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Ordresamlingens serie Q fordeles således: 
Administrationskontorer o. l. 
mask i ndepotcr 

Personale i de administra-
tionskontorer o. l., hvor 
serien anvendes, 

[ast ansat timelønnet per-
sonale under maskin- og 
værkstedst j en es ten 

} efter behov. 

med personligt eksemplar. 
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1 - VI 

Ansættelse og udnævnelse 
Fællesbestemmelser 

Q 

Fast ansatte arbejdere (håndværkere og arbejdsmænd ) ved sta tsba-
nerne er undergivet alle i lovgivningen for sta tstjenestemænd fastsatte 
almindelige bestemmelser med undtagelse af lønningsbestemmelser og 
bestemmelsen i tjenestemandslovens § 30 : ,, En tjenestemand kan ikke 
oppebære godtgørelse i akkord for det a rbejde, for hvilket lønningen er 
vederlag.". Endvidere undergives de de for tjenestemænd gældende pen-
ionsbestemmelser samt bestemmelserne om efterindtægt. 

Arbejdere under værk tedstjenesten antages og ansættes af værksteds-
chefe rne (henholdsvis afdelingsingeniøren i Nyborg) . Arbejdere under 
distrikterne antages og ansættes af distriktscheferne. Lokomotivfyrbøder-
aspiranter antages af distriktscheferne. 

Om det timelønnede personales o,·ergang til tjenestemandsstillinger 
gælder følgende regler: 

Ingen kan ansættes som tjenestemand før det fyldte 21. år. Den første 
ansættelse i en tjenestemandsstill ing i 6.- 17. lkl er betinget af mindst 
2 års a piranttjeneste med en lønning, der højst kan andrage: 

a) for aspiranter, der er fyldt 20 år: 90 pct af et beløb, svarende til 
den for den pågældende tjenestemandsstilling normerede grundløn. Hertil 
kan ydes de for stillingens grundløn ved lovgivningen fastsatte særlige 
tillæg udenfor den faste løn, for det almindelige pensionsgivende løn-
tillægs vedkommende med fradrag af 5 pct. 

b ) for aspiranter, der ikke er fyldt 20 år: 80 pct af et beløb, svarende 
ti l den for den pågældende tjenestemandsstilli ng n ormerede grundløn. 
H ertil kan ydes de fo r stillingens grundløn ved lovgivningen fastsa tte sær-
lige tillæg udenfor den faste løn, for det almindelige pensionsgivende løn-
ti llægs vedkommende med fradrag af 5 pct. 

For arbejdere, der overgår .i tjenestemandsstillinger under statsbanerne 
som lokomotivmester i 7. lonning klasse, værkmester i 7. lønningsklasse, 
tavlemester i 7. lønningsklasse, vognmester eller kontorbetjent, kan der 
bortses fra den nævn te aspiranttjeneste, dersom vedkommende har været 
fast ansat i mindst 4 år, for så vidt overgangen skyldes tilskadekomst i I 
tjenesten i mindst 2 år. 

Genansætlclsc af personer, der tidligere har været ansat ved sta ts-
banerne, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra generaldirektoratet. 

Personer, der - enten som ekstraarbejdere eller fast ansatte - er 
ti l ·kadckomne i statsbanernes tjene. te, må kun an.ærtes eller genansættes 
efter forud indhentet tilladel. c fra gcneraldirektoratcl. 

Personer, der er kas crct til militærtjeneste, må kun antages efter forud 
indhentet tilladelse fra g'eneraldirektoratet. 
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Som fælles betingelse for antagelse gælder, a t den pågældende skal 
have ført en uplettet vandel og være ædruelig samt h ave dan k indfødsret 
og almindelig folkeskoleuddannelse og er fri for militærtjeneste (fraset 
lovbestcmtc genindkaldclser ) . 

Alle ansøgninger om antagelse skal være selvskrevne på den dertil be-
stemte formular og være bilagt med bekræftede af skrifter af: 
1. Fødsels- eller dåbsattest og om fornødent yderligere bevis for dansk 

indfødsret, 
2. :Militær forholdsattest omfattende hele den af ansøgeren gjorte mili-

tærtjeneste, eventuelt militær-straffeattest, u tjcnstclygtighcdspas eller 
f ritagclsesbevis, 

3. Mulige eksamensbeviser, og for håndværkeres vedkommende anbefa-
ling eller lærebrev. 

Endvidere skal vedlægges vandelsattest, udfærdiget på særlig blan-
ket ( formular nr B I 3) . 
Derimod skal lægeattester ikke vedlægges, men sådanne - udfærdiget 

på særlige blanketter (formular nr B 29 (lægeattest I ) og B 29 a (læge-
attest II, øjenlægeatte t ) ) af an øgerens faste (sædvanlige ) læge, henholds-
vis en special ist i øjensygdomme, og mod betaling - vil blive forlangt, 
såfremt antage.Ise af varig karakter kan forudses. Lægeattesterne, der er 
fortrolige og kun til brug for statsbanerne, må ikke udleveres den pågæl-
dende. Såfrem t ansøgeren har fået militært utjenstdygtighedspas, skal 
dette medbringes til lægen, der forsyn er det med påtegning om, at det er 
forevist ham. 

Såfremt lægeattest I ved den pågældendes ansættelse er mere end 3 
måneder gammel, kræves der inden ansættelsen ny lægeattest for, a t den 
pågældende ikke lider af smittefarlig tuberkulose i lunger eller strube-

l hoved. Fremskaffelsen af denne fornyede tuberkuloseattest sker på stats--
banernes bekostning. 

Ansøgere, der lider af brokskade, åreknuder eller lignende svagelig-
heder, som senere kan udvikle sig, kan i almindelighed ikke ansættes, selv 
om lægeattesten i øvrigt er fyldestgørende. 

Ansøgere, der er kasseret på session til militærtjeneste, vil normalt ikke 
blive antaget. Såfremt militærtjeneste er udført kræves der j denne udvist 
almindeligt tilfredsstillende forhold. 

I For ansøgere ti l stillingerne som lokomotivfyrbøderaspirant, ekstrahånd-
værker og ekstraarbejdsmand skal der ved den antagende myndigheds 
foranstaltning fremskaffes 20-årig straffeattest fra vedkommende ansøgers. 
fødejurisdiktion, forinden antagelse kan finde sted. 

Ansøgere, der godtgør at være medlemmer af en afholdsforening og 
at have været dette uafbrudt i mindst 1 år forud for ansøgningens ind-
g.ivelsc, vil under i øvrigt l ige forhold blive foretrukket. 
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Særlige bestemmelser for de enkelte kategorier 
Timelønnet arbejder (arbejdsmand eller håndværker) 

Antag e I se. 

Q 

Som belingclse for antagelse som ekst raarbejder gælder - foruden det 
foran under fællesbestemmelser anførte - at vedkommende 
I ) ved antagelse som ekstrahåndværker ikke er fyldt 28 år, 

,, ,, ,, ekstraarbejdsmand ,, ,, ,, 26 ,, 
2) er sund og kraftig uden fremtrædende eller for stillingen skadelige 

]egernsfejl samt har en syn tyrke af mindst 6/12 på begge øjne ( bru-
gen af afstandsbriller - dog ikke over styrke 3 - er tilladt ) , normal 
høreevne og i visse tilfælde normal farvesans og 

3 ) kan skrive en nogenlunde tydelig håndskrift. 
Ved antagelse som ekstrahåndværker kræves tillige faglig uddannelse. 
Til konstatering af, hvorvidt ekstraarbejderen opfylder de under punkt 

2 anførte betingelser, vil der, såfremt antagelsen skønnes at blive af varig 
karakter, af værk~tedeme henholdsvis distrikterne, efter at den pågældende 
ha r opnået 3 måneders sammenlagt tjeneste ( og i al fald inden tjeneste-
tiden når 6 måneder ) være at foranledige fremskaffet lægeattesterne I 
og II. 

Såfremt lægeattesterne ikke er tilfredsstillende, må den pågældende 
ekstraarbejder ikke fortsat forblive i tjenesten, men skal snarest afskediges. 
Ansøgere skal gøres bekendt med denne bestemmelse i n d e n første 
antagelse. 

Til alle ekstraarbejdere skal der snarest efter antagelsen udleveres et 
eksemplar af den af generaldirektoratet udgivne vejledning "Nødvendige 
forsigtighedsregler for nyantaget og uøvet personale, der skal arbejde eller 
færdes på stationspladser, på banelinie og i maskindepoter". 

An sætte l se. 
Som betingelse for fast ansættelse som håndværker gælder, at ved-

kommende 
1) har faglig uddannelse og er fyldt 21 men ikke 40 år. 
2 ) i sundhedsmæssig henseende fremdeles opfylder de for antagelse gæl-

dende bestemmelser (hvis der opstår tvivl om, hvorvidt ekstraarbejderen 
som følge af en ham efter antagelsen overgået tilskadekomst, sygdom 
o l stadig opfylder de under punkt 2 i betingelser for antagelse stillede 
krav, vil ny lægeattest I henholdsvis lægeattest II kunne forlanges) . 

3) præsterer tilfredsstillende tuberkuloseattest (hvis lægeattest I er mere 
end 3 måneder gammel ) og 



Q 4a - VIII 

4) har gjort t ilfredsstillende tjene-ste som ekstrahåndværker under værk-
stederne eller distrikternes ma kintjenesle i mindst 4 år. Ekstraarbejder-
tid som ekstrahånd,·ærker ,·il kunne overfores ved overgang fra værk-
stederne til samme stilling under ma5kintjencsten og omvendt. Ved op-
gørelsen a ( tjenesletiden regnes 1 år = 300 arbejdsdage. Feriedage, 
w1der hvilke der erholdes feriegodtgørelse (gælder også feriegodtgørelse 
indtjent ved beskæftigelse uden for statsbanerne), med1·egnes som 
arbejdsdage. 
For fast an ættel e som arbejdsmand i værkstederne gælder - bonset 

fra bestemmcl en om faglig uddannelse - de ~amme betingelser som 
foran nævnt for håndværkere, idet dog den 4-årige ekstraarbejdertid skal 
være opnået under værkstederne, og at ansættelsen skal ke inden det 
fyldte 35. år. 

Opsigelsesvarsel for ekstraarbejdere 
l ) For ekstraarbejdere, der uden anden afbrydelse end nedenfor nævnt 

har været beskæftiget i statsbanernes værksteder eller remiser i neden-
stående tidsrum, der rcgna fra vedkommendes fyldte 2 1. å r, gælder 
følgende opsigelsesfrister: 

~: :! ~: !:: ::::::::::::::::::::::: ::::: :: ]~ ~:!~ 
derefter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 dage 

Ved op ·igclsesfr ister regnes altid med løbende dage, medens erstat-
ning for m anglende varsel ku n beregnes af mistede arbejdsdage. 

2) Som afbrydelse regnes ikke : 
Sygdom. 
Indkaldelse til fortsat militærtjene te. 
Afbr~·dclse af arbejdet hidrorende fra maskin tandsning, materiale-
mangel, a rbejdsmangel eller lign , åfremt ekstraarbejderen genoptager 
arbejdet, nå r detle tilbydes ham. Ved en ledig hedsperiode på over l '~ 
dage grundet på arbejdsmangel tæller kun de første 14 dage m ed .i 
anc iennitetsberegningen. 

3) Ekstraa rbejdere, som opsiges efter reglerne ( j(r pkl 1 ) eller ved a f-
brydcl e af arbejdet ( jfr. pkt 2 ), meu genoptager arbejdet, nå r delle 
tilbydes dem inden for et tidsrum af 1 å r, genindtræder i den tidligere 
ved statsbanerne opnåede anciennitet. Såfremt ekstraarbejderen doku-
menterer i fraværelsestiden ikke at have haft arbejde inden for et 
tidsrum af indtil 2 å r, ændres ovenstående " I år" ti l "2 år". 

Ved en fraværelsesperiode på over 3 måneder, grundel på sygdom 
eller fortsat militærtjeneste, tæller kun de fø1 te 3 måneder med i· an-
ciennitetsberegningen. 
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4) Opsigelsesvarsel bortfalder: 

Ved arbejdsledighed som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning. 
Ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force 
majeure, som st<;!.ndser d riften he1t eller delvis. 

5) Såfremt en ekstraarbejder, som ifølge foranstående har krav på en op-
sigelsesfrist, afskediges af ham utilregnelige grunde uden den ham til-
kommende opsigelsesfrist, eller såfremt en sådan ekstraarbejder for-
lader Statsbanerne uden at give mindst 3 dages varsel, skal den over-
trædende part til modparten erlægge et beløb svarende til vedkom-
mende ekstraarbejders ansatte tlmeløn + pristalstillæg for det antal 
dage, som overtrædelsen andrager . 
Anmærkning. U anset ekstraarbejderens pligt til at give opsigelsesvarsel 

vil Statsbanerne ikke vægre sig ved at træffe overenskomst med ham om, 
at han straks kan fratræde arbejdet, hvis han beviser, at der er tilbudt 
ham en fast plads eller lignende, der nødvendiggør, at opsigelsesfristen 
ikke kan overholdes. 

Lokomotivfyrbøderaspirant. 

Der kræves som betingelse for antagelse som lokomotivfyrbøderaspirant, 
at den pågældende 
1) ikke er fyldt 24 år, 
2) er sund og kraftig uden fremtrædende eller for stillingen ( og den 

senere eventuelle ansættelse som lokomotivfyrbøder) skadelige legems-
fejl og har fornøden synsstyrke, jfr. bestemmelserne i ordre A, side 2 14, 
samt normal høreevne og farvesans. Den pågældende må ikke være 
under normal højde ( 165 cm) og ikke lide af latent hypermetropi, 

3 ) kan skrive en tydelig håndskrift, 
4) er udlært som maskinarbejder, klejnsmed eller clektromekaniker. For- , 

uden maskinarbejdere, klejnsmede og elektromekanikere kan endvidere 
antages andre metalarbejdere, som kan blive medlemmer af Dansk 
Smede- og Maskinarbejder Forbund, for så vidt de kan fremskaffe 
bevis for, at de efter udstået læretid bar arbejdet i mindst 2 år som 
maskinarbejdere eller klejnsmede på et af Statsbanerne anerkendt ma-
skinværksted, der er berettiget til at uddanne lærlinge som maskin-
arbejdere eller klejnsmede, 

5) har opnået tilfreds.stillende resultat ved en af Statsbanerne anordnet 
psykoteknisk prøve. 

Ansøgningen skal indsendes til et af distrikterne. Der kan samtidig 
søges om antagelse i begge distrikter; i så fald skal det i vedkommende 
rubrik i ansogningerne oplyses, at ansøgning indgives til begge distrikter. 
Forinden antagelse kan ske, må personlig frem.stilling for den pågældende 
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ovennaskiningcniør have fundet sted. Enten ved denne fremstilling e!Jcr i 
al t fald inden der stilles vedkommende antagelse i udsigt, skal overmaskin-
ingenioren sikre sig, at ansøgeren har sådanne almindelige skolekund-
skaber, al det må formodes, at han senere vil kunne tilegne sig den viden, 
der ru1scs for nødvendig for lokomotivpersonalet. Personlig fremstilling for 
een overrnaskiningeniør er ti lstrækkelig . Anses en ansøger herefter for egnet 
til an tagelse, foranlediges han underkastet en psykoteknisk prøve, som af-
holdes på Statsbanernes bekostning. Til eventuel befordring med Stats-
banerne til og fra stedet for prøven kan der udstedes fripas, men i øvrigt 
ydes der ikke nogen godtgørelse til deltagerne i prøven. 

Som betingelser for den senere ansættelse som lokomotivfyrbøder kræ-
ves, a t vedkommende lokomotivfyrbøderaspirant har gennemgået den fore-
skrevne praktiske uddannelse og har bestået lokomotivfyrbødereksamen. 

Uddannelsen sker efter de i ordreserie A, side 39-41, givne r egler. 

Vognmester. 

Der kræves som betingelse for a t kunne blive udpeget til vognmester-
aspirant, a t vedkommende 
1 ) har faglig uddanne! e som smed eller maskinarbejder, 
2 ) ikke er fyldt 35 å r, 
3) har normal høreevne og farvesans samt synsstyrke 6/9 på det ene øje 

og mindst 6/12 på det andet, eventuelt 616 på det ene og mindst 6/18 
på det andet. Brugen af afstandsbriller er tilladt. H ypermetropia totalis 
eller myopia må ikke være over 3 diopt rier, 

4 ) har gennemgået en forsva rlig uddrumelse på teknisk skole og 
5 ) har bestået en af værkstedschefen eller overmaskiningeniøren foran-

lediget prøve i skrivning og regning, idet han efter diktat skriver el 
passende stykke ( f. eks. af ordre P ) og regner nogle simple opgaver 
i de 4 regningsarter samt simpel brøk- og procentregning. R esultatet 
af såvel det skrevne som regneopgaverne m å kun indeholde uvæsentlige 
fejl, og den skriftlige orden bør være nogenlunde. 

D e p ågældende udvælges mellem: 
a ) H åndværkere, der har a rbejdet mindst 4· år i et centralværksteds vogn-

afdel ing eller 3 å r i dets hjælpeværksted og 1 å r ved personvognsrepara-
tion og -revision. 

De, der udpeges, skal derefter beskæftjges 1 år ved distriktets vogn-
opsyn, forinden-de gennemgår den 17 måneders "Uddannelse til vogn-
1nester". 
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b ) Hå ndværkere, der bar a rbejdet mindst 3 år i distriktets hjælpeværk-
sted og 1 år ved eentralrn::rkstedets pers01wognsreparation og -revision. 

De, der udpeges, skal derefter som de under a ) nævnte beskæftiges 
1 år ved disb:iktcts vognopsyn, forinden d~ gennemgår den 17 måne-
ders uddannelse. 

e) H åndværkere, der har forrettet mindst 3 års tjeneste ved distriktets 
vognopsyn. 

De, der udpeges, skal derefter beskæftiges 2 år i centralværk-
stedets vognafdeling, forinden de gennemgår den l 7 måneders ud-
dannelse. 

Når den 17 måneders uddannelse er fuldført, skal de beskæftiges : 
1 måned ved alm. vognopsynsarbejde, bl. a . ca. 14 dage på en over-

gangsstation. 
1 måned ved lysanlæg eller ladeanlæg for togbelysning, centralvarme-

og vandrensningsanlæg, samt forrette 
2 måneders provetjeneste som vognmester. 

Uddannelsen sker efter de i ordreserie A, side 44c-44d, givne 
regler. 
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Værkmester. 
Der kræves som betingelse for ansættelse som værkmester under maskin-

afdelingen, at vedkommende med tilfredsstillende resultat har gennemgået 
en uddannelse i eget værksted ca. 1 måned og derefter i fremmed statsbane-
værksted i mindst 3 måneder. Denne uddannelse skal som regel påbegyndes, 
inden den pågældende er I yldt 40 år. Det kan derhos kræves, at aspiranten 
efter ovennævnte uddannelse gør håndværkertjeneste i privat virksomhed 
i mindst 6 måneder. Såfremt sidstnævnte uddannelse finder sted i en anden 
by end tjenestestedet, kan der tilstås tjenestefrilied uden løn samt time- og 
dagpenge som fastsat for 14. løna.ingsklasse. 

Som betingelse for ansættelse som værkmester i motorremiserne kræves 
endvidere, at vedkommende har gennemgået motorkursus på Jernbane-
skolen og bestået den afsluttende eksamen i fagene "motorlære", ,, trans-
mission,,, ,,magnetisme og elektricitet" og "trykluftbremse" . 

Om aspiranttidens længde se side 1. 

Lokomotivmester. 
Som særlige betingelser for udnævnelse til lokomotivmester gælder for 

værkstedspersonale, at vedkommende 
1) har synsstyrke 6/6 på det ene øje og mindst 6/ 12 på det andet, 

normal høreevne og farvesans, 
2) har arbejdet mindst 2 år som fast beskæftiget håndværker i et af 

centralværkstedernes lokomotivværksteder eller ved Københavns 
godsbanegård eller Aarhus H maskindepot. 

3) efter mindst 1 måneds indøvelse har gjort selvstændig og tilfreds-
stillende tjeneste som lokomotivmester på prøve i 3 måneder sam-
menhængende tid. Under indøvelsestiden skal den pågældende også 
have lejlighed til at sætte sig ind i Statsbanernes regnskabsvæsen i 
det omfang, som er nødvendigt for en lokomotivmester (herunder 
f. eks. magasinregnskab ). Desuden skal han have været til uddan-
nelse 1 måned ved lokomotivreparationer i Københavns godsbane-
gård eller Aarhus H maskindepot under vejledning af den lokomo-
tivmester, der forestår reparationerne. Denne uddannelse skal være 
påbegyndt, inden den pågældende fylder 4-0 år, 

4 ) har været til uddannelse i et af centralværkstederne således : 
8 uger i kedelsmedien, 
8 ,, ,, et m otorreparationsværksted, 
8 ,, ,, elektri5k værksted. 

For håndværkere fra centralværkstederne suppleres uddannelsen 
med 2 uger i lokomotivværkstedet ved trykluftbremsen på lokomo-
tiver og tendere, I uge i trykluftprøveværkstedet ( revision af fører-
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ventiler og styreventiler) og 2 uger i vognværkstedet ved motor-
vognes og vognes trykluftbremser. 

For håndværkere fra distrikterne suppleres uddannelsen med 8 
uger i lokomotivværkstedet, herunder 2 uger ved trykluftbremsen 
på lokomotiver og tendere, samt 1 uge i trykluftprøveværkstedet 
( revision af førervent.iler og styreventiler ) og 2 uger i vognværk-
stedet ved motorvognes og vognes trykluftbremser, 

5) har præsteret "attestkørsel" som fastsat for lokomotivfyrbøderaspi-
ranter, dog således, at der ved denne kørsel tages tilbørlig hensyn 
til den pågældendes alder og formålet med hans uddannelse. 

Efter attestkørsel skal han køre som selvstændig lokomotivfyr-
bøder i 4· måneder på forskellige lokomotivtyper, 

6) har gennemgået lokomotiv[ yrbøderkursus på Jernbaneskolen og be-
stået lokomotivfyrbødereksamen, og 

7) har gennemgået uddannelse i motorvæsen ( undtagen håndværker-
tjeneste ved et større motordepot) og bestået m9toreksamen samt 
præsteret "køreattester" for motorkørsel. 

Om aspiran ttidens længde se side 1. 

Lokomotivmesteraspiranterne skal desuden, forinden udnævnelse til 
j lokomotivmester kan finde sted, gennemgå det 5 ugers kursus for vogn-
mestre på J ernbaneskolen. De skal ikke underkaste sig ek amen, men gen-
nemsnittet af de af de enkelte lærere givne hovedkarakterer fra kursus skal 
være mindst 5. Opnås dette ikke, kan den pågældende lade sig underkaste 
eksamen, der skal bestås med en gennemsnitskarakter af mindst 4 ( inkl. 
kursuskaraktererne). For eksamensdagene og for de med samme forbundne 
rejser udbetales der ikke dagpenge. Bestås eksamen ikke, kan den pågæl-
dende underkastes en ny eksamen - efter en passende tids forløb - uden 
forudgående kursusundervisning og uden dagpenge. Bestås eksamen heller 
ikke 2. gang, kan den pågældende ikke forvente at blive udnævnt til lokomo-
tivmester. 

1/2 1955 256 
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Arbejdstid og lønninger 
Ifølge tjenestemandslovens § 466 fast'-ættes lønningerne for håndvær-

kere og arbejdsmænd, der h ar fast ansættelse, men ikke findes optaget i 
lønn ingsklasserne, a [ styrelsen ; de forn ødne bevillinger optages på finans-
loven. Generaldirektoratet kan ophæve eller forandre de nedenaniørte løn-
ningsbestemmelser efter forudgående forhandJing med r epræsentanter for 
a rbejderne i overensstemmelse med de h erom gældende regler. 

Arbejdere, der ikke har fa5t ansætte!. e, lønnes i O\'erenssternmclse med 
de mellem statsbanerne su bsidiært arbcjdscriverorganisationerne på den 
ene side og de respektive arbejderorganisationer på den anden side afsl ut-
tede o,·erenskomstcr. 

Værkstederne, arbejdstid 

Den normale a rbejdstid, der skal lægges inden for tiden kl 6- 17, findes 
a ng ivet i bilag I. 

l. maj er hel fridag i hoved- og filialværkstederne. Såfremt der af en-
kel te arbejdere forlanges udført p resserende a rbejder, betales ikke hellig-
dagstillæg. 

På grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag ophorer arbejdet 
kl 12, og spisepausen bortfalder. Den normale arbejdstid på dis.5e dage 
er 5 timer. 

Ved forskydning af frokosten gi, ·es der arbejderne en spisepause på 
20 min, som ikke frad ragc5 i arbejdstiden, og arbejdstiden ophører da 
½ time for normalt. 

Det påses, at den OYenfor an givne længde af arbejdstiden ikke over-
skrides systematisk. I værksættelse af overarbejde vil kun finde sted efter 
forudgående anmeldelse tjl værkstcd~chcfcn, h enholdsvjs afdelingsingeniø-
ren i Nyborg. Når den fornødne m idlertid ige arbejdskraft kan skaffes, skal 
alt overarbejde, der skyldes, at a rbejdsstyrken er for li lle, undgås. 

Enhver arbejder er pligtig til at møde punl<tlig og begynde arbejdet ret-
tidigt samt at underkaste sig de tiJ enhver tid fastsatte bestemmelser ved-
rørende kon trollen med arbejdstiden. 

U nder udearbejde, samt nå r vedkommende forretter t jeneste som re-
, crvc-Yærkmester, reserve-lokomoti\'111cs;ter eller reserve-vognmester, opgorcs 
arbejdstiden på i-ærlig derti l bestemte blanketter, formular :Ma 47. 
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Intet arbejde må påbegyndes på en station, færge eller et maskmclepot, 
uden at den fungerende sta tionsforstander henholdsvis skibsfører ( maskin-
mester ) eller den fungerende lokomotivmester (depotforstander ) forud 
underrettes herom, og arbejdsscdlcn (fom1t1lar Ma 47) skal derhos på-
tegnes aI denne. 

Enhver værkstedsarbejder, som stempler sin tidskontrolseddel senere 
end ved arbejdstidens begyndelse, betragtes som mødt for silde og er un-
derkastet nedenstående bestemmelser, såfremt forsinkelsen ikke skyldes syg-
dom ( dokumenteret ved lægeattest) eller forud indhentet tilladelse. 

Kontrolskabene lukkes I lime efter arbejdstidens begyndelse, og tids-
kontrolsedlen må derefter afhentes på værkmesterkontoret. 

Stempling af tidskontrolsedler ej ter normal arbejdstids begyndelse no-
teres som forsildckomst . D er foretages fradrag i arbejdernes tid på følgende 
måde: 

Ved stempling 10 til 15 min for sent fradrages ¼ time 
,, 16 " 30 ,, ,, ½ ,, 

31 " 45 ,, ,, ¾ ,. 
46 60 ., l 

Forsinkelser p å over 1 time kan kun tillades, når de skyldes forhold, der 
ikke kan regnes den pågældende til lai;t, og årsagen til forsinkelsen må om 
fornødent kunne dokumenteres. Ved sådanne forsinkelser må arbejderen gå 
i arbejde ved ankomsten til værkstedet. D er afkortes i lønnen for den for-
sømte del af arbejdstiden. 

