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Alminclelig Instrulcs
for

samtlige Tjenestemænd ved de dcrnske Statsbaner.
§

I.

Det er Pligt for alle Tjenes temænd ved Statsba nerne i
'
enhver Hensee nde at varetag e Statsba nernes Tarv, at efterkomme de gælden de tjenstlige Bestem melser villigt, ufortrø dent
og samvitt ighedsf uldt, samt at vise en mønste rværdig Opførs
el
baade i og udenfo r Tjenest en , som det sømme r sig for ansatte
ved en Statsin stitutio n.
Det er saaledes forbudt dem at lægge Hindrin ger i Vejen
for Tjenes tens rettidig e Udføre lse ved Ophør med ;Arbejd
et
uden lovlig Opsige lse , ved utilbørl ig Forhali ng af Arbejd
et
(Obstru ktion) eller ved at standse Tilgan g af Arbejd skraft
(Blokade).
Forbere delse af, Opford ring til eller Deltage lse i saadant
Forhol d indenfo r Statsba nerne henreg nes derfor til de grove
Tjenest eforsee lser , for hvilke Straffen vil kunne blive Degrad
ation eller Afskedigelse uden Varsel og uden Pension .
Enhver Tjenes temand afgiver ved Tjenes tens Tiltræd else
en Erklær ing paa Ære og Samvit tig hed om at ville opfylde
de
ham paahvil ende tjenstli ge Pligter.

§

Forhold i
Almindelighed i og
udenfor
Tjenesten.

2.

Enhver Tjenes temand skal ofre Tjenes ten sin fulde Ar- Tjeneste
tid
c
S
og Tjenestebejds kra fit . H an l<an ilcI{e u den sine roresatt
es amtykk e ude- forretnin
ger.
blive fra eller ombytt e sin Tjenes te. Han skal nøje overho
lde Gensidig
r
k revne T'1enestet1'd og
den 1ores
r
dent t1·11·1ge ar be1'de støttelse
Underom 1ornø
udenfo r denne.
i tjenstlige
. .
. at d
. ger . Forhold.
H an er p I1gt1g
at fi n de sig 1,
er s l{er Foran drin
1Opholdssted.

de ham overdrag ne Forretnin ge rs Omfan g og Beskaffenhed, og
skal udføre ethvert tjenstligt Arbejde, som overdrag es ham,
uden at kunne gø re Krav paa bestemte Forretnin ger.
N aar Statsbane rnes T arv kræver det, ere alle Tjeneste mænd
pl igtige ogsaa uden direkte Opfordri ng at yde hverandr e gensidig Understø ttelse i Ud fø relsen af Tjenestef orretning er.
I intet Tilfælde har en Tjeneste mand Krav paa anden Løn
for sin Tj eneste end den, der til enhver Tid er bestemt for

hans Tjenestes tilling.
Enhver Tj enestema nd skal tage Oph old paa eller ved det
Sted , som er Sædet for hans Tjenestev irksomhe d , medmind re
der af Generald irektøren - henholds vis Di rektøren for den Afdeli ng, u nder hvilken han gør Tj eneste -- gives ham særlig
Tilladels e ti.I at tage Ophold andet Sted.

§ 3.

Bliver en Tjeneste mand ved Sygdom eller andet Forfald
Sygdom og
Id saamdct
Forfald. fo rh in dret i at udføre sin Tjeneste , skal han straks me e
dant for sin nærmeste foresatte, som skal træffe de fornø dn e
Foransta ltni nger til T jenestens Besørgels e. For falde t kan kræves
godtg jort ved Lægeattest m. v.; ved længere Udeblive lse fra
Tj enesten skal den paagælde nde, saa ofte det forlanges, ufo rtøvet
tilvejeb rin ge ny Attest om vedvaren de Utj enstdygti ghed.
Saa snart Tjeneste manden atter bliver tjenstdyg ti g, skal
han ligeledes uopholde lig melde det for sin nærmeste _foresatte.

