensen, Fyrbøderne Østergaard 
og Berthelsen samt Portørerne Adelsten, Nielsen og Lar-
sen: under Arbejdet indfandt Kedelsmed Voigt og Maskin-
arbejder Frier sig, men hvor mange eller hy01• faa af disse 
Funktionærer, der have hørt ovenstaaende Udtalelser, kan 
jeg ikke udtale mig om. 

Jeg kan imidlertid forsikre, at da jeg rJa Dage efter 
kørte Tog 54, stod Adelsten paa Maskinen, og vi drøtlede 
atter Spørgsmaalet om Katastrofens Aarsag, og da jeg 
ved denne Lejlighed freinhævede, at Adelsten 
vel nok kunde erindre, at han sad ned og ga,· 
Indkørselssignal, rejste Adelsten ingen Protest 
mod denne P a as tand. Denne Samtale overværedes af 
Lokomotivfy1·bøder A. Thomsen, der sikkert Yil være villig 
til at bekræfte min Udtalelse. 

Aalborg, den 7. Juni 1909. 
P. A. Østergaard. 

Under Afhøringen af Østergaard udtalte denne den 
Formodning, at han ikke antog, at Portør Adelsten Yilde 
benægte Rigtigheden af hans Forklaring, hvis han i el nvl 
Forhør blev konfronteret med Østergaard. · 

.Jeg tillader mig derfor at foreslaa, al de paagældende 
Funktionærer afhøres samlede. 

Aalborg, den 7 .. Juni 190H. 
P. Nyemann. 
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,\laskinarbcjder Frier 111. /1. forklarer for Maski11i11.~p,·klørm: 

Maskinarbejder Frier erklærer paa Forespørgsel, al han 
ikke har talt med nogen af Banens Funktionærer om, hvor-
vidt der ble,· givet Indkørselssignal til Tog 55 den 22. r. 
M. af Portør Adclslen i siddende Stilling, ligesom han hel-
ler ikke har hørl nogen omtale delte Spørgsmaal. 

Paa Forespørgsel erklærer Lokomotivfører lngm . .Jen-
sen, der tilfældig Yar tilstede, da Havariet skete, al han 
umiddelbart efter begav sig Lil Værkstedet $ammen med 
Portør Adelslen og Stalionskarl Nielsen for at hcnle del 
nødYendigc Værktøj til Hyclningsarbejdet, og at der paa 
denne Tur udspandt sig følgende Samtale mellem ham og 
Portør Adelsten : 

lngm. Jensen spurgte: »Hvem rangerede Østergaard 
ind?« 

Adels len svarede: » Det gjorde jeg.« 
J.: » Der ble,· da gi vel Østergaard Indkørselssignal'?« 
A.: ».Ja.« 
lngm. Jensen erindrer ikke me1·e af Samtalen, idel han 

mener, al de Ytringer, der ellers faldt ved denne Lejlighed, 
var ar unclerordnl'l Betydning, da det for ham vat· Hoved-
sagen, al der var visl »Fri Indkørsel«. Hvorvidt denne 
lndkørselstilladelse blev givet af Adelslen slaaende eller 
siddende, erindrer ,Jensen ikke al have hørt nogen Ud-
talelse om. -

Paa Forespørgsel erklærer Fyrbøder 12:J, Berthelsen, 
der nævnte Allen rangerede med Lokomotiv Nr. 17, al han 
ved omtalte Lejlighed ikke har hørl nogen Ytring falde 
om, hvorvidt Indkørselssignalet blev givet af Portør Adel-
slen siddende eller slaaende. Paa videre Forespørgs<.>l er-
klærede Berlhelsen, at det forekommer ham - dog lør 
han ikke udtnle sig med aldeles Bestemthed -, al der fra 
Tog 55 ble\' giYel Signalet » Færdig til Indkørsel« 2 Gange. 
I hvert Tilfil'lde er Herlhelsen sikke1· paa, at Signalgiveren 
spr:mg midt ud i Sporet og Yisle » Ret«. 

Loko111otiYfyrhøder Thomsen forklarer følgende: 
Da Thomsen den 25. Maj køl'le Tog 54 med Øster-

gaard som Fyrbøder, kom Adelsten paa Maskinen uden 
noget egentligt Ærinde, og da han saa Østergaard, tallt 
han med denne om Katastrofen den 22. Maj. Østergaard 
bemærkede da til Adelsten: » Du sad jo ved Viadukten, da 
jeg fløjtede første Gang, og der gav Du mig Haandsignal, 
som jeg ikke vilde respektere, da jeg tænkte: Det er svært, 
saa han er doven, at han ikke gider rejse sig«. 

·! 
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Denne Bemærkning blev ikkl• modsagt af 
Adelsten. 

Ovenstaaende Forklaringer, afgivne 
Funktionærer, fremsendes herved. 

af de hetræffende 

Aalborg, den 8. Juni 1909. 
P. Nyemann. 

Portør Nielsen forklarer for Driftsbestyreren: 

Aar 1909 den 8 .. Juni afholdtes atter Forhør af Drifts-
bestyreren i Anledning af Sammenstødet den 22. Maj. 

Portør 22, Nielsen, afgav følgende Forklaring: 
Den a f ham den 3. J u ni afgivne Er k 1 æ ri n g 

er al forstaa saaledes, at han ikke mindes at 
have set Adelsten give Signalet i siddende Stil-
l ing. . 

Han mener, at han, før han var i Forhør 
sammen med Adelsten paa Driftsbestyrerens 
Kontor, har hørt andre Funktionærer tale om, 
at der var givet 2 Gange Signal til Indkørsel, og 
at der var forlangt Indkørsel 2 Gange, men 
hvem det er, der har talt om det, kan han ikke 
mindes. 

Umiddelbart efter Forhøret traf han Fyrbøder Berthel-
sen, som udtalte til ham, at han ikke turde sige bestemt, 
om Nibetoget 2 Gange havde givet Signal til Indkørsel. 

Portør 22, T. C. V. Nielsen. 

Derefter afhørtes Portør Adelsten og Fyrbøder Øster-
1 

gaard sammen. 
Fyrbøder Østergaard forklarer, at han samme Aften, 

som Uheldet skete, ved Drejeskiven talte med Adelsten om 
han vidste, at Vognene var løse, da de kom ned mod del 
engelske Sporskifte. Adelsten benægtede delle og ~agde, 
at han kun mente, at Rangertoget kørte el Stykke tilbage 
for at afvente Nibetogets Indkørsel. Østergaard bemærkede 
da at han ikke havde set Vognene, og han sagde dernæst 
til 'Adelsten, al han (A.) havde jo siddet ned og vist »Rel«, 
da Indkørselssignalet blev givet første Gang, og al Adelsten 
først havde rejst sig og gentaget sit Signal, da Østergaard 
havde gentaget sit Signal ,,, Færdig til Indkørsel«. I) e tt e 
benægtede Adelsten ikke. Herefter sagde Østergaard 
til Adelsten, at de jo, naar de kom i Forhør, maalte holde 
sig til denne Forklaring, da Sandheden jo skulde frem. og 
delte var Adelsten fuldstændig enig med ham i. 
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Adelsten kan erindn-, at han havde en Samlale med 

Øsll'rgaard, uden dog al turde paaslaa, al den fandt Sted 
ved Drejeski\'en, men han kan ikke mindes, a der 
har værel lait om, hvor mange Gange der har ,·æret ivet 
Indkørsel. 

Gjorl bekendt med den af Fyi·bøder Thomsen ati ivne 
Forklaring om en Samtale mellem Østergaard og Ad sten 
paa Lokomolivet for Tog 54 den 25. f. M., udtalte han, 
at han mindes, at Østergaard den paagældende Dag! Yin-
kede ad ham, og at han da sprang op paa Lokomoti\'el 
til denne. De talte sammen om Katastrofen, men han 
kan ikke erindre, hvorledes Ordene faldt. 

Han forklarer, al han, da han en Dag hørte, at yr-
bøder Østergaard havde afgivet Erklæringen om, al der 
var afgivet Indkørselssignal 2 Gange af Adelsten, først sid-
dende og dernæst staaende, straks gik ind til Forstan 
paa Aalborg G. og meddelte dette og samlidig benægtede 
ligheden af denne Beskyldning, da han frygtede for, a 
skulde tlive betragtel som Skødesløshed fra hans Si al 
sidde ned og give Indkørsel. 0 m dette Punk l I ia r 
der ,·æret talt meget mellem Personalet ind· 
des, og bl.a. ogsaa mellem Adelsten og Niel 

P.A. Østergaard. P. C. P. Adelsten. 

I 

., 

AA1.1101u. PoLITTKAMMEn. 
POLITISTATIONEN. 

Rapport vedrørende Rangerobeidet paa Aalborg Station 
den 22. -Maj d. A. 

--+--

Fredagen den 2.1 . .Juli HJ09. 
I Anledning af vedlagte, med Skrivelse af 13. d. ~I. 

fra Nordjyllands forenede Privatbaner hertil fremsendte 
Sag vedrørende et Rangeruheld paa Aalborg G._ Station den 
22. Maj d. A. har Banerne underhaanden herhl fremsendt 
hoslagte Situationsplan over Jernbanenettet paa Aalborg 
Station, paa hvilken Plan det paagældende Rangertog og 
Nibetoget, mellem hvilke Sammenstødet fandt Ste~, er~ 
indtegnede med rød Farve. Sammenstødet fandt ~ted 1 
del paa Planen betegnede saakaldte engelske S~o~sktfle. 

Efter Tilsigelse mødte Portør 48 Lars Chnshan Lar-
sen, født den 4. November 1879 i Flejsborg Sogn, Aars og 
Slet Herreder, Bopæl Bredegade Nr. 16, 2. Sal. . . 

Han nægter sig tiltalt og straffet. Han ~ar si~en Jum 
Hl03 været ansat ved Privatbanerne og har JæYnhg været 
beskæftiget som Rangerleder paa Aalborg Station. 

Medens han den 22. Maj d. A. ca. Kl. 7,;!2 Em. holdt 
med et Rangertog i Nærheden af Drejeskive.n, saal~des 
som paa Planen betegnet, lagde han Mærke hl, at Nibe-
toget (Tog Nr. 55) kørte ind til Slationsperronen og ca. 2 
Minutter derefter lilhage til RangerhoYedel, saaledes som 
hetegnel paa Planen. 

Rangertoget bestod al' et Lokomotiv og ca. 18 læss.ede 
Vogne, og det var Komparentens Opgaye :tl rangere disse 
Vogne hen igennem del engelske Sporskille, saaledes al 
de 8 forreste Vogne kom paa et Spor (Spor 6) og Resten 
pna el andet Spor (Spor :\). . 

Del var Komparentens Plan al lade denne Rangering 
foregaa ved Stød, d. v. s. Vognene fr?kohlcs Toget, Toget 
sættes i Bevægelse ved, at Lokomoh,·et skyder Vognene 
l'ornn sig, og naar Hastigheden er stærk nok, standses 
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Lokomotiwt, medens de frakohlede Vogne fol'lsællr Be-
vægelsen fremad med den opnaaede Hastighed, som fler-
haanden aftager, indtil de frakoblede Vogne standser 