Ved forsinkelser på over 1 time, som må lægges arbejderen til last, må 
vedkommende ikke gå i arbejde den pågældende dag, med mindre tilla-
delse hertil gives af værkmesteren, og der afkortes i så fald i lønnen for den 
forsømte del af arbejdstiden. 

Ved den femte "1 ) forsildekomst og følgende i en kalendermåned heta-
lcs en bode svarende til 1 times sædvanlig løn. 

Den i ordreserie Q, side 25, nævnte regel fo r oprunding af over-
skydende f jcrdedelstin1er kan ikke bringes i anvendelse for dele a[ timer 
fremkommet ved forsildekomst. 

Fora.nst.:i.ende bestemmelser må ikke opfattes som en arbejderne tildelt 
ret til at vise ligegyldighed med mødeliden; bestemmelserne kan kun be-
tragtes som retningsgivende, og hyppig gentagne forsømmel5er ,·il derfor 
kunne medføre alvorligere disciplinærstraf, e,·entuelt afskedigelse. 

") For arbejdere, der har tilla.dclse til at fo rlade værkstedet i spisepausen for at 
spise i hjemmet, indtræder bøden dog forst ved den sjette forsildckomst. 

Gyldig fra 1 'i l95i. 29 
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Værkstederne, lønninger 

Efter de for tiden gældende regler er de i centralværkstederne i Kø-
benhavn og Århus samt værkstedet i Nyborg beskæftigede arbejdere delt 
i følgende grupper: 

Timclønsarbejdere, 
Akkordarbejdere, 
Kedel passere, 
Maskinpassere, 
Nattevagter, 
Portnere, 
Bude, 
Ældre og/eller svagelige 

arbejdere, 

Værkmesteraspiranter, 
Reserve-værkmestre, 
Hjælpeværk mestre, 
Lokomotivmesteraspiranter, 
Reserve-lokomotivmestre, 
Vognmcsteraspiran ter, 
Reserve-vognmestre, 
Lærlinge, 
Udlærlinge. 

Til den for arbejderne fastsatte lønning kan der cf ter de derom givne 
regler ydes 

Dyrtidstillæg, 
Godtgorelse for overarbejde, 

,, ,, forskudt arbejdstid, 
,, ,, arbejde i skiJtehold, 
,, ,, udearbejde og rejsearbejde, 

Partiførertillæg, 
Smedertillæg, 
Svejsertillæg, 
Dispositionstillæg. 

I tilfælde af drift5standsninger på over ¼ times varighed betales der 
arbejdere, der ikke kan sættes til andet arbejde, gennemsnitsløn, henholds-
vis procentlon indtil arbejdstidens ophør på vedkommende dag. For drifts-
standsninger af længere varighed træffes særlig aftale. 

Lønning betales kun for den ved arbejde under maskinafdelingen 
v i r k e I i g tilbragte tid og beregnes i almindelighed efter akkord, afsluttet 
i henhold til de i så henseende gældende bestemmelser (jf side 12ff) . Un-
der akkordarbejde får arbejderne udbetalt i forskud, hvad der ville tilkom-
me dem, dersom. arbejdet var udført efter timebetaling. Forhøjet forskud 
udbetales dog i visse tilfa~lde efter særlige bestemmelser. 
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De egentlige lønninger 

T.imclønsarbejdere 

Med den ansatte ti m cl ø n, jf bilag I, 1, lønnes hjælp til 
håndværkere, simpelt arbejdsmandsarbejde, såsom rengøringsarbejde, 
transportarbejde, af- og pålæsning o l. Dog skal alt arbejde, som før 
den 1. juli 1931 udførtes i akkord, vedblivende udfores i akkord, lige-
som der for a lt forekommende arbejde af nævnte art, også snekastning, 
gives lejlighed til at afslutte skønsakkorder for arbejdets udførel5e. 

Den ansatte timeløn danner endvidere grundlaget for beregning af 
udbetaling af forskud på ak.korder, overtidsgodtgørelse og pengehjælp 
under sygdom og tilskadekomst. 

For arbejde, som efter dets natur ikke egner sig for akkord, ydes en 
betaling, der er afpasset i forhold til g en n e m s n i t s I ø n n en ved 
akkordarbejde. Gennemsnitstimelønnen er den, der i det nærmest forud-
gående kvartal er opnået af henholdsvis faste håndværkere og arbejds-
mænd ved akkordarbejde i samtlige værkstedsafdelinger i København og 
Århus, således at den beregnede gennemsnitsløn træder i kraft med den 
lønningsperiode, i hvilken den 19. i kvartalets første måned falder. Kedel-
smedenes akkordfortjeneste samt malere, der arbejder efter byens pris-
kurant, tages ikke i betragtning ved udregningen. Om størrelsen se 
bilag I, 2. 

Under hensyn til denne ordning er det arbejde, som ikke egner sig til 
akkord, delt i 7 p rocentklasser, nemlig : 

Klasse I. gennemsnitsløn + 2 o/o . 
(Bortfalden) . 

Klasse I I . gennemsnitsløn. 
Håndværkere og arbejdsmænd, der midJertidig tages bort fra en akkord, 

hvorved de er beskæftiget, for at udføre andet arbejde uden akkord, oppe-
bærer gennemsni tsløn, så længe de udfører sidstnævnte arbejde. 

Der skal dog i sådanne tilfælde så vidt muligt sluttes akkord. 

Gyldig fra ¾ 1957. 299 
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a. H å nd,. æ r k c r c : 
hjælpeværkmeslrc ( under funk-

tion ), 
modelsnedkere, 
maskinsnedkere, 
reparatører af elektr. motorankre, 

,, af forbrændingsmotorer, 
smede, 
håndværkere på kraftstationen, 
rangerledere, 
murere, 
træarbejdere ved bygnjngsrep., 
træd rejer, 
boremænd ved betjening af 

moderne maskiner, 

b. Arbejd s m æ nd: 
nuværende (d . Y. ·. 1/7 193 1) ke-

delpassere ved ~tore kedler, 

Klasse Ill . gennemsnitsløn -;- 3 %-
a. H å n d værk e r e: 
vægtsmede, der a rbejder udenfor 

Nyborg værksted, med vægt-
arbejde, 

malere i træværkstedet, 
boremænd (a lmindelige) , 

b. Arbejd s m æ n d: 
nuværende ( d. v. s. 1/7 1931 ) ke-

delpassere ved middelstore kedler. 

Klasse I V. gennemsnitsløn -;- 5 o/o . 
a. H å n d v æ r k e r e : 

. adelmagere udenfor akkord, 
drejere ved smårepara tioncr 

udenfor akkord, 
håndværkere i filialværkstedet 

Aarhus mølleeng, 
vægtsmede, der arbejder udenfor 

Nyborg værksted, men ikke 
med vægtarbejde, 

elektriske svejsere, 
værktøjsudleverer og sliber, 
værktøjsmagere og n~rktøjssmede, 
læresvende, 
bødkere, 
modelpassere. 

a rbejdsmænd i filialværksledet i 
Aarhus mølleeng. 

værktøjsudleverere ( rep. ), 
glarmestre, 
passer af tegnearkiv i København 

og Aarhus. 

håndværkeren i Laboratoriet, lyskopisler. 
København, 

b. A r b e j d s rn æ n d: 
boremænd, almjndc1ige, 
laboratoriearbejdere, 
hammermænd, 
nuværende ( d. v. s. 1/7 1931 ) ma-

skinpassere, 

hjælpere for håndværkere på kraft-
station, 

pasning af trætørringsanlæg i Kø- 1 
benhavn, 

rengøring af motorer. 
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Klarse I'. gen11ems11itslo11 + 8 'fr . 
a . H åndv æ rkere : 
ingen. 

b. J\ r b e j d s m æ nd: 
damp kydebropassere, magasinpa. sere. 
traktorforere, 

/{fosse V/. ge1111emsnitslo11 + 13 %-
a. H å nd,. æ r k e r e : 
ingen . 

b. A r b e j d s m æ nd: 
nuværende (d. v. s. 1/7 1931) ke-

delpassere ved m indre kedler, 
skyclebropassere ( clektri kc ) , 
bude ( overtidsgodtgorelse som hid-

til ), 
bademestre, 
hjælp for hånd,·a::rkere i drejerværk-

stederne og maskinsnedkericrne 
amt ved læskuret i K øbenhavn, 

nuværende (d. v. !:'. 1/7 193 1) pro-
centlonnede rengoringsmænd, 

kloaklilsyn, 
na ttevagter ( som hid til cf ter speciel 

ordning ) . 

Klasse V II a og b. gennemsnitslon + 17 %-
De til denne klasse den 1. juli l 93 I henførte håndværkere og a rbejdsm ænd 
m ed nedsat arbejdsevne. 

Om lonning til ovrige ældre og/eller svagelige arbejdere se side I 6 . Den 
t il enhver tid fastsatte tillægsp rocent til den ansatte timeløn findes angivet 
i bilag I, 3. 

Arbejdere i procentklasserne, som inden den 1. juli 193 1 har oppebåret 
ærlige tillæg beva rer d isse. 

Der gi,·es så vidt muligt de procentlonnede adgang til delvis a t overgå 
til a rbejde, der lønnes med akkord, eventuelt gennemsnitsløn. 

Når en arbejder flyttes fra den a rbejdsmaskine han sædvanligvis be-
tjener tj[ en anden type maskine, som han ikke tidligere har betjent i mindst 
to lønningsperioder, ydes der ham gennemsni tsløn i to lønningsperioder. 

Ved flytning til en anden type m askine l-kal forstås, a t flytningen f. eks. 
sker fra en drejebænk ti l en fræsemaskine eller fra en af disse typer ma-
skiner til en specialmaskine, f. eks. en hjulbænk, eller omvendt. V ærksteds-
ledelsen ~kal fordele de forskellige arbejdere ved de forskellige a rbejder, 
å at unødig omskiften så vidt muligt undgå . 

H åndværkere og arbejdsm ænd i filia lværkstederne i Esbjerg og Aal-
borg aflonnes med centrah·ærkstedernes gennemsnitslon + 2 øre pr. time. 
Uniformsgenstande udleveres herefter ikke merc. 

Gyldig fra 1/:i 19+8 169 
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Akkordarbejdere. 

Akkorder om arbejder, som udføres af værkstedsarbejderne, er dels 
faste akkorder, dels særlige akkorder. 

Pasle akkorder ( nøgleakkorder) er sådanne, som finder anvendelse 
ved jærnl ig tilbagevendende arbejde, og som derfor er optaget i en samlet 
fortegnelse, akkordnøglen, for hver værkstedsafdeling. Da de i akkord-
nøglen for de forskell ige værkstedsafdelinger indeholdte satser i.kke a lJe 
er fastsatte på samme tidspunkt, er det i bilag I , 6 angivet. hvilke regu-
leringsprocenter der skal bringes til ,1m·cndel. efor at henføre akkordsalserne 
til det gældende lønniveau. 

Akkorderne er, når ikke særlige forhold gør !s ig gældende, gyldige i 
samtlige værkstedsafdelinger inden for ~amme v,erkstcd. 

D e fa te akkorder afsluttes ved overenskomst mellem repræsentanter 
for administrationen og dertil af arbejderne udpegede tilJidsmænd, jfr. de 
nedenfor givne regler om afslutning og fortolkning a f nøgleakkorder. 
Akkorderne kan kun ophæves eller ændres efter ny overenskomst, på 
lignende måde som ved deres afslutning. 

1) Forhandlingerne føres for hver værkstedsafdelings ,·edkommen-
<le mellem 2 repræsentanter for administrationen og en håndværker 
( henholdsvis arbejdsmand ) fra hvert centralværk. ted som bcfuldmæg-

10/ ,1 19'.!7 •17 
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Liget repræ:emant for de pågældende arbejdere. I værkstedsafdelinger, 
hvor fl ere håndværk er repræsenteret, kan arbejdernes repræsentanter 
under .forhandlingerne udveksle!' under hensyn til det fag, hvorunder de 
foreliggende akkorder henhører. 

De akkorder, om hvilke der i det således sammensalle forhandlingsråcl 
opnå~ fuldstændig enighed, betragtes som endelig fastslået. 

2 ) D e akkorder, der ikke har opnået tilslutning fra a lle 4 medlemmer 
af rådet, gøres derpå til genstand for videre forhandling mellem en af 
administrationen udpeget mand og en bcf uldmægtigct repræ entant for 
arbejderne, hvorved bemærke:, at ingen af disse nye repræsentanter må 
,·ære medlem .af forhandling-rådet. 

Ved denne forhandling kal forhandlingsrådets medlemmer være til-
stede for at give fornøden underretning om den foreliggende divergen., 
ligesom der på ethvert tidspunkt af forhandlingerne af hensyn til eventuelle 
oplysninger kan tilkaldes partiførere ved behandlingen af de akkorder, 
som specielt ,·edkommer de pågældendes arbejde. 

3 ) For så ,·idt der herefter findes akkorder, hvorom der ikke er opnået 
enighed, vil cl.isse - dersom begge parter er enige herom, - være at 
afgore inden for de modstridende opfattelser af en af administrationen 
efter forhandling med organisat ionen valgt opmand. I modsat fald ud-
føre.~ arbejdet for en fast Ion, der ligger l 5 % under den til enhver tid I 
()'ældende gennem nitsløn. 

Særlige akkorder (skonsakkorder) afslutLcii om sådanne arbejder, som 
ikke tidligere eller kun sjældent er forekommet, ng akkorden ophører med 
a rbejdets tilendebringel e. 

Særlige akkorder afslutte,: mellem en værkmester og en enkelt a rbejder, 
der ene eller i forening med og som leder af andre a rbejdere skal udfore 
det foreliggende arbejde, h vorhos det tillades den arbejder der som parti-
forer a fslutter en akkord, at konferere med de øvrige deltagere i parti et, 
inden prisen fastsættes. 

Såfremt der mellem ,·ærkme ter og arbejder ikke opnå. enighed om 
pri ·en. kan et medlem af det pågældende akkordudrnlg tilkaldes til for-
handling med værkmesteren. Når enighed om prisen da ikke opnås, føres 
di:ir yderligere forhandlinger mellem akkordudvalg-medlemmet og ved-
kommende værksted -ingeniør. I tilfælde a[, at enighed dog ikke opnås, 
udfores arbejdet for en fast Ion, der ligger J 5 ¼ under den til enhver tid I 
gældende gennemsnitsløn , idet det dog inden arbejdets påbegyndelse er 
tilladt at indanke sådanne spørgsmål for værkstedschefen, henholdsvis 
maskiningeniøren i Nyborg, hvis afgørelse i sagen ikke kan appelleres. 

Ved større arbejder, der udførei- helt eller delvis uden for værk-
- 1ederne_ kan afsluttes akkorder, ,·ed hvi lke godtgorel:,e for overtidsar-
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bejde og dag- og timepenge for udearbejde er indbefattet i akkord-
summen. 

Af storre og nye akkorder tilstilles der den arbejder, med ln·em akkor-
derne er afsluttet, en skriftlig udtommende specifikation, der skal indeholde 
prisen for arbejdet, således at ingen misforståelse kan finde sted. 

En een gang afsluttet akkord m å under ingen omstændigheder for-
a ndres, og nå r der tilkommer nye arbejder til et i akkord givet arbejde, 
:<kaJ der a f lulles ny akkord om de tilkomne arbejder. 

Akkordsedlerne gennemgås af vedkomm ende værkmester, der kon-
trollerer tyktal, timetal og priser og forsyner dem med sin underskrift, så-
fremt de er rigtige ; i modsat fald skal han foranledige, at de berigtiges af 
akkordtageren, der påtegner eventuelle rettelser med sin underskrift. Værk- f""""'t.. 
stedsledelsen må altså ikke foretage rettelser i akkord·edlerne, bortset Ira --. 
berigtigelse af fej l i udregningen. 

Den endelige opgorelse af akkorden foretages snarest muligt efter ar-
bejdet fuldforelse. Eventuelt overskud fordeles da til samtlige de arbej-
dere, der bar deltaget i det pågældende akkordarbejde, og i forhold til den 
hver enkelt akkorddeltager tilkommende, efter den virkelige arbejdstid 
beregnede timeløn. D en fo r eventuelt overtidsarbejde beregnede godtgørelse 
skal ikke fremgå af akkordsedlerne og kommer ikke i betragtning ved ak-
kordbeløbets eller overskudets udbetaling eller fordeling. 

Akkorderne i stoberierne opgøres i henhold til akkordnøglcn. 
Den til udbetaling kommende akkordsum udregnes på følgende måde; 

nemlig med : 
Det halve af den i henhold til akkordnøglcn udregnede sum + det 

halve af de på akkorden anvendte timer multipliceret med den til enhver 
tid gældende (gennemsnitslon + akkordti llæg) . 

fat. akkordoverskud fordeles på sædvanlig måde. 
Bortset fra ren gennemsnitsløn udbetales for alle am·endte timer akkord-

forskud + akkordtillæg. 

Gyldis.: fr:i "/,11 1938 i I 



15 - IV Q 

Kedelpassere 
Arbejdere, der er antaget til kedelpasning før den 1. juli 193 1, lønnes 

med procentløn, jfr side 11. 
Ø vrige kedelpassere lønnes i henhold til den mellem Dansk Arbejds-

giverforening og D ansk K edel- og M askinpasserforbund bestående over-
enskomst angående løn- og arbejdsforhold for kedelpassere. 

Maskinpassere 
Arbejdere, som er antaget til maskinpasning før den J. juJi 193 1, lønnes 

m ed procentløn , jfr. side 1 J • 
Øvrige maskinpassere lønnes i henhold til den m ellem Dansk Arbejds-

giverforening og Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund bestående over-
enskomst angående løn- og arbejdsforhold for kedelpassere. 

Nattevagter 
Na ttevagltjenesten i værkstederne udføres af 4 m and i tur, idet tjenest e-

fordelingen afpasses efter de lokale forhold og ordnes ved forhandling mel-
lem værkstedsledelsen og organjsationen. Af de 4 mand ha r de to dagtjene-
ste i værkstedet, normalt m ed adgang til akkorda rbejde eller procentløn, 
m en m ed pligt til på fridage og under ferie og sygdom m v at a fløse natte-
vagter under na ttjeneste og portnere samt at besørge d agvagt på søn- og 
helligdage. 

Vagttjenesten lønnes med procentløn klasse VI b . 
J tiden fra kl. 18-6 ydes et tillæg pr time på 15 % af den ansatte 

timeløn. 
P å søn, og helligd age (grundlovsd ag og juleaftensdag regnes som hel-

lig dag fra henholdsvis kl 12 og kl. 16 ) ydes fra kJ 6- 18 et tillæg pr time 
på 15 % af den ansa tte timeløn og fra kl 18- 6 et tillæg på 30 % af den 
ansa tte t imeløn. 

O vertidsgodtgørel~e ydes først for arbejde ud over 56 timer pr uge, og 
der gives j så fald følgende tillæg, beregnet a f den ansatte timeløn plus 
halvdelen af det til enh,·er t id gældende pristalstillæg således : 

for den 57. time . .... ................. .. ... .. . 
58. ······························ 
59. ······························ 

" n 60. ······························ 
,, de følgende Limer .. ... .. .. . . . .. .. .... .. . . 

25 % 
33'/:i ?'o 
50 % 
50 % 

100 % 
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For pasning af Nyborg værksteds centralvarmeanlæg ydes til deling 
mellem det samlede vagtmandskab for hvert døgn, varmeanlægget er i 
drift, et beløb af den i bilag I, 4 angivne størrelse. 

Portnere 
Portnere lønnes med ansat timeløn som angivet i bilag I. 1. Overtids-

godtgørelse ydes først for arbejde ud over 60 timer pr. uge, og der gives 
i så fald følgende tillæg, beregnet af den ansatte timeløn plus halvdelen af 
det til enhver tid gældende pristalstillæg således: 

for den 61. time ..... ... .. .... . 
for den 62. time .............. . 
for den 63. og 64. time ..... . 
for de følgende t imer ..... ... . 

25 o/c: 
331,/a o/c 
50 % 

100 '% 

Tillæg for søn- og helligdagsarbejde ydes ikke. 

Afløsning for portnere sker ved nattevagterne, der under ådan tjeneste 
oppebærer de for dem fastsatte tillæg. 

Bude 
Bude lønnes som arbejdsmænd i procentklasse VI b. Overtidsgodtgø-

1 

relse ydes først for arbejde ud over 54 timer pr. uge, og der gives i så fald 
følgende tillæg, beregnet af den ansatte timeløn plu halvdelen af det til 
enhver tid gældende pristalstillæg således : 

for den 55. time .. ....... , . ... . 
for den 56. time ..... . ........ . 
for den 5 7. og 58. time ..... . 
for de følgende timer . . ...... . 

25 '% 
331/3 % 
50 % 

]00 'fe 

Tillæg for son- og helligdagsarbejde ydes ikke. 

Æ ldre og / eller svagelige arbejdere 
For ældre og1cllcr svagelige arbejdere, samt for arbejdere, der mel-

des til lettere tjeneste og ikke tør påtage sig akkordarbejde eller ikke 

¼ 1956 276 
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skønnes i stand til fuldt ud at udføre arbejde, der lønnes med procenttillæg, 
kan der efter undersøgelse i hver t enkelt tilfælde efter forhandling mellem 
Yærkstedsledelsen og vedkommende tillidsmand fastsættes en lønning, der er 
lavere end den sædvanlige. 

Værkmesteraspiranter. 

Håndværkere (såvel værksteds- som remisehåndværkere) lønnes, når 
de er til uddannelse i distrikterne, som remisehåndværkere. 

U nder uddannelsen i centralværkstederne lønnes værkstedshåndvær-
kere med værkstedernes gennemsnitsløn og distriktshåndværkere med løn 
som fastsat for remisehåndværkere. 

Deltager de i akkordarbejde, fradrages i akkordsummen ½ X gennem-
snitslønnen for "Andre håndværkere" pr. akkordtime, hvori aspiranten del-
tager, men vedkommende får ikke del i akkordoverskudet. 

Håndværkere, som ikke har aflagt de for opnåelse af værkmesterstillin-
gen fornødne prøver, lønnes, når de forretter tjeneste som værkmester, med 
deres timeløn med det for værkstedshåndværkere til enhver tid fastsatte 
største procenttillæg, henholdsvis med timeløn og akkordafsavnstillæg efter 
de i bilag II anførte satser. 

Under kursus på Jernbaneskolen ydes erstatning for tabt timefortjeneste, 
dog ikke ud over 48 timer pr. uge. For ud- og hjemrejsedagen ydes der uden 
hensyn til rejsens varighed erstatning for 8 timer. 

I de ti lfælde, hvor opholdet på J ernbaneskolen medfører fraværelse fra 
hjemstedet, ydes i øvrigt godtgørelse efter de herom i ordreserie A gældende 
regler. 

Om diæter under uddannelse uden for J ernbaneskolen, se side 20 b i 
nærværende ordreserie. 

Reserve-værkmestre. 

Håndværkere, der forretter tjeneste som værkmestre, og som har aflagt 
den for opnåelse af værkmesterstillingen fornødne prøve, lønnes med den 
for værkmestre i 7. !kl. på hjemstedet og under tilsvarende forhold fast-
satte begyndelseslønning (grundløn, alm. pensionsgivende løntillæg, regu-
lerings- og stedtillæg) med fradrag af pensionsbidraget. Lønningen udbe-
tales ugevis bagud med 1/52 af årslønnen. Enkelte dages værkmestertjeneste 
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lønnes med 1/6 af den foran n ævnte ugeløn, og dyrticlstillæggel som hånd-
værker reduceres t ilsvarende. 

For så vidt der under funktionen tilstås håndværkeren tjenestefrihed 
med bibeholdelse af lønning, Y.il der i tilfælde, h vor funktionen fortsættes 
efter tjenestefrihedens udløb for denne være at udbetale lønning som reserve-
værkmester, men i andre tilfælde efter de for h åndværkere gældende regler. 
Under funk tion som værkmester ydes godtgørelse for mistede fridage, time-
og dagpenge samt udstationeringsgodtgørelse efter de for værkmestre i 7. lkl. 
gældende regler. Natpenge ydes efter de for tjenestemænd i 14. lkl. gæl-
dende regler; efter 6 måneders uafbrudt funktion dog efter de for værk-
mestre i 7. !kl gældende regler. Godtgørelse for overarbejde ydes ikke. 

Hjælpeværkmestre. 
Værkstedshåndværkere, der uden at opfylde betingelserne for udnæ,·-

oelse til værkmester lejligheds,·is fungerer som sådan, Iannes med procent-
løn ( jfr. side 11 ) . 

Lokomotivmesteraspiranter. 
Håndværkere (såvel Yærksteds-- som remisehånd,·ærkere) lønnes, når 

de er til uddannelse i distrikterne, som remisehåndværkere. 
Under uddannelsen i centralværkstederne lønnes \'ærkstedshåndværkere 

med værkstedernes gennem. nitsløn og distriktshåndværkere med løn som 
fastsat for remisehånd\'ærkere. Deltager de i akkordarbejde, fradrnges i 
akkordsummen 1/2 X gennemsn ilslon. for " Andre hånd\'ærkere" pr. akkord-
lime, hvori aspiranten deltager, men vedkommende får ikke del i ak.kord-
overskudet. I centrah-ærk tedets kedelsmedie og elektrisk værksted deltages 
ikke i akkorderne. 

Under a ttestkørsel ydes kørepenge, natpenge og rangergodtgørelse som 
fastsat for lokomotivfyrbødere, men ikke time- og dagpenge eller godtgørelse 
for overtid eller forskudt a rbejdstid. 

Under kursus på jernbaneskolen ydes erstatning for tabt timefortjeneste 
( gennemsnitsløn henholdsvis remisehåndværker!øn ) dog ikke ud over 48 
timer pr. uge. For ud- og hjemrejsedagen ydes der uden hensyn til rejsens 
varighed erstatning for 8 timer. 

I I de tilfælde, hvor opholdet p å J ernbaneskolen medfører fraværelse fra 

1/ 11 ]95f 250 
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hjemstedet, ydes i ovrigt godtgorelse efter de herom i ordreserie A gældende 
regler. 

Om diæter under uddannelse uden for J ernban e kolen, se side 20 b 
i næ rværende ordreserie. 

Reserve-lokomotivmestre. 
H åndværkere ( såvel værksteds- som remisehåndværkere), der forretter 

tjeneste som lokomotivmestre, og som har ailagt den for opnåelse af denne 
stilling fornødne p røve, lønnes med den for lokomoti\·mestre i 7. lkl. på 
hjemstedet og under tilsvarende forhold fastsatte begyndelseslønning (grund-
løn, a lm. pensionsgivende løntillæg, r eguleringstill æg og stedtillæg) med fra-
drag af pensionsbidraget. Lønningen udbetales ugevis bagud med 1/52 af års-
lønnen. Enkelte dages lokomotivmester tjeneste lønnes med 1/6 af den foran-
nævnte ugeløn, og dyrtidstillægget som håndværker reduceres tilsvarende. 

