
KAP. VI.

Konduktörer«

- § 4.
Konduktörens närmaste förman är sta- Förraan. 

tions-inspektoren vid den station der kon
duktören för tillfället tjcnstgör, men hans 
tjenstgörings-skyldigheter bestämmas af tra
fik-direktören, utan hvars medgifvande han 
således ej får byta tjenstgöring.

§ 2.
Han skall ständigt vara snygg och Ordning

vårdadt klädd, alltid höflig oeh uppmärk- höf-
°  « • t * * lighet.sam mot passagerare, men ej inlåta sig i 

onödigt samtal.

§ 3.
Då konduktör skall åtfölja ett tåg, instäl- 

bör han en half timma före dess af- ® 1. . . .  tjenstgo-gång anmäla sig hos stations-mspektoren ring. 
och emottaga dennes order, samt dervid 
göi*a sig noga underrättad om dc in-
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struktioner, sotn möjligen utkommit sodan 
han sed nast var i tjänstgöring, oeh som 
på något sätt röra honom. Konduktör 
som oj inställer sig till tjänstgöring på 
utsatt tid bestraffas med löneafdrag för i 
dagar första gången han är försumlig» samt 
för 4 dagar om felet förnyas.

§ *•

Tjwate- Före tågs afgång står konduktören 
aliggAti* Undor etations-inspektorens order» hvilka han 
8tRtkm. således skall åtlyda, såvida de ej stå i di

rekt strid mod de för tågets säkerhet be
stämda föreskrifter, oeh får han ej upp- 
stiga på tåget förrän efter stationsbefälets 
signal till afgång'. ()iu ej särskild paekmästare 
för vården af bagage och ilgods åtföljer tå
get, tillkommer detta åliggande en konduk
tör, som då sjelf skall närvara och deltaga 

4p»vid dessa effekters i- oeh urlastning.

§ s.
Ttg~«(fek- Före tågs afgång skall konduktören

ter och tillse och är ansvarig för att i bromsvagnen 
tUUv-a «  före af- htinas;
re»». 4 g t. dom kraft,

i  » handspakar,
1 » kofot» 
i » handyxa,

I st. hammare,
1 » tång,
1 ö skift nyckel»
1 » olje kanna,
I » signalskärm, röd,
I » » , hv.it mod röd t kryss,
I » väska innehållande knallsignaler, 

de till tåget hörande väskor för papper 
oeh handlingar, 

spik,
4 kort dragtross,
4 st. vattenpytsar samt, om vintern, 10 

st. snöskoffor.
Dessutom skall hvarje konduktör med

föra :
1 st. grön- och 
ä » röda signal flaggor.
1 » handsignal-lykta.

lian ansvarar vidare för att såväl 
hand-lyktor sotn sido- ooh bak-lyktor äro 
väl putsade oeh i god ordning för begag
nande, samt att de äro tända på anbe
fallde tider; att vagnarna äro riktigt ¡hop
kopplade* säkerhetskettingarne påhakade, li- 
nan, der sådan användes, sträckt till ten
dern, godsvagnarna rätt adresserade, väl 
täckte och i god t skick samt vagnsdörrarna 
tillstängde; att bref och papper, sotn å de 
särskilda stationerna skola affomnas, läggas
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i rätta väskor, samt att tågpersonalen är 
på bestämda platser närvarande.

Anser han sig behöfva flere personer 
till biträde på tåget, anmäler han sådant 
hos stations-inspektoren.

§ 6.
V id  de tillfällen då extratåg följer, får 

konduktören ej förglömma uppsättandet af 
den erforderliga signalen, hvilken bortta
ges vid den station, hvarest extratåget upp
hör att längre följa ; och skall vid de statio
ner, som passeras, underrättelse lemnas om 
det efterkommande tågets beskaffenhet, dess 
afgångstid från stationen, samt hvar det 
skall stadna.

§ .7-
Då tåget är färdigt till afgång och 

rätta tiden inne, samt allting klart, gifver 
stations-inspektoren signal till afgång, hvarpå 
lokomotivet sättes i gång, och anses der- 
efter passagerare och gods lemnade i kon
duktörens vård. Han skall vaka öfver att 
tågpersonalen gör sin tjenst, och ehuru ej 
direkt ansvarig för tågets säkerhet under 
gången —  ty denna kan endast bero af 
lokomotivföraren —  bör han dock, om han 
finner lokomotivföraren vidtaga åtgärder

som äro mot författningar och instruktio
ner stridande, göra denne uppmärksam 
derpå. Då någon fara uppstår, är det
konduktörens pligt att använda alla medel, 
som i hans förmåga stå, för att densamma 
afvända, och skola alla sådane tilldragelser 
anmälas vid ankomst till första station, samt 
på konduktörs-rapporten upptagas.