Efter al Lokomotivet hanle taget Vand ved ·111<1-
kranen, gav Komparenten Signal til Lokomotivføl'er Lil 
al sætte Rangerloget i Bevægelse, efter al Kompal' ·nten 
fol'inden havde frakoblet de 8 Vogne, og givet Sign l til 
Rangel'ing ved Stød. Komparenten var vidende 01 , at 
Nibetoget ogsaa skulde passere del engelske Sporskift~. og 
to Tog kan ikke samtidig passere Spol'skiftet, menf han 
men le sig herelligel til at gaa ud fra, al der ikke' blev 
gh·et Indkørselssignal til Nibetoget, mens Hangerlogel var 
i Bevægelse henimod Skæringspunktet. Det var n mlig 
den Portørs Opgave, som skulde rangere Nibelogett ind 
(»tage Nibetogel ind•), nemlig Portøl' Adelslen, der optoldt 
sig ved Lufthroen, al søl'ge fol', at Nibetoget uhi dret 
kunde passere del engelske Sporskifte, og del var fø gelig 
denne Portørs Pligt ikke at gh·e Indkørselssignal l,Fri 
Bane« til Nibetoget, forinden han havde forvisset sig om, 
al der ingen Fare var forbunden med Passagen ge nem 
Sporskiftet, d. , .. s. forvisset sig om Rangertogets Bev gel-
ser og taget Hensyn til dem. Umiddelbart efter, at an-
gertoget Yar sat i Bevægelse henimod Sporskiftet, ørle 
Komparenten Nibetogels Fremkørselssignal (kort Fløjtet ne), 
og han lagde derefter ikke Mærke til Nibetoget, før pette 
med stærk Fart kørte op ved Siden af Rangertoget, tl. v. 
s. ved Sporskifte 91 ; Komparenten opholdt sig m t i 
Hangertoget i Kun·ens indvendige Side mod Øst. ens 
Nibetoget passel'ede Rangertoget, hørte Komparente1 , at 
Nibetoget gav Signalet »Færdig til Indkørsel« (kol'l og ang 
Fløjtetone), og Komparenten skønnede nu, at der paa 
Grund af Nibetogets Fart val' Fare fol' Sammenstød · ed 
Hangel'loget i det engelske Spmskifte, og han gav d rfor 
Fal'esignal vendt imod Adelsten. Denne maa imidl rtid 
have overhørt Fal'esignalel, thi han besval'ede Nibet gels 
Signa! » Færdig til Indkørsel« med at give Signal Fri 
Bane« ved med Front mod Nibetoget al udstrække den 
ene Arm vandret. Komparenten var nu klar ovel', at. der 
val' overhængende Fare fol' Sammenstød, og han fort atte 
derfor med Faresignalet. Lokomotivet for Range!' gel 
standsede, men de frakoblede Vogne fortsatte Bevægisen 
henimod Sporskiftet, og skønt Stationskal'] Christensen, der 
opholdt sig i den forreste af de løsslupne Vogne, hrem ede 
af fuld Kraft, kunde han ikke standse Vognene fod den 
Sporskiftet. Portør Adelsten havde ogsaa opdaget ~m-
parenlens vedvarende Faresignal, thi umiddelbart efle~ at 
han hanle g;vel s;gnal ,Fr; Bane• for•ndrede lrnn (;g. 
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nalel til Faresignal ved at række hegge .\rmenr i Vejret: 
om Adelsten ogsaa ga\' Faresignal med Fløjlen, lagdr 
l{ompiu-enten ikke Mærke til. Nibelogels Lokomotivfører 
l'cspckterrdc ikke Stopsignalet, men satte Fal'ten yderligere 
op. rimeligvis for at slippe igennem del engelske Sporskifte 
før de fraslaaede Vogne. Delte lykkedes imidlertid ikke, 
idel disse Vogne ramte Nibetoget omtrent midt paa, efter 
al Lokomotivet og et Par Godsvogne var slupne forbi. 

Et Par af Nibetogets Vogne væltede helt og et Par andl'e 
kom af Spol'et; derimod blev ingen af Rangertogets Vogne 
afsporede, men den forreste Vogn - en Petroleumstank-
,·ogn - blev en Del beskadiget ved Sammenstødet ligesom 
der spildtes en Del af Indholdet. Ingen Mennesker kom 
til Skade. Skaden kan vel anslaas til i det hele 1000-
1500 Kr. Komparenten bemærker~ at der ikke el' givet 
særlige Regler eller har ud\'iklet sig nogen bestemt Praksis 
for, hvorledes Rangeringen skal foregaa, naar der kan 
ventes Tog. Undertiden viger Rangeringen for indgaaende 
Tog, undertiden gaar Rangeringen forud for Toget. Det 
afhænger ganske af, hvad der af Personalet anses for 
mest hensigtsmæssigt i hvert enkelt Tilfælde. Det Perso-
nale, . der betjente Rangertoget, bestod af Komparenten som 
Rangerleder, Lokomotivfyrbøder Bertelsen som Lokomotiv-
fører og Stationskarl Christensen, del' skulde bringe de 
frakoblede Vogne til Standsning, naa1· disse havde naaet 
Bestemmelsesstedet, samt Portør 22 Nielsen, der opholdt 
sig ved det engelske Sporskifte efter at have rettet Spor-
skiftet til det paagældende Spor (Spor 6) for de frakoblede 
Vogne. 

Derefter mødte Pol'tøl' Nr. 44 Peder Christian Peder-
sen Adelsten, født deri 4. Oktober 1878 i Sdr. Kongerslev. 
Han har Bopæl Rosenlundsgade Nr. 11, St., nægter sig til-
talt og straffet og har været ansat ved Privatbanerne siden 
Hl02. Han har jævnlig gjort Tjeneste ,·ed Rangering. 
Foreholdt Sagen forklarer han, at det var hans Tjeneste 
al rangere Nibetoget, der holdt ved det sydlige Ranger-
hoved, ind igennem del engelske Sporskifte, og Kompa-
renten havde i den Anledning taget Plads under den paa 
Planen betegnede Luftbro for at afvente Nibetogels Komme. 
Toget maalte ikke køre igennem Sporskiftet, føl' Kompa-
renten havde givet Lov dertil. Nibetoget gav Signa! » Fær-
dig til Indkørsel,, da Lokomotivet befandt sig omlr. ved 
Sporskifte Nr. 94, Komparenten besvarede Signalet ved al 
gi\'c Signal »Fri Bane«, hvilket skele paa den Maade, al 
han rejste sig op fra sin siddende Stilling, vendte Front mod 
Nih<>loget og rakle højre Arm vandl"<'l ud til Siden. Kom-
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parenlen ha\'clc vel, forinden han gav Nihetoget Lov til 
lndkorsel, lagt Mærke til, al Hangerlogel, der havde op-
holdt sig ved Vandkranen, samtidig med Niheloget var i 
Be,·ægelse henimoo del engelske Sporskifte, men han an-
tog, at Rangertoget vilde standse saa betids, al derj var 
sporfrit fo1· Nibetoget, d. v. s. vente med Hangeringen over 
det engelske Sporskifte indtil Nibetoget havde passeret 
dette. Komparenten forklarer nærmere, at han jævnlig 
har udført samme Tjeneste som Portør Larsens i næn-æ-
rende Tilfælde, og Komparenten har altid, naar han run-
gerede som Rangerleder og vidste, at et Tog kunde ventes, 
konfereret med Portøren ved del engelske Sporskifte (ham 
der skulde lage Togene ind) om hvad der var del mest hen-
sigtsmæssige i hvert enkelt Tilfælde, enten at tage Togene 
ind først, eller lade Hangeringen gaa forud. Komparenten 
erkender imidlertid, at der ikke er givet nogen Regel eller 
udviklet sig nogen bestemt Praksis om, at en saadan 
Konference skulde linde Sted, forinden der blev ran~eret 
ned over Togvejen. Komparenten var uvidende om at 
nogle af Vognene i Rangertoget var frakoblede, og atl der 
skulde foregaa Rangering ved Stød. En saadan Rangering 
vilde Komparenten ikke have foretaget over Togvejen saa 
nær ved Togtid som sket, navnlig ikke naar et Tog hold~ved 
Hangerhovedet klar til Indkørsel, uden i Forvejen at ij.ave 
underrettet vedkommende Portør ved det engelske Spor-
skifte. Af Forsigtighedshensyn vilde han underrette yed-
kommende Portør, men han maa erkende, at det ikke er 
paabudt, at saadan Underretning skal finde Sted. Han 1har 
ikke set, hvilket Tog der først satte sig i Bevægelse mod 
Sporskiftet. · 

Foreholdt Lokomotivfyrbøder Østergaards (Lokomoti ,._ 
føreren paa Nibetoget) Forklaring om, at denne 2 Gange 
har givet Signal »Færdig til Indkørsel«, bemærker Kom-
parenten, at han ikke har hørt mere end et Signal,, og 
dette Signal blev som bemærket givet omtr. ved Sporskifte 94. 
Komparenten bes,•arede Signalet med , Fri Bane« ipen 
uden Fløjtesignal. Komparenten har ikke lagt Mærke til 
noget usædvanligt ved Nibetogels Fart. Komparenten !har 
ikke bemærket, at Portør Larsen har gh·et Faresignal,, før 
Komparenten gav Signa! »Fri Banec, men umiddelbart 
efter, al Komparenten havde afgivet sit Sign~!, opdagede 
han Larsens Fart>signal, og han gav straks Stopsignal Lil 
:'l:ihelogel, der da eller Komparentens Skøn befandt sig ca. 
ved Sporskille Nr. 10. Det er muligt, at Nibetogels Fart 
har været saa stærk, al del ikke har været muligt at 
standse del forinden det engelske Sporskifte og derved 
l'orhindn• Sammenstødet med de frakoblede Vogne i ~an-
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gerloget. Nihetogets Lokomotivfører tog i h verl Fald ikke 
Hensyn til Stopsignalet, men fortsatte Indkørslen som af 
Portør Larsen forklaret. Komparenten ønsker tilføjet, al 
det er Kotume at lade Rangertoget standse i Nærheden af 
det engelske Sporskifte, særlig naar Tog kan ventes, og 
navnlig ikke foretage Frakobling af Vogne saa nær Dreje-
skiven, som sket i nærværende Tilfælde. Dette vil han 
kunne godtgøre ved Udsagn fra ældre Rangerledere, og 
han nævner i saa Henseende Portørerne Elmeskov og 
Gundestrup. 

Kontinuation den 26 . .Juli 190!}. 

Portør Nr. 22, Thomas Christian Villiam Nielsen, født 
den 21. November 1879 i Taars Sogn, Bopæl Christians-
gade Nr. 55, 2. Sal, mødte og forklarede. 

Han har været ansat ved Privatbanerne siden 1 H06 og 
har gjort Tjeneste ved Aalborg Station siden April d. A. 
og har undertiden været beskæftiget som Medhjælper ved 
Rangering. Ved den paagældende Lejlighed havde han af 
Portør Larsen, der var Rangerleder, faaet Ordre til at ind-
stille Sporene i det engelske Sporskifte, saaledes at nogle 
frakoblede Vogne i Rangertoget kunde gaa ind paa Spor 
6, og han var vidende om, at Rangeringen skulde foregaa 
ved Stød igennem det engelske Sporskifte. Efter at have 
udført Ordren, tog han Plads under Luftbroen sammen 
med Adelsten. Komparenten havde ikke faaet nogen Ordre 
af Larsen til at underrette Adelsten om, al der skulde fore-
gaa Rangering ved Stød, og Komparenten var uvidende 
om, al Larsen vilde lade Rangeringen foregaa uden Hen-
syn til Nibetoget. Komparenten hørte Nibetogets Indkør-
selssignal, efter al Lokomotivet havde passeret alle Spor-
skifterne 91, 92 og 94, og han har kun hørt el Indkør-
selssignal. Portør Adelsten besvarede straks Signalet, idet 
han sprang ud midt i Sporet og gav Signal med Haanden 
,Fri Banec. Umiddelbart efter opdagede Komparenten, al 
Portør Larsen gav Faresignal med Hænder og Fløjte. Kom-
parenten har ikke lagt Mærke til, at Larsen har givet Fare-
signal, før Adelsten gav Signal »Fri Bane«. Umiddelbart 
efter Larsens Faresignal gav Adelsten Faresignal til Nibe-
toget, hvis Lokomotiv da efter Komparentens Skøn op-
holdt sig tæt ved Sporskifte Nr. 10. Komparenten har ikke 
skænket Nibetogets Fart nogen Opmærksomhed og kan 
saaledes navnlig ikke udtale sig, om Toget kunde være 
bragt til Standsning før det engelske Sporskifte, efter nl 
Faresignalet vat· givet. At Rangertoget var i Bevægelsl' 
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imod del engelske Sporskifte, blev Komparenten førsJ op-
mærksom paa, da Faresignalet var givet. Komparenten 
bemærker, at der ikke er givet særlige Regler for Ran-
geringen igennem det engelske Sporskifte, navnlig ikkd om, 
at indgaaende Tog skal gaa forud for Rangeringen. Kom-
parenten har undertiden haft samme Tjeneste som pr· rlør 
Adelsten i nærværende Tilfælde, og i enkelte Tilfælde, aar 
han har skønnet, at del var forsigtigst, har han truffe Af-
tale med vedkommende Rangerleder om Rangeringen igen-
nem det engelske Sporskifte, naar Tog kunde ventes.! 