For så vidt der under funktionen ti.lstås håndværkeren tjenestefrihed 
med bibeholdelse af lønning, vil der i tilfælde, hvor funktionen fortsættes 
efter tjenestefrihedens udløb, for denne \'ære a t udbetale lønning som 
reserve-lokomotivmester, men i andre tilfælde efter de for håndværkere 
gældende regler. 

Under funktion som lokomotivmester ydes godtgørelse for mistede fri-
dage, time- og dagpenge samt udsta tioneringsgodtgørclse efter de for lo-
komotivmestre i 7. lkl. gældende regler. Natpenge ydes efter de for tjeneste-
mænd i 14. lkl. gældende regler; efter 6 måneders uafbrudt funktion dog 
efter de for Jokomotivmeslre i 7. ]kl. gældende regler. 

Godtgørelse for overarbejde ydes ikke. 

Vognmesteraspiranter. 
H åndværkere (såvel værksteds- som remisehåndværkere) lonnes, når 

de er til uddannelse i distrikterne, som remisehåndværkere. 
Under uddannelsen i centralværkstederne lønnes værkstedshåndværkere 

med værkstedernes gennemsnitsløn og distriktshåndværkere med løn som 
fastsat for remisehåndværkere. Deltager de i akkordarbejde fradrages i 
akkordsummen ½ X gcnnemsnitslon for "Andre håndværkere" pr. akkord-
time, hvori aspiranten deltager, men vedkommende få r ikke del i akkord-
ovcrskudet. Under uddannelse i autogensvejsning foretages dog intet fra-
drag i akkordsummen for eventuelle fællesakkorder, hvori aspiranten del-
tager. I elektrisk værksted deltages ikke i akkorderne. 

U nder kursus på J ernbaneskolen ydes ersta tning for tabt timefortjeneste 
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(gennemsnitsløn henholdsvis remisehåndværkerløn ) dog ikke ud over 48 
timer pr. uge. For ud- og hjemrejsedagen ydes der uden hensyn til rejsens 
varighed erstatning for 8 timer. 

I de tilfælde, hvor opholdet på J ernbaneskolen medfører fraværdse fra 
hjemstedet, ydes i øvrigt godtgørelse efter de herom i ordreserie A gældende 
regler. 

Om diæter under uddannelse uden for J ernbaneskolen, se side 20 b i 
nærværende ordreserie. 

Reserve-vognmestre. 
Hånd vær kere (såvel værksteds- som remisehåndværkere), der forretter 

tjeneste som vognmestre, og som har gennemgået den for udnævnelse til 
denne stilling foreskrevne uddannelse (herunder bestået vognmestereksa-
men), lønnes med den for vognmestre i l l. lkl. på hjemstedet og under 
tilsvarende forhold fastsatte begyndelseslønn ing (grundløn , alm. pensions-
givende løntillæg, reguleringstillæg og stedtillæg ) med fradrag af pensions-
bidraget. Lønningen udbetales ugevis bagud med 1/52 af årslønnen. Enkelte 
dages vognmestertjeneste lønnes med 1/6 af den foran nævnte ugeløn, og 
dyrtidstillægget som håndværker reduceres tilsvarende. 

For så vidt der w1der funktionen tilstås håndværkeren tjenestefrihed 
med bibeholdelse aI lønning, vil der i tilfælde, hvor funktionen fortsættes 
efter tjenestefrihedens udløb, for denne være at udbetale lønning som reserve-
vognmester, men i andre tilfælde efter de for håndværkere gældende regler. 

Under funktion som vognmester ydes godtgørelse for overarbejde, mi-
stede fridage, time- og dagpenge samt udstationeringsgodtgørelse citer de for 
vognmestre i 11. ]kl. gældende regler. Natpenge ydes efter de for tjeneste-
mænd i 14. lkl. gældende regler ; efter 6 måneders uafbrudt funktion dog 
efter de for vognmestre i 11. !kl. gældende regler. 

1 11 19'-f 251 
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Diæter til lokomotivmesteraspiranter, værkmesteraspiranter og 
vognmesteraspiranter under uddannelse 

uden for Jem baneskolen. 

Til Jokomoti\'mesteraspiranter, værkmesteraspiranter og vognmester-
aspiranter under uddannelse uden for J ernbaneskolen på fremmed sted med 
bevarelse af hidtidig bopæl, d. v. s. uden stiftelse af ny bopæl på uddannelses-
stedet ydes - enten uddannelsen er ansøgt eller ikke - diæter, svarende til 
almindelige time- og dagpenge, når uddannelsens varighed på det frem-
mede sted ikke overstiger 1 måned ; er uddannelsen på det fremmede sted 
af længere varighed, ydes diæter, svarende til ¾ af time- og dagpenge, 
dog ikke ud over 1 ½ år. 

Diæterne ydes, uanset at den pågældende efter endt uddannelse skal 
stationeres på uddannelsesstedet; det er dog i så fald en betingelse, at den 
pågældende fremskaffer boligattest og i øvrigt gør sig anstrengelse for at 
skaffe sig bolig på tjenestestedet ( uddannelsesstedet) . Flyttegodtgørelse 
ydes efter reglerne i tjenestemandslovens§ 967, stk. 1 og 2. 

Diæterne ydes ikke, når den pågældende rejser mellem uddannelses-
sted et og bopælen ( h j cm m et) . 

Lærlinge. 
Den normale læretid er 4½ år for alle fag. 
For lærlinge, der kommer i lære efter at være fyldt 15 år, afkortes lære-

tiden med 1 måned for hver fulde m åned lærlingen er over 15 år, dog ikke 
under 4 år, der er minimum for læretiden. 

Der gives i læretiden ikke frihed til videregående uddannelse på teknisk 
skole el. I. 

Den for lærlinge gældende ansatte timeløn er angivet i bilag I , 1. Der 
sker afkortning i anvendelsen af lønsatsen for 1. læreår, således at lærlinge 
i de sidste 4 år af læretiden lønnes efter satserne for henholdsvis 2., 3., 4. 
og 5. læreår. Satsen for l. læreår kommer derfor kun til anvendelse i de 
tilfælde, hvor læretiden er over 4 å r og da kun i tiden forud for de sidste 
4 læreår. 

Fra og med læretidens sjette halvår kan der gives lærlinge adgang til 
deltagelse i akkordoverskud, idet der ved fordelingen regnes med den foran 
nævnte ansatte timeløn, såfremt der ikke er truffet anden aftale. 
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Lærlinge er vederlagsfrit medlemmer af Statsbanepersonalets Sygekasse 
eller en statsanerkendt sygekasse. 

Lærlinge oppebærer i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst sædvanlig 
lønning, sålænge lærlingeforholdet består, dog ikke ud over et tidsrum af 
13 uger. 

Efter endt læretid ydes der lærlinge, der er antaget 1/4 1954 eller 
senere, en kontant godtgorelse på 300 kr., der kommer til udbetaling 
første gang vedkommende efter afslutningen af læretiden holder ferie. 

Til lærlinge, der er antaget for l /4 1954, ydes efter endt læretid en 
kontant godtgørelse på 200 kr., henholdsvis 225 kr. eftersom vedkommende 
lærling er antaget med 4 års .læretid eller med over 4 års læretid, og herud-
over ydes et belob svarende til l ore pr arbejdstime regnet Ira den 1/4 1954. 
Den ne godtgørelse kommer ligeledes til udbetaling første gang, lærlingen 
efter afslutning af læretiden holder fede. 

D er tilkommer lærlinge 18 dages ferie årlig uden tab af lonningsindtægt. 
Til lærlinge betales, uanset ancienniteten, pr. søgnehelligdag et belob 

på 4,50 kr. ( for grundlovsdag, der betragtes som halv søgnehelligdag, be-
ta les 2,25 kr. ) . I øvrigt h envises til bestemmelserne i lærekontrakten. 

Ud.lærlinge. 
E fter læretidens udløb kan værkstedsledelsen tillade lærlinge, hvis for-

hold i læretiden har været tilfredsstiJlencle, at forblive i værkstedet som 
ekstrahåndværkere i indtil ½ å r, såfremt der haves anvendelse for de pågæl-
dende. Forbliven ud over ½ år må kun finde sted i kortere tid og efter særlig 
tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra chefen for maskinafdelingen og vil kun 
blive tilladt, når forholdet i læretiden har været særligt godt, og omstæn-
dighederne i øvrigt m åtte tale derfor. 

Genantagelse af tidligere udlærlinge (inder kun sted, når de pågældende 
i læretiden har vist særlig tilfredsstillende forhold og kan tidligst ske, når 
den pågældende efter afgangen fra værkstedet har arbejdet mindst 2 å r 
andre steder. 

Udlærlinge lønnes som ekstrahåndværkere. Dog kan der i tilfælde af 
sygdom eller tilskadekomst i den egentlige udlærlingctid ( det første halve 
år efter læretidens udlob ) ydes pengehjælp som fastsat for timelønnede 
ansatte. 
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Tillæg til lønnen 

Dyrtidstillæg 

Q 

Dyrtidstillæg af den i bilagene I og II angivne størrelse ydes efLcr hi-
gende regler: 

Fast ansatte: 
For enkemænd samt for mænd, der er fraskilte eller fraseparerede 

scnesl den 1. juni 1954, gælder, al retten til dyrtidstillæg som for gifte 
mænd er betinget af, at den pågældende har egen husstand eller at der 
påhviler vedkommende forsorgerpligt over for børn under 18 år, mens 
den for personer, der har opnået eparation - eller skilsmisse uden forud -
gående separation - efter ] . juni 1954, er beLinget af, at den pågældende 
har egen hus tand og forsørgerpligt over for børn under 18 år. For ugifte 
er retten til dyrtidstillæg som for gifte mænd betinget af, at den pågæl-
dende har egen husstand og forsørgerp ligt over for børn under 18 år. 

I begrebet "egen husstand" ligger normalt, at vedkommende bebor en 
selvstændig lejlighed med køkken eller kogerum eller adgang til køkken 
og i denne fører fælles husholdning med andre, samt at han udadtil står 
som den ansvarlige for lejligheden og husholdningen. Dog kan det ikke 
anses for udelukket, at en ordning, hvorefter kun cen person bebor den 
pågældende lejlighed og fører hus i denne, efter omstændighederne kan 
henføres under begrebet "egen husstand' ; sporgsmål herom afgøres af 
generaJdirektoratet i. hvert tilfælde. Ved " forsørgerpligt'· forstås i herom-
handlede forbindelse en principal for. ørgerpligt i forhold til det offentlige. 
En sådan forsørgerpligt har en person med h ensyn til sine ægte børn også 
efter . cparation eller skilsmisse, uanset om børnene er under den frasepa-
rerede eller fraskilte ægtefælles forsorg. D ette gælder dog kun , så længe 
den ægtefælle, under hvis forsorg børnene er, ikke har indgået et nyt æglc-
skab, idet deu tidligere ægtefælles forsørgerpligt da bliver subsidiær. 

Angående indberetning om forhold, som kommer i betragtning ved 
beregning af dyrtidstillæg, gælder følgende : 

Del påhviler enhver ansat straks ad tjenstlig vej ti l vedkommende 
værksted henholdsvis distrikt a t indberette al le forandringer med h ensyn 
ti l ægteskabelig sti lling. Ved indberetning om giftermål skal vieJsesattest 
forevises for den nærmeste fore atte, der skal give indberetningen påteg-
ning om, at a ttesten er forevist, og at den anforte dag for ægteskabets 
indgåelse er rigtig. Hvis den, med hvem ægteskab indgås, er berettiget ti l 
lønning el1er pension fra staten, fra en kommune, en anden offentlig 
institution eller et koncessioneret selskab, skal dette udtrykkelig angives i 
indberetningen tilligemed oplysning om ægtefællens stilling, lønning og 
eventuelt tjenestested. Ved separation og skilsmisse må en udskrift af dom-
men eller bevillingen indsendes. 
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Ansatte, hvis ægtefælle bliver ansat under eller pensioneret fra staten, 
en kommune, en anden ollentlig institution eller et koncessioneret selskab, 
skal snar est muligt indsende indberetning herom til vedkommende værk-
sted henholdsvis distrikt ledsaget af de fornødne oplysninger (jfr foran). 

Alle oplysninger i henhold til foranstående gives på den derti.l bestemte 
formular ( nr B 93 ) . 

Dy1tidstillægget udbetales også under tjenestefrihed, men derimod ikkt 
under sygdom. D et udbetales ikke under den første indkaldelse til militær-
tjeneste, men derimod under efterårsmanøvrer og andre kortere indkal-
delser. 

Ekstraarbejdere: 
T il ekstraarbejdere ydes dyrtidstillæg som angivet i bilagene I og Il. 
om dy1tidsti llæggets udbetaling se side 26. 

Overarbejde 
For arbejde ud over det side 7 anførte daglige normale timetal gives, 

for så vidt ikke andet er bestemt, følgende ti.llæg, beregnet af den ansatte 
timeløn plus halvdelen af det til enhver tid gældende pristalstillæg således: 

For den første klokketime 25 -%, for den anden klokketime 331
/ 3 %, 

for de to næste klokketimer 50 % og derefter indtil den normale arbejdstids 
begyndelse l 00 % . 

Ved opgørelse af overarbejdet fradrages den til spisning og h vile med-
gåede tid. 

Når overarbejdet først varsles samme dag, udbetales der ekstra 1 times 
gennemsnitsløn, respektive procentløn, når a rbejdet varer ud over l time. 

Når en arbejder tilsige.s til at møde igen efter arbejdstidens slutning 
ti.I arbejde, der ikke strækker sig ud over 3 timer, ydes der ham ekstra 
1 times gennemsnitsløn, · respektive proccntløn. 

Arbejde på søn- og helligdage, skiftehold og forskudt arbejdstid 
For a rbejde på søn- og h e 11 i g d age (grundlovsdag og jule-

aftensdag regnes som helligdag fra henholdsvis kl 12 og kl l 6 ) betales, 
for så vidt ikke andet er bestemt, følgende tillæg, beregnet af den ansatte 
timeløn, plus halvdelen af det til enhver tid gældende pristalstillæg således : 

For tiden fra den normale arbejdstid,; begyndelse til kl 12 50 % og 
for tiden fra kl 12 til den normale arbejdstids begyndelse 100 %-
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Når skifte-hold etableres, gives der arbejderne et tillæg pr. time, der 
udgør: 

fra kl. 18 t il kl. 23 
fra kl. 23 til kl. 6 

41 øre 
73 øre, 

af hvilke beløb de henholdsvis 1 7 og 33 øre er et tillæg, der svarer til et 
pristal på 371 og reguleres procentvis i op- eller nedadgående retning, 
således at det helt bortfalder ved et pristal på 184. Regulering finder 
sted pr. l. marts og l. september. 

Der er almindelig adgang til at træffe særaftaler under hensyn lil 
særlige forhold, herunder arbejdstidens lægning, ved 2- og 3-skift. Dog 
må arbejdstidens længde ikke for 3. skifts vedkommende medføre en læn-
gere arbejdstid end 7 timer pr. døgn. 

I forannævnte tilfælde, og hvor arbejdstiden i øvrigt som følge af skifte-
holdsordningen bliver mindre end 8 timer pr. døgn, har arbejderne ret 
til ansat timeløn + pristalstillæg + skifteholdstillæg for den manglende tid. 

Såfremt det undtagelsesvis af driftsmæssige eller tekniske grunde ikke er 
muligt at omlægge arbejdstiden, således at de 7 timers arbejdstid kan gen-
nemføres på 3. skift, betales ud over den normale lønning et tillæg på 2 kr. 
for den 8. time. 

I de tilfælde, hvor holdenes arbejdstid falder ind over hinanden ( ,,over-
lapning" ), kan den afløsende eller den, der skal afløses benyttes til andet 
arbejde i overlapningstiden. 

Når en arbejder på Statsbanernes foranledning uden egen skyld hin-
dres i at fortsætte arbejdet på skiftehold udover 4 døgn ved reparations-
arbejde og 12 døgn ved andet arbejde, erholder han, for så vidt a rbej-
det ikke strækker sig udover 2 døgn, i stedet for ovennævnte tillæg det 
sædvanlige overarbejdstillæg. Strækker arbejdet sig over 2 døgn og indtil 
4 døgn ved reparationsarbejde og indtil 12 døgn ved andet arbejde, erhol-
der han dobbelte skifteholdstillæg. Denne bestemmelse gælder dog ikke 
for en arbejder, der efter forudgående arbejde i 2- eller 3-hold af mindst 
4 døgns varighed for et tidsrum af ikke m·er 3 uger har været beskæftiget 
ved dagarbejde. 

Ved etablering af arbejde i skiftende hold skal der for reparations-
arbejde gives mindst 24 timers varsel, for andet arbejde 3 gange 24 timers 
varsel. Dersom arbejde i skift ford1·es udført inden dette varsels udløb, 
betales der for tiden indtil varslets udløb efter reglerne for overarbejde 
for den tid, der falder udenfor den sædvanlige arbejdstid. 
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år forskydning af arbejdstiden fo1der sted, gælder følgende regler: 
Såfremt arbejdstiden med mind. t 10 dages varsel forskydes Lil 

påbegyndelse før den normale arbejdstids begyndelse, betales intet til-
læg. - Hvis varsel ikke er givet, betales der t il varslets udløb et til-
læg af 50 % af den ansatte timeløn plus haJvdelen af det til enhver 
tid gældende pristalstillæg for hYer time fra kl. 6 til den normale 
arbejdstids begyndelse. 

Såfremt a rbejdstiden forskydes til påbegyndelse e f te r den nor-
male a rbejdstids begyndelse, betaJes fra kl. 1 7 og til arbejdstidens 
slutning ha lvdelen af de sædvanlige tillæg for arbejde udenfor den 
normale arbejdstid ( overarbejdstillæggene) . D og beta les der, såfremt 
arbejdstiden forskydes til påbegyndelse efter kl. 24, fra dette tidspunkt 
og til kl. 6 et tillæg på l 00 % af den ansa tte timclon plus halvdelen 
a f det til enhver tid gældende pristalstillæg . 

Såfremt der ikke er varslet, betales indtil varslets udløb 25 % af 
dan ansatte timeløn plus halvdelen af det til enhver tid gældende pris-
talst illæg fra den nom1ale arbejdstids ophør til kl. 17. 

Såfremt a rbejdstiden forskydes således, at arbejdet først påbegyn-
des e fter den normale arbejdstids s lu t ni n g, men inden kl. l 7, 
betales fra dette tidspunkt halvdelen af det sædvanlige tillæg for ar-
bejde udenfor den normale arbejdstid. ( Overarbejdstillæggene) . 

Kræves der i tilslutning til forskudt a rbejdstid udført overarbejde, 
betales dette med de ovenfor fastsatte tillæg for de klokketimer efter 
normal dagarbejdstids ophør, hvor.i overarbejdet udføres. - H vis over-
a rbejde udfores jndenfor den normale dagarbejdstid, betales 25 % for 
den første time, 331

/ 3 % for den næ te time o. s. , ·. 
Arbejdere, som arbejder på skiftehold, kan af værkstedsledelsen 

sættes til andet arbejde end normalt ti l den almindelige skifteholds-
betaling. 

Denne bestemmelse må ikke am·endes for at omgå betalingen for 
o,·crarbejde. 

Udearbejde og rejsearbejde. 

Beordres en arbejder ti] midlertidigt a rbejde på en station, et værk-
sted eller maskindepot uden for hjemstedsstationen, tilstås der ham, når 
d e ved a lm. ordrer og bestemme] er fastsatte betingelser er til stede. for 
sådant udearbejde foruden lønning, beregnet for den virkelige arbejdstid 
samt for den til rejsen m edgåede tid, endvidere fri rejse samt time- og 
dagpenge for hele den i udearbejdet tilbragte tid - evemuclt en godt-
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~orclsc af 2 kr. 2.'i øre pr. påbegyndt døgn - efter de ,·cd ord reserie AI 
side 62 ff fastsatte regler for tjenestemænd i 14.- 16. lønningsklasse. 

De for Liden gældende sat5Cr for time- og dagpenge findes angivel i 
bilag I. 

Time- og dagpenge kan dog også efter forud truffen aftale være ind-
befattede i akkordsummen. 

Ved bygningsarbejder uden for ,·ærkstedcrne beregnes prisen for arbej-
det på gru11dlag af privatindustriens priskurant, og Statsbanernes cvcn-
Luclle dyrtidstillæg bortfalder. 

Flyttegodtgørelse. 

FlyttcgodLgørel e til. tås fast ansaltc efter de i tjenestemandslovens s 967 
og ordreserie A side 66 ff givne regler. 

P artifø1·ertillæg. 

Partiførertillæg yde· som regel i tiliældc, hvor et parti normalt består 
aJ tre eller flere mand, selv om partiet lejlighcdsvi h ar under 21/2 X det 
normale ugcntbgc timeantal i den pågældende uge samt Lil mjndre par-
tier, der ved tildeling af midlertidig hjælp opnår del angivne minimum 
af limer. 
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Lærlingetimer medregne · kun ved akkordarbejde, og kun når lær-

lingene deltager i overskudet. 
Timer på gennemsnitslon medregnes kun, når hele partiet arbejder · 

på gcnnemsnit5løn. 
For hver fulde 48 rimer og overskydende 24 timer eller mere, som 

partiets samlede ugentlige timetal andrager, tilkommer der partiføreren 

1 time, som fradrages i hans t id på akkorden og betales med 48 X det i 
bilag I, 4, fastsatte beløb. 

Partiførertillæg ydes også til formersjak, uanset at cli~e lønnes med 

bonusløn. 
SmedertiJlæg. 

Smedertillæg ydes i almindelighed med det i bilag I, +, under s m e- 1 

der ti 11 æg I anfør.te beløb. 
For udførelsen af særlig stort og kompliceret smedearbejde kan til 

een håndværker i hvert centralværksted udbetales smedertillæg af den i 
bilag I, 4, under s m ed e r ti 11 æg II angivne størrelse. 

For udførelsen af særlig stort og kompliceret smedearhejde ved den 
damphydrauliskc prc se i Centralværk tedet, K øbenhavn, ydes til ccn 

håndværker samt dennes hjælper yderligere et timclønstillæg på 8 øre. 
Den, der fungerer som "smeder", oppebærer smcdertillæg, hvad enten 

han har medhjælp eller ikke. 

Svejsertillæg. 
Til svejsere kan ydes tillæg af den i bilag J, 4, angivne størrelse. 

Dispositionstillæg. 
Om dispo ·itionstillæg til visse arbejdere, som af h ensyn til hjælpc-

,·ognstjenestc eller af andre årsager har hjemmetvang, se bilag I, 4. 

Lønningsudbetaling. 
V cd lønopgivelser af rundes den daglige arbejdstid til fjerdedels timer, 

idet overskydende 8 minutter eller mere regn es for l kvarter, medens 

hvad der er under 8 minutter bortkastes. 
Ved beregning af lønningsperiodens timeantal - dog ikke for akkord-

arbejde og arbejde på gennemsnitsløn - forhøjes overskydende fjerdedels 
timer til en hel time. 

Ved beregning a f overtidsgodtgørelse afrundes den daglige overtid 
ti l fjerdedelstimer. 

Lønningsperioden er en uge og skifter kl. 6 søndag morgen. I 
Lonni.ngen udbetales den følgende torsdag eftermiddag - eller, når 
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torsdag er en helligdag, den nærmest foregående sogneclag - med det 
beløb, som den timelonnede h ar fortjent i den foregående lønningsperiode. 

· Dog vil en arbejder, der fratræder efter lovlig opsigelse, kunne for \'ente den 
fulde tilgodehavende lønning udbetalt sna rest muligt efter fra trædelsen. 

å længe et akkordarbejde er under udforelse, udbetales der akkord-
deltagerne forskudsvis af drag, beregnet i forhold til den af hver enkelt an-
vendte virkelige arbejdstid i den pågældende lonningsperiode og den for 
vedkommende a n s a t te timclon, jfr. bilag I, l , som om arbejdet blev 
udfort efter timeionsbetaling. Udbetaling af akkordoverskud foretages sna-
rest muligt efter a rbejdets udførelse. 

Om udbetaling af dyrtidstillægget gælder folgende regler: 
a . I a s t a n s a t te a r b e j d er e: dyrtidstillægget for hver lonnings-

periode udbetales sammen med lonnen for f o re gå e n d e Ionnings-
periode. · 

b. Ek s tra ar b ej d e r e :dyrtidstillægget udbeta les sammen med lon-
nen for den pågældende lonningsperiode. 
Ifølge bestemmelserne i 10\· om rettens pleje af 11. ap ril 1916, §§ 51:3, 

5 14 og 614, jfr. tjenestemandslovens§ 35, kan der ikke gøres udlæg eller 
arrest i tjenestemænds endnu ikke udbetalte lønning eller lignende ind-
tægter, ventepenge, pensioner og hermed i klasse stående understottelser, 
dagpenge o. I. 

Ifølge § 42 i lov nr. 28 af 18. februar 193 7 vedrorende personlig ska t 
til kommunen har kommunalbestyrelserne, når skatteydere ikke inden det 
tidspunkt, h rnr udpantning kan begæres, har betalt den dem pålignede 
personlige kommuneskat, kirkelige afg ifter, så længe disse opkræves ved 
kommunens foranstaltning, eller indkomst- og formueskat til staten, ret 
til ved skriftlig meddelelse til den pågældende skatteyders a rbejdsgiver a t 
forlange, a t arbejdsgiveren i skatteyderens lønning eller provision - her-
under enhver forskudsvis udbetaling af løn, provision eller lignende - ti l-
bageholder det ti l forn ævnte ydelsers betaling med pålobne strafrenter og 
gebyrer fornødne belob, og at dette bclob c1f arbejdsgiveren indbetales i 
kommunens kasse. Til fyldestgorclse af skatter, renter og gebyrer kan der ikke 
i den skatteyderen tilkommende lønning eller provision tilbageholdes for 
ugifte skatteydere mere end trediedelen og for gifte skatteydere mere en d 
sjettedelen ved hver lonudbetaling . D et samme gælder for kommunale 
tjenestemænd og statstjenestemænd uanset herfra afvigende bestemmelser 
i den øvrige 10\·givning. D en arbejdsgiver, der forsømmer de ham herefter 
påhvilende pligter, bli\·er ansvarl ig for det deraf for kommunen følgende 
tab. 
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Det påhviler derhos arbejdsgiveren inden udløbet af 14 dage efter mod-
tagelsen at besvare skriftlige forespørgsler fra kommunalbestyrelsen om, 
hvornår og med hvilke beløb udbetaling af og tilbageholdelse j en i hans 
tjeneste værende skatteyders lønning har fondet sted i tiden efter, at 
arbejdsgiveren har modtaget den ovenfor omhandlede meddelelse. Ar-
bejdsgiveren er derhos pligtig jnden 5 dage efter, at en skatteyder, i hvis 
lønning han efter det foranstående er p]jgtig at fradrage skyldigt skatte-
beløb, forlader tjenesten, at foretage anmeldelse herom til kommunalbesty-
relsen. Undlader en arbejdsgiver at opfylde de i dette stykke nævnte plig-
ter, ifalder han bøder fra 10 kroner, der tilfalder kommunens kasse. Sager 
herom behandles som po]jtisager. 