§ 8.
Konduktörens plats är i eftersta bröms- Konduk- 

vagnen, och får han ej intaga plats på <(f ! n8 
lokomotivet annat än under tvingande om
ständigheter, såsom t. ex. om lokomotiv
föraren eller eldaren genom hastigt påkom
met illamående, eller af annan orsak, blir 
oförmögen sköta sin tjenst i hvilket fall 
konduktören bör inställa sig å lokomotivet, 
för att derstädes biträda tills förändring 
kan ske.

§ 9.
Under tågets gång skall konduktörenTjenstgo-

ring un- 
°  der tUgeta

naler, och noga åtlyda dem; om hvisslan gäng. 
höres, skall han genast vara tillhands att 
använda bromsen. Likaledes skall han 
taga reda på om någon vagn går ojemnt, 
om lasten någorstädes hänger öfver, vagns-

hålla god utkik, vara uppmärksam på si



Olycks
fall.

dörr står öppen, eller om någon passage
rare genom rop eller åthäfvor tillkännagif- 
ver, att hjelp behöfves, m. m. Då sig
nalkarl passeras, skall efterses om han 
gör någon signal sedan tåget är förbi. 
Då tåget går i kurvorna, skall konduktören 
efterse, att alla vagnarne äro med, och 
i allmänhet noga observera hvad helst sig 
tilldrager inom tåget, eller på banan, som 
är värdt anmärka. Der lina eller telegraf
ledning till tendern finnes anbragt, kan 
han väcka lokomotivförarens uppmärksam
het, och sedermera genom visandet af flagga 
eller lykta signalera hvad han åstundar.

Signalerna visas i allmänhet åt höger, 
eller åt den sida hvarest bromsen är på 
tendern; men vid kurvor från insidan, der 
de tydligast synas.
„ Om fara är förhanden, gitver den 
som först varseblifver densamma signal 
till stopp.

§ 10.
Inträffar olycka eller något annat hin

der för ett tågs vidare fortgående på banan, 
skall konduktören först och främst ihåg- 
komma att genom signaler skydda för ef
terkommande tåg (se kap. III). Vidare 
skall han, om tåget ej kan fortsätta, för-

söka ombestyra, att passagerarne blifva fort- 
skaffade till närmaste station, samt så skynd
samt som möjligt draga försorg derom att 
underrättelse om tilldragelsen dit ankommer, 
och att hjelp anskaffas.

Dylika anmälanden skola vara skriftliga.

§ H .
Om ett tåg endast kan g å  lå n g s a m t , För lång- 

och ett annat tåg väntas komma efter, samtsamgög‘ 
det ännu är långt fram till nästa signal
karl, skall farten så mycket saktas, att en 
man kan afstiga, för att springa tillbaka 
och signalera så, som i kap. III föreskrif- 
vet är.

§ 12.
Då ett tåg stadnar på banan emellan Passage

två stationer, är det konduktörens skyldig- aerrättas 
het att förklara orsaken dertill för plfssa-0™ °£sa- 
gerarne, samt på allt sätt lugna och förmå att t$g 
dem bibehålla sine platser. stadnar.

§ 1 3 .
Vidare år konduktörens tjensfgöring Ytterli-

, . . .  i« gare tien-den att oppna och tillsluta vagnsdorrarne ste4lig- 
samt biträda passagerarne och tillse att de ganäen

1 vidstafcio-intaga rätta platser. Om passagerare be- llenm. 
finnas resa utan biljett, eller i en vagn



af högre klass, än livartill biljetten berät
tigar, skall konduktören anmäla förhällan
det vid ankomsten till närmaste station, på 
det den rätta afgiften der må upptagas. 
Yill passagerare byta plats, skall det ske 
vid ankomsten till station, och afgiften 
af rätter person derstådes uppbäras. Så
dana afgifter skall konduktören i sin till
skot tsbolc anteckna. På inga vilkor eger 
konduktören att emottaga några penningar 
af passagerare, vare sig för mellangift å 
biljett eller betalning för bristande sådan.

Vidare skali han, då ej annorlunda 
anbefalldt är, från pas3agerarne insamla 
biljetterna; och bör lian härvid noga tillse, 
att endast de biljetter, som verkligen gälla 
för tåget, aflemnas. —  De insamlade bil
jetterna skola vid ankomst till station af
lemnas till stations-inspektoren.