Stationskarl Theodor Viktor Christensen, født deq 15. 
.Juni 1881 i Løkken Sogn, Bopæl Niels Ebbesensgadef Nr. 
:-J9, mødte og forklarede, al han har været ansat ved , Pri-
vatbanerne siden 1907. Da Rangertoget salte sig i Bevæ-
gelse fra Vandkranen, vidste Komparenten, at der skulde 
rangeres ved Stød, og det var Komparentens Opgave at 
be~jene Bremsen i den forreste mod Godsstationen ,ven-
dende Vogn, der var en Tankvogn. Han kan ikke udtale 
sig om, hvor Nibetoget, som han ikke kunde se fni sin 
Plads i Tankvognen, opholdt sig, da han saa Portør Adel-
sten give Signal »Fri Bane« og umiddelbart derefter Ftare-
signal. Han er ikke vis paa, at han har hørt Nibetogets 
Indkørselssignal. Komparenten har ikke hørt eller set, at 
Portør Larsen har givet Faresignal, før Adelsten ga,•j'ig-
nal •Fri Bane« Lil Nibetoget. Da Komparenten saa ar-
sens Faresignal, var han klar over, at der var over æn-
gende Fare for Sammenstød, og han bremsede, hvad han 
formaaede, men det lykkedes ikke at bringe de frakoljlede 
Vogne til Standsning og afværge Ulykken. ' 

Lokomotivfyrbøder Carl Berthelsen, født den 11. April 
1874 i Rold, Bopæl Christiansgade Nr. 58, mødte og lfo1·-
klarede, al han har været ansat ved Privatbanerne s den 
Oktober rnoo. Med Hensyn til Sagen forklarede han føl-
gende: Komparenten, der var Fører af Rangertogets Llko-
motiv, har ikke lagt Mærke til Nibetogets Bevægelser før 
dette kom op paa Siden af Rangertogets Maskine. vo1· 
dette skete, har Komparenten ikke skænket nogen Opmfrk-
somhed. Komparenten hørte Nibetogets Signal •Færdi~ til 
Indkørsel«, men han har ikke lagt nøje Mærke til, hvor 
Nibetoget da befandt sig. Komparenten har ikke lagt Mærke 
til, at Nibetoget har gi vel mere end et Signal , Færdig til 
Indkørsel«. Komparenten var klar over, at del ikke kunde 
gaa an at give Signal • Fri Bane« for Nibetoget, idet der 
derved vilde blivt'. overhængende Fare for Sammenstød 
med de frakoblede Vogne i Rangerloget. Umiddelbart efter 
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at Indkørselssignalet var givet, saa Komparenten Portør 
Adelstens Signal , Fri Bane«, og straks derefter lagde han 
Mærke til Portør Larsens Faresignal til Adels;n, der blev 
afgivet med Haand og Fløjte. Komparenten r ikke lagl 
Mærke til, at Portør Larsen har givet Faresig al, før Sig-
nalet » Fri Bane« var givet. · Efter at have giv~t Faresignal 
til Adelsten, gav Larsen Stopsignal Lil Kompatenten, hvil-
ket Komparenten straks respekterede, og sta1[sede Loko-
motivet med den tilkoblede Del, saaledes son paa Planen 
helegnet, medens de frakoblede Vogne forlsa e deres Be-
vægelse henimod det engelske Sporskifte. omparenten 
saa, at Stationskarl Christensen, der opholdt~sig i Tank-
vognen, straks betjente sin Bremse. Komparente1 bemærkede. 
at Adelsten umiddelbart efter, at Faresignalet v r givet, gav 
Stopsignal til Nibetoget. Hvor Nibetoget da opholdt sig, kunde 
Komparenten fra sin Plads paa Maskinen - ntmlig i højre 
Side - ikke se, og han bemærkede først Nibetqget, da dette 
var i det engelske Sporskifte, og Sammenstødet var uundgaae-
ligt. Komparenten tiltræder iøvrigt Portør Larsens Forklaring. 
Komparenten ønsker bemærket, at Rangering~n ,·ar noget 
usædvanlig i nærværende Tilfælde, navnlig paa Grund af 
Rangertogets Længde. Det er saaledes navnlig øanske usæd-
vanligt, at der foregaar Frakobling af Vogne ved Vandkranen, 
saaledes som sket i nærværende Tilfælde. Efter Kpmparentens 
Skøn har Portør Adelsten været berettiget til ~t gaa ud fra, 
at de.r ikke var frakoblet Vogne. Hvis dettl ikke havde 
været Tilfældet, var Sammenstødet ikke. sket. 

Kontinuation den :li. Juli 1909. 

Etler Tilsigelse mødte Lokomotivfyrbøde 128, Peter 
Albert Østergaard, født den 3. Maj 1879 i Ra ders, Bopæl 
Korsgade Nr. 20. Han nægter sig tiltalt og st affel. Kom-
parenten har gjort Tjeneste ved Privatbanern i ca. 8 Aar, 
og i den Tid ofte fungeret som Lokomotivfør r. 

Han var ved paagældende Lejlighed Lo omotivfører 
paa Nibetoget, der holdt ved Rangerhovedet, aledes som 
paa Planen betegnet, klar til Indkørsel. Efter t to grønne 
Flag var vist fra Signalhuset, hvilket betyder • Kør frem•, 
satte han Nibetoget i Bevægelse henimod del e1 gelske Spor-
skifte, og da han befandt sig omtrent ved Sporskifte Nr. 
92, gav han Indkørselssignal Lil Portør Adelsten, der op-
holdt sig ved Luftbroen. Komparenten saa, at Adelsten 
rakte den ene Arm ud til Siden, hvilket betyder • Fri Banl'«, 
men han vilde ikke respektere dette Signal, da det ble,· 
afgivet af Adelsten i siddende Stilling, og Komparenten 
gentog derfor sit Signal ,Færdig Lil Indkørsel«. Lokomo-
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livet har da muligt Yærel omtrent ved Sporskifte H4. To-
gets Fart var dengang ikke stærkere, end at en Mand k ude 
følge det i Skridtgang, og Komparenten kunde have s~nd-
set Toget allerede forinden Sporskifte 10. Adelsten bfsva-
rede nu Komparentens Signal ved at rejse sig op og, gaa 
frem i Sporet og give Signal »}•~ri Bane« baade med Haand 
og Fløjte. Komparenten salte da Fartei1 noget op, jmen 
dog ikke stærkere, end at en Mand vilde kunne ha\'e sprun-
get op paa Toget, hvilket den Portør sædvanlig gør,. der 
tager Togene ind (d. v. s. i nærværende Tilfælde P~rtør 
Adelsten). Komparenten har under Fremkørselen slet ?kke 
lagt Mærke til Rangerloget og var uvidende om, at elle 
var i Bevægelse henimod det engelske Sporskifte. om-
parenten havde fuldt op at gøre med at passe sit L ko-
motiv, iagttage Signalerne og navnlig have sin Opm rk-
somhed henvendt paa Adelsten, uden hvis Indkørselss· nal 
Komparenten ikke maatte føre Nibetoget igennem de en-
gelske Sporskifte. Efter at have passeret Sporskifte N . 10 
med Maskinen, blev Komparenten opmærksom paa, at Sta-
tionskarl Christensen, der opholdt sig i Rangertogets for-
reste Vogn, raahte til Komparenten: >Kør«, >Kør«, og sam-
tidig saa han, at Christensen bremsede af fuld Kraft, ~amt 
at Adelsten gav Stopsignal til Komparenten ved at række 
begge Hænder i Vejret. Komparenten respekterede Jkke 
Stopsignalet, da han var klar over, al han ikke ki· nde 
standse Toget før det engelske Sporskifte paa Grun af 
den korte Afstand til dette. Komparenten afslaar Af· an-
den fra det Sted, h,·or Nibetoget befandt sig, da Sto. sig-
nalet blev givet, og indtil det Sted, hvor Toget stødte im-
men med Rangerloget, til ca. 20 Alen. Komparenten an-
tager, at han ikke kunde have standset Toget paa mi dre 
end ca. 30 Alen. Komparenten antager, at Rangert els 
løse Vogne, da Stopsignalet blev givet, ogsaa befand sig 
ca. 20 Alen fra Skæringspunktet. Efter Komparentens •. øn 
vilde Sammenstødet med Rangerloget, selv om Kompa en-
ten havde bremset af fuld Kraft med Vakuumbrem en, 
have fundet Sted i det engelske Sporskifte, saaledes a . de 
frakoblede Vogne i Rangertoget havde ramt Nibetogets o-
komotiv omtrent midt paa, hvilket vilde have medfør al 
Maskinen var bleven fuldstændig ødelagt. Kornpare· 
antog, al der ,·ar en Mulighed for at slippe igennem ed 
~ibetoget, der kun bestod af 6 Vogne, inden Rangerto~els 
frakoblede Vogne naaede det engelske Sporskifte, nav lig 
da Stationskarl Christensen bremsede af fuld Kraft, og an 
satte derfor Nihetogets Fart op, alt hvad han kunde. et 
lykkedes al slippe gennem Sporskiftet med Lokomot vel 
og de to foneste Vogne, hvorimod Togets tredje og fj rde 

- 29 

Vogn paakørtes af Rangerlogets Vogne. Forufen Kompa-
renten var Konduktør Hegndal med Nibetoget, men denne 
har ikke haft noget med Nihelogets Indkørsel at gøre; her-
for bærer Komparenten alene Ansrnret. 1 

lhl as, 
l'oliliassislcnl. 
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JØRGEN BERTHELSEN. 
Aalborg, den 27. November 1909. 

Hr. Trafikassistent Jakobsen, Aalborg Statsbanestation. 

Da jeg skal rejse til København, anmodes De om sna-
rest belejligt at tilstille mig de lovede Oplysninger og Re-
feratet af Deres Tale angaaende Rangeruheldet · den 22. Maj 
d. A. paa Repræsentantskabsmødet i Dag og om n:iuligt 
saa betids, at jeg kan have det her Mandag Eftermiddag 
Kl. 2. 

Saafremt De maatte have Udgifter ved Afskrivning, er 
det en Selvfølge, at disse refunderes. 

Jørgen Berthelsen. 

I 
Aalborg, den 29. November 1909. 

I 
Hr. Landstingsmand Jørg. Berthelsen. I 

I 
I Ani. af æret Skrivelse af 27. ds. beklag~_r jeg ikke at 

kunne rekonstruere min Tale efter de faa Notitser, jeg var 
i Besiddelse af, da jeg ligesaa nødig vil anføre nog~t, jeg 
ikke har sagt, som omvendt. Jeg beklag~r derfor •~ke at 
kunne imødekomme Deres ærede Anmodning, men Jeg er 
villig til, til enhver Tid at give Møde ~or Ce~traldirektionet;i 
for at stille min Sagkundskab og mit ~pec!elle_ Kendska~ 
til denne Sag til dens Raadig~ed, _og er Jeg 1øvngt red~ hl 
at vejlede den ærede Centraldtrekhon ang. denne Sag, ltge-
som jeg er i Stand til at fremskaffe yderligere Erklæringer, 
der bekræfter de paagældende Portørers Uskyldighed. Hos-
lagt fremsendes 2 Erkl. fra Stk. 47 Christensen. 

Ærb. 

L. M. Jacobsen. 
Trafikassistent. . 

l 
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Undertegnede, der var tjenestegørende i Sta sbanernes 

Signalhus I, erklærer herved, at Nibetog 55 d. 22. Maj kørte 
med en Fart - saavel fra Perronen til Rangerho edet som 
fra dette til Uheldsstedet - ~om om det gjald et større 
Væddemaal, ihvert Fald var Fiarten fra Ranger vedet til 
Ledet langt over det alm. og efter min Meni g aldeles 
uforsvarlig. Jeg fik den Opfattelse af Lokf., t det for 
ham gjaldt om hurtigst muligt at komme over, og særlig 
ikke at blive opholdt paa Rangerhovedet af Had ndtogets 
Afgang. 

Med Hensyn til Portør Aqelstens Signalgivni g, hvortil_ 
jeg var Vidne, da skal jeg erklære, at Signalerne »Ret« og 
»Stop< fulgte saa hurtig efte& hinanden, at det første ab-
solut ingen Indflydelse kan Have haft paa Uh Idet, idet 
Lokf. umuligt kunde have stan set med den Fart, an havde 
sat Toget op i. · 

i 

J 
T. F. K. Ha 

Portør 21 

Undertegnede erklærer her ed under Eds Til ud: 
at jeg ikke har skiftet Sporski e Nr. 8 og ejhelle , modtaget 

nogen Anmodning derom, 1 

a t jeg ikke har modtaget n gen Meddelelse a Portør 
Larsen om, at han vilde laa Vogne af før ibetogets 
Passage eller overhovedet dvekslet et enest Ord med 
Portør Larsen angaaende !angeringsmaaden, 

a t jeg i H. t. den hævdvundn · Praxis var af de bestemte 
Opfattelse, at den paab gyndte tilbagega nde Be-
vægelse af Rangertoget n var paabegy t for at 
standse foran Sporskifte r. 9, og 

at jeg først blev klar over ~nsigten ved at Portør 
Larsen give Faresignal, sa t 

at min Signalgivning til Tog 5 foregik saa h rtig efter 
hinanden, at det første a solut ingen lndfl else kan 
have haft paa Uheldets Fo løb, idet disse Si aler blev 
afgivne i samme Øjeblik, emlig saa hurtig om disse 
to Bevægelser kan udføres rter hinanden. 