§ 4.

Enhver Tjeneste mand skal ufortøvet og samvittig hedsfuldt
efterkom m e de ham af hans foresatte givne t jenstlige Ordrer ; dog
høj ere
overordnede. skal han, saafrem t en saadan Ordre gives ham af en
denne
gøre
straks
,
foresatte
overordn et end hans nærmeste
g iven
ham
en
at
nd,
bekendt hermed. Formene r en Tj enestema
Ordre er i Strid med de gældende Instrukse r , kan ban høfligt
fremsætte sin Anskuelse herom , men har ikke Ret til at udsætte
Ordrens Udførelse , medmind re den medfører Fare for Driftens
Under-

F~:~~~1e:u

Sikkerhe d.
De underord nede Tjeneste mænd skulle stedse vise de overordnede , selv 0111 disse ikke ere deres umiddelb are foresatte,
Respekt, Forekom menhed og Lydighed i tjenstlige Forhold.
Ulydighe d og grov Respektstridighed - herunder offent lig

5Fremsæi•telse af nedsættende Udtalelser om overordnede
hører til de særlig alvorlige Tjenesteforseelser, der vil ~edføre
stræng Straf.
§ 5Enhver foresat er pligtig at gøre sine undergivne nøje
Overbekendt med de dem vedrøren de Tjenesteinstrukser og at vejlede F~:t1~e~il
dem behørigt med Hensyn til Udførelsen af deres Tjeneste.
underMaa en foresat træffe en Bestemmelse, som afviger fra de 0rd nede.
gæi<len de Instrukser, skal han snarest give sine foresatte Meddelelse derom og begrunde Afvigelsens Nødvendighed.

§ 6.
Ingen Tjenestemand maa bruge lavere stillede Statsbanetjene- Lavere
stemænd til Arbejde i privat eller andet, Statsbanernes Tjeneste stillede
Tjenesteuvedkommende Øjemed, selv om dette kan udføres til Tider, mænds
da de paagældende ikke ere optagne af Tjenesteforretninger. Benyttelse
til privat
Undtagelse herfra • maa kun finde Sted med Generaldirektørens, Arbejde.
henholdsvis vedkommende D irektørs, skriftlige Samtykke, der i
ethvert Fald kun kan ventes meddelt , naar den paagældende
skriftligt har erklæret sig villig til at udføre det omhandlede
Arbejde. Saadan skriftlig Tillade lse er alene gyldig for den Tid
og for de Tjenestem ænd , der udtrykkeligt nævnes i sam me. I
Tilladelsen vi l det tillige være at bestemme , hvorvidt og paa
hvilken Maade den arbejdende skal lønnes af vedkommende
overordnedes egne Midler.

"

§ 7.
Generaldirelnøren og Direktørerne maa ikke, og samtl ige Forretninger
øvrige Tjenestemænd ved Statsbanerne maa kun med Ministerens Tudenfor
'
ienesten.
Samtykke, udenfor deres Embedsgærning ved Statsbanerne paatage sig noget Arbejde ved Jernbaner eller ved Jernbaneanlæg eller
for Befordringsmyndig heder, som konkurrere med Statsbanerne,
eller for Selskaber eller private, der staa i Kontraktsforhold til
Statsbanerne . Samtykke til at yde de private Jernbaner Bistand
i saadanne Anlægs- eller Driftsspørgsmaal, hvor særlig Sagkundskab udkræves, maa i hvert enkelt Tilfælde indhentes fra Ministeren for offentlige Arbejder, og Samtykke vil kun blive meddelt paa Betingelse af, at det Vederlag ,Jder skal ydes for det
udførte Arbejde, fastsættes af Ministeriet.
Iøvrigt er det forbudt Tjenestemænd udenfor Tjenesten at
udøve nogen Erhvervsvirksomhed eller at paatage sig Ar-