Lønninger, pensioner og understøttelser må under .ingen omstændig-
heder udbetales mod kvittering af andre end dem, på hvis navne beløbene 
er anviste, eller dem, som ved behørig fuldmagt og legitimation godtgør al I 
være bemyndiget til at kvittere på rette vedkommendes vegne, i hvilket 
sidste tilfælde fuldmagten vedhæftes udbetalingslisten. 

Der vil kun blive taget hensyn til fuldmagter til at hæve Jønnjng m v, 
når udstedelsen af disse har været uundgåelig som følge af vedkommende 
tjenestemands fraværelse eller sygdom. 

Anviste lønninger, pensioner, understøttelser, særlige ydelser o 1, der 
ikke er hævet før den pågældendes død, må ikke udbetales, medmindre 
listen, hen110ldsvis beregningen, af den anvisende myndighed er forsynet 
med følgende påtegning: 

"Beløbet må kun udbetales mod forevisning al skifterettens erklæring 
om, til hvem udbetalingen kan ske, og mod vedkommendes kvittering." 

Udbetaling af løn skal, når den ikke foretages af en af arbejdernes 
foresatte, overværes af en af disse ( eller en anden af en maskiningeniør, 
henholdsvis værkstedschefen, dertil betroet tjenestemand ), der medunder-
skriver udbetalingspåtegningen. 

Ved udbetaling af penge må der ikke modtages kvittering med for-
behold. 
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Remiser og hjælpeværksteder, arbejdstid 

Arbejdstiden fastsættes aI vedkommende distriktschef henholdsvis værk-
stedschef efter forhandling med arbejdernes tillidsmænd for hvert enkelt 
maskindepot eller hjælpeværksted under særligt h ensyn til toggangen m v, 
men i øvrigt således, at den virkelige arbejdstid - herunder ikke spisetid 
- som regel er gennemsnitlig 8 timer i døgnet regnet fra kl. 6 morgen. 

Der gives mindst 52 fridage å rlig, så vidt mulig fordelt på samtlige 
lønningsperioder. Fridagene bør i det omfang, det er foreneligt med tjene-
stens tarv, fortrinsvis lægges på søn- og helligdagene. Såfremt der forrettes 
tjeneste på en søgnehelligdag, skal der så vidt muligt gives den pågæl-
dende en erstatningsfridag herfor. Fridage, der falder inden for tidsrum, 
i hvilke den pågældende bar tjenestefrihed eller er sygem eldt, godtgøres ikke. 

I . maj er fridag i så vid udstrækning som tjenestens tarv ti llader. 
Ved forskydning af frokosten gives der a rbejderne en spisepavse på 

20 min, som ikke fradrages i a rbejdstiden, og a rbejdstiden ophører da ½ 
time før normalt. 

Enhver arbejder er pligtig at møde punktlig og begynde a rbejdet ret-
tidigt samt a t underkaste sig de til enhver tid aI vedkommende foresatte 
fastsatte bestemmelser vedrørende kontrollen m ed arbejdstiden. 

Under udearbejde, samt nå r vedkommende forretter tjeneste som re-
serve-værkmester, r~ crve-lokomotivmcster eller re e1ve-vognmester, opgø-
res ar bejdstiden på særlig dertil bestemte blanketter , formular nr M a 47. 
Ved udførelsen af lokomotivfyrbødertjeneste am·endes formu1ar n r M a 141. 

Remiser og hjælpeværksteder, lønninger 

De i nærværende afsnit indeholdte lønningsbestemmelser er gældende 

I for fast an atte remisehåndværkere og for ekstrahåndværkere, ~om er op-
taget i nummer blandt de fa. te rcmi chåndværkcre. 

Lonningsbestemmel er for andre ekstraarbejdere fi ndes i den særskilt 
Lrykte overenskomst mellem generaldirektoratet for stat banerne og Dansk 
Arbejdsmandsforbund om lønning aI ekstraarbejdere. 

Lonning betales kun for den ved a rbejde under tat banerne virkelig 
tilbragte tid og beregn es pr time med den for hYer enkelt arbejder gæl-
dende tl.nsatte timeløn m ed eventuelt akkordaLavnstillæg og dyrtid ti llæg. 
Arbejdet vil kun undtagelsesvis kunne gives i akkord . 

Lonningsperioden er en uge og skifter kl 6 søndag m orgen. 
Arbejdstiden afrundes som anført nedenfor. 
Om flyttegodtgørelse gælder de side 24 fastsatte regler. 
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Om dispositionstillæg til Yisse arbejdere, som af hensyn til hjælpe-

vognstjeneste eller af andre årsager bar hjemmetvang, se bilag II. 
M ed hensyn til lønningsudbetaling gælder iøvrigt de foran side 25 

anførte regler. 

Remisehåndværkere. 
H åndværkere i København og Aarhus lonnei; med centralværkste-

dernes gennemsnitsløn og håndværkere på øvrige pladser med central-
værkstedernes gennemsni tsløn med fradrag af 5 %, udregnet som angivet 
i bilag II . 

For ældre og/eller svagelige håndværkere samt håndværkere, der mel-
des ti l lettere tjeneste og ikke skønnes i stand til fuldt ud at kunne udføre 
arbejde, der lønnes med procenttillæg, kan der efter undersøgelse i hvert 
enkelt tilfælde efter forhandling mellem ledelsen og vedkommende tillids-
mand fastsæt tes en lønning, der er lavere end den sædvanlige. 

Dyrtidstil læg oppebæres efter de side 2 1 ff angivne regler. 
Den normale arbejdstid fastsættes som angivet side 28. 
Arbejdstiden afrundes - både ved akkordarbejde· og tim clønsarbejde 

- for den enkelte dag t il ½ timer og for ugen til hele timer. H vad der 
er under 8 min. bortkastes, medens 8 min. og mere regnes for ½ time. 

O verarbejde er arbejde ud over det i turen for den pågældende dag 
fastsatte timeantal. 

Det påses, at den ovenfor angivne længde af arbejdstiden ikke over-
skrides systematisk. Stedfundet overarbejde skal månedlig indberettes til 
distriktet henholdsvis maskinsektionen. 

For arbejde ud over det foran anførte daglige timetal gives følgende 
tillæg, beregnet af den ansatte timeløn plu halvdelen af det til enhver I 
t.id gældende pristalstillæg: 

For den første klokketime 25 %, for den anden 33% %, for de to 
næste 50 % og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse 100 %-

Ved opgørel e af overarbejdet fradrages den til spisning og hvile med-
gåede tid. 

Når overarbejdet først varsles samme dag, udbetales der ekstra l times 
procentløn, når a rbejdet strækker sig over mere end 1 time. 

Når en håndværker tilsiges til at møde igen efter arbejdstidens slutning 
til arbejde, der ikke stræk.ker sig ud over 3 timer, ydes der ham ekstra 
1 tim es procentløn. 

Når en håndværker efter tilsigelse udfører arbejde på sin fridag, be-
tragtes arbejdet - uanset arbejdstidens varighed og uanset med hvilket 
varsel tilsigelsen er sket - som overa rbejde, og der gives følgende tillæg, 
beregnet af den ansatte timeløn plus ,halvdelen af det til enhver t id gæl-
dende pristalstillæg: 

For den første arbejdstime 25 ·%, for den anden arbejdstime 33'/s %, 
for de to næste arbejdstimer 50 % og derefter 100 % - dog gives der i 
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tiden m ellem kJ. 24 og kl. 6 el tillæg på 100 % uden hens) n til , på h vi lket 
tidspunkt arbejdet er påbegyndl. Såfremt . ådant arbejde på en fridag 
ikke strækker sig ud over 3 timer, ydes der ekstra 1 times procentlon. 

Når en håndværker efter tilsigelse udforer arbejde på en sovedag, ydes 
tillæg som fastsat for arbejde på fr idage. D enne regel kan dog ikke an-
vendes, hvis det a lene drejer sig om rejsetid. 

For forskud t arbejdstid (arbejdstid mellem kl. 18 og kl. 6 ) og arbejde 
på . øn- og helligdage beta les folgendc tillæg pr. lime: 

Hverdage Fra kl. 18- 6 ············ 62 ore 
Grundlovsdag " 12- 6 ............ 100 " Juleaftensdag .. 16- 6 ············ 100 .. 
·011- og helligdage " 6- 12 ············ 50 .. 

" " 12- 6 ············ 100 

Overtidsgodtgørelse kan oppebæres sammen med såvel godtgørelse for 
a rbejde på søn- og helligdage som godtgnrclse for forskudt arbejdstid på 
hverdage. 

Godtgørelse for ude- og rejsearbejde yde efter de side 24 fastsatte 
r egler. 

V æ r k m e s t e r a s p i r a n t e r, r e s e r v e - v æ r k m c s t r e, I u -
k o m o ti v me s ter a s p ir a nt e r r e s erve -l okomot ivm e-
s t r e, v o g n m es t e r a p i r a n t e r o g r e s e r v e - v o g n m e s t r e 
lønnes som angivet side l 7 ff. 

Lokomotivfyrbøderaspiranter. 
Lønnen for lokomotidyrbøderaspiranter er i henhold til tjenesteman ds-

lovens § 5, stk. 2, og § 6, stk. 5, fastsat til: 
a ) For aspiranter , der er fyld t 20 å r: 90 % af et beløb svarende til den 

for lokomotivfyrbødere normerede grundløn . H ertil ydes de for loko-
motivfyrbøderstillingens grundløn ved lovgivningen fastsatte særlige til-
læg udenfor den faste løn, for det almindelige pensionsgivende løntill ægs 
vedkommende m ed fradrag aI 5 %-

b ) For aspiranter, der ikke er fyldt 20 å r : 80 % aI et beløb, svarende 
til den for lokomotivfyrbødere normerede grundløn. H ertil ydes de for 
lokom otivfyrbøderstillingens grundløn ved lovgivningen fastsatte ær-
lige tillæg udenfor den faste løn, for det almindelige pen ionsgivende 
lontillægs ,·edkommende med fradrag aI 5 %-

c ) åfremt en aspirant, der ha r forrettet tilfredsstillende aspirant-
tjeneste i 2 år efter det 19 . år, ikke straks vil kunne fastansættes, 
a flønnes vedkommende indtil tjenestemandsansættelsen med den 
fulde for lokomotivfyrbøderstillingen fa tsaLte begyndelsesløn med 

' /.1 1952 193 



31 - IV Q 

fradrag af 5 <y" af grundlønnen og det alm. pensionsi:,rivende løn-
tillæg. 

Sygeperioder m.v. i aspi ranttiden fradrages efter regler, der fast-
sættes af finansmiJ1isteren. 
Lønnen udbetales månedsvis bagud. D en beregnes efter det sted, hvor 

a piranten er stationeret den 1. i måJ1eden. 
Ved indgåelse af ægteskab beregnes reguleringstillægget som for gifte 

fra og med begynde!. en af den første lønningsperiode efter ægteskabets 
fodgåelse. 

I tilfælde af sygdom borlfaJder lokomotivfyrbøderaspirantens lon med 
udgangen af den måned, i hvilken sygdommen har varet i 6 måneder. 
Såfremt den pågældende senere møder til tjeneste, udbetales der for ter-
minen fra raskmcldingsdagen til månedens udgang kun en forholdsmæssig 
del af månedslonnen. 

Under indkaldelse til m ilitærtjeneste oppebærer lokomotivfyrbøder-
aspiranter lønning efter de i tjenestemandslovens § 14, stk. 2- 4, anfør te 
regler. 

Lokomotivfyrbøderaspiranter har ret til ferie uden lønfrad rag af samme I 
længde som fastsat for andre månedslønnede aspiran ter ; jfr. bestemmel-
serne i ordreserie A, side 87. F erie og fericløn til afskedigede lokomotiv-
fyrbøderaspiranter beregnes dog efter de i ordreserie A, bilag VII, anførte 
bestemmelser for ek traarbejdere. 

Angående reglerne for lokomotivfyrbøderaspiranters fribefordring og 
uniformering henvises ti l de vedkom mende afsnit i ordreserie A. 

For så vidt lokomotivfyrbøderaspiranter efter at have gennemgået det 
første afsni t af uddannelsen - ca. 13 måneder - ikke straks kan fort-
sætte uddannelsen, men må sættes t il a lmindeligt håndværkerarbejde, løn-
nes de ved sådant a rbejde som remisehåndværkere, og deres uddannelse 
som aspiranter betragtes da som suspenderet i den ommeldte periode. 
H erom skal der gives de pågældende skriftlig underretning . 

Lokomotivføreraspiram er oppebærer kørepenge, natpenge, overarbejds-
penge og vederlag for mistede fridage samt time- og dagpenge af samme 
størrelse og efter ti l varende regler som fastsat for lokomotivfyrbødere og I 
i tilfælde af forflytte] e fl yttegodtgørelse efter bestemmelserne i ordreserie 
A, side 70 f. 

Hjælpeværkmestre. 
R emisehånd\'ærkere, der uden at opfylde betingelserne for udnævnelse 

til værkmester lejlighedsvis fungerer som sådan, lønnes med timclon og 
_akkordafsavnstillæg efter de i bilag IT anforte satser. 
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Ferie og særlig tjenestefrihed. 

Fast ansatte timelønnede arbejdere. 
Årlig ferie. 

Fællesbestemmelser for værksteder og distrikter. 

1. I h vert ferieår tilkommer der enhver fast ansat Limelønnet arbejder 
en ferie på 18 arbejdsdage uden tab af lønning indtægt. Dog opnås 
der ret ti l ferie i 24 arbejd ·dage fra og med del ferieår, hvori den 
pågældende opnår en levealder af 53 år. 

Ved ferieåret forstå tiden fra 1. april ti l 3 l. mart-. 

'2. Den årl ige ferie, der i videst muligt omfang bør gives samlet og i 
tidsrummet 2. maj- 30. september tildeles efter de nedenfor angivne 
regler, idet der med hensyn til de særlige regler for tidspunktet for 
feriens afholdelse henvises til punkterne 8 og 9, gældende for hen-
holdsvis ansatte under værkstederne og ansatte under distrikterne. 

Såfremt der af tjenstlige grw1de ikke har kunnet tildeles en a nsat 
mindst 12 feriedage ved udløbet af den forannævnte ferietid, forhøjes 
antallet af den pågældendes feriedage med 1 dag for hver påbegyndt 
ferieuge (6 arbejdsdage), den tilgodehavende ferie, inklusive eventuel 
fra det foregående år overført ferie, andrager. Feriedage, som af tjen-;t-
lige grunde har måttet tildeles en ansat forinden 2. maj kommer i 
betragtn ing ved beregning af ekstra feri edage på ti lsvarende måde 
om feriedage, der resterer ved udløbet af perioden 2. maj- 30. sep-

tember. 
Ansøgninger om fccie med angivelse af det tidsrum, hvori ferien 

fortrinsvis ønskes, indsendes af de under distrikterne hørende ansatte 
gennem vedkommendes nærmeste foresatte til distriktet og af de under 
værkstedstjenesten hørende ansatte gennem vedkommendes nærmeste 
foresatte til værkstedschefen, henholdsvis a fdelingsingeniøren i Nyborg. 
Den pågældende myndighed giver snarest muligt hver enkelt ansat 
underretning om den ham tildelte ferie. Bevis for ferien skal for værk-
stedsarbejdernes vedkommende indeholde angivelse af den afdeling, 
arbejderen er beskæftiget i. 

Tildelt ferie kan kun, når dette er tvingende nødvendigt inddrages 
,eller forandres. 



Q :34a - VI 

J nden den I. oktober skal personalet indsendt: an ogning om den 
på dette tidspunkt resterende ferie. 

Såfremt derefLer de manglende feriedage ikke kan ydes inden ferie-
årets udlob, o,·erfores disse til det efterfølgende ferieår. 

Den således overforte ferie skal inden den 7 . april søges bevilget i 
det pågældende ferieårs to forste måneder. 

For overførelse af ferie fra det ene ferieår til det andet eller even-
tucll af overført ferie fra ferieårets 2 forste måneder til dets øvrige del 
t:r det en ufravigclig betingelse, at ansøgning indsende inden de oven-
nævnte tidspunkter. 

3 . Sygedage, der falder i en fast ansat timelønnet arbejders ferie, ,·il i 
a lmindel.ighed ikke kunne erstattes med tilsvarende ferie. 

~tyreisen er dog berettiget til undtagclses,·is at foretage suspension 
af ferien w,der en . ygdom, når særlige omstændigheder taler herfor. 
Det bor i denne forbindelse bl. a. tages i betragtning, om vedkom-
mende an. atte er sygemeldt ved feriens begyndelse, om ygdommen e1· 
af længere varighed, om den er af alvorligere karakter, om den kan 
karakteriseres som en enkelt alvorlig sygdom, om sygdommen hindrer 
ved.kommende i at benytte tjene te.friheden på rimelig måde som ferie, 
og om sygdommen skyldes tjenstlig ti lskadekomst. 

Afgørelsen træffes af generaldirektoratet efter indhentet udtalelse-
fra \'edkommende jernbanelæge, eventuelt fra Stat banernes lægekyn-
dige konsulent. 

I tilfælde, hYor en sygdom under en ferie dokumenteres ,·ed er-
klæring fra den pågældendes jernbanelæge, sker suspension af ferien. 

I tilfælde af suspension af ferien noteres fraværelsen som sygedage, 
og der ydes pengehjælp efter de herom gældende regler, hvorhos en 
senere erstatningsferie kan gives på et for afløsningen belejligt tids-
punkt uden tillæg af ekstra feriedage selv om ferien må tildeles i vin-
terhalvåret. 

4. Fast ansatte timelønnede arbejdere, der afskediges med pension, bør 
så vidt gørligt forinden holde både den i det forudgående ferieår ind-
tjente ferie og tilgodehavende ferie fra det løbende ferieårs begyndelse 
til afskedigelsestidspunktet. Såfremt dette undtagelsesvis ikke kan ske, 
vil der i forbindelse med afskedigelsen kunne udbetales den pågældende 
en kontant godtgørelse, der pr. tilgodehavende feriedag udgør 1

/ 8 0 af 
forskellen mellem det tiUagte månedlige pen ·ionsbeløb og den umiddel-
bart forud for afskedigelsen gældende månedsløn (bruttobeløbet) for 
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den tjenestemandslønningskla!-se, hvorti I vedkommende håndværker 
eller arbejdsmand i pensionsm æssig henseende henføres. 

Sygedage, der l igger umiddelba rt forud [or afskedigelsen, vil tlog 
ikke kunne tages j hetragtni.ng ved beregning af den ferie, der tilkom-
mer en ansat i ai skeiligclscsåret. og såfrem t den ansatte har været syg 
over ½ å r umiddelbart før afskedjgelsen, vil der i.kke kunne udbetales 
den pågældende godtgorclsc for manglende ferie. 

D et påhviler ansatte, som afskedjges med pension , at indgive sær-
skilt ansøgrung om re t-fcrie senest 3 måneder før fratrædelsen . 

Feriegodtgørelse vi.I ikke kunn e udbetales til enker citer ansatte, 
der ved dødsfa ldet havde ferie t:il gode, el ler til andre til efterindtæg-. 
berettigede a rvinger. 

5. For timclonnedc ansatte, der meder uden for nummer i mindst 1 å r, 
forholdes der m ed hensyn til udbetaling af feriegodtgørelse på samme 
måde, som nedenfor anfort under pkt. 6 med hensyn til ansatte, der 
forlader Sta tsbanerne uden pension. 

Ved seneregen indtræden i nummer fastsættes de pågældendes fcrie-
mæssige stilJjng på grundlag a f beskæftigelsen ved Statsbanerne i det 
forudgående ferieår, således a t der ydes dem 1 ½ fe1iedag uden tab 
aI lonni.ngsindtægt for hver m åned, tjenesten ved Statsbanerne inden 
fer ieårets begyndelse andrager. Såfremt vedkom mende har erbvef\'et 
ret t il ferie ved bei;kæftigelse uden for Statsbanerne, tilstås sådan ferie 
uden løn. 

For timelonnedc ansatte, der træder uden for nummer i kortere 
per iode end I å r, sker der ikke afbrydelse af de pågældendes ferie-
mæssige stilling ved Statsbanerne. Der vil derfor ikke være at udbetale 
de pågældende nogen feriegodtgørelse, men efter genindtræden i tjene-
sten gives der dem den sædvanlige for vedkommende stilling fastsatte 
ferie. 

For ansatte, der indkalde! til m ilitærtjeneste, sker der ikke afbry-
delse af c.le pågældendes ferie indtjening ved Statsbanerne, således a t 
der ved genoptagelse af tjenesten vil kunne ydes dem normal årlig ferie . 

ti . Såfrem t en fast ansat Gmelønnet ru:bejder afgår af Statsbanernes tje-
neste uden pension, ydes der ham feriegod tgørelse beregnet :om 61/2 

pct. a f lønnen for den periode, den på fra trædelsestidspunktet tilgode-
havende ferie vedrorcr. 

D er beregnes ikke feriegodtgørelse af den løn, der er ydet under 
ferie. 

D et på.hviler ansatte, som afgår af Statsbanernes tjeneste uden pen-
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~ion, al indg ive ansogning om den i dcL furegående ferieå r indljenlc 
f<>ric inden fratrædelsen og ~å betids, a t ferien kan beYilgcs og holdes 
inden (ralræddsen. Kun nå r tjen. llige grundi; har umuliggjort tildel ing 
a f sådan ferie, kan der ydes feriegodtgørelse for denne. 

Feriegodtgorelse, der tilkommer personak, der fratræder statsbane-
tjcnesten, ydes i form a f fcriebe\'i. er. Den Lil~odchavende feries længde 
udgor 11/:? d ag for h ver m åned, feriebeviset omfatter. 

7. F criclonnen til fast ansatte timclonnede arbejdere udbetales forud for 
ferien afholdelse - dog kun når ferien omfatter mindst 6 arbejdsdage. 

Såfremt ferie t ildeles i en uddannelsesperiode, beregnes ferielønnen 
på grundlag af den under ,·cdkommende uddanne! ·e fastsalle lonning, 
for så vidt uddannelsestiden ikke forl ænges. 

Om beregning af fericlon til reserve-værkmestre, reserve-lokomotiv-
mestre og resen ·e-vognmc<-Lre. se under de pågældende a fsni l. 

Særlige bestemmelser for værkstederne. 
8 . Der fastsættes en ordinær ferieperiode på IO uger, begyndende dc11 3 . 

mandag i juni måned, i h vilken periode der i a lle Lilf ælde ska l ansøge~ 
om følgende antal feriedage samlet: 
værks tedsarbejdere m ed ret t il l 8 dage,: ferie: mindst 12 a rbejdsdag1·, 
værkstedsarbejdere med ret Lil 24 dages ferie : mindst 18 a rbejdsdage. 

Ansøgning om denne feri e skal indgives inden 1. junj_ Ansøgninger 
om ferie i juli måned ,·il i videst muligt omfang blive imodekom met, 
idel indti l halvdelen af styrken i de enkelte sjak kan have feri e san1-
tidig j denne måned. 

Afvigelse fra reglen om afholdelse a f ferie i ovennævnte Lidsrun1 
kan kun undtagelsesYi ventes bevilget og kun, såfremt den pågældende 
godtgør en ganske særlig grund for afvigelsen. 

Eventuel resterende ferie (d . v. : . indti l 6 dage) vil kunne soges 
uden for den ordinære ferieperiode og LiJcleles under hensyn til værk-
stedernes tarv. Såd an resterende ferie bør så vidt muligt give samlet, 
men deling i 2 dele kan dog i specielle tilfælde bevilges a f værksteds-
chef en henholdsvis afdelingsingeniøren i Nyborg. Uanset foranstående 
vil påskelørdag kunne bevilges om feriedag i del omfang, forholdene 
tillader det. 

Arbejdere ved kraftstalionen i Ccntrah·ærkstedet, K.øbcnharn, og 
ved trætørringsanlægget samme sted samt ved tegnearkiverne i begge 
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centralværksteder får ferie fordelt inden for den ordinære fcricperiodr 
under hensyntagen til arbejdet på disse . ærlige områder. 

For arbejdere ,·cd hjælpevogn vagten i Ccntrah-ærkstedet, Køben-
havn, for portnere og nattevagter samt reserve-,·ærkmestre forlænge, 
feri ep erioden og gælder de 3 sommermåneder: juni, juli og augu.~t. 

R esen -e-lokomolivmestrc, re~crve-vognmcst re sam t fungerende lok<)-
motivfyrbødcre og andet personale, der a fløser j distrikterne, kan til-
deles ferie på de tider, hvor distrikterne ikke lægger b eslag på dem. 

Erstatning for tab af lonningsindtægt under ferie beregne · sålede ·, 
ar den pågældende arbejder pr. dag erholder udbetalt '/6 af . in sæd-
vanlige ugefortjenestc, hvortil ydes dyrtidstillæg, prista lstillæg og løn-
tillæg i henhold til regulcringsafta.lcn. Omh andlede 1

/,; af !"ædvanlig 
ugcfortjeneste beregnes åledes : 
for a k k o r cl a r b e jd e r e: 8 X gennemsnitsløn, 
for de øv ri ge a r b e j cl e r e ( undtagen nattc\'agter, portnere og 

bude) : 8 X den pågældendes timeløn med eventuelt akkord-
a fsa vnsti !læg, 

for p o r t 11 e r e o g b u d e : den for den pågældende fastsatte t ime-
løn med eventuelt akkordafsavnstillæg for det antal tjenestetimer, 
som han efter den faste turnus skulle have haft i feriedagene, 

for n a tt e ,. a g t er: 8 X ( timelønnen for procentklasse VI b plu 
den halve differens mellem værkstedet gennemsnitsløn og nævnte 
timeløn ) . Denne betaling ydes under a l ferie Lil na tterngter, uanset 
om ferien falder i nattevagtsperioden eller uden for denne. 

Særlige bestemmelser for distrikterne. 

9. Ferien ,·il - hvor det er forencljgt med tjenestens tal'\' - kunne deles, 
idet der kan søges ferie i kor tere perioder, eventuelt i enkeltstående 
dage, for så vidt afløsning kan præsteres, uden at der hen·cd op~tår 
ek traordinære udgifter af betydning. D og skal der altid søges mindst , 
en uge (= 6 dage + 1 fridag) i perioden 2. rnaj- 30. september. 

I særlige tilfælde kan der efter motiveret andragende gives tilladelse 
til at trække på næste å rs ferie, når det indeværende års ferie er op-
brugt, som regel dog ikke tidligere end i oktober måned . 