Vin ankomst till mellanstation, skall 
han med tydlig röst upprepa namnet derpå, 
samt tiden för uppehållet derstädes.

Ilan skall tillse att rätta vagnar vid 
stationerna aflemnas.

§ 44 .
Tillsyn att Han får ej tillåta någon passagerare
possoge- utanpå en vagn, eller stiga ur, om tå- 
rarnc ej 1 ö  #
akadas. get skulle stadna på banan (såvida ej ound-

vikligt), eller stiga i eller ur vagn under 
det den är i rörelse, eller röka tobak i 
andra än dertill anslagne kupéer; och bör 
han tillika åtvarna passagerare att icke luta 
ut kroppen genom vagnsfönstren.

Sjelf får konduktör ej gå på taket af 
vagnarne eller långs sidorna af dem, un
der det tåg är i gång, annat än under 
tvingande omständigheter.

§ 45.
Åt fruntimmer som reser ensamt i Dam- 

4:sta eller 2:dra klassens vagn skall kon- kui>é* 
duktören, när sådant önskas, bereda plats 
i damkupée, och skall han under resan 
tillhandagå med nödige upplysningar.

§ 46.
Skulle passagerare befinnas öfverlastad, Oordning 

eller på annat sätt genom opassande uPP~gagerarae 
förande besvära medpassagerare, skall kon- afstyrcs- 
duktören försöka att med allvar och lugn 
afstyra allt ofog; men om han deri ej lyckas, 
skall han anmäla förhållandet vid framkom
sten till nästa station, der denne passage
rare såväl från tåget som stationen utvisas.

På samma sätt skall konduktören all
tid, om någon passagerare förbryter sig 
mot ordningsreglor oeh författningar, med



saktmod och sans erinra honom der om, söka 
afstyra alla uppträden samt noga taga sig 
tillvara, att ej sjeif förgå sig. —  Först då 
inga andra medel hjelpa, skall han be
gagna sig af den makt och myndighet, 
som är honom lemnad. Om passagerare 
skadar något å vagnarne, skall sådant till 
stationsbefälet anmälas, på det nödiga mått 
och steg må vidtagas för att få skadan 
ersatt.

§ 17. \
Handlin- Mycken vigt fästes vid ett noggrant

frt '  ®  -V* ”
grandê  oc^ ordentligt framförande af papper, de

pescher, penningar och biljetter, eller hvad 
helst det vara må, som är anförtrodt till 
konduktörens vård. Penningar skola vara 
inlagde i dertill bestämda lådor eller på
sar, och dessa sednare nedlagda i kassa
kistan. Vid laga ansvar må konduktör ej 
föra andra bref, papper eller saker, än så
dana som i och för tjensten afsändas; och 
skola dessa genom stationsbefälet till kon
duktören aflemnas.

§ 18.
Då flere Då flera konduktörer åtfölja ett bnn-

" tåg, stå de samtlige under 1:ste konduktörer f»’ o
medfölja.törens befäl, skola inställa sig en half
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timma före tågets afgångstid, anmäla sig 
hos stations-inspektoren och 4:ste konduk
tören, och intaga de platser, samt utföra 
de åligganden, dem anbefallas. Deras egent
liga göromål är att biträda i allt hvad kon
duktören har sig anbefaldt, såsom t. ex. till
synen att passagerarné innehafva rätta plat
ser, insamlandet af biljetter, uppmärksamhet 
på signaler och tåg, påpasslighet vid brom - 
sarne, sträckningen af linan till tendern, 
ombyte af bak- och sidolyktor, upprepan
det af stationernas namn m. m.

1:ste konduktörens plats är i sista 
brorasvagnen, men bör, när flera broms
vagnar användas, äfvenledes å den främsta 
vagnen medfölja en konduktör, som då 
äger rigta sin synnerliga uppmärksamhet 
bakåt tåget och på de signaler som kon
duktören i eftersta vagnen visar, för att
sedan meddela dessa till lokomotivföraren.

D e insamlade biljetterna aflemnas till 
4:ste konduktören, och skall hos honom 
anmälas hvad som af de öfrige konduktö
rerna kan varda iakttaget under tågets gång.o  D  O  O

§ 19.
Finnes serskild packmästare anställd, Packmä- 

emottager denne och ansvarar för samt ut- Sls.tares& l aliggan-
lemnar såväl ilgods som allmänt fraktgods, den.