.:' P. C. P. Adel ten. 
' 

Undertegnede erklærer he td, at jeg, trods 
var i Portør Larsens umiddelbare Nærhed fra d 
vi med Rangermaskinen og Ilgodsvognen forlo 
til vi kørte ud paa Rangerhovetfet, ikke har hørt 
Portør Nielsen nogen Meddelelse om, at han agt 

l· )i ---- l 

et at jeg 
Øjeblik, 
Spor li. 
arn give 
e at slaa 



4 -Vogne af, ligesom ejheller jeg var vidende derom før selve 
Afslagningen paabegyndtes. Derimod hørte jeg, at Larsen 
sagde til Nielsen: •gor klar til Spor 6«, hvilket jeg saa 
Nielsen straks paabegyndte. 

Stk. 47 Th. Christensen. 

Undertegnede erklærer herved, at jeg fra Bremsen paa 
Tankvognen var Vidne til Portør Adelstens Signalgivning 
til Nibetoget og skal i den Anledning erklære, at i samme 
Nu som Adelsten viste »ret,, viste han ogsaa »stop« ved 
at række begge Arme i Vejret, hvilket foregik lige saa hur-
tig, som man kan tælle 1-2. 

Stk. 47 Th. Christensen. 

Undertegnede fhv. Portør Nr. 22 T. C. V. Nielsen er-
klærer herved under Eds Tilbud, at jeg ikke af Portør Lar-
sen har modtaget nogen somhelst Ordre eller blot Antyd-
ning om, at han vilde slaa Vogne af fra Remissesporet eller 
Rangerhovedet til Godspladsen, men at den af mig afgivne 
forklaring angaaende dette Punkt - hvis den kan opfattes 
anderledes, da er i absolut Modstrid med Virkeligheden. 
Jeg blev af Portor Larsen truet til efter et forhør atter at 
gaa ind og faa tilfojet noget angaaende dette Punkt. Jeg 
gav efter af frygt for hans brutale Optræden, og gik derfor 
atter ind for at faa tilføjet, at saafremt Portør Larsen havde 
givet mig nogen Besked om, at han vilde slaa Vogne af, 
da havde jeg ikke hørt det. Derfor hvis min Tilførsel til 
Forhorsakterne angaaende dette Punkt udtrykker andet eller 
mere, hvad jeg har Grund til at antage, da er Forklaringen 
urigtig og i Modstrid med Sandheden, hvilket maaske kan 
have sin Grund i den oprevne Stemning, hvori jeg befandt 
mig ved forst at være underkastet et timelangt f orhor og 
dernæst i samme Øjeblik som jeg træder ud af Døren bli-
ver modtaget af Portør Larsen med vilde Gebærder og en 
Syndflod af Eder. - Jeg gentager, at jeg intet som helst 
vidste om Rangeringsmaaden, og at jeg efter at have skiftet 
til Nr. 6 overhovedet var aldeles uvidende om, hvad der 
skulde foretages, og hvad jeg derefter skulde foretage mig, men 

- s I 
at jeg kun rent instinktmæssig. bevægede mig fr ad hen-
imod Luftbroen for at være sa meget nærmere ed Haan-
den, hvis der skulde være et Ar ejde, som jeg skul e udfore. 

y 
T. C. V. Nie sen. 

Undertegnede, der hver islf,r har fungeret so Ranger-
ledere paa Ab. 0. i flere Aar Jhenholdsvis 4, 4 g 6), er-
klærer herved, at vi aldrig har foretaget en Ranger evægelse 
som den, der blev foretaget a Portør Larsen de 22. Maj 
d. A., hvorved Sammenstødet med Nibetoget b v foran-
lediget. Almindelig Praksis har været at køre fre til Spor-
skifte Nr. 9 og derfra ranger med Stød. Det af Portør 
Larsen foretagne Arrangement der som anført ldrig har 
fundet Sted tidligere - maa_te uvægerlig gi e Portør 
Adelsten den Anskuelse, at Rfngeringen var in stillet af 
Hensyn til Nibetogets Passage;iiog at den tilba egaaende 
~evægelse kun var for_ at vætf saa nær ved de sædvan-
lige Afslagssted (Sporskifte Nr.lr) som muligt. 

J. C. J. Elmeskov. i· C. H. Gundes rup. 

H. F. An ersen. 

NORDJYLLANDS fORF.NEDE 
PRIVATBANER. 

CENTRALDIREKTIONEt-:. 

Portdr. 
i 

a/borg, den 10. Dee nbcr 1909. 

Ministeriet for offentlige trbejder har under . ds. til-
skrevet Centraldirektionen saalles: 

• I et den 29. f. M. ~hertil indsendt A dragende 
har Centraldirektionen in,erettet, at der de 22 .. Maj 
d. A. skete et Rangeruhel paa Nordjyllands forenede 
Privatbaners Godsstation i . alborg, der medf rte Skade 
paa Banernes Materiel til c 1100 Kr., og at d væsent-
ligste Skyld i det indtrufne Uheld efter de ved Pri-
vatbanernes egen foransta~ning optagne Un ersøgelse 
i Sagen tillagdes 2 Portør r, der derefter afs ediges af 
Banernes Tjeneste. Da d r imidlertid sener er frem-
kommet Oplysninger, der gør det ønskeligt, at en ny 
Undersøgelse i Sagen foretages - - bl. a. fof i der vil 
kunne forventes Oplysni~ger fra Personer, er horer 

I'-( -
)' 



6 -til Statsbanernes Personale - har Centraldirektionen 
under Hensyn hertil og til den Betydning Sagen til-
lægges i sin Helhed, anholdt om, at Auditøren ved 
Statsbanerne maatte lede denne ny Undersøgelse. 

Efter i denne Anledning at have brevvekslet med . 
Generaldirektionen for Statsbanerne skal man tjenstlig ' 
meddele, at Ministeriet, uanset at de heromhandlede 
Undersøgelser maa siges at ligge uden for de Audi-
tøren paahvilende forretninger, dog har ment efter de 
i nærværende Sag foreliggende særlige Omstændigheder 
at kunne samtykke i, at Auditøren, saafremt han dertil 
maatte være villig, leder den omhandlede ny Under-
søgelse, og at man derfor under D. D. har tilskrevet 
Auditøren i Overensstemmelse hermed. Man skal der-
for anmode Centraldirektionen om ved Henvendelse 
til Auditøren at træffe nærmere fornøden Aftale med 
denne.« 

I Henhold til foranstaaende tillader man sig derfor at 
anmode Hr. Auditøren om at foretage det fornødne til den 
omhandlede ny Undersøgelse, idet man vedlægger de Sagen 
vedrørende Akter. 

Nordjyllands forenede Privatbaner 
for Centraldirektionen 

Hr. Auditør Andersen. 
De danske Statsbaner. 

AUDITØREN VED STATS-

BANERNE. 

Jørgen Berthelsen. 

Kobenhavn, den 15. December 1909. 

I Anledning af den ærede Centraldirektions Skrivelse af 
10. ds., hvori man anmoder mig om at foretage en Under-
søgelse vedrørende et paa Nordjyllands forenede Privat-
baners Godsstation i Aalborg den 22. Maj d. A. stedfundet 
Rangeruheld, skal jeg herved meddele, at jeg er villig til_ at 
paatage mig den øn_ske_de Undersøgels~. Do_g maatte Jeg 
udbede mig det mig I denne Anledning givne Mandat 
nærmere betegnet. 

Ærbødigst 
Aage Andersen. 

Nordjyllands forenede Privatbaner. 
Centraldirektionen. 

-NORDJYLLANDS FORENEDE 
PRIVATBANER. 

CENTRALDIREKTIONEN. 
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alborg, den 18. Dee mher 1909. 

Som Svar paa Hr. Auditør ts Skrivelse af 1 ds. skal 
man tillade sig at meddele, at /nan ønsker den i krivelsen 
nævnte Sag optaget af Dem til! ny Undersøgelse det Om-
fang, som De anser for forn~dent til den saav t muligt 
fulde Klarlæggelse af Spørgs aalet om der me Hensyn 
til det stedfundne Rangeruhel foreligger Skyld ra nogen 
under Privatbanerne Ansats Side og i bekræfte de fald, 
hvilke ansatte, der maa anses skyldige. Med Sag n tilbage 
udbeder man sig derhos de tdtalelser, hvortil et frem-
komne maatte give Dem Anled ing. 

Man bemyndiger Dem til i Anledning af Sa en at af-
æske enhver ved Privatbanern · ansat de forkJari ger eller 
Oplysninger, som De maatte fi de Anledning til. 

I 
Nordjyllands ~oren ede Privat ner 

for crntraldirektionen 
Jørger Berthelsen. 

Hr. Auditør Andersen, 
København. 

AUDITØREN VED STATS· 
BANERNE. 

l -

. Kobenhavn, den 31. 
) 

Hoslagt fremsendes Afskr_ ft af et af unde egnede i 
Henhold til den ærede Centr]direktions Skrive er af 10. 
og 18. December 1909 afholdt forhør vedrørend det den 
22. Maj 1909 paa Privatbane es Godsstation Aalborg 
stedfundne Rangeruheld. Saale es som Sagen nu oreligger 
oplyst, k~n der af denne gives11 f_ølgende frem still g, hv?r• 
ved særligt Hensyn er taget li at gøre rede or Bev1s-
spørgsmaalene: 

Den 22. Maj 1909 Kl. dt 71/ 2 om Afte en korte 
Rangermaskinen paa Aalborg <D. fra Pladsen ud aa Over-
leveringssporet for at bortrang~1e de der henst_aae e Vogne. 
Rangerleder var Portør Nr. 48 C. Larsen, Hjælp Stations-
karl (nu Portør) Nr. 47 T. Christensen; fører Ranger-
maskinen var Lokomotivfyrbøf er Nr. 123 C. erthelsen. 



8 -M~skinen me? en Vogn tilkoblet kørte ud igennem Spor- I 
skifte 10 og tilbage gennem dette og Sporskifte 11 ind paa 
Overleveringssporet, hvor de henstaaende Vogne, 17 a 18 1-
tilkobledes, og med disse kørtes der derpaa ud paa det 
saakaldte hævede Rangerspor gennem Sporskifterne 11 og I 
8. Det var Portør Larsens Hensigt fra Rangersporet at I 
rangere den bageste Halvdel af Vognene med Stød ind 
paa Spor 6 og derefter anbringe Resten af Vognene paa 
Spor 3. · 

Som Hjælper ved Rangeringen fungerede yderligere ! 
Portør Nr. 22 T. C. V. Nielsen. Denne havde sammen med 
Larsen og Christensen besørget Ilgodsomlæsning inde paa 
Pladsen ved Lampisteriet og bragte, medens Rangermaskinen 
kørte til Overleveringssporet, en Pakke over i Nibetog 56, 
der holdt ved Pakhuset. Han begav sig derpaa ud imod ! 
Rangertoget og forklarer, at han, da han var passeret . 
~rovægten, blev anraabt af Larsen med Ordene »gør ret 
til Spor 6«. Denne Ordre efterkom han samtidig med, at I 
Rangertoget kørte ud. Sporskifterne 8 og 9, der fører fra ' 
Rangersporet ind mod det engelske Sporskifte 12, som 
Rangertoget skulde passere under Kørsel til Spor 6, vil han 
ikke have retstillet ved denne Lejlighed da de alt stode ret 
for denne Kørsel. Nielsen paastaar, idet han i saa Hen-
seende ændrer sin under Sagen oprindelig afgivne forkla- ! 
ri_ng, at han ikke af_ Larsen fik Underretning om, at denne I 
vilde rangere med Stød, hvorimod Larsen hævder at have . 
meddelt Nielsen ved Overleveringssporet, at han vilde· »slaa« · 
de halve Vogne paa Spor 6, de andre halve paa Spor 3; 
han erklærer, at denne Bemærkning faldt ved den bagerste 1 

Vogn paa_ Overleveringssporet, og at han først derefter, idet I 
Toget afgik, gav Ordren »gør ret til 6•. Stationskarl Chri- I 
stensen erklærer, at, da Nielsen kom tilsyne, sagde Larsen I 

til ham »gør ret til 6«; mere hørte han ikke, og han kan i 
ikke - om end han ikke tør benægte Muligheden deraf - , 
tænke sig, at Larsen kan have sagt andet, hvad næppe 1 
kunde være undgaaet hans Opmærksomhed. Larsen er-
klærer vel hertil, at Christensen sandsynligvis har været be- I 
skæftiget med at tilkoble Vognene, da den omtvistede Be-
mærkning faldt, men Christensen nægter at have besørget 