Erstatning for t ab af lønnjng. indtægt under ferie beregne~ således, 
a t den pågældende a rbejder pr. dag erholder udbetalt '/11 af sin sæd-



Q 34· c - VI 

vanlige ugcfortjencsle, nemlig 8 X den pågældendes timeløn med c,·en-
luclt akkordafsarn tillæg, hvortil ydes dyrtidstillæg pristalstillæg og 
løntillæg i henhold til reguleringsaftalen. 

Tjenestefrihed ud over den årlige ferie. 

Tjenestefrihed ud O\'er den årlige ferie meddeles efter derom fra den 
pågældende fremsat anmodning timelønnede ansatte efter følgende regler : 

1) Hvor der indtræder særlige forhold, I. eks. \'ed rejse på grund af al-
rnrlig sygdom, dødsfald eller begravelse i den pågældendes nærmeste 
familie (hvorved forstås forældre, stedforældre, søskende, bedsteforæl-
dre, svigerforældre, hustru eller barn ), ved rejse på grund af eget eller 
forældres eller svigerforældres solv- eller guldbryllup, børns eller sø-
skendes bryllup eller eget bryllup, i sidste tilfælde kun, såfremt ordinær 
ferie ved tidspunktet for brylluppet var opbrugt, kan der tilstås l dags 
tjenestefrihed eller, h,·is længere rejse er nodvenclig, 2 dages tjeneste-
frihed uden tab af lønningsindtægter. For Lil. tåclsc af 1 dags tjeneste-
frihed er det ikke en nodvendig betingelse, at de særlige forhold har 
medført rejse for den pågældende. 

Såfremt der søges tjenestefrihed først i anledning af dødsfald 
som ovenfor omhandlet og derefter i anledning af den påfølgende 
begravelse, kan der i <le lo nævnte øjemed kun tilstås tjenestefri-
hed tilsammen i l dag eller, hvis længere rejser er nødvendige, til-
sammen 2 dage, m en de pågældende ,·il selv kunne vælge, om de 

Gyldig fra 1/ 1 1953 2:17 
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ønsker tjenestefrihed tilstået med en del ved hver af lejlighederne eller 
samlet ved en af disse. 

Tjenestefrihed til deltage! e i .Fællesorganisationen D.S.B.s hoved-
bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder kan tilstås uden tab af 
lønningsindtægter. 

På de af Statsbanerne anerkendte 25-, 40- og 50-års jubilæumsdage 
gives der - når diplom og gratiale eller takskrivelse tildeles den på-
gældende - jubilaren tjenestefrihed på sel\'e jubilæumsdagen, såfremt 
denne ikke er ordinær fridag eller falder i en sygeperiode. 

2) Til timelønnede fast ansatte håndværkere og arbejdsmænd, der er ind-
valgt i folketinget, kan der under nodvendig tjenestefrihed inden for 
folketingssamlingen ydes samme løn som til tjenestemænd i Statsbaner-
nes 1 +. henholdsvis 16. lønningsklasse under hensyntagen til ancienni-
teten som fast ansat timelønnet, og således at der i denne løn foretages 
fradrag i overens.~temmelse med de i ordreserie A for tjenestemænd gæl-
dende regler. 

Den omhandlede tjenestefrihed bevilge. i alle tiliælde aI general-
direktøren. 

3) T jenestefrihed til bestridelse af borgerlige eller kommunale hverv, som 
de pågældende ansatte er indehavere af, kal i videst muligt omfang 
skaffes ved forskydning af tjenesten eller ved tjenestebytning og det 
er såvel styrelsens som den pågældendes pligt ved sådan tjenesteoi-d-
ning så vidt muligt at undgå udgift for statens vedkommende. 

Kan tjenesteomlægning eller tjenestebytning ikke foretages, yde. 
der tjenestefrihed helt cllei· delvis uden tab a f lønningsindtægt, dog 
ikke i følgende t ilfælde: 

a ) når hvervet er lønnet (jfr. næste ,:tk. ) og indtægten er ~kaltepliglig 
indkomst; 

b ) når der inden for et finansår forla nges tjenestefri hed i et uforholds-
mæ igt stort omfang; 

c ) når det af særlige grnnde skønnes urimeligt, at staten bærer ud-
giften. 

Er hvervet vederlagt, og vederlaget er skattepligtig indkomst, må 
den pågældende søge tjenestefrihed uden lønning. Såfremt han doku-
menterer, at det oppebårne vederlag ikke har givet fuld dækning 
for de beløb han har mistet, vil forskellen kunne refundere. ham. 



Q 36 a - VIII 

4·) Ti111elønnedc ansatte, der indkaldes for a l aflægge forklaring for ret 
eller ovrighed i sager, hvori Slalsbanerne er part, og i offentlige straffe-
sager om omstændigheder, der Yedrører den pågældendes tjeneste, 
erholder den i den anledning nødvendige tjenestefrihed uden tab af 
lonningi;indtægter. Ligeledes erholdes tjenestefrihed ved tils\'arende ind-
kaldelse i private sager eller i offentlige straffesager om omstændigheder, 
som ikke vedrører den pågældendes tjeneste, men i sådanne tilfælde 
afgøres det af generaldi rektøren, om tjenestefriheden skal meddeles med 
eller uden lønning. 

5 ) Erstatning for tab af lønningsindtægl under bevilget tjenestefrihed ud 
over den å rlige ferie i henhold til foranstående ydes for det antal timer, 
i hvilke lønningsindtægt er m istet; i øvrigt beregnes godtgorclsen på 
samme grundlag som betaljngen for den normale årlige ferie. 

Feriebestemmelser for timelønnede ekstraarbejdere. 
a. 

Enhver ekstraarbejder har ret t il ferie med Ion, beregnet på grundlag 
af h an beskæftigelse ved Statsbanerne i det foregående fe1ieår regnet fra 
1. april t il. 31. ma1iS. 
Ferielonnen udgør 61/2 % af al den ved Stat..banerne i det foregående 
ferieår indtjen te løn. D og ydes der ikke fcrieløn af godtgørelse til befordring 
og ej heller af godtgørelse for udearbejde eller af kørepenge og sejlpenge, 
ligesom der ikke ydes ferielon af den i det foregående fer ieår udbetalte 
fericløn. 

b. 
Feriens længde bestemm es efter følgende skala : 

Arbejdstimer* ) : 
l40- 269 
270- 399 
400- 529 
530- 659 
660- 789 

Feriedage : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2 
3 
4 
5 

* ) Fcricr~t crlwcr\'f•s tillige i forhold til den tid, hvori en ckstraarhl'jckr ha1· 
holdt ferie i henhold til ove nnævnte· ferieregler, clkr hvor ckstraarbcj<len·n undc·r 
S)'gdom c·llcr tilskadekomst har væn·t bere ttige t 1il :11 oppebære fcriclon. 

Gyldig frn 1/ , 195-l- 242 



36 b - VI Q 
A rbcjdstimcr : 

790- 919 .......... ············. . 6 
920- 101·9 . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . 7 

1050-11 79 ........................ 8 
1180- 1309 ........................ 9 
1310- 1439 ... . ........ ............ JO 
1440- 1569 ................... ····· li 
1570- 1699 .......... ... ...... ..... 12 
1700- 1829 ....... . ..... . .......... 13 
1830- 1959 . ...... . . ..... . ..... . ... 14· 
1960- 2089 . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . . 15 
2090- 2219 ..... . ..... .. .... .. . . ... 16 
2220- 234·9 ........................ 17 
2:350 o~ dcro,·er .... .. ... ......... 18. 

e. 
H vis ferien andrager 12 dage eller derunder, skal den gives og holdes i 

ammenhæng i tiden mellem 2. maj og 30. september ( ferieperioden ) . 
Er fcriedagenei- antal større end 12, ska l også de feriedage, der over-

-stiger 12, gives i sammenhæng men kan lægges i den del af ferieåret, der 
falder uden for ferieperioden ( 2. ma j- 30. septem ber ) . Hvor hensynet ti I 
Statsbanernes drift eller andre forhold gør del ønskeligt, kan denne del af 
ferien gives i form af enkelte feriedage. 

Tidspunktet for ferien fastsættes al Statsbanerne, der under fornøden 
hensyntagen til Statsbanernes tarv så vidt muligt skal imødekomme ekstra-
arbejdernes ønsker om tidspunktet for ferien og give ekstraarbejderne med-
.delelse herom så tid ligt som muligt. Sådan underretning :-:kal - medmindre 
særlige omstændigheder hindrer dette - g i,·es senest 1 måned før feriens 
påbegyndelse. 

Ved aftale mellem Statsb,rnerne og den ferieberettigede kan be. Lemmes, 
at den ferieberettigedes indkaldelse ti l omskoling eller deltagelse i kursus for 
·befalingsmænd i hjemmeværnet skal betragtes som ferie. 

cl. 
Såfremt <ler ikke ved arbejde for Statsbanerne er erhvervet ret til 

min dst een feriedag efter reglerne i pkt. b . udbetales den indtjente ferir-
1.øn imod ti lbageleveri ng af det ud ledte feriebevis. Udbetalingen findn 
sted i tilslutning til a fholdelse af ferie erh\'CrYel ved arbejde: for andre 
.arbejdsgivere eller efter den 30. september. 
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For uarbejdsd ygtighedspe,ioder som følge af sygdom på mere end 3 
dage og indlil - sammenlagt - højst 3 måneder inden for et ferieår be-
regnes fericløn, forudsat at den pågældende har mindsl 1 års aneieru1itet 
ved Statsbanerne før sygdommens indtræden. 

Ved tilskadekomst under udførelse af tjeneste for Statsbanerne bereg-
nes uanset ovennævnte bestemmelse om anciennitet dog altid den næ\'nte 
fe ricløn i indtil 3 månder. 

Ferielon for uarbejdsdygtighed<;;perioder beregnes på grundlag af ved-
kommendes fortjeneste i den sidste måned før sygdommens indtræden eller 
t ilskadekomsten. For sygedage eller tilskadekomstdage ud over 3 måneder 
betales ingen ferieløn. 

Krav om b eregning af fcrielon i henhold ti1 foranstående bestemmelser 
må dokumenteres med gyldig sygekasseattest. 

e. 
Ferieberettigede, der på grund af sygdom, aftjenjng af værnepligt, 

overgang til at være selvstændig næringsdrivende, ophold i udlandet og 
fængsling eller anden tvangsanbringelse har været afskåret fra at holde 
ferie i ferieperioden, har ret til efter ferieperiodens udløb og inden ferie-
å rets udgang at få ferielønnen udbetalt, uden at ferie holdes. De omhand-
lede forhold må altcsteres af arbejdsgiveren, a rbejdsløshedskassen en syge-
kasse el. lign. I tilfælde af arbejderens død vil den indtjente ferieløn straks 
kunne udbetales den, der forestår skiftet. 

f. 
Hvert år den 1. april udsteder Statsbanerne et feriekort til hver enkelt 

ekstraarbejder, der er i arbejde for Statsbanerne«·) . F or ekstraarbejdere, der 
i ferieåret er ophørt med at arbejde for Stat banerne, udstedes ved afskedi-
gelsen fcriekorl t il de pågældende ekstraarbejdere. Feriekortet skal angi\·c 
vedkommendes nav,1 og adresse den feriegivende løn, der er udbetalt, samt 
den ferieløn, der er opnået ret til. Herudover anføres det antal feriedage. 
den pågældende skal have j henhold til den under pkt. b. nævnte ferieskala. 

Den ferieberettigede kan kræve sig fericlonnen udbetalt, når [erien skal 
holdes, mod aflevering af det for f cries afholdelse, jfr. efterfølgende stk .. 
attesterede feriekort. 

*) For værkstedernes vt·dkommcndc udbt·tah·s do!{ som hidtil fcri1·godu:01,·ls,· til 
d.-11 fcricbcn.:ttigrdc·, når fl'ricn skal holdes. 

Gyldig fra 1/.1 1954 '.!.J-3 
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Bevis for , al eksLraarbejderen skal have ferie, sker ved påLegning på 

kortet enten af den arbejdsgiver, hos hvem den pågældende er beskæftiget, 
eller , hvis den ferieberelligede er arbejdsløs, af den arbejdsløshedskasse, hvor 
pågældende kontrolleres som arbejdsløs. 

Skal ekstraarbejderen ikke have hele fe1·ien i samm enhæng, g iver ar-
bejdsgiveren ( evt. a rbejdsløshedskassen ) kortet påtegning om, hYor mange 
dage der kal holdes ferie, og hvor stort et fe riepengebeløb der svarer hertil. 

g. 
Den ferieberettigede er forpl igtet t il at holde ferie i det antal dage, som 

ferieretten omfa tter, og rellen til fericlon fortabes for hele perioden, hvis den 
pågældende i ferietiden påtager sig a rbejde mod vederlag. 

h. 
K ravet på ferieløn eller ferie med løn forældes over for a rbejdsgiveren, 

ln ·is det ikke er rejst over for ham inden forstkommende 15. marts efter 
udløbet af det ferieår, i hvi lket ferielønnen er indtjent. 

Betaling for søgnehelligdage. 
For a rbejdere ( fast ansatte og ekstra), der uden anden afbrydelse end 

nedenfor nævnL ha r \·æret beskæfLiget ved Statsbanerne i 3 m åneder forud 
for en søgnehelligdag, beta les pr. sognehelligdag et belob af 25,00 kr., hvori 
er iJJdbcfattet feriegodtgørelse. 

Søgnehelligdagene er følgende : 

1. kærtorsdag 
2. Langfredag 
3. 2. påskedag 
+. St. Bededag 

l aneiennitetsnnc sig enhed, jfr. nedenfor 

:J . Kr. Hi mmelfartsdag 
6. Grundlovsdag (betragtes som halv søgnehelligdag, for hvilken der altså 

skal ydes ha lvdelen af den fastsatte betaling ) 
7. 
8. 
9. 

JO. 

2. p insedag 
1. juledag 
2. juledag 
I. nytårsdag 

l anciennitet~mæs~ig enhed, jfr. nedenfor 

Betalingt!n ydes ikke, dersom søgnehelligdagen falder på en søndag. 
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De tre påskehelligdage og de LO julehelligdage i forbindelse med 1. nyt-
årsdag betragtes hver for sig anciennitetsmæssigt som en enhed, således at 
de 3 måneder regnes ti lbage fra henholdsvis 2. påskedag og 1. nytårsdag . 

. ygdom og indkaldelse til forL~at militærtjeneste berover ikke arbejderen 
den opsparede anciennitet. Afbrydelse af arbejde hidrørende fra maskin-
standsning, materialemangel, a rbejdsmangel cl. lign. herover heller ikke 
arbejderen den opsparede anciennitet, når afbrydelsen ikke varer udover 
3 uger. 

Betingelsen for al få betal ing fo r søgnehelligdagen ( e ), er a l den 
pågældende arbejder er i arbejde dagen før heWgdagen ( c) . Det kræves 
ligeledes, at arbejderen er i arbejde dagen efter helligdagen ( e ) , for så vidt 
der ha\·cs beskæftigc.:lse til ham. Dokumenteret ygdom eller fravær, om 
!"kylde- en arbejderen utilregnelig grund, samt et af Statsbanerne godkendt 
forfald betragtes ikke som arbejdsforsømmelse. 

Betaling for søgnehelligdage kan oppebæres under sygdom, når denne 
er dokumenteret på forcskreYen måde, og når 3 måneders beskæftigelse ved 
Statsbanerne i øvrigt er opnået, men i så fald bortfalder pengehjælpen på 
vedkonun endc søgnehelligdag( e) . I tiHælde af, at pengehjælpen er større 
end betalingen for søgnehelligdagen (grundlovsdag) , ydes dog alene 
pengehjælpen. 

Dersom der arbejdes på øgnchelligdage, har arbejderen foruden over-
enskomstm::cssig betaling for arbejde på søgnehelligdage k.ra,· på den beta-
ling, der er fastsat i henhold til ovennævnte ordning. 

Udbetaling af ovennævnte beløb finder sted ~amtidig med udbeta ling 
af lonnen for den lønningsuge, hvori søgnehelligdagen ( c) er belig-gende. 

Cylrlit( frn 1/ 1 I 95~ 
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Personalets almindelige forhold og 
forpligtelser m. v. 

Forhold i almindelighed. 

Q 

Ifølge tjenestemandslovens s 3 skal de ,rnsatte i alle anliggender sam-
vittighedsfuldt overholde de for dere stilling givne love, anordninger og 
forskrifter. De skal i deres forhold i og uden for tjenesten vise sig værdige 
til den agtelse og till id, om deres stilling kræver, og de er ved udførelsen 
af deres tjenestehandlinger pligtige at påse overholdelsen af den pågæl-
dende lovgivning oo- andre for vedkommende forhold givne forskrifter. 

1 tilfælde, hvor der ingen i nstruktion haves, skal personalet under 
fornøden hensyntagen til sikkerhedens opretholdelse handle efter bedste 
skøn, eventuelt tilkalde vedkommende foresatte. 

Når hensynet til trafi kkcns gode afvikling eller til god behandlin g a f 
Statsbanerne kunder kræver det, er enhver ansat pligt ig til uanset afgræn -
ningen af arbejdsområderne eller lignende bestemmelser at yde bistand 
t il forretningernes ud forelse, og tjlsidesættelse heraf betragtes som alvorlig 
t jenesteforseel. e . 

.Bliver nogen under d istrikterne eller værkstederne ansat i medfør af I 
§ 28 i "Lov nr. J 7'1 af 31. marts 1926 om brandpolitiet på landet og del 
n ærmest dermed i forbindeL5e stående bygningsvæsen" udtaget til tjeneste 
ved brandvæsenet, skal han straks derom gøre indberetning til distrikts-
chefen henholdsvis værkstedschefen. I tilfælde af, at de den pågældende I 
således pålagte pligter af hensyn Lil driftens sikkerhed fin des uforenelige 
m ed tjenesten ved Statsbanerne, foretager d istriktet henholdsvis værkstedet 
indberetning til generaldi rektoratet, eventuelt bilagt et andragende fra den I 
pågældende om fritagelse i henhold til bestemmelserne på side 44. 

Enhver ansat skal tage ophold på eller ved det sted, der er sæde for 
ban tjenestevirksomhed, medmindre han a f vedkom mende distriktschef 
eller værkstedschef får tilladelse til at bo andetsteds, og skal holde sin nær-
m este fore~atte undctTettet om sin bopæl og straks anmelde fl ytning. 

Mærkbar påvirkethecl af spi1·itu!- under tjenestens udførelse til I 
skade for denne eller endog beruselse i tjenesten er under alle forhold 
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en meget alvorlig tjenesteforseelse. D en må regnes a t kunne medføre 
dcgration eller afsked, narnlig hvi. forseelsen er begået af arbejdsledere 
eller ,·ed ~ikkerhedstjene.~tcn, eller h\'iS \'edkommende an alle tidligere er 
adrnret af sine foresatte eller disciplinært ~traffet for misbrug af spi1itus. 

Alle tilfælde af beru. clse i tjenesten eller mærkbar ph irkethed af 
spiri tus under tjenestens udforel~c til kade for denne k a I af den foresa tte 
indberette;; ad tjenstlig vej til generaldirektoratet, og den pågældende 
ansatte bor sende hjem. J indberetningen bør anføres, på hvilke objekti,·e 
grunde skonnet over . p iritu. ph irkningen hviler (kvantum nydt spiri tu , 
gang, spi1·ituslugt m. ,·.), og , ·ed kommendes erkendelsespåtegning skal på 
~æd,·anlig måde indhentes sammen med mcclansattes vidneudsagn , såfremt 
sådanne kan fremskaffes. Den pågældende skal opfordres til straks a t 
undcrka t e sig . pi ri tusprøve og gorcs opmærksom på, at han derved får 
adgang til neutral sagkyndig bedømmelse af forholdet, og at n ægtelse 
af at efterkomme opfordringen ,·il bestyrke opfattelsen af, at der er nydt 
spiritus Lil overmål. Spiri tusprøve bør foretages af de læger, som politiet 
sæd"anligvis a nvender til sådanne prøver, og find es en sådan læge ikke 
på stedet, eller denne læge ikke kan foretage prøven, bør prøven ind-
skrænke· til, at en anden læge udtager en bJodprovc, som indsende:, til 
undersogclse på R etsmedicinsk Institut. 

Beruselse uden for tjenesten, der er resulteret i offentlig strafforfølgning 
,·il også kunne gi,·c anledning til d isciplinærsag, idet den ,·il kunne inde-
bære o,·crtræde.lse af påbudet i tjenestemandslovens 3 om, al t jeneste-
manden i sine fo rhold i og uden fo r tjenesten skal vise sig værdig til den 
agtelse og ti llid, som h ans stilling kræ,·er. 

Når der overgår en ansat en kriminel dom, skal dette snarest dter 
dommens afsigelse af den pågældende meddeles den nærme te foresatte 
og- af denne indberett es til generaldirektoratet. 

Det er forbudt at modtage fremmede på arbejdsstedet. Ø nsker en 
fremmed at tale med en arbejder, må vedkommende melde sig hos dennes 
foresatte, eventuelt gennem portneren, og der vil da bli,·e endt bud efter 
arbejderen, hvem det vil bli \'e tilladt at samtale en passende tid med 
den fremmede. 

175 
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Ordensbestemmelser o. l. *) 
Adgang til arbejdsstedet. 

Q 

Det er i almindelighed kun tilladt arbejdere at bruge de sædvanlige 
Iærdsels,·eje til og fra arbejd tedet. Såfremt nogen går over hegnet eller 
benytter andre end de sædvanlige adgangsveje, vil det blive strengt påtalt. 

Af hensyn til den fare, der er forbundet med færdsel på Københavns 
H ovedbanegård og rangerbjerget på K øbenhavns Godsbanegård, forbydes 
det alle at færdes eller opholde sig på nævnte steder, m ed mindre deres 
gerning nødvendiggør det. Forbudet omfatter således samtlige tjeneste-
mænd og arbejdere, som kun vil benytte vejen over stationspladsen m . m. 
for at begive sig til eller fra deres arbejd steder, bopæle m. v., ligesom 
tjenestemændenes og arbejdernes familier. Stationspersonalet er forpligtet 
til at udvise enhver, der ikke har jernbanetjenesteforretninger på pladsen 
m. m. eller legitimerer sig med et af generaldirektoratet eller l. Distrikt 
udfærdiget adgangskort, legitimationstegn. 

Arbejde og færdsel på stationspladser, på banelinie 
og i maskindepoter. 

Under arbejde eller færdsel på stationspladser, på banclinier og i 
maskindepoter skal iagttages de forsigtighedsregler, der er foreskrevet i den 
af generaldirektoratet udgivne vejledning "Nod,·endige forsigtighedsregler 
for nyantaget og uøvet personale", jfr. side 3. Ved visse arbejder i eller 
ved spor skal der udstilles vagtposter efter nærmere i den for bane- og 
signaltjenesten gældende ordreserie O angivne regler. 

Ordenens overholdelse. 

ArbejderneJ nærmeste foresatte sørger for ordenens overholdelse på 
arbejdsstedet, i spise- og omklædningsrum, hvor dørene i klædeskabene 
skal h oldes aflåsede, samt påser, at cykler kun henstilles på de dertil 
bestemte steder. 

Arbejderne skal til enhver tid vise en rolig og sømmelig adfærd samt 
flid og orden i arbejdstiden og på arbejdsstedet. Det er forbudt at tilberede 
eller nyde spisevar er i arbejdstiden samt uden særlig t illadelse at forlade 
arbejdspladsen for at vaske sig el!. des!. forinden arbejdstidens ophor. 

* ) Reglement for rang-cring p:1 værksted,·rnt s sporområde, se side 92. 
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Det forbydes a rbejderne at opholde sig i marketenderierne udenfor 

spisetiderne, medmindre de er i besiddelse af passerseddel fra deres værk-
mester, og at afhente øl i arbejdstiden. 

Forinden nogen går fra sit arbejde, skal h an lukke for gas (herunder 
også acetylen, il t m. m. ) vand og lys, ligesom han skal standse den eller 
de maskiner, der er ham betroet, og enhver smed skal hver aften passe på, 
a t hans esse er tilbørlig slukket, samt at vindledning eller blæsebælg er 
aflukket, når arbejdet ophører. 

Arbejderne tilsiger admini ·trationen deres støtre til begrænsning af 
vandforbruget i værkstederne. 

For arbejderne i de elektriske værksteder er der fastsat særlige ordens-
bestemmelser der bekendtgør~ ved opslag i de pågældende værksteder. 

Opslag på Statsbanernes grund. 
Opslag vedrørende ikke tjenstlige forhold må ikke finde Sled i Stats-

banernes værksteder eller remiser eller på de af Statsbanerne benyttede 
bygninger eller på Statsbanernes grund uden forud indhentet tilladelse fra 
vedkommende distriktschef benJ10ldsvis værkstedschef, der også anviser 
stedet, hvor opslagene må anbringes. For så vidt vedrører mindre væsentlige 
opslag, som I. eks. om sel. kabelige sammenkomster og lignende, kan 
distriktschefen henholdsvis værkstedschefen overdrage sin myndighed til 
vedkommende maskiningeniør . 

Værktøj, redskaber og maskiner m.v. 
Arbejderne bærer ansvaret for det dem til stadjghed eller til midJer-

tiilig brug betroede værktøj, redskaber eller maskiner o. des!. og skal vise 
den største spar_ommelighed med alle materialer, som anvendes under 
arbejdet. 

Arbejdere, der stadig bruger bestemt værktøj, vil få delle leveret 
tilligemed en skuffe ( kasse) eller et skab, hvori det kan opbevares. H vcrt 
stykke værktøj ( dog undtagen file og små værktøjer ) skal være mærket med 
et nummer og være indskre,·et i en vedkommende arbejder tilslillet bog. 

Værktøjsskuffer (-kasser) og skabe samt de dertil hørende bøger 
efterses fra tid t il anden af den foresatte, og såfremt det i bogen opførte 
værktøj ikke forefindes, vi l der eventuelt blive gjort erstatningskrav gæl-
dende over for vedkommende arbejder. Til enhver værktøjskasse og -skuffe 
vil der blive leveret lås og nøgle, som må vedligeholdes i god stru1d. Egen-
m ægtig opbrydning af en andens kasse eller skuffe vil blive strængt påtalt, 
og vedkommende kan efter omslænilighederne blive sat under retslig tiltale. 

Enhver , der bruger værktøj, som snittappe, bakker, rivaler, mål, 
skabeloner m. m., eller tegninger, skal paSlle på, at de efter afbenyt-
telsen straks tilbagele,·eres i samme tilstand, i hvilken de modtages, 
til den, hvis hven- det er at opbe,·arc dem. Forsømmer nogen at gøre 
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bemærkning om mangler eller beskadigelser ved redskaberne, når han 
modtager dem, betragtes delte om tilstrækkelig bevis for, at de den gang 
var i god orden . Går noget redskab tabt, er den ansvarlig, der sidst havde 
det i sin værge. 

Værktøjsmaskiner. kal behandles med omhu. Beskadiges maskiner eller 
redskaber ved skodesløshed eller forsømmelse, vil den skyldige blive draget 
t il ansvar herfor. 