åfvenaom de passageraresaker hvilka föras i 
bagagevagnen, der han sjelf bör under tågets 
gång hafva sin plats, och dit han ej bör 
lemna någon främmande person tillträde* 
Han skall, vid emottagandet af passage
raresakerna, se efter att de äro adres
serade och med nummerlappar försedde, 
samt ordna dem i vagnen, allt efter de 
olika stationerna hvarest de skola aflemnas. 
Likaledes skall han vid emottagandet af il
gods tillse, att hvarje colly är försedd med 
tydlig adress, samt att antalet deraf öfver- 
ensstämmer med det å listorna upptagne; 
och bör han, om något fel upptäckes* det
samma genast anmärka. Vid ilgodsets 
emottagande ordnar han detsamma efter 
de stationer der det skall aflemnas. Han 
måste vara beredd att med skyndsamhet 
emottaga, ordna och aflemna gods, så att 
icke onödigt uppehåll förorsakas vid statio- 
nerne.

Alla saker skola med varsamhet hand
teras samt lastas så, att de icke skadas un
der tågets gång. Der packmästare icke fin
nes å tåget anställd, åligger det 2:dre konduk
tören att iakttaga ofvanstående föreskrifter.

Samme konduktör har äfven under 
sin vård hästar, hundar och åkdon samt 
listorna derå.

4:ste konduktören tillkommer vården Förste 

om penningar, bref, papper och våskor 
äfvensom tillsynen öfver det hela, och gande, 

ansvaret derför att vagnarne aflemnas en
ligt vagnlistan hvilken han fördenskull äf
ven medhafver; och tillser han derjemte 
att vagnar som af- eller tillkopplas blifva 
å denna lista qvitterade eller införda.

§ 20.
Vid alla tillfällen då tåg kommer t illE fte r sy n  

en station, eller eljest stadnar på banan, 
bör konduktören, så mycket tillfället med- 
gifver, granska och efterse, att ingenting 
rubbats af lasten, samt att ej främmande 
person rör något å vagnarne.

§ 21.
Konduktören får ej, utan intendentensobchörig 

eller trafik-direktörens medgifvande, t i l l å t a 1o  7 broms-
någon främmande person åka i broms-vagn för
vagnen. bjbdes.

§ 22 .
Strängeligen är förbjudet att uppstiga Obehörig 

eller gå på lastade godsvagnar. odså *

Ingen främmande person får, utanförbjudes. 
skriftlig tillåtelse af intendenten eller trafik
direktören, åtfölja ensamt godståg.



§ 23.
Vagns- Yid framkomst till slutstation skola

visitation.aj|a vag nar n0ga visiteras och, om några
saker finnas qvarlemnade, skola desamma 
till stations-inspektoren aflemnas.

§ 24.
Tjenstgö- Konduktören får ej aflägsna sig från 

^ tionen , förrän han öfverlemnat alla ve
derbörliga handlingar till stations-inspekto
ren, fullbordat sin egen rapport, hvilken 
skall ingå till trafik-direktören, samt erhål
lit stations-inspektorens tillåtelse att begifva 
sig från stationen.

§ 25.
A nm ärk- På rapporten skall bland anmärknin-
konduk- gar upptagas allt hvad under tågets gång

törs-rap- passerat, såsom t. ex.: 
porten.

om någon vagn gått ojemnt, eller axel 
blifvit varm, eller något å vagn skadats; 

om tåg kommit sent samt orsaken dertill; 
om vagn måst lemnas på banan, antingen 

såsom skadad, eller af bristande förmåga 
hos lokomotivet att draga densamma; 

om någon del af banan är i dåligt skick 
(sådant anmäles dessutom vid närmaste 
station);

om vakter varit försumlige;

om signaler blifvit origtigt utförde, eller ej 
åtlydde;

om grindar varit öppna, eller kreatur inne 
på banan;

om telegraftrådar funnits afbrutne; 
om saker bortkommit; 
om tågpersonalen varit försumlig; 
om tåg stadnat på banan samt orsaken der

till, m. m.
För att ihågkomma sådant, som i 

rapporten bör införas, skall konduktören 
medföra en anteckningsbok, och i densamma 
under tågets gång införa hvad som passerar.

§ 26.
Konduktörens klocka regleras vid för- Klockan 

sta morgontåget efter utgångs-stationens ur. reSleras-
O  ö  O  Ö

Utom detta reglemente samt serskildt Känne- 

utgifna order, instruktioner och författnin- 
gar, skall konduktör ega kännedom om de ningar. 

delar af Kongl. Maj:ts nådiga reglemente 
satnt jernvägs-styrelsens« ordningsreglor för 
trafiken å statens jernvägar som särskiidt 
röra hans tjänstebefattning.