1
, 

dette Arbejde. 
Ude ved Luftbroen --- i Nærheden af Sporskifterne 10 

og 11 - befandt sig paa heromhandlede Tidspunkt Portør : 
Nr. 44 P. C. P. Adelsten, der Kl. ca. 7 havde fulgt Had- I 
sundtog 68 ud af Stationen. Han havde den saakaldte I; 

Togtur og skulde i Medfør heraf ogsaa indrangere de fra 
Statsbanestationen ankommende Tog. Han afventede nu • 
Nibetog 55, der skulde komme til Aalborg 0. KL 7 Han , 

- 9~ \ 
fik ikke af Larsen, der slet ikke vil have set ~am eller 
Christensen nogen Besked on\, hvorledes den vider~ Ran-
g~ring af Overleyeringsvognene agtedes foretageti Han ret-
stillede - antagehg af egen Drilt - Sporskifte 11 f r Ranger-
togets Udkørsel. Sporskifte 8 som efter at væ passeret 
af Rangertoget under Udkørsl n skulde omstille for dets 
Tilbagekørsel, nægter han at have omstillet. Dl' har ikke 
kunnet oplyses, hvem der har qmstillet dette Spor kifte, eller 
om det overhovedet er bleven ?,mstillet; Fyrbøder erthelsen 
erklærer, at han bestemt tror, det stod ret for ogets Ud-
kørsel, Portør 22 Nielsen, som foromtalt, at det stod ret for 
Tilbagekørslen; muligvis har d t, som Portør 48 larsen an-
tager, fra først af været stillet ior Tilbagekørslen l(til Skraa-
spor), men er som medgaaencie bleven opkørt af Ranger-
toget under dettes Udkørsel /og derpaa atter sig selv 
faldet tilbage i Stillingen til Slcraasporet. 

D~ Portør Adelsten, der tiavde antaget, at R ngertoget 
blot vtlde køre ud over Spo1skifte 8 og derfra vende til-
bage, bemærkede, at Toget køite længere ud, sat e han sig 
pa~ Underdelen af en Pille uqder Luftbroen ime em Spor-
~ktfterne 9 og 12. Der kom Pprtør 22 Nielsen g gav sig 
1 Samtale med ham. Adelstenlar siddet nærmest ed Siden 
vendt mod Rangertoget og Ni etoget; Nielsen ha antagelig 
dels staaet op, dels siddet hos ham. 

:i, Nibetog 55 ankom til Aal o~g Statsbanestat n Kl. ca. 
7·. ,. Straks efter rykkede det tilbage og stan sede som 
dets Lokomotivfører og Konduktør hævder, paa S tsbanens 
Hovedspor (efter Statsbane-Portør Nr. 2118 Ha sens Paa-
stand var det paa det vestli~e Rangerhoved) f r at køre 
tværs over Stationspladsen til Aalborg 0. Det estod af 
7 Vogne, n~mlig 2 P, 1 Q, 2 •, 1 D og 1 E. om Fører 
af Lokomotivet under denne ørsel fungerede komotiv-
fyrbøder Nr. 128 P. A. Øster aard, som Fyrbø r Pudser 
Nr. 166 L. Hansen. Efter a det foreskrevne Signal til 
Fremkørsel var vist fra Stats anernes Signalhu$ I, kørte 
Toget frem mod A~lborg 0. Pudser Hansen s(tang med 
Østergaa~ds antagelig noget modstræbende Ti]adelse af 
Lokomo_ttvet under Kørslen u for Privatbanernes Kulgaard 
for hurtigere at gøre sig Tede t I sin videre Tjenes e. Øster-
gaard forklarer at have spærre · af for Dampen o trent ved 
d~t engelske. Sp?rskifte 15-1 · og derefter at . ve- · givet 
Signal » Fær~tg hl Indkørsel« 9mkring ved Spors fte 91 og 
brugt Maskinens Vacuumsbre~se let. Rigtighe en heraf 
bestyrkes ved flere af de afgi ne Forklaringer. tatsbane-
Portør Nr. 2118. H~nsen, der vde Vagt i Signa us I, er-
kl~rer, at 1. FløJtestgnal afgav~, da Maskinen v r i Spor-
skifte 15-16, og at der derefr blev lukket for Dampen; 
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Pudser Hansen har hørt, ,fløjten straks Ir at være sprun-- I 
get af, og fyrbøder nerthelsen i Rangertoget erklærer, at 
det staar utydeligt for ham, at er. 1. Fløjten er afgivet fra 
Tog 55's Maskine, forinden det nedenfor omtalte Fløjte-
signal hortes. l 

Østergaard erklærer videre, at Adelsten efter Afgivelser: / 
af nysnævnte Fløjtesignal i siddende Stilling rakte Armen 
ud og derved formentliir viste Haandsignal » Kør«, hvilket 
Østergaar? imidlertid. ikke vilde respektere. Adelsten nægtei 1 
at have givet dette Signal, og denne Nægtelse maa staa til 
Troende, idet ikke blot fornævnte Portør Nr. 1118 Hansen 
erklærer bestemt at turde sige, at Adelsten ikke besvarede 1 

første Fløjtesignal ved at give nogetsomhelst Signal i ~id- : 
dende eller staaende Stilling, men navnlig hverken Por'.:ør 1 

Nr. 22 Nielsen eller de tre Mand i Rangertoget har set hm : 
give bemeldte Signal, uagtet de har haft Opmærksomheden : 
henvendt paa Adelsten, set ham sidde under Luftbroen og 
rejse sig op og give Signal som straks nedenfor anført. , 
Det er ogsaa givet, at Østergaards formentlige Iagttagelse . 
af Haandsignalet, der skete paa en Afstand af ca. 300 Alen, 
let kan bero paa en Fejltagelse eller paa, at Adelsten har 
gjort en tilfældig Bevægelse, jfr. straks nedenfor. 

Østergaard gentog Signalet »færdig til Indkørsel• efter : 
sit Opgivende foran Sporskifte Nr. 94; hermed stemmer de i 
øvrige Vidnesbyrd om dette Punkt, idet de lyde paa, at I 
Signal afgaves ved Snorskifte 94 eller mellem dette og . 
Sporskifte 92, dog er[~rer Adelsten, at Signalet først af-
gav~s, da ~faskine og Tender vare passerede Sporskifte 94. \ 
forinden Signalet, kort og lang Tone, endnu var fuldstændig ; 
afgivet, sprang Adelsten, se =->m Østergaard forklarer, op og 
gav Haandsignal » Kør« og samtidig Fløjtesignal. Østergaard 
e~kl~rer selv, at han opfattede denne dobbelte Signal-
g1vnmg som et Udslag af Ærgrelse fra Adelstens Side over, 
at hans tidligere Signal fra siddende Stilling ikke var bleven 
r~spe~teret, og at den var medvirkende Aarsag til, at han 
virkelig antog, at Adelstens tidligere Armbevægelse skulde 
v~re et Haandsignal. Adelsten - og med ham Portør 22 
Nielsen -- nægter bestemt, at han ved denne Lejlighed har 
givet Flojtesignal, og ingen af de øvrige Øjenvidner vil 
heller have bemærket noget saadant. 

I det Øjeblik, Adelsten rejste sig for at vise »Kør, til t 

Nibetoget, saa han til Siden hen imod Rangertoget og be-
mærkede da, at dette var i tilbagegaaende Bevægelse, og at 
dets bageste Vogn - den nærmeste mod Adelsten, en 
Petroleums Tankvogn - var passeret Sporskifte 8. Han 
antog imidlertid, at Toget overensstemmende med den 

' 
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almindelige Praksis vilde star(dse foran Sporskifte 9 og 
først derfra paabegynde Stødr*ngering mod Pladsen, hvor-
for han, som anført, viste » ør«. Straks efter saa han 
imidlertid atter hen imod Rang rtoget og bemærkede da, at 
Portør 48 Larsen gav Stop- ell r faresignal hen imod ham, 
og i samme Øjeblik forandrede han Signalet » Kør« til Stop, 
idet han rakte begge Arme i Vejret; Signalet • Kør« gik 
saaledes umiddelbart over til S op. Da dette sidste Signal 
vistes, var Nibetogets Maskin ifølge Adelstens, Larsens, 
Nielsens og Portør 2118 Hans ns Udsagn endnu ikke pas-
seret Leddet mellem Statsbaner es og Privatbanernes Spor-
omraade, medens Østergaard e klærer, at Maskinens Fører-
hus var i Leddet, omtrent et alvt Hundrede Alen fra Fri-
spormærket ved det engelske orskifte 12, og iøvrigt for-
klarer saaledes: 

Han repeterede med Dampfløjten Adelstens ,Kør frem« 
- hvad Konduktør Hegndal !g Lokomotivfører S. J .. M. 
Jensen, der da opholdt sig paa tatsbanestationspladsen, be-
vidner -·, slog Vacuum fra, · tte Damp til igen og kørte 
saaledes, indtil Maskinens f*ende var indenfor Leddet 
foran Sporskifte 10; der lukke e han af for Dampen, og i 
næste Øjeblik saa han Adelst ns Stopsignal, hvilket han 
straks, hvad Portør 2118 Hans n vil kunne bevidne, repe-
terede og efterkom ved at aa ne den store Ejektor for at 
opsuge Vacuum; i næste Øjeb ik igen hørte han 1imidlertid 
Stationskarl Christensen raabe Kør! Kør!« fra Tahkvognen 
og saa denne med en løs Ran· erdel paa Sporet ved Siden 
af sig, omtrent lige overfor Ni etogets forreste Vogn; han 
slog da Vacuum fra, endnu i den Bremsevirkning var op-
naaet, og gav fuld Damp fre, ad i den Hensigt at slippe 
igennem Sporskifte 12 foran angerdelen. Det, lykkedes 
dog ikke at undgaa Sammen tød, idet Tankvognen ved 
Sporskiftet naaede den forreste C-Vogn og skrabede denne 
samt væltede den næste; derve væltede tillige den forreste 
C-Vogn og D-Vognen, mede s E-Vognen og en P-Vogn 
kom af Spor. -- Tankvognen lev noget beskadiget, og en 
Del af dens Indhold af Petrol um spildtes. - Skaden har 
ialt andraget ca. 1100 Kr. . 

I Nibetoget befandt sig onduktør Nr. 13 N. M. C. 
Hegndal. Denne var under ørslen beskæftige{ med at 
trække Vinduer op i Personv gnene. Han vil ikke have 
hørt Østergaards Bremsesignal. 

Rangertoget var fra Over everingssporet kørt ad det 
hævede Rangerspor ud til Van kranen hinsides _Kulgaarden, 
hvor Maskinen nu efter Aftale hnellem Føreren, Berthelsen, 
og Rangerlederen, Larsen, skulde tage Vand. Der holdtes 
stille for Vandtagning nogle rfaa Minutter, og samtidig 
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afkoblede Larsen de 8 eller 9 bageste ~ogne, som han 
agtede at rangere ind paa Spor 6. Han gav derpaa med 
sin Fløjte Signalet ,Rangering med Stød«, hvilket repetere-
des af Berthelsen med Dampfløjten. Hverken Adelsten eller 
Nielsen vil fra deres Plads under Luftbroen have hørt noget 
af disse Signaler, hvorved bemærkes, at Dampfløjtens Lyd 
er hæs; Larsen vil dog hævde som utvivlsomt, at den kunde 
høres langt indenfor' Luftbroen, medens Berthelsen udtaler 
sig mere tvivlende herom. Rangerlederens Fløjtesignal har 
ej engang hans Medhjælper, Christensen, hørt, hvorimod 
Portør 2118 Hansen vil have hørt det ovre i Signalhus I. 
Straks efter Signalets Afgivelse satte Rangertoget sig i til-
bagegaaende Bevægelse. Larsen stod paa Trinet af en P-
Vogn - en flad, aaben Vogn - og saa lidt efter Kørslens 
Paabegyndelse Nibetoget passere sig; dets Maskine var da 
lidt forbi Sporskifte 91, og da den kort efter afgav Signalet 
•færdig til Indkørsel«, blev han betænkelig og holdt Øje 
med Adelsten, og da denne viste •Kør«, gav Larsen med 
sin Fløjte gentagne Gange Stopsignal, ligesom han rakte 
Armene i Vejret, hvilket Adelsten straks saa og derpaa selv 
viste Stop. Larsen vendte sig derefter mod Rangermaskinen : 
og gentog sit Stopsignal. Berthelsen, der allerede havde 
spærret af for Dampen, da han saa Adelsten vise ~Kør«, 1 
bremsede straks, og den faste Rangerdel kom til at holde : 
med forreste Vogn nær ved Sporskifte 8. - Stationskarl · 
Christensen befandt sig paa Tankvognen, der som anført i 
var den forreste i Bevægelsesretningen og var en god : 
Bremsevogn, da den var tungt lastet med Petroleum. Han . 
saa Adelstens Haandsignal »Stop« og bremsede da straks; : 
lige foran Luftbroen kørte Nibetogets Maskine frem foran , 
Tankvognen, og han raabte da >Kør! Kør!•; han blev paa, 
Tankvognen og betjente sin Bremse til i hvert Fald lige 
for Sammenstødet. 