-6bejder og H verv, lønned e eller ulønnede, der kunne gribe
forstyrrende ind i den regelmæssige Varetagelse af deres Embedsforretn inger , eller som kun ne komme i Strid med de paagældendes Tjenestepli gter.
I T vivlstilfælde vil Generaldirektørens
Tilladelse være at indhente , men en saaledes given Tilladelse
kan tilbagekaldes til enh ver Tid uden Varsel og nærmere Begrundelse , og uden at vedkommende paa Grund af Tilbagekaldelsen kan gø re nogetsomhelst Krav gældende mod tatsbanerne.
Ligeledes kan Gen eral direktøren , naar det maatte
komme til hans Kundskab, at en Tjenestemand udøver et Bierhverv eller har overtaget en Stilling, der ikke skønnes at kun ne
forenes med hans tj enstlige Pligter, forlange , at han uopholdelig
opgiver et saadan t Erhverv eller en saadan Stilling.
§ 8.

Meldu:iger,
Ordrer og Forespø rgsler skulle a(~ives i en kort, klar og
Erklærmger, l1 øfl'g
Fo
1
Fore,
rm .
spørgsier,
Ved sk riftlige Meddelelser skal man holde sig til Sage n,
Klagerl! og det er ikke tilladt at behandle flere , hinanden uvedkommende
H emme 1gholdelse Sager i samme Tjenestesk rivelse.

a\~~~~flge

Forklaringer og Erklæringer skulle nøj e stemme med Sandheden og maa ikke a(~ives forbeholdent eller paa saadan Maade,
at de kunne give Anledning til urigtig Opfattelse af Forh oldet.
Meddelelserne skulle være affattede i en høflig Tone, men
uden Brug af særlige Høflighedsforrn ularer.
H vor ikke andet bestemmes, fremsendes enhver Tj enesten
vedrørende Melding og Indberetn ing ad tjenstlig Vej, det vil
sige: gennem den nærmeste fo resatte, og en hver Ordre og Meddelelse fra højere foresatte sendes vedkomm ende gennem han s
nærmere foresatte. Gøre Omstændighederne det nø dvendigt at
afvige fra den sædvanlige tj enstlige Forretningsgang, skal Sagen
snarest ordnes ved efterføl gen de Meddelelse.
Tjenstlige Erklæringer skulle afgives hurtigst muligt.
Skulde nogen Tjenestemand finde sig foranlediget til at
klage over foresatte, gæl de for Klagens Indsendelse de ovenangivne
Regler. De foresatte ere pligtige at fremsende Klagen; vægre
de sig derved, kan Klagen med Bemærkning herom direkte
overgives til Gen eraldirektøren. Klager over foresatte maa ikke
afgives af flere i Forening.
De sk ulle affattes i høflig og
sømmelig Form. Findes Klagen ugrundet, vil Klageren kunne
paadrage sig Ansvar.

I
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Hemme lig holdels e af tjenstli ge Sager skal ubrøde ligt iagttage s.
Det er Tjenes temæn dene forbudt uden særlig Bemyn digelse
fra
Genera ldirektø ren, henhol dsvis ·vedkom mende Direktø r, at
give
Tidsskr ifter, Blade, private eller fremme de Myndig heder Meddelelser hented e fra tjenstli ge Dokum enter, der ikke ere bestem
te
for Offentl igheden eller fremme de, ell er om andre tj enstlige
,
fremme de uvedko mmend e Anordn inger, saa vel som at afgive
Erklær inger eller Vidnes byrd ti l andre end foresatt e, alt for
saa
vidt saadant ikke kan fordres af Domsto lene eller andre ifølge
Lovgiv ningen s Bestem melser.

§ 9.
De Tjenes temænd , som ere normer ede med Uniform , regleUniform .
menter ede Beklæd ningsge nstande eller andre tydelig e Kendet
egn
paa vedkom mendes Stilling , sk ulle bære samme ved alle
foreskrevne Lejligh eder og holde dem i god og renlig Stand.
De
foresatt e skulle paase, at dette iagttage s af deres underg ivne.
I O.