De, som skal passe maskiner, skal holde dem rene og i orden. Enhver 
arbejder skal efterlade sin arbejdsplads i ordentlig og ryddelig stand, inden 
han forlader arbejdet. 

U nder udearbejde må arbejdsstedet ikke forlades, inden den pågæl-
dende selv har ryddet op og (jærnel alle spåner, smuds og affald , der 
hidrører fra arbejdet. 

Brugt tvist skal af hensyn tjl materialcti- brandfarlige beskaffenhed 
opbevares i lukkede jernbeholdere. 

Alt affald af værdi, såsom metalstykker, metalspåncr m .m., henbringes 
af de pågældende arbejdere til de dertil bestemte steder . 

. Arbejderne må ikke ka te brugbare genstande blandt affaldet. 
For salg til an~atle af ka~serede materialer o. I. er der fastsat særlige 

regler. 

Forbud mod tobaksrygning og brug af ild. 
Tobaksrygning er forbudt personalet, å længe del er i tjenstlig berøring 

med publikum. 
Tobaksrygning er endvidere forbudt i arbejdsrum og andre rum, i 

h vilke der findes opslag herom. Medtagning af tændte cigarer, cigaretter, 
piber m . v., såvel som tænding af disse er strengt forbudt i disse rum. 
I rum, hvor dis.5e opslag ikke er anbragt, kan tobaksrygning forbydes, 
såfremt der fremkommer klager fra arbejderne over denne rygning. 

Tobaksq·gning og i øvrigt brug af ild . ker under ansvar efter lovgiv-
ningens almindelige regler. 

Forbud mod illegitim handel. 
Der må i Statsbanernes værksteder eller remiser ikke foregå salg af 

varer eller handel i øvrigt udover, hrnd der er t illadt at forhandle fra 
marketenderier og øludsalg. 

Tjenesteforretningernes omfang og beskaffenhed. 
Ifølge tjenestemandslovens § 4 er enhver ansat pligtig at finde sig i, 

at der sker forandringer i de ham overdragne forretningers omfang og 
beskaffenhed, og skal derfor udføre cth\·erl tjenstligt arbejde, der over-
drages ham. 
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Enhver arbejder er ansvarlig for, at det ham anv.iste arbejde udføres 

på den mest samvittighedsfulde måde, og det er hans pligt at gore sine 
nærmeste foresatte opmærksom på de fejl og mangler, som han måtte 
bemærke, såvel ved materialer og arbejde som ved færdige genstande. 

Arbejderne skal være pligtige at tiltræde statsbanernes brandkorps, når 
det forlanges. Øvelser ved brandkorpset betales som andet arbejde. 

Det påhviler desuden enhver ansat, uanset hvilken stilling han ind-
tager, at indberette til rette vedkommende, nå r ban bfo·cr vidende om, 
at sikkerhedsforanstaltninger er blevet forsømt eller udføres på en måde, 
der bar forårsaget eller kan medføre fare, uheld eller unodig forsinkelse. 
Det vil blive betragtet som en alvorlig tjenesteforseelse at undlade sådan 
indberetning og som en skærpende omstændighed, såfremt sådan und-
ladelse sker efter samråd mellem ansatte, der er parter i eller vidne til 
det forefaldne. 

På tilsvarende måde bør det anmeldes, når der opdages forhold, som 
kan medføre uheld på stat5banernes område eller ved dettes materiel. 

Når det kommer til personalets kundskab, at der er opstået i Id i 
e n s t a t s b a n e b y g n i n g i nærheden a f dets opholdssted eller i en 
af statsbanernes færger, skibe e I, skal det uopholdelig begive sig til 
brandstedet, for så vidt sikkerhedstjenesten eller andre nødvendige arbejcier 
ikke forhindrer det, melde sig ti.I tjeneste der og efter nærmere anvisning 
af rette vedkommende yde sin bistand ti l slukning og redning. 

De, som måtte ,·ære til stede på det sted, hvor brand opstår (særligt 
de i bygningerne boende tjenestemænd m v), skal snarest muligt drage 
omsorg for, at al le vedkommende underrettes. 

For centralværkstedet, Københa"n, gælder en særlig instruks om 
alarmering i tilfælde af brand i centralværksted og tjenesteboliger. 

Ansatte - dog ikke værkstedsarbejdere - der ikke uopholdelig skal 
møde ved forsvaret i tilfælde af f r e d s s t y r k e n s f o r ø g e l s e ( mo-
bilisering eller formering af en sikringsstyrke), skal, så snart meddelelsen 
om fredsstyrkens forøgelse er blevet bekendtgjort, f eks gennem presse, 
radio, højttalervogn, klokkeringning, opslag og lignende, eller på anden 
måde er kommet til deres kendskab, uopholdelig give mode på deres tjene-
stested eller det sted, hvorom de måtte have modtaget særlig underretning, 
for der at modtage nærmere ordre. Dette gælder også de med almindelig 
ferie eller på fridag fraværende. 

Derhos pålægges det under de nævnte forhold de myndigheder m fl, 
hvem den daglige ordning af personakts tjeneste påhviler, uopholdelig at 
hjemkalde de ansatte, der måtte være fraværende med ferie, rejsetilladelse 
eller på fridag. 
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Forhold til overordnede 
I forholdet til de fore:-atte skal per:-onalet ud,·i ·e tjenstvillighed, ligesom 

der mod enhver o,·erorclnet bor uch·iscs høflighed såvel i tiltale som i 
omtale. Enhver tjenstlig ordre fra en foresat skal adlydes, medmindre det 
er åbenbart, at ordrens udforclse ville indeholde en ulodiKhed, medfore 
fare for d riften. sikkerhed eller unødig risiko for den pågældende. :Mener 
den underordnede at sidde inde med en særlig viden om et forhold, som 
kan tænkes at , ·irke æ11drende på en modtagen ordre. er det hans pligt a t 
gore den foresatte opmærksom herpå; fastholder denne imidlertid !lin 
ordre, skal den efterkommes, men den skal i så tilfælde på forlangende 
skriftlig bekræfte<;. 

:Mener nogen, at en g iven ordre o,·erskrider, hvad der kan pålægges 
ham, har han ret til at gore opmærksom herpå, men fastholdes herefter 
ordren skal den efterkommes, og vedkommende er da lienYist til bagefter 
eventuell at henvende sig t il den nærmeste fæ.Iles overordnede. Denne ret 
må dog ikke misbruges tiJ at rejse sager om ubetydeligheder. 

Såfremt en ordre gives nogen af en hojere overordnet end hans nær-
meste foresatte, skal han snarest gore denne bekendt dermed. 

Finder nogen sig foranlediget til at klage over foresatte, skal klagen 
indsendes ad tjenstlig vej . D e fore!-atlc er pligtige at fremi;;endc klagen; 
vægrer de sig derved, kan klagen med bemærk.njng herom direkte indsendes 
til generaldirektoratet. 

Ingen foresat må inden for de pågældendes tjenestetid bruge nnder-
girnc ansatte tiJ arbejde i privat eller andet statsbanetjenesten uvedkom-
mende ojcmed, selv om det kan udfores uden skade for de pågældendes 
tjen c~tcforretnin ger. 

Det er forbudt foresatte at ind lade sig i gældsforhold til undergivne. 

Forhold til andre arbejdere 
Forholdet mellem de ansatte, der ikke er d irekte foresat (underordnet ) 

hinanden, bør under hensyn ti l arbejdets gode uclforclse være præget af 
he.nsynsfuldhed, hoflighecl og tjcnstvillighed. 

Det er forbudt det uniformerede personale i publikums påhor at fore 
højrostet samtale eller a t rette bebrejdelser eller lignende til hinanden. 

Ansatte må ikke sa~0ge andre ansatte for fornærmelser, uden at sagen 
foru d indberettes til generaldi rektoratet. Vedrorrr fornærmelsen tjenstlige 
forhold, skal der, forinden sagsanlæg indledes, gfres generaldirektoratet 
lejlighed til at træffe afgorc1se af, hvorvidt sagen skal gøres til genstand 
for behandljng fra administrationens :-ide. 
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Forhold til .Publikum. 
Over for publikum skal per onalet under a lle forhold \·ise ro, besindig-

hed, uparti khed, en høflig og sømmelig optræden og al den imødekom-
menhed, som kan forenes med tjenesten fordringer, jfr. politilov af 11. maj 
1897 18. 

Kommer en an at i konIJikl med publikum, eller optræder nogen af 
publikum over for en ansat på en måde, som kan antages at drage ansvar 
efter sig, bor ,·edkommende ansatte traks sikre sig fornødne vidner, hclsl 
blandt personer uden for Statsbanernes tjene te, og forlange den pågæl-
dendes navn og bopæl opgivet. 

Fornærmelser, der tilføjes ansatte under udforelsrn af deres tjeneste 
eller i anledning a f . a mme, indberettes ad tjenstlig vej til generaldirekto-
ratet, som, n år dertiJ findes anledning, drager omsorg for, at sagen påtale 
for så vidt den egner sig til offentlig forfølgning. Finder generaJdirektoratet 
ikke anledning til at lade sagen påtale, kan det pålægges vedkommende 
elv at forfølge sagen gennem privat sogsmål. Det står den ansatte frit også 

uden sådant pålæg at anlægge privat søgsmål, når offentlig forfolgning af 
sagen ikke besluttes. 

Når en ansat beskyldes for uretskaffenhed i Ljeneslegcrningen, eller der 
(remsærtes ærerørige beskyldninger imod ham, kan det pålægges ham at 
fralægge sig beskyldningen ved dom. I slige sager kan der efter ansøgning 
til justitsministeriet i henhold til forordningen af 23. ma rt 1827, 3, til-
stås bevilling til fri proces. 

Det er forbudt de ansalle al træde i gældsforhold til de af banerne 
kontrahenter ( leverandører, restauratører, vognmænd o. l. ), rned hvem de 
pågældende a nsatte i tjenstlig henseende står i forbindelse, ligesom der 
advares mod enhver let. indig gældsstiftelse. 

De ansatte ~kal gøre indberetning til generaldirektoratet i tilfælde, b,·or 
der over for dem målte bli\·e gjort forsøg på nogen art af bestikkelse. 

Tavshedspligt. 
De ansatte skal i hen hold ti l tjenestemandsloYcn 3 iagttage tavshed 

med hens~·n til de forhold, som de i tjeneste. tillings medfor bliver bekendt 
med, og hvi~ hemmeligholdelse ifolge sagens natur er påkrævet, eller som 
bliver dem fore~krevet af foresatte. T avshedspligten ophører ikke med ud-
træden af tjenc.•ten. 

Meddele! e om . ager, der er til tjen tlig behandling, må ikke giYes 
andre end de an attc, der er med til al behandle pågældende sag. D et 
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er forbudt personalet uden særlig bemyndigelse fra generaldirektoratet 
al give tid skrifter, blade, private eller fremm ede myndigheder meddelelser 
h enlede fra tjenstlige dokumenter, der ikke er bestemt for offentligheden 
eller fremmede, eller om den indre tjenestegang, derunder navnlig om 
forhold, der kan virke skadelige for ti lliden mdlem banerne og deres kun-
der, ~åvcl som at afgive erklæring eller vidnesbyrd om forhold, der ved-
rører tjene·ten, til andre end foresatte, a lt for så vidt såd ant ikke kan 
fordre~ a f domRtolenc eller andre ifolge lovgirn ingcnR be·temmelser. 

Borgerlige og kommunale ombud. 
De ansatte er plig tige at modtage borgerlige og kommunale ombud 

efter lm·givningens almindelige regler. Dog kan en ansat af den minister, 
under hvem han horer, cf ter ansøgning fri tages for overtagelse af et om-
bud, når det skønnes n ødvendigt af b en yn til tjenestens forsvarlige ud-
f orclse. 

Om tjenestcf ri hed til bestridelse af sådanne ombud gælder regkrne 
~ide 35. 

Beskæftigelse uden for statstjenesten. 
En ansat kan kun have beskæftigelse uden for tatstjenesten, for så 

vidt og i del omfang det er forenelig t med den samvittighedsfLLlde ud-
førelse af hans pligt som a nsat og med d en for stillingen nødvendige agtelse 
og tillid. D e ansatte må ifølge styrelseslovens § 7 kun med m inisterens 
samtykke udenfor deres tjenestegerning ved Statsbanerne påtage sig noget 
arbejde ved jernbaner eller ved jernba neanlæg eller for befordringsmyndig-
heder, som konku1Terer med Statsbanerne, eller for selskaber eller private, 
der står i kontraktsforhold til Statsbanerne. 

Enhver ansat skal skriftlig gøre anmeldelse for ministeren eller den 
ministeren underordnede myndighed, som har ansættelse. ret til pågældende 
tjenestestilling, inden han kan 

a ) påb egynde en forretnings- eller erln-ervsvirksomhed, 
b ) overtage en stilling uden for statstjenesten, hvortil der er knyttet varig 

løn, 
e ) indtræde i en bestyrelse eller et repræsentantska b for et selskab af er-

hvervsmæs.c;ig karakter. 

For så vidt den myndighed, til hvem anmeldelsen er indgået, skon-
ner, at det vil stiide m od de i 1. stykke nævnte hensyn, al den ansatte 
overtager den anmeldte beskæftigelse, m eddeles det ham inden 4 uger, 
dtrr at anmeldelse er indgået, at det er ham forbudt at overtage 
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posten. Den ansatte kan forlange en af en underordnet myndighed i så 
henseende truffen afgorclsc forelagt minisLcren . 

Skulle det vise sig efter at en beskæftigelse er overtaget, enten at de 
omstændigheder, som har \·æret a[gørendc for sagens bcdommclse, ændres 
væsenlligt, eller al der allerede ved overtagelsen forelå omstændigheder, 
som, hvis de havde været oplyst, ville have 111cdfo1t et forbud, kan .min.i-
steren på et hvilket som helst tidspunkt pålægge den ansatte, at han skal 
frigøre sig for beskæftigelsen. 

Erklæringer og indberetninger 
Ordrer, forespørgsler og fremstillinger skal afgi\·c.~ i en kort, klar og 

høflig Ionn. Ved skriftlige meclclclcher skal man holde sig til sagen, og 
det er ikke tilladt at behandle flere, hinanden uvedkommende sager i 
samme skrivelse. Meddelelserne skal være affattede i en høflig form, men 
uden brug af særlige hofiighedsforn1ularer. 

Hvor ikke andet bestemmes, fremsendes cnln·er tjenesten vedrorende 
melding og indberetning ad tjensllig vej, det vil sige gennem den nærmeste 
foresatte, og enhver ordre eller meddelelse fra hojerc foresatte sendes ved-
kommende gennem hans nærmere foresatte. Gør omstændighederne det 
nodvencligt at afvige fra den sædvanlige tjenstlige forretningsgang, skal 
sagen snarest ordnes \'Cd efterfølgende meddelelse. 

Tjenstlige erklæringer skal afgives hurtigst muligt. 
De nærmere regler vedrorende afgivelse af indberetninger om [orskcl-

lige forhold findes i de ordrer, i hvilke de pågældende forhold i ovrigt 
omhandles. 

Udfærdigelse og indsendelse af ansøgninger 
Ansøgninger skal affattes tydeligt og så kort som muligt, idet dog alle 

omstændigheder, der kan antages at have indflydelse på udfaldet, anføres. 
Til ansogninger til kongen og til ministeriet skal anvendes hele ark, hvis 
forste side er bøjet på midten, således at siden fremtræder som tospaltet. 
På højre hal\·del skrives den egentlige ansøgning, på venstre hah·dcl an-
søgerens bopæl, dato og årstal, ansøgerens fulde navn og stilling samt en 
kort angivelse ai ansogningens indhold. 

Såfremt ansogeren ikke selv har affattet ancl.ragendet, skal den pågæl-
dende koncipist navngive sig som sådan på ansogningen med tiHojclse af 
navn, stilling og bopæl. 
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Ved ansøgning om ledige stillinger skal der kun udfærdiges l an-
søgning for hvert enkelt opslait, selv om der på et og samme opslag findes 
anført flere stillinger. For stillinger, som er opfort på forskellige opslag, 
skal derimod udfærdiges særlig ansøgning for hvert opslag. 

Det er tilladt ansatte i alle ansognin_qcr om stillinger at anforc, hvad 
der efter deres mening særlig kvalificerer dem til den ansogte stilling, eller 
hvilke andre hensyn de kan onskc taget i betragtning. 

Ansogninger om forfremmelse skal forsynes med en påtegning fra den 
foresatte om ansogerens kvalifikationer. Ansøgeren skal gores bekendt 
med udtalelsen. 

Lønningsnumre 
De arbejderne tildelte lonningsnumrc må ikke anvendes i tiltale eller 

på meddelelser Ira kontorerne til arbejderne om til"tåct tjenestefrihed, 
rj heller på passersedler, som udleveres alene til kontrol for portnere. 

Personer aI samme na\'11 i samme værkstedsafdeling må særkende-
tegnes. og arbejderne må i alle skrivelser angive samtlige forbogsta\'er. 
Lonningsnumre anvendes ved lonningsudbetaling uden amri,·elsc af navn, 
og diskret i en klamme forneden til ,·enstre på famiJicfripas samt på 
begæringer om tjenestefrihed. 
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Ansatte værnepligtiges _forhold ved mobilisering og 
ekstråordiiiær indkaldelse 

Q 

Forsvarsministeriet har fastsat, at de nedenfor i uddrag meddelte be-
stemmelser for designering ved fredsstyrkens forøgelse ( mobilisering eller 
en sikringsstyrkes formering) af sådant ved forsvaret mødepligtigt personel, 
hvis forbliven i vedkommende virksomhed er af væsentlig betydning for 
gennemførelse af landets forsvar skal gælde for statsbanernes vedkommende 
fra den 1. november 1956: 

1. Nærværende bestemmelser omfatter personel, der er fast ansar'·) 
under de i pkt 9 omtalte militære og civile myndigheder, i et omfang, 
som fastsættes ai forsvarsministeriet efter forhandling med de respek-
tive myndigheder under hensyntagen til det pågældende personels 
betydning for vedkommende myndigheds fortsatte arbejde i en krigs-
situation. 

2. I tilfælde af fredsstyrkens forøgelse forbliver den del af det i pkt l 
nævnte personel, som på det givne tidspunkt er tjenstgørende i for-
svaret, ved den pågældende militære enhed. 

3. Intet med designeringsbevis forsynet personel er fritaget for møde 
ved ordinær genindkaldelse. 

4. Værnepligtige befalingsmænd og menige, der ved indkaldelse til 
1. samlede uddannelse er fast ansat under de i pkt 9 nævnte mili-
tære og civile myndigheder, designeres ved hjemsendelsen som ho-
vedregel til vedkommende myndigheder af disse. 

De pågældende værnepligtige bør under hensyntagen hertil under 
1. samlede uddannelse ikke modtage en sådan specialuddannelse, at 
erstatning vil være vanskelig. 

I særlige tilfælde vil forsvarets personelforvaltende myndigheder 
over for forsvarsministeriet kunne fremsætte ønske om undladelse af 
en sådan designering. Forsvarsministeriet træffer efter forhandling 
med vedkommende myndighed afgørelse i disse tilfælde. 

Såfremt den pågældende myndighed i særlige tilfælde ikke ønsker 
det i dette punkt omhandlede personel designeret, undlades udste-
delse af designeringsbevis for vedkommende. 

5. Hjemsendte værnepligtige befalingsmænd og menige, der efter h jem-
sendelsen opnår fast ansættelse under en af de i pkt 9 nævnte myn-
digheder, og som omfattes af en i henhold til pkt 1 fastsat personel-
kategori, vil kunne designeres til vedkommende myndighed af denne 

*) Bestemmelserne omfatter statsbanernes tjenestemænd, aspiranter, fast ansatte 
timelønnede og overenskomstlonncde civilingeniorcr. 
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efter c:lirekte indhentet godkendelse hos vedkommende værnskom-
mando. Dersom værnskommandoen ikke i øjeblikket har erstatnings-
personel for de pågældende til rådighed, undlades designeringen mid-
lertidig. Vedkommende værnskommando soger nævnte erstatnings-
personel tilvejebragt snai·est muligt og giver den pågældende myn-
dighed meddelelse direkte, når den ønskede designering derpå kan 
finde sted. 

Personel, der er til fiivillig tjeneste i hjemmeværnet, skal af dette 
tilknyttes sådanne hjemmeværnsenheder, at designering til myndig-
heden ikke er nødvendig. 

For personel, der er overflyttet fra det øvrige forsvar til hjemme-
værnet, og som ikke er frivillige medlemmer aI dette, vil designerings-
bevis umiddelbart kunne udstedes aI vedkommende myndighed. 

6. For befalingsmænd af reserven kan der .ikke udfærdiges designerings-
bevis, med mindre særlige forhold gør sig gældende, og da efter di-
rekte aftale mellem vedkommende myndighed og den pågældende 
værnskommando. 

7. Ved myndighedernes anmodning om designering i henhold til nær-
værende bestemmelser gives følgende oplysninger vedrørende det på-
gældende personel til værnskommandoerne: 

Myndighed, 
beskæftigelse under myndigheden, 
militære personelforvaltende myndighed, 
militære grad og stamnummer, 
efternavn og forbogstaver, 
årgang. 
Ovennævnte militære oplysninger skal være de på mødebefalin-

gerne i de pågældendes soldater/orlogsbøger anførte. 
8. Til brug ved omhandlede designering udfærdiges af de respektive 

dertil berettigede myndigheder for hver værnepligtig et særligt de-
signeringsbevis i 2 eksemplarer, hvoraf det ene af den udstedende 
mrndighed tilsendes den i beviset anførte militære personelforvaltende 
myndighed direkte, medens det andet udleveres til den værnepligtige 
og .indklæbes i dennes soldater/orlogsbog ( den militære mødebefaling 
fjernes ikke) . 

De respektive udstedende myndigheder er forpligtet til at føre 
en liste over de udstedte beviser indeholdende de på disse anførte 
navne, militære data samt bevisets nr. 

Når en værnepligtig afgår fra den stilling, der har betinget hans 
designering, eller hvis designeringen ikke længere er nødvendig af 
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hensyn til forsvarets .interesser, skal den udstedende mynd.ighed ind-
drag~ beviset fra den pågældende værnepligtige, overstrege li.nierne: 
,,Er ansat som ............... ved ........ .... ", påføre beviset: ,,Desig-
neringsgrund bortfaldet" og sende det til vedkommende militære 
personelforvaltende myndighed som bevis for, at designeringen er 
bortfaldet. 

Ved ekstraordinære indkaldelser kan forsvarsm.inisteren træffe be-
stemmelse om, at visse eller samtlige designer.ingsbeviser sættes ud af 
krait. Den pågældende skal da ufortøvet melde sig til sin militære 
enhed mv. 

9. Efternævnte myndigheder er berettigede til at udstede designerings-
beviser i henhold til nærværende bestemmelser: 

Udstedende myndighed 

Følgende stat'>banemyndighcder : 

Generaldirektoratet, 
1. og 2. distrikt, 
centralværkstederne i 
København og Århus, 
værkstedet i Nyborg, 
søfartsvæsenet. 

V æmepligtige 
. J•~ J 

Tjenestemænd, aspiranter, 
fast ansatte ti.melonnede og 
overensk.omstlønncde 
civilingeniører. 

I 0. Eventuelle tvivJssporgsmål vil være at forelægge forsvarsministeriet 
til afgørelse. 

I henhold til fo ranstående vil designeringsbeviser for de under distrik-
terne og værkstederne fast ansatte ti.melonnede arbejdere blive udstedt aI 
vedkommende distriktschef henholdsvis værkstedschef eller a[clclingsingeni-
oren i Nyborg, der ligeledes foranlediger beviserne indklæbet i soldater-
bogen, henholdsvis videresendt til de pågældende militære myndigheder, 
samt til s.in tid inddrager dem. 

Om mø cl c p å t j e n es te s te d e t i tiliælde af mobilisering eller 
formering af en sikringsstyrke gælder reglerne foran side 41. 
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Tjenesteforseelser og straffebestemmelser. 
Angående disciplinær forfolgning og straf er der af ministeren for 

offentlige arbejder i tilslutning til tjene, temands!o, ·en. ~§ 17 og 18 udstedt 
de nedenstående regler. 

Indberetninger om forseelser o. l. 
Det er enhver foresats plig t at indberette samtlige ·ådanne af person alet 

begåede tjenesteforseelser, som hos den foresatte må fremkalde mistill id 
til den pågældende. Indberetning skal også ske. når en a nsat anholdes som 
mi.tænkt eller t iltales for en forbrydelse. Om indberetning angående uheld 
under sikkerhedstjenesten gælder særlige regler og om indberetning an-
gående beruselse og kriminelle domme reglerne foran side 37 ff. 

Såfremt en ansat opdager uregelmæssigheder af u t v i v I . o m t g r a-
ve r e nd e beskaffenhed hos ligestillede eller overordnede, er det hans 
pligt at anmelde forholdet til højere foresatte. 

I tiUælde af misligheder skal den foresatte, der indberetter sagen, ikke 
anmelde det passerede for vedkommende politimyndighed, medmindre 
særlige omstændigheder måtte gøre en øjeblikkelig indskriden af politiet 
nødvendig eller i hvert fald ønskelig; i modsat fald afventes forh oldsordre 
fra generaldirektoratet hvortil der i alle tilfælde omgående ad tjenstlig vej 
ind endes udførlig indberetning om det passerede. 

Den ansatte, for hvis vedkomm ende der sker tjenstlig indberetning 
til overordnet myndighed angående en tjenesteforseelse eller et forhold, 
der antages at falde ind under traffelovgiv11ingcn, har ret til a t blive gjort 
bekendt med en skriftlig fremstilling af de faktiske forhold vedrørende det 
passerede. H an skal i sagen afgive en udtale] ·e, som kan bestå i en påteg-
ning om, a t frem Lillingen erkendes at være rigtig, eller i sager, der er så 
alvorlige, a t det må forudsættes, at forhør vil blive afholdt, af påtegningen 
. .læst". H an kan kræ\'e udleveret en genpart af fremstillingen. 
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Sagers behandling ved auditøren. 
Følgende sager vil blive henvist lil behandling a f auditorc11 : 

l . Straffesager, der efter deres beskaffenhed kan antages at ville med-
føre ansattes afsked degradat ion eller forflyttcl<:e. 

2. Straffesager, der kan medfore forsællelse Lil anden tjeneste eller 
bade på over 10 kr., og i hvilke der ikke foreligger en uforbeholden 
skriftlig tilståelse. 

3. Sager, hvori de af distriktscheferne og værkstedschefeme trufne 
afgørelser indankes fo r genera ldirektoratet, for så vid t det efter 
generald irektørens skøn m å anses for formålstjenligt at lade sagen 
behandle af auditoren. 

't. Andre sager, som generalclirektoratel måtte a nse det for hensigts-
mæssigt at lade undersøge a f auditøren. 