Fyrbøder Berthelsen erklærer, at Nibetoget holdt stille 
ovre paa Statsbanestationen i det Øjeblik, da han gav Damp 
paa Rangermaskinen for at gaa tilbage; Larsen erklærer, at I 
det holdt stille, da han koblede af, og at han hørte dets 
Igangsætningssignal, efter at Rangertoget var begyndt at i 
gaa tilbage. --- Fyrbøder Østergaard erklærer derimod fra ' 
sin Side, at Rangertoget holdt stille, da han satte Nibe-
toget i Bevægelse mod Aalborg 0. Portør 2118 Hansen I 
forklarer, at de to Tog satte sig i Bevægelse omtrent sam-
tidig, men han tør ikke sige, hvilket der først kom i Gang. 1 

Der maa herefter gaaes ud· fra, at Igangsætningen af begge · 
Tog er sket saa godt som samtidigt, og at deres Personale 
gensidig har kunnet antage, at det andet Tog holdt stille. 
ved deres egen Igangsætning. ! 

., 
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Angaaende Nibetogets Fart ved denne Lejlighed, som 

er paastaaet at have været uf rsvarlig hurtig, bemærkes: 
Østergaard erklærer, at den højrste Fart har været ca. 2 1/~ 

Mil, og at han, før Adelsten viste >Køre, kunde have standset 
paa mindre end 2 Vognlængder; Statsbaneportør 2118 Han-
sen udtaler, at Farten var ualmindelig stærk; Adelsten be-
tegner Farten som ret stærk, ddg ej usædvanlig, og mener, 
at Østergaard ikke, hvis der v; bleven vist ham »Stop« i 
Stedet for » Kør«, kunde have s andset som foreskrevet ved 
Stationsmærket foran Leddet, o maaske næppe engang før 
Frispormærket ved Sporskifte 12; efter de øvrige Udtalelser 
har Farten været ret stærk, menf .ikke usædvanlig eller paa-
faldende. Det viste slg jo ogsaa, at Pudser Hansen kunde 
springe af under Kørslen. - ~aar man i Henhold til de 
afgivne Forklaringer ud fra, at~Tankvognen var lige inden 
for Sporskifte 8 og Tog 55's Maskine ved Sporskifte 94, 
da Adelsten gav Signalet > Kør« vil dette sige, at Afstanden 
til Sammenstødsstedet var for ankvognen ca. 250 Fod, for 
Maskinen ca. 340 Fod; regne man da, at Maskinen er 
sluppen ca. 100 Fod forbi Sam enstødsstedet, inden Tør-
ningen skete, vil den altsaa ha e løbet ca. 440 Fod samti-
dig med, at Tankvognen løb a. 250 Fod; da Maskinen 
kørte med Damp til og tilsid t satte Farten op, medens 
Tankvognen var under Brems ing og før Sammenstødet 
næsten standset, tyder dette i~ke paa, at Nibetogets Fart 
har været uforsvarlig. - Ende 1g bestyrker Udfaldet af et 
under Sagen afholdt Bremsefor øg Antagelsen af, at Øster-
gaard ved· at bremse fra Sporsl·ifte 94, selv om Farten var 
stærk, havde kunnet holde si Tog saaledes, at Sammen-
stød var undgaaet. 

Rangeruheldet er efter det anførte, kortelig meddelt, 
sket paa følgende Maade: Nib tog 55 og Rangertoget har 
saa godt som samtidigt sat si · i Bevægelse hen imod Tog-
vejenes Skæringspunkt. Deres Personale har, uden at der-
for kan bebrejdes de paagæl ende noget, gensidig været 
uvidende om det andet Togs I angsætning. Rangerlederen 
har besluttet sig til straks at laa Vogne af ind paa Plad-
sen, og Rangertoget er altsaa kommet kørende med løse 
Vogne. Togturportøren, der s al give Nibetoget Signal til 
Indkørsel, ser vel Rangertoget komme kørende, men an-
tager, at det vil holde og kob e af foran Skæringspunktet, 
og giver altsaa lndkørselssigna et. Nibetoget kører da frem, 
og den løse Rangerdel kører i d i det, idet det ikke lykkes 
at undgaa Sammenstødet ved d Foranstaltninger, der træffes, 
efter at faren er opdaget. 
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At det direkte Hovedansvar for det skete efter SagenJ 
Natur maa paahvile Togturportøren, Adelsten, er ganskd 
klart: Rangertoget har Bevægelsesfrihed uden særlig Ti'7 
ladelse, hvad Nibetoget ikke har: dette maa afvente, at det1 
T ogvej bliver fri og sikker, og det er Togturportørens sær-
lige Opgave at være opmærksom paa, naar dette er Tilfældef 
og da at give Toget Signal til Indkørsel. Som følge heraf 
burde han under de foreliggende Omstændigheder have 
vist »Stop, mod Nibetoget og ikke »Kør«, førend Ranger1 

toget virkelig var standset udenfor Nibetogets Vej, hvad 
han ikke havde Sikkerhed for, at det vilde eller kunde. 

Der kan imidlertid være Spørgsmaal om Praksis paa 
Stationen eller nogen særlig af denne udstedt lnstruki 
maatte føre til et andet Resultat med Hensyn til f ordelinge~ 
af Ansvaret mellem Rangerlederen og Togturportøren. Hert· 
om bemærkes: I 

Der var ikke i Stationens daværende Instruks fastsat 
særlige Regler for den heromhandlede Rangering eller fo 
Togkørslen, sigtende til at undgaa Uheld som det herom 
handlede. Navnlig var Rangering med Stød over Togveje11 
ikke forbudt eller undergivet særlig Begrænsning. - Plads~ 
Overportøren har vel paabudt, at Togene som Regel skulde 
have Fortrinet for den egentlige Rangering, men han ucfr 
taler tillige, at det maatte blive Rangerlederens Sag at skønnf! 
over, om det var nødvendigt at lade Rangeringen gaa forud 
for Togene, og Rangerlederen var altsaa i Virkelighedet;t 
frit stillet. - Det er dernæst hævdet, at den almindelige 
Praksis var, at Rangertogene standsede i Nærheden af Luffr 
broen -- omkring ved Sporskifte 9 - og foretog Afslag-
ning af lose Vogne derfra, undtagelsesvis dog ogsaa fr, 
Sporet umiddelbart udenfor Sporskifte 8. Saavel Plads--
Overportør Kjeldsen som tidligere fleraarig Rangerleder paa 
Aalborg 0. Station Portør Nr. 29 A. K. Gundestrup og mi-
værende mangeaarig Rangerleder Portør Nr. 43 J. C. J. Elme-
skov mener nu ogsaa, at Praksis er den anførte, og at Po~ 
tør Adelsten i heromhandlede Tilfælde herefter maatte ga 
ud fra, at Rangertoget ikke kom med løse Vogne, me 
vilde holde foran Luftbroen (Overportøren gør dog et fo~-
behold med Hensyn til dette sidste, forsaavidt som d t 
muligt kunde fremgaa af Rangertogets Fart, at det ik e 
agtede at holde). Portør Elmeskov erklærer, at det flere 
Gange er passeret ham, at han med et Rangertog er kom-
men korende mellem Sporskifterne 8 og 9 i tilbagegaaende 
Bevægelse mod dette sidste, og at samtidig Togturportører 
har givet Signal , Kor« til et indkørende Tog i Forvisning 
om, at Rangertoget vilde standse i Tide. I Overensstem mel*. 
med de nævnte mener ogsaa Stationsforstander Hegelun~, 

i 

e 1sr 
Aalborg O, at der intet kan [bebrejdes Portør Adelsten i 
denne Sag, men at derimod Pprtør 48 Larsen har handlet 
mod al Praksis og uden Omtanke, om end ikke reglements-
stridig, ved at slaa Vogne af ~helt nede fra Vandkranen. 
Driftsbestyrer Rammeskov erkl rer derimod (jfr. S. krivelsen 
Forhørsbilag 29), at Afslagnin af Vogne oftest - i det 
mindste i de senere Aar - er sket udenfor Sp• rskifte 8, 
og at Sporet, ,det hævede Ran1gerspor,,, netop u~der Hen-
syn hertil er bleven løftet. - Efter Stationsperson~lets sam-
stemmende Opfattelse, som baåde Adelsten og Larsen (jfr. 
forhøret Side 31) deler, kun at den sidste erklærer, at den 
ommeldte Praksis hverken var ?ndtagelsesfri eller pindende, 
maa man dog formentlig gaa d fra, at sædvanlig Praksis 
virkelig har været den anførte. 

Nogen bestemt Praksis fo , at gensidige Meddelelser 
skulde udveksles mellem Ranger ederen og Togturportøren om 
Rangeringen ved Togtid, saale es, at den ene under visse 
Omstændigheder skulde underr tte den anden, har ikke fore-
ligget, idet Eksistensen af en sa dan Praksis ikke kan støttes 
paa, at der lejlighedsvis er u vekslet Bemærkninger i saa 
Henseende mellem de Paagæld nde. 

Den ovennævnte Praksis ed Hensyn til fremgangs-
maaden ved Afslagning af Vo ne kan nu formentlig ikke 
føre til det af Stationsforstandet Hegelund antagne Resultat: 
Situationen den 22. Maj var noget udenfor det dagligdags, 
idet det dels var helt usædvanligt at Rangermaskinen tog 
Vand paa det paagældende Tidspunkt, og at Rangertoget 
- som følge heraf -- gik Helt ud til Kulgaarden, dels 
ogsaa var noget særligt, at Rangertoget indeholdt Vogne 
med Sveller til Privatbanerne, ~om det var af Interesse at 
faa udskilte fra de andre Vogqe inden deres Hensættelse 
paa Pladsen. Portør 48 Larsen ~begrunder sin Handlemaade 
med, at det var mest praktisk 1straks at slaa Vogne af ved 
Igangsætningen fra Vandkranen; og at han ikke vi· ste, hvor 
længe Nibetoget mulig vilde bliviholdende ude paa tatsbane-
sporet, førend det overhovedet om i Gang mod trivatbane-
stationen, samt at det i al ~Id, hvis det ryk ede frem 
med det samme vilde blive tandset af Portør Adelsten. 
Larsen har maaske ved at han , e herefter ikke baaret sig ad 
paa den mest betænksomme Maade - og dette kunde man 
eventuelt tilkendegive ham og i'eklage -, men man kan dog 
utvivlsomt ikke nægte ham Ret i det anførte, og han maa da 
formentlig være uden Ansvar r Uheldet. 

Kan saaledes fornævnte Praksis ikke gøre Portør Larsen 
ansvarlig, kan den omvendt formentlig ikke fri Portør Adel-
sten for Ansvar: At der ikke rrde gives Nibetog 55 lnd-

t 



16 -kørselstilladelse, saalænge et Rangertog som det heromhandledel 
er i Bevægelse henimod dets Togvej, er i den Grad begrundet 
i forholdets Natur, at selv en nok saa velgrundet forvent-: 
ning om, at Rangertoget vil standse i Tide, ikke kan medføre 
et andet Resultat. Hertil kommer i nærværende Tilfælde,, 
at Portør Adelsten, der havde siddet og talt med Portør, 
22 Nielsen, ikke i det Omfang, han burde, har holdt Øje: 
med Rangertogets Bevægelser; i modsat fald vilde han 
mulig være bleven klar over, at det ikke vilde eller kunde! 
standse. Har det været sædvanligt med Hensyn til Afgivelse) 
af lndkørselstilladelse for Togene at bære sig ad som Adel-: 
sten ved heromhandlede Lejlighed, bør det statueres, at dettej 
ikke kan godkendes. Paa den anden Side er det utvivlsomt,. 
at den nævnte Praksis -- der faar Portør Adelstens nærmeste 
foresatte til ganske at frikende ham - taler stærkt til hans! 
Undskyldning: Hans Handlemaade, der ellers maatte ansesi 
for grov Malkonduite, bliver forklarlig, og det bør bemærkes, 
at netop Rangertogets lange Ophold ude ved Kulgaardenl 
- at Maskinen tog Vand, kunde Adelsten ikke se fra Sporet 
ved Luftbroen - bibragte ham den Antagelse, at det vild~ 
lade Nibetoget køre ind først, og bidrog til, at han stolede! 
paa, at det ikke vilde køre ind i Togvejen. 