Bruoen af Statsba nernes Restaur ation slokale r er kun tilladt
Ophold i
n
·
RestauraTjenes temænd ene i saadanr Omfan g, som til enhver Tid er fastsat.
tioner.

I I.

D et paahvil er Tjenes temæn dene særligt at drage Omsor g Oms?rg
for
Driftens
for Driften s Sikkerh ed og Regelm æssighed. • Enhver , hvem
det Sikkerhed
paahvil er at træffe Forans taltning e r i Hensee nde til Sikkerh
eds- og R_egel.
. f u Id stæn d.
. d 1. d e d
tJeneste
n , s 1rn l liave sat sig
1gt m
erom gæ l- mæss1ghcd.
dende Bestem melser, ligesom han skal vejlede sine underg
ivne
til deres rette Forstaa else og forvisse sig om , at de baade
have
forstaae t Bestem melsern e rigtigt, og at de med Nøjagti
ghed ,
Hurtigh ed og Omsig t udføre de paabud te Sikkerh edsfora nstaltninger paa foreskr even Maade.
Bliver nogen Sikkerh edsfora nstaltni ng forsøm t eller udført
paa en uagtsom , skødesl øs eller vrangvi llig Maad e, skal
Indberetni ng derom fremsen des, selv om ingen Skade afstedk ommes
.
En foresat, som bemærk er eller erfarer en saadan Forsøm melse
eller Uagtso mhed uden at gøre Indbere tnin g derom , paadrag
er
sig herved Medans var.
Det paahvil er desude n enhver Tjenes temand ved Statsbanerne, uanset hvilken Stilling han indtage r, naar han mærker
, at

Sikkerhedsforanstaltninger udføres paa en Maade, som kan medføre Fare, Skade eller unødig Forsinkelse, at melde dette for
rette vedkommende.
§
Tjenstligt
Forhold
overfor
Publikum.

I 2.

Overfor Publikum skal Personalet und er alle Forhold vise
Ro, Besindighed, Upartiskhed, en høflig og sømmelig Optræden
og al den Imød ekommenhed , som kan forenes med Opfyldelsen
af Tjenestens Fordringer*). Det er forbudt det uniformerede Personale i Publikums Paahør at føre højrøstet Samtale, at rette
Bebrejdelser til sideordnede eller uddele Irettesættelser til underordnede.
Tobaksrygning er forbudt Personalet, naar det er i tjenstlig
Berøring med Publikum.

§ 13.
es Tjenestemænd under Udførelsen
tilføj
der
Fornærmelser,
Forfølgning
af deres Tjeneste eller i Anledning af samme , indberettes ad
tjenstlig Vej ri] Generaldirektøren, som, naar dertil findes Anledning, drager Omsorg for, at Sagen paatales, for saa vidt
den . egner sig til offentlig Forfølgning. Finder Generaldirektøren ikke Anledning til' at Jade Sagen paatale , kan han paalægge Tjenestemanden selv at forfølge Sagen gennem privat
Søgsmaal. Det staar selvfølgelig Tjenestemanden frit for ogsaa
uden saadant Paalæg at anlægge privat Søgsmaal, naar offentlig
Forfølgning af Sagen ikke besluttes.
Ingen Tjenestemand maa sagsøge en anden Tjenestemand
for Fornærmelser uden Generaldirektørens Samtykke.

afJ~;~~r-

§ r 4·
enhver Tilsidesættelse af de
betragtes
Som Tjenesteforseelse
Tjem::ste!or·
seelser.
Pligter, der paabvile vedkommende ifølge hans Tjenestestilling.
Til disse Pligter henregnes ikke blot de, der ere ham
paalagte ved almindelige og særlige tjenstlige Instrukser, men
ogsaa de, der paahvile enhver i Statens Tjeneste ansat, og som
medføre, at enhver Tjenestemand ved sit Forhold i og udenfor
Tjenesten skal vise sig værdig til den for hans. Stilling uundværlige Agtelse og undgaa alt, hvad der kan svække hans Anseelse og Tilliden til ham . Hvis nogen Tjenestemand derfor
*) ]fr. Politilov af

I

Jte

Maj

1897

S

18.