Auclitoren ( og den til hans bistand antagne juridisk uddannede med-
hjælper) afholder tjenstlige forhør efter de i tjenestemandslovens § 1 7 
gi\'ne regler. I tilslutning ti l dis e gælder følgende bestemmelser: 

Som bisidder kan vælges en ved Statsbanerne ansat eller en efter 
forhandlingsreglern e til deltagelse i forhandling berettiget forretningsforer 
eller sekretær for en personaleorgan isation eller endelig en sagforer. 

Når en sag henvises ti l behandling af auditøren, påh viler det denne 
gennem den eller de pågældendes nærmeste foresatte at give den eller dem , 
der kan betragtes som sigtede for tjenesteforsecl e under sagen, for . å vidt 
dette allerede da kan fa tslås, underretning om sagens henvisning og om 
deu forseelse, der påsigtes dem , i det mindste ved nævnelse af den sag, 
forhøret skal dreje sig om. Auditorcn kan samt id ig beramme forhøret 
foretagelse, men delle skal ske således, at der gi,·cs sigtede et varsel på 
mindst 3 dage. D et er da ~igtecles egen sag, såfremt han ,·il møde med 
bisidder, at foran ledige denne' møde. 

Auditøren kan dog også, inden forhør beramme, rette forespørgsel 
til sigtede, om han ønsker at møde med b isidder og da hvem. H erpå er 
sigtede pligtig at svare sna rest muligt og senest inden 3 dage. Sigtede kan 
også selv ved indberetningen om sagen eller senere fremsætte tilsvarende 
anmeldelse om bisidder. Når auditøren er således underrettet, kan han 
beramme forhøret med el sådant varsel, at sigtede og bisidderen, der i disse 
ti lfælde foranlediges tilsagt af a uditøren, får tilstrækkelig lid til at møde. 

I særdeles på trængende tiliælcle - f . eks. såfrem t en større ulykke c-r 
sket - kan der t ilsigcs til forhør m ed kor tere varsel end foran anført. 

For så vidt bisidderen er en statsbanetjenestemand, s_kal der ~1'1 
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vidt muligt gi\'es ham tjenestefrihed [or at kunne møde til vedkommende 
forhør. 

E r bisidderen lovlig forhindret i at møde og auditøren underrettet 
herom inden forhørets påbegyndelse, kan forhør ikke alholdes. H vis beviset 
slår i fare for at forspildes, eller hvis en fornyet indkaldelse af mødte vidner 
vil medfore uforholdsmæssige udgifter eller ulemper, kan der dog foretages 
den Lil undgåelse heraf fornødne afhøring. Bisidderen skal i sådant tilfælde 
hurtigst muligt gøres bekendt med forhørsprotokollen, og han har ret til 
at forlange nyt forhør afhold t, forinden sagen fremsendes til pådømm else. 

Den ansatte, mod h,·em undersogelse er indledet, har ret til at Jade 
fore vidner og forlange stillet bestemte spørgsmål til disse, medmindre 
auditøren ved en motiveret kendelse, der tilføres protokollen, afgør, at 
vidneafhøringen ikke skal finde sted (f. eks. fordi den skønnes at være 
uden betydning for sagen) . A uditøren bestemmer, hvon •idt sigtede h ar 
adgang t il at overvære afhøringer af vidner eller andre sigtede i sagen. 

Bisidderen har ret til at overvære hele forhøret og kan kun udelukkes 
derfra ved en motiveret kendelse til protokollen. Ha n h ar under vidne-
førsel ret til at foranledige stillet kontraspørgsmål ; derimod er det ham 
ikke tilladt at give sigtede råd angående den umiddelbare besvarelse af 
st illede spørgsm ål. 

I tilfælde, hvor en vidneaihøri11g finder sted uden for hovedforhøret 
i sagen, og vidnet ikke bor eller opholder sig i nærheden af sigtedes eller 
bisidderens tjenestested eller bopæl, kan sådan afhøring foregå, uden at 
sigtede eller bisidderen er t il stede, for så vidt det ville volde uforholds-
mæssigt besvær at kalde dem sammen med vidnet på eet sted, og auditøren 
under hensyn til bevisførelsens gensta nd eller de i øvrigt foreliggende 
omstændigheder finder deres nærværelse ufomøden. Bisidderen skal i 
sådant tilfælde hurtigst muligt gøres bekendt med det protokollerede. 

Viser det sig under behandlingen af en sag, at der må rettes sigtelse 
mod ansatte, der ikke fra forst af har været betragtet som sigtede, under-
rettes de pågældende skriftlig herom af auditøren, og der gives dem adgang 
til at møde med bisidder under sagens fortsatte behandling, samt til i 
bisidderens næn-ærelse at få lejlighed til at gennemgå alle afgivne vidne-
udsagn . Den foranstående bestemmelse om afhøring for undgåelse aI at 
forspilde beviset eller a( fornyet indkaldelse af mødte vidner finder da 
på tilsvarende måde anvendelse. 

Enhver ansat er pligtig til på forlangende at lade sig afhøre, og 
forh.ørsledelsen vil kunne forlange udtalelser af en som vidne ført 
tjenestemand afgivne på ære og samvittighed. Vidnesbyrd kan dog 
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nægtes, når besvarelsen af det stillede spørgsmål må forud ·ættes at ville 
udsætte vidnet selv for tab aI borgerlig agtelse eller veliærd. 

Ved afslutningen af forhøret over hver enkelt skal protokoltilførs1en 
oplæses for og godkendes af den pågældende. 

Auditøren afgør, på h\'ilket tidspunkt den sigtede kal gøre.~ bekendt 
med det, der er oplyst under forhøret eller på anden måde. Inden forhøreLs 
slutning skal hele protokollen og de til samme fremlagte aktstykker være 
oplæst for den sigtede, og denne skal såvel i løbet a[ forhøret som ved 
dettes slutning have lejlighed Lil al udtale sig til protokollen. 

Protokollen underskrives af auditøren og bisidderen, for så \'idt der 
har været en sådan til . tede. 

Når en sigtet ønsker efter forhørets slULning al afgive kriftligt indlæg, 
meddeles der ham til dettes affattelse en passende frist, i reglen ikke over 
en uge; såfremt han til brug ved udarbejde! en af indlæg begærer udskrift 
af forhørsprotokollcn og afskrift af de til denne knyttede bilag eller adgang 
til at gennemgå disse - jfr. tml. § 17, stk. 2 - . regnes fristen forst fra 
den dag, sådan begæring er opfyldt. 

Der må ikke af auditøren forelægges administrationen nogen oplysning 
sagen vedrørende, som sigtede og bisidderen ikke forud er gjort bekendt 
med. 

Ikendelse af disciplinære straffe. 
I anledning af tjenesteforseelser kan der anvendes de i tjenestemand~-

lovens § 18 nævnte disciplinærstraffe, hvorhos der eventuelt kan bliYe 
tale om at pålægge erstatningsansvar. 

Advarsler og irettesættelser kan tildeles af enhver foresat. 
Distriktscheferne og værkstedscheferne kan for mindre tjene tdor-

seelser ikende deres undergivne bøder på højst LO kr. Dog skal alle sager 
angående tjenesteforseelser, hvorved der er opstået fare for driftssikker-
heden ( herunder sager angående påkørsler af troljer og clrajsiner ) eller 
for menneskers liv og helbred, eller hvorved væsentlig forstyrrelse a f togenes 
regelmæssige gang er fremkaldt, eller som har medført beskadigelse af gods 
og materiel til en værdi af over l 000 kr., samt endvidere sager, der er 
rejst af generaldirektoratet, og sager, i hvi lke ansatte under flere myndig-
heder samtidig er indviklet, forelægges generaldirektoratet, inden påtale 
finder sted. 

I alle de sager, der efter de foranførte regle1· skal forelægges gene-
raldirektoratet, og hvor det ikke på forhånd er givet, at sagen skal 
behandles af auditøren, saml i sager, der kan resultere i. at distrikts-
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chefen hcnhold~\'i:- rn: rk. tcd. chefen ikender højere straf end bode på 2 kr., 
skal der - medmindre den pågældende sch· sk1iftligt har erkendt sin 
fonoeclse - foretages en afhøring i sagen. Afhøringen skal for det under 
distrikterne tjcnestegorende personales vedkommende ske ved distrikts-
r ltef cn personlig, ved en Ljcncslrmand i 6. eller højere lønningsklasse eller I 
,·cd en civilingeniør under distriktsledelsen eller vedkommende sektion 
og for ,·ærkstcdspersonalet.- ,-cdkommende af værk Ledschefen, en mask in-
ingeniør eller ingeniør. 

Meden · .suspension i påkommende tilfælde foretages af gencra ldirek-
toratct, kan di:-triktschefen henhold~vis værksted chefen og afdelingsinge-1 
niørcn i Nyborg foreløbig sætte timelonnede fast ansatte fra tjeneste, indtil 
_!{enera ldirektoralct a fgøre! e, der uopholdelig skal indhentes, foreligger. 

Under su ·pen ·ion oppebæres 2/a af lønningerne. medens der ikke ud- I 
betales løn, nå r den pågældende sættes fra tjeneste. 

Disciplinære straffesager, der ikke efter de foran givne regler afgøres 
af den nærmere foresatte eller af distriktschefen henholdsvis \'ærksteds-
chcf en, påkendes af generaldirektøren. 

SkuJJe genera ldirektøren ved afgorelscn af en sag, der ha r ,·æret hen-
,·ist til auditørbehandling, i modstrid med auditørens indstilling beslutte 
at af kedige vedkommende ansatte henholdsvis gøre indsti ll ing herom, skal 
audi tøren , forinden afskedigelsen iYærksættcs, gores bekendt med den tagne 
beslutning, og såfrem t han ikke tiltræder dem1e, skal agen forelægges 
ministeren til a fgørelse. D en ansatte skal underrettes herom med ti.Ikende-
givende, at han kan få adgang ti l personlig a t fremstille sin sag for min iste-
ren og herved ,·il kunne medtage en tillidsmand. 
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Forhandlingsret og forhandlingsregler. 
I medfor af bestemmelserne i tjenestemandslovens SS 21 - 24 er dt r 

af ministeren for offentlige arbejder fastsat følgende bcstcnunel ·er om 
tjenestemandsorganisationers forbandlingsret m. '"·: 

l. Forhandlingsretten efter tjenestemandslovens § 21, stk. 1, er for 
Statsbanernes vedkommende tilkendt Jernbaneforeningen saml Dansk 
Jernbaneforbund i forbund med Dansk Lokomotivmands Forening og de 
enkelte org,rnisaLioner som er tilsluttet Fællesorganisationen DSB. 

Aspiranter ( tjenestemandslovens § .5 ) kan være medlemmer af de 
respektive organisationer. 

Organisationernes Ion: indsendes til generaldirektoratet, og der skal 
ll\·ert års 1. august indsendes meddelelse om bestyrelsens sammensætning 
og om medlemstallene. Meddelelse om forandringer i bestyrelsernes sam-
meusætning indsendes, hver gang sådanne indtræffer, ligesom skete foran-
dringer i lovene anmeldes, begge dele inden en måned efter den skete 
forandring. 

2. Fra styrelsen afgiYes til de anerkendte etatsorganisationer eller cen-
tralorganisationer til drøftelse forslag til ændringer i love, regulatiYer og 
almindeligere instrukser, som vil medføre forandringer i bestående lon-
ningsrcgler, den reglementsmæssige arbejdstid, de ansattes personlige ret,-
lige stilling i etaten og lignende ikke-tekniske forhold, derimod ikke forhold, 
der alene vedrører enkeltmand. 

Etatsorganisationerne må besvare sådan henvendelse snarest muligt og 
.-enest inden 2 måneder; om fornødent kan svaret kræves .indenfor en 
kortere på forhånd angiven frist. Når ønske derom fremsættes, vil mundtlig 
forhandling finde sted mellem repræsentanter for administrationen og for 
vedkommende organisation. 

3. De anerkendte organisationer kan træde i forhandling med styrelsen 
( generaldirektoratet) om ethvert fagligt spørgsmål vedrørende etaten 
grupper inden for denne eller enkeltmand, dog ikke om enkeltmands an-
sættelse eller afskedigelse. D en her givne adgang gælder dog ikke arbejds-
ledelsen eller spørgsmål, der væsentlig beror på ingeniønnæssig, lægekyndig 
eller lignende sagkundskab. Grupper af etatsorgani.~ationcrne, om hvis 
beståen der er givet vedkommende foresatte meddelelse, kan rette henven-
delse til den for gruppens medlemmer ( eller en del a f disse) nærmeste 
fælles foresatte vedrørende lokale sager, der kun har interesse for gruppen~ 
medlemmer eller enkelte af disse. Den enkeltes ret t il ad tjenstlig vej at 
henvende sig til sine foresatte berøres ikke af cl.isse bestemmelser. 
1/o 1953 



.iJ I Q 
4·. Skrift lige henvendelser vil, når onske derom udtale.~, blive bcsn,ret 

skriftlig af den. Lil h,·cm de rettes, snarest muligt, for generaldirektoratets 
vedkommende !'Cncst inden 2 måneder, for andre foresattes vedkommende 
senest inden I måned. Når ønske derom fremsættes, vil mundtlig forhand-
ling find e sted. 

5. Skal mundtlig forhandling finde sted mellem en etatsorganisation 
og generaldirektoratet, repræsentere. etatsorganisationen ,·cd denne af et 
forhandLingsudrnlg. Gælder forhandlingen een enkelt interessegruppes an-
liggender, skal forhandlingsudvalget og administrationen hver kunne til-
kalde et af denne gruppes medlemmer indenfor organisationen til sagens 
oplysning . Forhandlingsudvalgets medlemmer skal være fast ansat i etaten, 
tlog kan der i forhandlingen deltage en forretning. forer eller :<ckretær for 
organisationen, uan~ct om ,·cdkom mrnde er ansat i etaten clkr ikke. En 
repræsentant for administrationen forer forsædet, en repra:: ·entanl for 
etaL'sorganisationcn forer protokollen der efter modets slutning oplæses 
og derefter underskrives af de to rcpncscntantcr. Afstenming foregår ikke. 

6. Opnås der ikke \"Cd den mundtlige forhandling overensstemmelse, 
kan sagen af organisationen forlanges forelagt ministeren. 

forcl æggel. en for ministeren kan efter organisationen:- on:-kc ske 
skriftlig eller mundtlig . Admini Lrationens ind,·cndingcr mod organisa-
tionens onske , ·il bli,·e denne mcddrlt, og der ,·il blive givet den adgang 
ti l at bc.~vare den. 

\ 1finistercns be!<tcmmelsc er afgorende. 
7. Såfremt en organisation formener, a t ' t) rcl ·en ikke har O\'Crholdt 

de i tjenestemandsloven og nærværende regler fastsatte forhand lingsregler, 
kan sagen forebringes ministeren, der kan pålægge styrelsen al fore for-
handling og eventuelt kan suspendere pågældende nye reg ler, indtil for-
handling er skel. Såfremt ~ådan suspension ikke finder sted, anses reglerne 
for gældende indtil videre. 

Om tjencstemanc.Islovens regler om voldgift hcm·ise. til lo\'l:ns 25 
o~ ordre ide I ~9 ff. 
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Regler for behandling af faglig strid 
imellem Sta tsbanerne genera ld irektoral på den C'J1e side og .. VærksLcds-
og Remisearbejdernes Fællesorganisation D.S.B.'· og .. Smede- og "ivfa~kin-
arbejdernes f agforening D.S.B." på den anden ide. 

§ l. 
Enh ver uenighed om forståelsen af de imeIJcm Statsbanerne~ general-

direktorat på den ene side og "Værksteds- og R em i:earbejderncs Fælles-
organisaLion D . . B." og ,.Smede- og M a~kinarbejderne~ Fagforening 
D.S.B." på den anden side afsluttede oYerenskomster om løn- og a rbcjd_s-
forhold skal søges biJagt ved mægling og, hvis enighed ikke opnås, afgøres 
ved rnldg ift efter nedenstående regler. 

§ 2. 
::\l[æglingsudrnlget skal bestå af 2 medlemmer, hvoraf en vælges af 

chefen for Statsbanerne maskinafdeljng og en af den pågældende orga-
nisation. 

§ 3. 
J. Når en a f parterne begærer mægling afholdt, skal mæglingsudvalget 
træde sammen til forhandling såvidt muligt inden for en frist af 3 hver-
dage. 
2. :Mægling foretages såvidt muligt på stedet, hvor uenigheden er opstået, 
0,11; således at repræsentanter for de stridende parter kan tilkaldes. 

§ 4. 
I. Opnås der ikke ved mægling en løsning af striden, skal sagen, forsåvidt 
den angår forståelsen af en overenskomst eller anden påviselig- aftale, fore-
lægges en ,·oldgiltsret til afgørelse. 
2. Vægrer en af p arterne sig ved at lade sagen afgøre Ycd voldgjJt under 
p åberåbelse af, at den foreliggende strid ikke angår forståelsen af en mellem 
parterne bc tåcnde o,·crenskomst om løn- og a rbejdsforhold, kan enhver 
af parterne indanke spørgsmålet om vægringens berettigelse for Den faste 
Voldgiftsret. 
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s 5. 

1. l å r sagen i henhold til 4, stk. l , hem·i es til en voldgift ret, :--kal 
d enne bestå af 4 medlemmer, hvoraf 2 vælge af chefen for Statsbanernes 
m askinafdeling og 2 af den pågældende orga.ni!-ation, sam t af rn opmantl. 
der vælges af de 4 medlemmer. 
2 . Såfremt d er ikke opnås enighed om valget af opmanden , skal parterne 
a nmode Den faste Voldgiftsrets formand om a t udnævne en opmand. 

§ 6. 
1. Voldg iftsretten skal som regel træde sammen sen est 6 dage efter, at den 
er påkaldt. Opmanden fungerer som rettens formand samt leder d l·11~ 
forhandli ng. Sagen går efter forhand lingernes afslutning til a fgørelse ,·et.I 
simpel stemmeflerhed mellem voldgiftsmændene. K an stemmeflerhed ikke 
o pnås, a fsiger retsformanden opmandskendelse i agen. O,·er rettens for-
handlinger fores en protokol, der efter hver sags afslutning 11nderi.kri\'C'S 
af samtlige medlemmer af retten, også af opmanden. 
2. Voldgiftsretten tilstiller begge parter meddelelse om sin eller opman-
dens kendelse. 
3. Kendelsen skal ,·ære a fsagt ·enest l4 dage efter at sagen er indgi,·et 
til retten. 

§ 7. 
Voldg iftsretten træffer bestemmelse om, hvilken a f parterne der skal 

beta le sagens omko tninger, eventuelt hvorledes dis e skal fordeles mellem 
parterne. 

S 8. 
I. Ingen kan være medlem af mæglingsudvalget, nå r den pågældende sttg 
drejer sig om et spørgsmål vedrorendc arbejdsforhold, hvori vedkommende 
har direkte personlig interesse, og ingen af Stat banernes tjenestemænd 
eller arbejdere kan være medlem af voldgiftsretten. 
2. Udover de 4 valgte voldgiftsmænd kan hver a f parterne delegere en 
person, som deltager i voldgiftsretten behandling af sagen, men som 
fratræder voldgiftsretten, forinden retlen påbegynder voteringen. 
3 . Disse delegerede kan være henhold vis en tjenestemand og en arbejder 
\'Cd Statsbanerne. 

9. 
Denne overenskomst er gældende mellem de underskrevne parter, indtil 

den med mindst 3 måneders varsel opsiges fra en af idcrne. 
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Samarbejdsudvalg. 
Ved reglement af 25/4 19-19 angående oprettelse af samarbejdsudvalg 

indenfor statens styrelser m.v. har finan. ministeriet fastsal følgende he-
stemmeiser : 

§ l. 
Indenfor h\'er af de i staL~tjcncstemandslovcn af 6. juni 1946 0111-

handlede styrelser, in tilutioncr m . ,·. oprettes samarbejdsudvalg efter 
nedenstående regler, når enlen \'Cdkommende styrelse eller en i henhold 
til tjenestemandslovens § 2 1 stk. 1, anerkendt LjencstcmandsorganisaLion 
fremsætter anmodning derom, og der ved styrelsen m. ,·. er ansat mindst 
25 heldagsbeskæftigede, hvorved i denne forbindelse forstås sådanne be-
skæftigede, for h\'em den gennemsnitlige daglige arbejd .. tid udgor mindst 
5 timer. Tilsvarende gælder, når anmodningen fremsætte,- af De sam-
\'trkcnde fagforbund, og det organiserede ikke-tjenestemandansatte per-
sonale med heldagsbeskæftigelse under styrelsen m. ,·. udgør mind~t IO pct. 
af de ved styrelsen til stadighed heldagsbeskæftigede. 

I tilfælde, hvor det skonncs hen. igtsmæssigt, kan der for flere selv-
stændige institutioner indenfor samme styrelse oprettes ect fælles udvalg. 

Kår særlige forhold taler derfor kan der oprelle Ilere udvalg indenfor 
samme styrelse. I så fald organiseres dis c som Cl ho,·cdud\'alg og det for-
nodne antal lokale ud\'alg samt eventuelt cl eller fl ere distriktsudvalg. 

H ovedudvalget behandler de i § 5 nærntc sporgsmål, der er fælles 
for hele slyrelsens område. 

Lokale udvalg kan oprettes, når der ved vedkommende ljcneslested 
til stadighed er beskæftiget mindst 25 ansatte ( heldagsbeskæftigede), og 
udvalgets opretlel e anbefales af vedkommende ho,·cdudrnlg og godkendes 
af det i § 13 omhandlede centraludvalg. Udvalgene behandler de i 5 
nærnle spørgsmål, der a lene er af lokal karakter. Når der indenfor en 
styrelse findes fl ere ljencstcstedcr i samme by med fælles stedlige intcre. ser, 
kan sådanne tjenestesteder indgå under eet fælles lokalt udvalg, ~åfremt 
der på mindst et af tjenestestederne beskæftiges 25 ansatte eller flere. 

Dislriktsudvalg kan nedsættes for et slorre lokalt område og behandler 
de i§ 5 omhandlede spørgsmål, der alene er af betydning for dette område. 

Såfreml det ved behandlingen af et overfor el lokalt ud\'alg eller 
distriktsudvalg fremsat forslag viser sig, at delle ligger udenfor udvalgets 
kompetence, skal det af udvalgets formand afgives til det udvalg, hvor-
under forslaget måtLe hcnhorc. 

Gyldig frn 1/:i 1950 195 
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H vor samarbejdsudvalg ikke oprettes, kan de i § 5 omhandlede spørgs-
mål dog drøftes mellem institutionens ledelse og personalets tillid. mænd. 

Ved militære enh eder under hær og søværn finder de i n ærværende 
reglements §§ l -4 omhandlede regler anvendelse med de afvigelser, som 
de militære forhold gør påkrævet. 

§ 2. 
Samarbejdsudvalgene skal be tå af lige mange repræ~enLanter for 

styrelsen og personalet. Størrelsen af samarbejdsudvalgene herunder hoved-
udvalg og eventuelle disttiktsudvalg fastsættes i hvert enkelt til fælde af 
det i § 13 omhandlede centralud,·alg Lil i almindelighed 5 eller 7 fra hver 
side, afhængig af antallet af tjenestemænd og løst antagne, der beskæftiges 
ved vedkommende styrelse. I mindre styrelser, samt hvor forholdene iøvrigt 
taler derfor, kan storrelsen af samarbejdsudvalgene af centraludvalget fast-
sættes til 3 fra hver ide. 

Personalets repræ. entation i samarbejdsudvalgene - h erunder såvel 
hoved- som distriktsudvalg - fastsættes, efter forudgående indbyrdes for-
handling, af de overfor vedkommende styrcl e anmeldte forhandlings-
berettigede tjenestemandsorganisationer; - såfremt der under vedkom-
mende styrelse ( herunder lokale tjenestesteder eller distrikter ) beskæftiges 
ikke-tjenestemandsansat heldagsbeskæftiget personale i et antal, der svarer 
til lO pct. af det sam lede personale - til lige af D e samvirkende fagforbund. 

På Lilsvarende måde sammensættes lokaJudvalgene, dog at antallet af 
personalets repræsentanter ikke må overstige 3, hvoraf mindst 2 skal være 
tjenestemænd, idet det ikke-tjenestemandsansatte p ersonale dog kun repræ-
senteres i lokaludvalgene, såfremt antallet af det indenfor pågældende 
område til stadighed heldagsbeskæftigede løst antagne personale mind. t 
andrager 10 pct. af det samlede antal. 

Centraludvalget godkender henholdsvis fastsætter i hvert enkelt tillælde 
fordelingen af sam arbejdsudvalgsmedlemmer mellem de fora nnævnte orga-
nisationer, jfr. § 13. 

Styrelsen er frit stillet ved valget af repræsentanter til samarbejds-
udvalgene. Dog er det en forudsætning, at den ansvarlige ledelse altid er 
repræsenteret. 

Personalets repræsentanter bør udvælges blandt de forskellige tjeneste-
grupper, således at udvalgene får en alsidig faglig sammensætning. 

§ 3. 
For så vidt personalet i vedkommende styrelse h ar anmeldt tillids-

mænd, sker valget af personalets repræsentanter i samarbejdsudval-
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gene blandt di e. Skal der vælges flere medlemmer, end der er tillidsm~nd, foretages valget blandt de i institut ionen iovrigt an a:te, der har arbejdet mindst 11/2 år i de idste 2 år på ,·edkommendc arbejdssted. 

§ '1-. 
Udvalget:; medlemmer Yælg~s for en periode af 2 år. ~log ~ål~dc~.'. hvervet aulomati~k ophorer, hvis en af de valgte ophøre1 med at , æ1 c tillidsmand eller ikke mere er beskæftiget i insti tut.ionen_. Ved et medlems a fgang udpeges cfter[olgeren for den re ·terende valgpcnode dter reglerne 

§ 2. 

5. 
Ud,·alget er et organ for samarbejde, rådgirning o~ oply::ning. Sam-

arbejdsud,·alget ha r følgende opgaver: 
a . For al fremme in. ritutionens effektivi let skal udvalget behandle $porgs-mål ved rorende rationel drift, herunder spørgsmål om tekniske hjælpe-midler tilrettelægning af arbejdet, matcrialebespareL~er og lignende, således at der tilsig tes en såda n organisering af arbejdsproce sen, at arbejdseffektivitecen forøges mest muligt med det formål at nedsætte omkostningerne og gavne ini;titut ionen, de i instit utionen ansalte og samfundet som helhed. 

Ud,·alget skal tillige ,·i.rke for den bedst mulige erhvervsuddannelse af de indenfor institutionen beskæftigede personer, medmindre den e formål i fon-ejen varetages af andre organer, i hvilke per~onalct er repræsenteret . 
b. For at skabe de bed t mulige a rbejdsforhold og dermed fremme tilfreds-heden ved arbejdet skal udvalget behandle spørgsmål ,·edrørende de beskæftigedes ,·elfærd, sikkerhed, sundhed og tryghed i ansæltclsen samt lignende spørgsmål arbejdsforholdene vedrørende. 