Det tilføjes for Adelstens Vedkommende, at det, som: 
det fremgaar af det tidligere anførte, ikke kan antages, at 
han har afgivet Haandsignal » Kør« i siddende Stilling. 
Overfor de herom foreliggende Bevisligheder kan det ikke 
tillægges nogen afgørende Betydning, at Adelsten maatte 
have undladt at protestere, da Østergaard dels straks efter 
Uheldet, dels nogle Dage efter foreholdt ham, at han havd_el 
gjort dette. Efter en Begivenhed som heromhandlede vill 
der blandt Personalet blive talt en Del frem og tilbage, som, 
der ofte ikke tør lægges for megen Vægt paa. Adelsten: 
har forøvrigt nogle faa Dage efter Uheldet overfor Stations-: 
forstander Hegelund protesteret mod Beskyldningen. , 

forhenværende Portør Adelsten maa saaledes anses· 
som skyldig i denne Sag, dog under undsky_ldende Om-: 
stændigheder. - Tilfredsstilles Banernes Tarv ikke ved det, 
Ansvar, der kan paalægges ham, maa hans foresatte bære 
det videre Ansvar, jfr. nedenfor. 1 

Adelsten er fremdeles formentlig den eneste direkte; 
ansvarlige for Uheldet: , 

Hvad Rangertogets Personale, foruden Portør Larsen,! 
angaar, da er det klart og trænger ikke til nogen Begrundelse,! 
at Lokomotivfyrbøder Nr. 123 Berthelsen og daværende1 

Stationskarl, nu Portør Nr. 47 Christensen ikke har forset sig.: 
Portør Nr. 22 Nielsen havde til Hensigt at modtage 

eventuelle lose Vogne; han, der først var bleven ansat paa 
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Aalborg 0. Station den 1. April! f A., var forøvrigt ikke ret 
klar over hvad hans Tjenestepligt var paa det paagældende 
Tidspunkt - og der viste sig under forhøret nogen 
Meningsforskel i saa Henseende,lidet vedkommende Instruks 
var meget kortfattet -, men, som Situationen forelaa, maatte 
hans Opgave foreløbig være den af ham antagne. (Op-
mærksomheden henledes her paa, at i det trykte Forhør 
Side 6 mangler i 3. nederste Linie af Nielsens forklaring 
Ordene ,eller ment at skulle bekY,'!1re sig om«, jfr. ~rigi~al-
forhøret, Underbilag 6 ad forhør~bilag 14). Det var tllfæl~1gt, 
at Nielsen opholdt sig netop ve'.d Luftbroen. Han var ikke 
til Assistance for Togturportøren, og hans Samtalen med 
Adelsten kunde ikke have hindret denne i at passe sin 
Oer,1ing. Endelig maa han ant~es at have været uvidende 
om, at der vilde blive slaaet Voghe af fra Rangertoget straks 
under dettes Tilbagekørsel. Ponør Nr. 48 Larsens Paastand 
om at have underrettet ham herom er som tidligere anført 
nu benægtet af Nielsen, til hvi~ fordel det eneste Vidne 
Portør 47 Christensens Vidnesoyrd herom falder ud. Da 
saaledes Nielsen ikke havde nogen Kundskab fremfor Adel-
sten om hvad der skulde ske for Rangertogets Vedkommende, 
da Ad~lsten havde Togtur, ogi da denne var ældre i og 
mere vant til Tjenesten end ~i~lsen, skønne~ det ikke, at 
det kan bebrejdes ham, at han ikke har grebet md ved denne 
Lejlighed. Nielsen maa da være ansvarsfri for Uheldet. 

Angaaende Nielsen . tilføjes:• Han forklarede til Drifts-
inspektøren den 24. Maj angaaende Spørgsmaalet, om han 
var underrettet om, at Vognenq vilde blive afslaaede, over-
ensstemmende med sit nu fastholdte. Under Paavirkning 
af at Portør 48 Larsen hidsigt hævdede overfor ham, at han 
h~vde givet ham Underretning\ desangaaende, gik N(els~n, 
som han forklarer, ind til Driftsiryspektøren for at faa tilføjet, 
at hvis Larsen havde sagt noget saadant, havde han -
Nielsen - ikke hørt det. lmidlt· rtid kom Tilføjelsen ved en 
Misforstaaelse til at lyde paa, a Nielsen vidste, at Vognene 
kom løse og denne f orklarin turde han ikke da eller 
senere æ~dre. Da det under S~gen oplyste og det Indtryk, 
Nielsen gør af at være en sagt~odig, noget. ~ngstelig og 
let paavirkelig Mand, bestyrker ~enne f rems~tlh_ng, maa der 
overfor Nielsen gaas ud fra, at den er ngtlg. Det er 
naturligvis da en forseelse af Nielsen, at han godkender og 
senere gentager en forklaring, som han anser for urigtig, 
og saa meget mere beklageligt,! som han derved forrykker 
Grundlaget for Sagens Paakende1se for hans Vedkommende. 
Det maa dog bemærkes, at Nie)sen sagtens ikke har indset, 
hvilken Betydning der vilde blive tillagt dette Punkt,_ og at 
den formentlige urigtige forklalg udelukkende var bl hans 
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egen S~ade. f ~r Portør Larsens forhold bliver det ikke afj 
synderlrg Betydning, om han har sagt den omtvistede Bemærk-I 
ning eller ej; thi havde han en Pligt til at underrette Adel-I 
sten om den tilsigtede Rangering, var denne Pligt aldelesl 
ikke fyldestgjort ved, at han i tilfældig form havde ladet· 
en Bemærkning falde derom til Nielsen, hvem han ikke1 

anmodede om at lade Underretningen gaa videre til Adelsten I 
ligesom han ikke kunde være sikker paa, at Nielsen over~i 
hovedet vilde komme til at tale med denne· Larsen har· 
derfor ikke med Rette kunnet gaa ud fra, at Adelsten var· 
underrettet. - forsaavidt det endvidere i Sagen har væretj 
bebrejdet Nielsen, at han den 3. Juni f. A. til Driftsbestyreren• 
fo~k!arer, at Adelsten ik~e havde afgivet Signal i siddende I 
St1lhng, men den 8 Jum ændrer dette derhen, at han ikke 
mindes at have set A~elsten give Signalet i siddende Stilling,; 
da maa denne BebreJdelse formentlig bortfalde, naar henses. 
til, at Driftsbestyreren den 8. Juni har foreholdt Nielsen , 
hvor vanskeligt det var for ham at udtale sig saa sikkert 
som han havde gjort den 3. Juni og talt ham alvorligt til 
for forment!ig manglende Oprigtighed, da_ hans Udta. lelser 

1 forekom Driftsbestyreren valne. Under disse Omstændig-
heder kan de to Udtalelser næppe anses som andet end 
Variationer over den rette forklaring, nemlig - nøjagtigt 
udtrykt - at Nielsen ikke saa Adelsten give Signal siddende , 
og ikke mener, at det kunde have været afgivet, uden at I 
han havde bemærket det (jfr. forhørsafskriften Side 17). j 
Driftsbestyreren har her formentlig stillet for store For- I 
dringer til Nielsens Evne til at udtrykke sig distinkt. ' 

Hvad Nihetogets Personale angaar, bemærkes: t 
Lokomotivføreren, Fyrbøder Østergaard, er, som tidligere j 

nævnt, fra flere Sider bleven beskyldt for at have kort 1 

uforsvarlig hurtigt, og Stationsforstander Hegelund mener i 
derfor, at Hovedansvaret paahviler ham. Det er foran paa- 1 
vist, at man ikke kan opretholde denne Beskyldning. Efter I 
at Ordre Nr. 76, hvori var paabudt, at Togene mellem Aal- . 
borg 0. og Aalborg S. ikke maatte køre hurtigere, end en 
Mand kan gaa, er ophævet ved Ordre Nr. 267 af 12. De-
cember 1907, er der ikke foreskrevet nogen bestemt fart . 
for denne Kørsel. - Det er endvidere hævdet, at Østergaard 
burde have kunnet standse i Henhold til det af Adelsten 
givne Stopsignal, der fulgte umiddelbart efter hans Haand-
signal "Kør•. Imidlertid har dette sidste dog været vist 
tilstrækkelig tydeligt og længe til, at Østergaard fik sat 
Damp til igen (jfr. at han repeterede • Kør«-Signalet), og -
uagtet det efter de om , Kør«-Signalets Varighed afgivne 
forklaringer er ret uforstaaeligt, at Maskinen kunde naa saa 
langt frem inden Stopsignalets Afgivelse - med sin Maskine 
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var i eller ved Leddet, da Adelsten viste Stop. Dette tyder 
paa, at Signalet » Kør« ikke er ~leven forandret til Stop saa 
hurtigt som antaget. Maskinen. har, da Stopsignalet gaves, 
været omkring ved et halvt Hundrede Alen fra frispormærket 
foran Sporskifte 12, og det kap formentlig ikke bebrejdes 
Østergaard, at han da -- efter at have faaet lndkørsels-
tilladelse - ikke kunde standse lier mente at kunne standse 
paa denne Afstand. Ved paagæ dende under Sagen afholdte 
Bremseforsøg standsedes der da gsaa først, efter at Maskinen 
havde passeret fri spormærket. Det er endelig udtalt, at 
Sammenstødet vilde være bleve uden alvorlige Følger, saa-
fremt Østergaard efter Stopsign let var vedbleven at bremse 
i Stedet for at sætte Damp til, ~~det den løse Rangerdel var 
nær ved at standse i Sammenst dsøjeblikket, og hvis Toget 
ogsaa kun havde været i langso Bevægelse, var der ingen 
større Skade sket. Hertil maa tiemærkes, at det er usikkert, 
hvor stor Skaden var bleven, nt.nlig hvis Togmaskinen var 
bleven ramt, men selv om det nførte maatte være rigtigt, 
kan man ikke af Østergaard, ,er skulde handle uden Tid 
til at betænke sig eller gøre ~øjere Iagttagelser, forlange 
andet, end at han skulde foretage sig noget, der i og for 
sig var egnet til at afværge eller formindske faren, hvad 
var Tilfældet med hans forsøg 1paa ved at sætte Farten op 
at slippe igennem Sporskifte 12 foran Rangerdelerl. 

fyrbøder Østergaard maa ~erefter være fri for Ansvar 
for Rangeruheldet. i 

Østergaard har derimod fo,set sig ved i Modstrid med 
Ordensreglementets § 38 at till de Pudser L. C. Hansen at 
forlade Maskinen, og Pudseren selv ved at gøre dette. Da 
denne ikke har været savnet paa Maskinen hverken til 
Bremsning eller til Udkig - Øiergaard saa jo straks Adel-
stens Stopsignal - har denn forseelse været uden Be-
tydning for Uheldet. - Østerg ard undskylder sig iøvrigt 
med, at Kørslen jo kun var Rangerkørsel, og at han tidligere 
som ene Mand har maattet betjene en Togmaskine, der 
brugtes som Rangermaskine paa1 Aalborg 0. Station, hvilket 
er oplyst at være rigtigt. I · 

Af Togpersonale var der i Nibetoget kun 1 Mand, 
Konduktør Nr. 13 N. M. C. tfegndal, idet Togføreren i 
Overensstemmelse med en fleraarig fast Praksis var fratraadt 
Toget allerede paa Aalborg Statsbanestation. Hegndal be-
skæftigede sig under Kørslen n\ed at trække Vinduer op i 
Personvognene, men han burde ~ormentlig være bleven ved 
Bremsen i E-Vognen. Heller ikke dette har dog haft Be-
tydning for Uheldet, idet Øster~aard vel maaske nok har 
givet Stopsignal, da Adelsten vf te Stop, men straks efter 
gav fuld Damp. · 

---- -- - - - ----- --

l 
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portøren gensidig har antaget og hver for sig med størr~ 
eller mindre Ret har kunnet antage, at den anden Part vild). 
afværge Sammenstødet, og at Spørgsmaalet om, hvem a 
dem, der bærer Ansvaret, er i den Grad omdisputabelt, a 
den formentlig rette Skyldiges, Portør Adelstens, Optræde~ 
billiges saavel af hans Kolleger som hans nærmeste Forel 
satte, medens den, hvem disse samme anser for at havd 
handlet uforsvarligt, nemlig Portør Larsen, i al Fald ikk~ 
har handlet uberettiget, er det aabenbart, at der har manglet 
Instruktion fra overordnet Side. Det eventuelle Ansvar her-
for maa ifølge Tjenestereglementet § 34 paahvile Stationsr 
forstanderen paa Aalborg G. Station, R. P. Hegelund. Hari 
gør vel gældende, at Personalet bliver dygtigere, og at Art 
bejdet fremmes bedre, naar der arbejdes under de frieste 
Former uden Hinder af Instrukser eller Signaler. Godkendes 
denne Betragtning, maa man til Gengæld tage meget lempe~ 
ligt paa den Tjenestemand, som under saadanne Forhold 
kommer i den Situation at have foraarsaget et Rangeruheld•. 
Men Betragtningen er selvfølgelig kun til en vis Grad rigtig 
og kan ikke medføre, at der intetsomhelst Baand bø[ 
lægges paa Bevægelsesfriheden. I hvert fald følger det af 
den citerede § 34 og af, at et Uheld som det herom handledt 
ikke var fjerntliggende, at Stationsforstanderen burde have 
truffet saadanne Bestemmelser, der kunde vejlede Rangeil-
personalet og bidrage til at formindske Risikoen for et Uheld. 
Stationsforstanderen indrømmer nu ogsaa dette, og at han 
har et Ansvar. Han har ved Udstedelsen af nye Instrukser 
truffet Bestemmelse i nævnte Retning. 