-9
ved Dom sku ld e findes skyl dig i en i den offentlige Mening
vanærende Handling, vil han uden Varsel ,blive afskediget af
Statsban ernes Tjeneste .
Som Tjenesteforseelser i de ovenomhandlede Henseender,
foruden de tidligere omtalte, fre m hæves:
a. Anmodning om eller Modtagelse af Gaver, D rikkepenge
eller andre ulovlige Fordele eller af Tilsagn derom for
Udførelse af Tjenestepligter eller for Undladelse eller Krænkelser heraf, jfr. Straffelovens §§ 117 - 119.
b. Drukkenskab eller fremherskende Tilbøjelighed til D rik i
elier udenfor Tjenesten.
c. Letsindig Stiften af Gæld saa ve l som Indtrædelse i Gæl dsforhold til de af Banernes Kontrahenter (saasom til Leverandører, Restauratører, Vognmænd eller lignende), med
hvilke Tj enestemændene i tjenstlig Henseende staa i Forbindelse.
d. Man gel paa Sparsommelighed med Statsbanernes Forbrugsgenstande, Materialier og li gnende, samt Mangel paa Omhu
med Statsbanernes Materiel og øvrige Ejendele, saasom
Redskaber, Værktøj og deslige, der leveres Tjenestemændene
til Brug.
Det er Tjen estemæn denes Pligt, naar de bemærke, at deres
underordnede gøre sig skyldige i grovere T jenesteforseelser, at
gøre Indberetning derom.

§

I) ·

Tjenesteforseelser ville, forud en eventuel Straf efter den Straf og
· de11ge
·
borger1·1ge Lovg1vrnng,
· ·
Erstatnin()'
a l111111
me de1øre Ad vars 1er, I rette- for
Tjenesfesættelser eller Straf af Bøder. I særlig alvorlige T ilfælde eller forseelser .
i Gentage lsestilfælde kan Straffen stige til Forflyttelse uden
Godtgørelse, Degradation eller til Afskedigelse af Statsbanernes
Tjeneste med eller uden Pension, eventuelt uden Varsel.
Advarsl er og Irettesættelser kunne tildeles af en hver foresat.
Bøder, der hverken overstige 50 Kroner eller ½ Maaneds
Lønning, kunne ikendes af Generaldirektionen, som endvidere
kan bemyndige de under den ansatte Embedsmænd til at ikende
deres undergivne Bøder paa højst ro Kroner. Forflyttelse uden
Godtgørelse, Degradation eller Afskedigelse som Straf kan alene
foretages af Generaldirektionen ener af en højere Myndighed.
For samtlige Følger af en Tjenesteforseelse, af grove Fejl

-

IO -

eller utilbørlig Ligegyldighed fra Tjenestemænde nes Side og for
de Krav paa Skadeserstatnin g , der paa Grundlag heraf maatte
blive rejste mod Statsbanerne, kan disse helt eller delvis gøre
Ansvar gældende mod den paagældende Tjenestemand .
Gøre Forholdene det nødvendigt straks at sætte en Tjenestemand fra hans Bestilling , kan dette foretages af den højeste
tilstedeværende foresatte, som derom uopholdelig underretter
den , der ifølge de gældende Bestemmelser har Suspensionsrett en.

6.
Ved Udtrædelse af Statsbanernes Tjeneste, samt ~,ed OverFratrædelse
af Stilling. gang fra
en Stilling ved samme til en an den, er enhver pligtig
at aflægge nøje Rede og Regnskab for betroede Oppebørsler
samt at tilbagelevere samtlige Genstande, der have været ham
betroede til Brug eller Forvaring, saa og den af ham eventuelt
brugte Tjeneste bolig i god og ordentlig Stand.
§

I
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