Af Sagen fremgaar (jfr. særlig Underbilag t 5 i Forhørs:-
bilag 14), at Driftsinspektør Aubeck har været enig me~ 
Stationsforstander Hegelund i dennes Betragtninger vecf.. 
rørende det uheldige i at foreskrive Instrukser for Arbejde.t 
paa Stationen. Efter Sagens Natur og Tjenestereglement § 
34, jfr. § t 6, kan dette ikke diskulpere Stationsforstandere~. 
idet der her var Tale om at foretage en Instruktion ol 
Vejledning, om hvis Nødvendighed der formentlig inge 
Tvivl kunde være, og som selve hans Stilling maatte pa -
byde ham at foretage og gøre ham kompetent til at foretage 
naar somhelst paa egen Haand. Det skønnes derfor ikke, 
at Driftsinspektørens Stilling til Sagen i synderlig Grad kan 
være Undskyldning for Stationsforstanderen. - Hvad Drifts-
inspektoren selv angaar, erklærer han, at han mener, at ha~ 
maa bære et Medansvar i denne Sag, hvis der skal vær~ 
Tale om at paalægge Stationsforstanderen Ansvar, og dette 
maa være ganske rigtigt. Da imidlertid Driftsinspektørens 
Hverv er af tilsynsførende og vejledende Art, bliver hans 
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Stilling til Sagen naturligvis af en noget anden Beskaffenhed 
end Stationspersonalets. · 

Hvad sluttelig angaar Spørgsmaalet om, hvilken Af-
gørelse der rettelig vil være at træffe i denne Sag med 
Hensyn til de ansatte, der efter det foranførte direkte eller 
indirekte maa bære Ansvaret for Uheldet bemærkes: 

Ikke blot Rangertogets, men ogsaa Nibetogets Kørsel 
ved denne Lejlighed var Ran~ering. For forseelser ved-
rørende denne Gren af Tjen!!sten vil man efter Sagens 
Natur - og saaledes er ogsaa Statsbanernes Praksis -
anvende de mindre strenge Disciplinærstraffe. Det maa 
antages, at der under denne Sag, saafremt den skulde af-
gøres efter Statsbanernes Praksis, ikke vilde blive anvendt 
højere Straf end Bøder, og efter Omstændighederne vilde 
jeg indstille: ! 

Stationsforstander Hegelund til en Bøde af 30 Kr. 
og alvorlig Misbilligelse. 

Portør Adelsten til en Bøde af 15 Kroner. 
Driftsinspektør Aubeck til at erholde Centraldirek-

tionens Beklagelse af, at han ikke har haft Blik for Nød-
vendigheden af regulerende Instruktioner vedrørende den 
under Sagen omhandlede Rangering og vejledet Stations-
forstander Hegelund i Overensstemmelse hermed. 

Centraldirektionen for Nordjyllands 
forenede Privatbaner. 

NORDJYLLANDS FORENEDE 

PRIVATBANER. 

CENTRALDIREKTIONEN. 

Aage Andersen. 

Aalborg, den 7. februar 1910. 

Med frem sendeisen af de af Hr. Auditøren optagne 
Forhør angaaende Rangeruheldet paa vor Aalborg Station 
den 22. Maj f. A. har Hr. Auditøren udtalt, at hvis Uheldet 
var passeret ved Statsbanerne, vilde der være bleven tildelt 
nærmere angivne Funktionærer forskellige Bøder og Irette-
sættelser. 

Man tillader sig i den Anledning at anmode Hr. Audi-
tøren om en Udtalelse om, hvorvidt der ved Statsbanerne 
findes nogen Skala for Bødernes Størrelse i Forhold til For-
seelsen, og om denne Skala er forskellig for de forskellige 
Klasser, i hvilket Tilfælde man tillader sig at anmode om at 
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maatte faa oplyst, hvor stor en Bøde man ved Statsbanerne 
gaar til for de Klasser, hvortil vore i nærværende Sag oni 
handlede Funktionærer maa henregnes, samt om hvilke~ 
eller hvilke Straffe, der er højere end den højeste Bødestraf. 

Samtidig tillader man sig at anmode Hr. Auditøren 0111 
en Udtalelse om, hvorvidt de tvende fhv. Portører Nielse6 
·og Adelsten efter det oplyste, hvis Rangeruheldet var forei-
faldet ved Statsbanerne vedblivende vilde være blevne be-
nyttede til Sikkerhedstjenesten eller være bleven forsatte tU 
andre Grene af Tjenesten. I 

Nordjyllands forenede Privatbaner [ 

Hr. Auditør Andersen, 
København. 

for Centraldirektionen 

Jørgen Berthelsen. 

I 
I 

AUDITOREN VED STATS- I 
BANERNE. Ko,,,.nha,n, den 14. febru,c 1911 

I Anledning af den ærede Centraldirektions Skrivelse 
af 7. ds., hvorved man anmoder om nogle Oplysninger om 
Statsbanernes Brug af Disciplinærstraffe, skal jeg herveq 
meddele: I 

»Almindelig Instruks for samtlige Tjenestemænd ved de 
danske Statsbaner« hjemler de brugelige Disciplinærstraffe 

sin § 15, 1. Stk., der er saalydende: . 
» Tjenesteforseelser ville, foruden eventuel Straf 

efter den almindelige borgerlige Lovgivning, medførd 
Advarsler, Irettesættelser eller Straf af Bøder. I særli~ 
alvorlige Tilfælde eller i Gentagelsestilfælde kan Straffe 
stige til Forflyttelse uden Godtgørelse, Degradatio 
eller til Afskedigelse af Statsbanernes Tjeneste med ellet 
uden Pension, eventuelt uden Varsel. Advarsler og 
Irettesættelser kunne tildeles af enhver Foresat. Bøde~· 
der hverken overstige 50 Kroner eller 1/~ Maaned 
Lønning, kunne ikendes af Generaldirektionen, so 
endvidere kan bemyndige de under den ansatte Em 
bedsmænd til at ikende deres Undergivne Bøder pa 
hojst 10 Kroner. Forflyttelse uden Godtgørelse 
Degradation eller Afskedigelse som Straf kan alen1 
foretages af Generaldirektionen eller af en højer 
Myndighed«. 

I 
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Der findes ingen reglementarisk bestemt Skala for 
Størrelsen af de Bøder, der anvendes for de forskellige 
Tjenstforseelser, men gennem Praksis fremkommer efter-
haanden en Norm herfor, en Slags Normalbøde for For-
seelser af en vis Art. Bøderne sættes for de .forskellige 
Tjenestemænd i Forhold til deres Stilling og Lønning, og 
dette er jo ogsaa nødvendigt, naar de skal yirke ens. 
Bøderne ere fremdeles normalt ret lave, hvilketi følger af 
deres væsentlige præventive Formaal og af, at de tilbageholdes 
i Lønningen; det er formentlig imod Banernes IIJteresse at 
diktere Bøder saa høje, at de varigt trykke vedkommende 
Tjenestemænds økonomiske Forhold. 

Naar der for Forseelser i Sikkerhedstjenesten anvendes 
Bødestraf ved Statsbanerne, vil Bøderne for Portbrers Ved-
kommende i Reglen være indenfor Grænserne l 0 _:25 Kroner, 
for Stationsbestyrere (Stationsforstandere og Assistenter) 
25-50 Kroner. I særlige Tilfælde kan Bøderne være lavere 
eller højere (Bøder paa over 50 Kr. eller ¼ Maaneds Løn-
ning kan anvendes med Ministeriets Sanktion). Vedrører 
Forseelsen Rangertjenesten, vil Bødeansættelsen blive noget 
lavere, end hvis den vedrører den egentlige Togkørsel. I 
de af Undertegnede behandlede Sager, der paakendes af 
Generaldirektionen, gaa Bøderne dog kun undtagelsesvis 
ned under 10 Kroner. Kredsbestyrerne ikende ofte lavere 
Bøder, hvad deres Instrukser giver dem Myndighed til. 

Til Spørgsmaalet, om de tvende fhv. Portører Nielsen 
og Adelsten efter det oplyste, hvis Rangeruheld~t var fore-
faldet ved Statsbanerne, vilde være blevne fjernede fra 
Sikkerhedstjenesten, maa først bemærkes, at Undertegnede 
ikke afgør Sagerne, men kun undersøger og gør 'Indstilling. 
Jeg kan altsaa kun gøre rede for de Betragtninger, som jeg 
mener, der bør gøres gældende: 

Det Moment i Sagen, der skulde kunne bevirke en 
saadan Foranstaltning overfor de nævnte Tjenestemænd, 
maatte være Adelstens Afgivelse af Haandsignalet » Kør« til 
Nibetoget, uagtet Rangertoget var i Bevægelse hen imod de 
to Togvejes Skæringspunkt. Denne Handlemaade kunde 
let give Anledning til at rejse Spørgsmaalet, om ikke paa-
gældende Tjenestemand havde udvist en saa daarlig Betænk-
somhed, at han burde fjernes fra Sikkerhedstjene~en. Dette 
Spørgsmaal maa dog formentlig in casu besvares benægtende, 
idet Stationens Praksis, som bemærket i min Skrivelse om 
Sagen, var paa Adelstens Side og gjorde hans Handlemaade 
forklarlig, dette endog i den Grad, at saavel Adelstens 
Kolleger som hans foresatte Overportør og Stationsforstander 
selv anser hans Handlemaade for principielt dadelfri. Under 
disse Omstændigheder kan man ikke sige, at Adelsten ved 
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paagældende Lejlighed har udvist et saadant Forhold, at 
han herefter maa anses uskikket til Sikkerhedstjeneste; han 
har jo ikke haft en mindre god Opfattelse af sin Tjeneste-
pligt end hans Kolleger og Foresatte. Hovedfejlen var, at 
der manglede en bestemt Instruks fra Stationens Side. -
Hvad fhv. Portor Niel sen angaar, da kunde der efter det 
i Sagen foreliggende alene bli ve Tale om at bebrejde ham, 
at han ikke havde advaret Adelsten mod at handle som 
sket og - vel at mærke - ud fra Adelstens egne For-
ud sætninger, da Nielsen , som i Sagen bem ærket, ikke kan 
antages at have haft noge n Viden om, at Rangertoget kom 
med løse Vogne eller ikke vilde standse. Men saa følger 
det allerede af det om Adelsten bemærkede, at Nielsens 
Forhold paa Uheldsaftenen ikke kan gøre ham uegnet til 
Sikkerhedstjeneste ; thi kan selve Handlingen ikke gøre 
Ad elsten uegnet, kan det endnu mindre gøre Nielsen uegnet, 
at han ikke har hindret denne Handling. 

Det skønnes herefter ikke, at det den 22. Maj f. A. 
passerede giver Grund til at erklære de to fhv. Portører 
Nielsen ell er Adelsten for uskikkede til Sikkerhedstjeneste. 

Centraldirektionen for Nordjyllands 
forenede Privatbaner. 

Aage Andersen. 