Udvalget skal, h vis der bliver Lalc om indskrænkninger eller omlæg-ning i institutionens ,·irksomhed, i så god tid . om muligt behandle sådanne sporgsmål med det fo rmål at gøre overgangen så lem pelig som muligt for de deraf berorle personer i inslitutionen. 
c. Med det formål at give de ansatte stør·t mulig interesse for institu-tionens ,·irksomhcd påhviler det institutionslederen at give amarbejds-udvaJget oplysninger vcd rorendc institu tionens regnskabsmæssige og okonomiske forhold og stilling Lil bedømmelse af de vilkår, under hvilke institutionens arbejde udfores. O plysninger kan ikke kræves om forhold, hvorved institutionen interc.sscr skades. Oplysninger kan heller ikke kræves om personlige fo rhold. 

U dover de foran under a- c omhandlede ·porgsmål kan sam-
Gyldi~ fra 1/3 I 950 19G 
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arbejdsudvalget ikke befatte sig med spørgsmål, om hvilke de aner-
kendte tjenestemand organi~ationer i henhold til tjenestcmandslO\·ens 
regler har forhandlingsret og ej heller med pørgsmål om enkeltmands 
ansættelse eller af kedigelse. Udvalget kan heller ikke befatte sig med 
spørgsmål, der vedrører oprctLcJsc, forlængel e, op igclse, fo rtolkning 
eller tilpasning af kolleklive lonoverenskomsLer eller overhovedet så-
danne sporgsmål ,·cdrorencle arbejds,·ilkårene. regulering, der normalt 
behandles af fagretslig vej. 

§ 6. 
Repræsentanterne i de ned ·atte uch-alg kan overfor udvalgene på eget 

initiativ eller på opfordring fremsætte forslag ti l forbedring af arbejdets 
effektivitet, eller som kan tjene til at opnå og bevare gode og rolige forhold 
indenfor den enkelte institution. 

Udvalgene skal ved behandlingen af de fremsatte forslag søge a t opnå 
enighed om d i e; er dette ikke muligt, skal der i den under § 10 nævnte 
protokol gives en redegorelse for de enkelte parters stilling til de forslag, 
h,·orom der ikke er opnået enighed. 

§ 7. 
Samarbejd udvalgene, herunder hovedudvalg og distrikt udvalg, af-

holder ordinært mode en gang hvert kvartal. Ekstraordinært møde kan 
afholdes efter bestemmelse af formanden, eller når et flertal af personale-
repræsentanter fremsætter anmodning derom med angivelse af de spørgs-
mttl, som ønskes behandlet. Formanden drager da omsorg for, at møde 
indkaldes indenfor en frist af 8 dage. 

Lokale udvalg a fholder mode citer til varende regler, normalt dog 
kun een gang hve1·t kvartal. 

Formanden for udvalget udpeges af styrelsen blandt dennes repræscn-
Lanlcr i udvalget og sekretæren af og blandt personalets repræsentanter. 

Dagsorden til møderne udarbejdes af formanden og sekretæren i fælles-
skab og tilstiUe · hvert medlem mind t 3 dage for, mødet skal afholdes. 

§ 8. 
Ved behandlingen af specielle spørgsmål j et samarbejdsudvalg, her-

under hovedudrnlg, men ikke distriktsudvalg eller lokale udvalg, kan der 
t ilkaldes en indenfor institutionen ansat person med speciel sagkundskab 
i det pågældende emne. U dvalget kan også, såfremt der er enighed herom, 
hidkalde andre sagkyndige til a t udtale sig om et sådan t specielt spørgsmål. 

Hvis en af grupperne i el !'amarbejdsudvalg, herunder hovedudvalg, 
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men ikke dist riktsudvalg eller lokale udvalg, fremsætter onske derom, skal 
der udpeges et underudvalg til beh,rndling af bestem te opgaver. U nder-
udrnlgct skal afgive rnppon til det samJede udvalg. 

§ 9. 
Der Li llægri:::es medlcnuneme af samarbejdsudvalg befordringsgodt-

gorelse og tim;.. og dagpenge efcer reglerne i tjeneslemandslovens §§ 965 
og 966. . . . • 

H vis der på styrelsens foranledning a[holcles mode 1 arbe,1dst1clen, ma 
delte ikke meclfore lonning·tab for udvalgets medlemmer. 

* 10. 
Over forhandlingerne i udrnlget forer ekn:tæren en protokol, c.ler 

underskrives af formanden og sekretæren. 
I det i § 13, 3. stk. omhandk de tilfælde påhviler det formanden a t 

drage omsorg for, at der tilstille~ crntraluch-alget det foreskrevne uddrag 
af protokollen. 

§ 11. 
Udvalgene g iver på egnet måde personalet meclclelclse om deres ar-

bejde. Da oplysninger om institutionens forhold kan være a f fortrolig 
karakter, påhviler der udvalgenes medlemmer tavshedspligt med h ensyn 
til de oplysninger, der udtrykkelig gi\'e. som fortro lige, eller som, de ved 
eller skal kunne in d~e, er en faglig dier fotTetningsmæ~sig hemmel ighed . 

12. 
De med udvalgene forbundne omkostninger be:tridcs af styrelsen, som 

også må drage omsorg for passende lokale til moderne. 

§ 13. 
Der nedsættes et cenlraludvalg bestående aI 4 a f finansministeren va1gte 

repræsentanter for styrelserne og 4 repræsentanter for personalet, hvoraf 
I vælges aI statstjenestemændene centralorganisation I , J af statstjeneste-
mændenes centralorganisation II, l af danske statsembedsmænds samråd 
og 1 aI D e samvirkende fagforbund. 

Dette udvalg har Lil opgave : 
I ) a t vfrke fremmende fo r samarbejdsudvalgenes virksomhed, 
2 ) at virke vejledende for nedsalte ·amarbejdsudvalg, 
3) at godkende eller træffe bestemme! e om størrelsen og fordelingen af 

repræsentation en i samarbejdsudvalgene, jfr. ¾ 2, stk. 1 og 4, 
4 ) at fortolke n ærværende ordnings bestemmelser og i tvivlstilfælde 

Gyldig fra 1/:i I 950 197 
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afgore, hvorvidt der indenfor en st~ rclsc skal nedsættel' samarbcjd··-
uch-alg, eventuelt distrikts- eller lokaludvalg, 

5 ) og a t være organ for beh andling af brud på bestemmcl~erne. 
Til varetagelse af de under 1 og 2 nærntc opgaYer påhviler det centra l-

udvalget gennem de offentliggjorte meddelelser fra de nedsatte samarbejds-
udvalg at holde sig bekendt med disses Yirksomhed, ligesom det p åhviler 
de enkelte udvalg (herunder hovedudvalg og di triktsudvalg ) til central-
udvalget at indsende afskrift af det optagne protokollat vedrørende behand-
lede spørgsmål, der af pågældende udrnlo- skønne:; af betydning for andre 
styre! er. 

For afholdelse af møde i udvalget , hvis formand udpege af finans-
ministeren, gælder de i 7 om ekstraordinære moder fastsatte regler. 

Kan der under behandlingen af de ovenfor omhandlede sporg:-må l ikke 
opnås enighed i centraludvalget, afgores sporgsmålet endeligt af finan:,-
m inisteren . 

§ H. 
De foranstående regler om amarbejdsudvalg kan på intet om.råde 

forringe gældende kollektive aftaler eller ændre de for personalet:-- km- eller 
arbejdsvilkår iøvrigt fa1-tsatte bcstcmmclRcT. 

§ 15. 
Ovenstående bestemmelser kan ændres af finansmini te.ren. Forinden 

e,·cntuclle ændringer i bestemmelserne finder sted, skal der forhandles 
herom med de i henhold til tjenestemandslovens forha ndlingsberettigede 
centralorganisationer samt med De :<amvirkende fagforbund. 

Uniformering. 
Der leveres nedennævnte pcr ·onale følgende uniforms- og beklædnings-

gen. tande ( tallene angiver varighedsterminen i år) : 

Lokomotivf yrbødcraspi ran t l' 1· 

fast ansatte rcmischinclvær-
kcre .... . ............ ......... . 

nattevagtc1· . . .. .. . . . . . .. .. .. ... . 

* ) trøje og overall. 

hue 

11/,, 
11/,, 

jakke 

3 

v intt.'1'-
kapp,· 

5 

5 
5 

** ) overtrækstøj levcrt·s efter sær li~ ovrn·nskomst. 

reg ntøj 
aJ 

gu1n1Hi 

·I 
I 

over-
trækswj 

I* ) 

**) 

ulclvcst 
elkr 

s,vcatt•r 

3 
3 
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De nonnerede uniformsgenstande leveres første gang til de pågældende 
så vidt muligt samtidig med deres ansættelse, senere kvartalsvis, idet ter-
minen, for så vidt ansættelse har fundet sted inden den 15. i kvarlalcts 
2. måned, regnes fra kvartalets begyndelse, medens den, såfremt ansættelse 
er sket fra den 15. i kvartalets 2. måned eller senere, regnes fra det 
folgcnde kvartal. 

Del er tilladt personalcl at bære de af for kellige personaleorganisa-
tioner og de af nogle afholdssel kaber autoriserede emblemer synlige på 
uniformen. 

Det er personalels pligt a l give møde hos den måltagende skrædder 
til den forud af ham berammede lid. Udeblivelse fra måltagning må kun 
ske, når der foreligger tvingende grund derfor. 

Gyldig fra 1 /a 1950 19H 
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Ved udlevering af uniformer og beklædningsgenstande skal personalet 

umiddelbart efter modtagelsen afgive erklæring angående eventuelle mang-
ler ved det leverede ( tilpasning, forarbejdning, . tof o. s. v.) . Erklæringen, 
der skal indeholde så nøjagtig forklaring og beskrivelse af manglerne som 
muligt, afgives til den n ærmeste foresatte, som efter a t have taget det 
pågældende klædningsstykke i øjesyn udtaler ig nærmere om manglerne 
og indsender erklæringerne tilligemed de omhandlede klædningsstykker til 
vedkommende distrikt. 

Til senere fremsatte klager over ma ngler kan der ikke tages noget 
hensyn. 

Til personale, til hvilket der ikke udleveres uniformsgenstande, men 
som forretter tjene te ved a rbejde, hvor det skønnes rimeligt eller hensigts-
mæssigt at benytte uniformsgenstande, kan der udlånes uniformsgenstande 
efter generaldirektora tets skon i de enkelte tilfælde. For brug af de udlånte 
genstande gælder tilsvarende regler som for de udleverede genstande. 

Personalet er forpligtet til p å egen beko·tning at vedligeholde uniform~-
genstande, der benyttes, i god og sømmelig stand . Forsømmes dette, kan 
klædningsstykkerne foranlediges istandsat eller er. tattet med nye på ved-
kommendes regning. 

Når en uniformsberettiget bar fået le,·eret tre sæt uniforms- eller be-
klædningsgenstande, skal uniformsknapper, etatsmærke, tres.-er og distink-
tioner fra det ældste sæt afleveres umiddelbart efter, at han har fået 
udl.cveret det tredie og følgende sæt, hvorefter det æld te sæt bliver hans 
ejendom. 

Ved afsked eller død skal det sidst leverede l'æt uniforms- og be-
klædningsgenstande Lilbagcleveres i rengjort stand til nærmeste foresatte. 
Fra det ældre sæt, der er leveret den pågældende, afleveres samtidig 
uniform knapper m. v. 

Da Statsbanernes knapper, distinktioner og emblemer ikke må benyttes 
af nogen, for hvem dis c genstande ikke er reglementeret, må der ved 
afhændelse af kassable uniformsgenstande til uden forstående våges strengt 
over, at knapperne m.v. forinden er fjern et. 

Når uniformsgenstande kun udleveres Lil personale med visse bestemte 
arbejd områder ( f. eks. tjeneste i fri luft), skal de udleverede genstande 
tilbageleveres ved overgang til anden tjeneste. 

Når personale, til hvem der er leveret uniforms- og beklædningsgen-
stande af Statsbanerne, udtræder af Statsbanernes tjeneste eller overgår 
til nye stillinger eller a rbejdsområder, i hvilke der ikke udleveres den 
pågældende tilsvarende genstande, og onsker ved kob at erhverve . ig 
<le ham sidst leverede genstande, skal der herom i betimelig tid ind-
gives andragende til distriktet, henholdsvis til værksteds-
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chefen, med oplysning 0 111 , hv.ilke stykker vedkommende onskcr at 
beholde. 

Salget finder indti l videre sted til følgende priser: 

Efter indtil l å rs brug til 20 % f 
,. ,, 2 ,. ,, ,, 10 % af de pågældfen

1
de gend-

standes anskaf e sesvær i. " længere .. ,, 5 o/o 
Tre. ser, distinktioner og uniform ·knapper skal aftages inden salget og 

indsendes på sædvanlig måde. 
Samme fremgangsmåde anvendes i tilfælde af ansattes død ved salg 

a( uniformsgenstande til den afclocles enke eller born. Afgår ansatte ved 
døden som folge af ulykkestilfælde i tjenesten eller smitsom sygdom, af-
kræves der ikke de efterladte uniformsgenstande. 

Der udleveres ikke uniform til håndværkere og arbejdsm ænd i filial-
,·ærkstederne i Esbjerg og Aal.borg. 

Gyldig fra 1/ 1 1943 109 
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Fribefordring på statsbanerne 

Personalets almindelige fribefordring 

Statsbanernes timelønnede fast ansatte p ersonale har fribefordring for 
deres egen person. 

Fribefordringen gælder ti l 2. klas: c. Adgang til befordring i højere 
klasse kan erhverves ved t ilkøb efter de almindeligt gældende regler. 

nsatte, der t rådt uden for nummer. ha r ikke adgang til fribefor-
dring. 

Ansatte har ikke fribefordring på statsbanerne, når de under en ind-
kaldelse foretager militære tjenesterejser eller i øvrigt foretager rejser, for 
hvilke de får godtgørelse af militæretaten eller af hjemmeværnet. Fripas-
udstederne skal derfor ved fornøden spørgen sikre sig, at rejser hvortil 
ansatte, der er iført m ilitæruniform eller i øvrig t må antages a t være ind-
kaldt til militærtjeneste, ønsker fripas, ikke falder ind under ovennævnte 
rejser. Til ansatte, der køber billetter til militære tjenesterejser, skal sta-
tionerne på forlangende give kvittering for beløbet til brug for de pågæl-
dende ved modtagelse af befordringsgodtgørelse fra militæretaten. 

Bestemme!. erne om fri befordring af personale, der er antaget i aspi-
rantstilling og på aspirantvi lkår, finde:- optaget i ordreserie A. 

Permanente frikort 

D er udstedes af generaldirektoratet frikort gældende indtil videre til 
s'amtlige statsbanestrækninger og -overfarter til fast ansatte håndværkere 
og arbejdsmænd, s0111 

1) har haft fast ansættelse i mindst 10 år, 
2) er fyldt 35 år og 
3) har udført tilfredsstillende tjeneste. 

Ansatte, som herefter kan få kort udstedt, indsender ad tjenstlig vej 
til generaldirektoratet andragende derom på formular A 848, som ved-
lægges et stamkort af samme art som de, der anvendes til betalte abonne-
mentskort, men med n avnerubrikkcn udfyldt således, at 

første linie indeholder ansøgerens tjenestestilling, 
anden ,, ,. ,, navn med samtlige forbogstaver 

og tredie " egenhændige underskrift. 
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Stamkortet købes på en statsbanesLation eller i cl af latsbanerncs rejse-
bureauer. Ved bestillingen skal der ti.I Ia,;tgørcL-;e på kort.et afleveres et 
tydeligt og vellignende fotografi af den pågældende i civil dragL uden 
hovedbeklædning. Fotografiets størrelse ska.l være ca. 3,2 cm på hver led. 

Ved udfærdigelsen af sådanne stamkort bedes dog iagttaget, at kortet 
anbringes så langt inde i mappens højre lomme, at der af hen. yn til over-
fa ldets tillukning bliver en fri . vejekant på 1½ - 2 mm. 

Det er indehaverens pligt at sørge for, at et frikort indsendes ti l om-
bytning (bilagt nyt stamkort), så snart den på kortet anførte stillingsbcteg-
nel,;e måtte blive ændret, kortet måtte blive makuleret, eller fotografiet ikke 
mere passer med vedkommendes udseende, og det pålægges de foresatte 
at fore tilsyn med, at dette overholdes. 

Det pålægges enhver ansat, for hvem et frikort, gældende indtil videre 
er udstedt, at forevi c dette for sin nærmeste foresatte i løbet af første hal\'-
del af hvert års januar måned. 

Den pågældende foresatte skal nøje have sin opmærk. om hed henvendt 
på, h,·orvidt der tiltrænges fornyelse a.f de forskellige kort, samt om foto-
grafiet endnu svarer til vedkommendci udseende, og han ::;kal på.-;e, at 
forevisning finder sted. 

Makulerede kort og kort, som ikke er forsynede med vellignende foto-
grafi, indsendes ad tjen tlig ,·ej til generaldirekto ra tet under vedla:ggcll-e 
a( nYt stamkort. 

Såfremt et frikort bortkommer, skal den pågældende ansat.te snarest 
muligt anmelde dette for generaldirektoratet henholdsvis distriktet. D et skal 
i anmeldelsen anfores, hvad den pågældende har foretaget sig i anledn ing-
af bortkomsten, herunder om den sted lige politiovrighed er underrettet. 
Ved rnrig borlkomsL af frikort skal der betales en Statsbanepersonalet. 

ygckasse tilfaldende bøde af 25 kr. 
Duplikat af et bort.kommet permanent friko rt vil først kunne udstedes 

3 måneder efter den dag, anmeldelsen er modtaget i generaldirektorat.et. 
Tabes også duplikat af et permanent frikort, må den foran nævnte: bød\· 
betale: , hvorhos den pågældende ansatte, , åfremt særlige grunde ikke kan 
anføres, fortaber sin adgang til frikort, hvorefter fripas for ham kun kan 
11dfærdiges efter nærmere bel-temmeL..,e af g-eneraldirektoratet. 

.. , • .! 19.:> 7 
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Skovkort 

Til rejser på 2. klasse i tiden 1. maj-30. september over stræknin-

b b 
Rungsted K yst 

gerne Københavns y ane- Holte og København L--Farum 

udstedes der skovkort til alle i København ( d v s i Kobenhavn, Frederiks-
berg, Hvidovre, Rødovre og Gladsakse samt de på Amager beliggende 
kommw1er) og på strækningen derfra til Rungsted Kyst, Holte og Farum 
bosiddende, timelønnede fasL ansatte, som har haft adgang til fuld person-
lig fribefordring i 10 år, eller som er fyldt 35 år. li'oruden til de pågæl- 1 
dende selv - for så vidt de ikke har permanent frikort - udstedes der 
skovkort til de pågældendes hustruer og familiefripasberettigede børn. An-
sattes ikke hjemmeværende, men familiefripasberettigede pårørende, som 
bor i K øbenhavn eller på strækningen derfra til Rungsted Kyst, Holte 
eller Farum, kan på tilsvarende måde få udstedt skovkort. 

Ansatte, som er bosiddende i København, men som under bevarelsen 
af deres lejlighed der i en del af sommerhalvåret helt eller delvis bor i 
sommerlejlighed uden for København, kan efter ønske få udstedt fripas til 
skovrejser ( eventuelt skovko1t) efter de almindelige regler, men kan i så 
fald ikke derudover få udstedt torvefripas eller skolekort til rejser fra det 
midlertidige opholdssted. 

Skovkort fremstilles som indstikskort til benyttelse i forbindelse med 
stamkort af samme art som de, der anvendes til betalte abonnementskort. 
Indstikskorlene udstedes for det. under distriktet hørende personale af 1. di-
strikt og i øvrigt af generaldirektoratet, i alle tilfælde kun efter andragende 
på formular A 843, der skal indsendes senest den 15. marts og må inde-
holde oplysning om udstedelsessted og nummer på det stamkort, i forbin-
delse med hvilket skovkortet skal benyttes. 

Ved bortkomst af skovkort gælder de samme regler som ved bort-
komst af pe1111anente kort. Ved bortkomst af kortet mister den pågæl-
dende adgang til fribefordring på skovrejser resten a( vedkommende som-
mer, idet der ikke udstedes duplikatlcort, hvorhos der skal betales en bøde 
af 10 kr, der tilfalder Statsbanepersonalets Sygekasse. 

Andre kort til personalet 

Af generaldirektoratet, henJ10ldsvis af vedkommende distrikt, udstede., 
der fril<ort for ansatte til brug på tjenesterejser samt frikort til ansatte, 
der har fået tilladelse til al bo uden for tjenestestedet (boligkort) . Frikort 
til boligrejser fremstilles som indstikskort til benyttelse i forbindelse med 
stamkort af samme art som de, der anvendes til betalte abonnementskort. 
Til ansøgning om boligkort benyttes formular A 84·3. 

Ved bortkomst gælder de samme regler som ved bortkomst af perma-
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neote kort, idet duplikat dog efter omstændighederne kan udstedes tid-
ligere end 3 måneder efter bortkomsten, medens bøden kan nedsættes til 

I 10 kr. 
Fripas 

Fripas til personalet udstedes for maskintjenestens personale af over-
maskiningeniøren - eller under hans ansva r af den nærmest underord-
nede, som han bem)'ndiger dertil - eller af lokomotivmesteren eller, hvor 
ingen sådan findes, af den pågældende station, og for værkstedspersonalet 
af værkstedschefen, henJ1oldsvis afdclingsingeniorcn i Nyborg. 

U nder tjenestefrihed og tjenesterejser kan - mod forevisning af orlovs-
bevis eller aflevering af en rekvisition fra den ifølge foranstående til fripas-
udstedelse berettigede - fripas udfærdiges af en hvilken som helst station 
uden for den ansattes faste opholdssted. Kan denne rekvisition ikke skaffes 
til veje i tilfælde, hvor foretagelse a ( en tjenesterejse er påtrængende nød-
vendig, bør den station, hvor den ansatte opholder sig, udfærdige et fripas 
for ham mod en skriftlig eller, når forholdene lægger hindringer i vejen 
herfor ( f eks på grund af mangel på tid), mundtlig begæring fra ham selv. 
Ligeledes kan den sration, hvor en udstationeret ansat opholder sig, ud-
færdige fripas for ham mod hans egen skriftlige, eventuelt mundtlige be-
gæring. 

Ethvert fripas skal udfærdiges lydende på en bestemt navngiven per-
son med angivelse af ved.kommendes tjenestestilling. Den pågældende skal 
i fripasset betegnes så nøje, om fornødent ved fornavn, at forveksling med 
nogen af samme efternavn ikke kan finde sted. fra denne regel kan der 
ved tjenesterejser gøres undtagelse med værkstedsarbejdere, når et større 
antal følges ad fra en station til en anden. I så fald kan fripasset udfær-
diges således: ,,6 værkc;tedsarbejdere". 

Fripasset kan kun udfærdiges for en enkelt rejse imellem to bestemt 
opgivne stationer og eventuelt tilbage. Henrejsen skal tiltrædes på den i 
fripasset anførte dag. Benyttes fripasset til tilbagerejse, skal rejsen være 
tilendebragt senest på den for tilbagerejsen anførte dag . .Efter denne dag 
er fripasset ugyldigt. Skal det ikke have gyldighed til tilbagerejse, over-
streges ved udfærdigelsen rubrikken Ior tilbagerejse. Gyldighedsfristen for 
tilbagerejsen er ikke bundet til nogen bestemt tid. Rejsen må kun afbry-
des undervejs, når fripasset har påtegning herom, eller hvis fripasset på-
tegnes på den station, hvor a fbrydelsen sker. Fripas til rejser i tjenstlige 
anliggender skal påtegnes "Tjenesterejse" . 

D a timelønnet personale, der ikke har været fast ansat rnu1dst et år, 
ikke har ret til fri beforclring på indenlandske privatbaner, skal fripas for 
dette personale Iors)'nes med påtegning "Indehaveren har ikke adgang til 
fri.befordring på priva tbaner" . 

20h 1957 296 
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Fribefordring af personalets pårørende 

Almindelig famiJiefribefordring 

Alle timelønnede fast ansatte ved tatc;bancrne har fribefordring på 
2. klasse for deres hustruer og børn således, at de inden 1. april 1912 j 
ansatte får 18 og de den 1. april 1912 og senere ansatte får I 2 familie-
fripas (hen- og tilbagerejse) årlig. 

Familiefribefordring tilstås også i den tid for hvilken der efter den 
pågældende ansattes død udbetales hans enke eller børn efterind tægt. Der-
imod har ansatte, der er trådt uden for nummer, ikke adgan11; til familie-
fri befordring. 

Udtrykket "barn" i samtlige fribefordringsbcstemmelser omfatter i al-
mindelighed kun børn indtil disses fyldte 18. ru·, såvel hjemnlC\·ærende 
som børn, der er anbragt uden for hjemmet. Det omfatter også adopti\·-
børn, men ikke plejebørn. I tilfælde, hvor børn over 18 år helt eller i 
det væsentlige er under forældrenes forsorg i eller uden for hjemmet ( dog 
ikke under indkaldelse til militærtjeneste) , kan der indrømme<; adgang ti l 
at lade fribefordringen omfatte også disse børn efter følgende regler: 

Andragende om lilladelse til benyttelse af familiefripas for horn over 
18 år ( til hvilket andragende formular A 818 skal benyttes) skal ad 
tjens tlig vej indsendes til generaldirektoratet henholdsvis til distriktet og 
indeholde de i formularen begærede oplysninger. 

Tilladelse meddeles i almindelighed kun indtil barnets fyldte 25. år 
og er betinget af, at \·edkommencle barns indta:gt ( pengeindtægt og natu-
ralydelser) ikke overstiger et beløb, der svarer til 1900 kr om året. Ved 
beregning af værdien af naturalydelser ved ophold uden for hjemmet an-
sættes kost til 760 kr og logi til 190 kr årlig. 

Såfremt der ønskes tilladelse til udstedelse af familiefri pas for børn 
efter det fyldte 25. år, må andragende herom fremsendes til generaldirek-
toratet. Sådan tilladelse \'il kun undtagelse. \iS blive givet og kun i tilfælde, 
hvor det drejer sig om: 

~111:! l9'i i 29i 
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1) børn, der er kronisk syge, 
2 ) born, hvis uddannelse er p åbegyndt inden det 25 . år, men endnu I 

ikke er endt, samt 
:3) døtre, der uden egentlig løn er hjemmeværende som hjælp for en 

svagelig husmoder eller i dennes sted. 

Den givne tilladelse skal, hver gang fripas for den pågældende ønskes 
udstedt, forevises for fripasudstcderen, der så vidt muligt "kal kontrollere, 
at de anførte betingelser for meddelcl e af tilladelse er til stede. 

Tilladelsen gælder inden for den i tillade! en anførte gyldighedstid kun, 
å længe den foranforte indtægtsgrænse ikke overskrides, eller - for så I 

vidt angår børn over 25 år - så længe de til grund for tilladelsen i an-
dragendet anførte forhold uforandret er Lil stede. 

Tilladelsen ophorcr dog i alle ti!Iælde at have gyldighed senest 3 år 
efter udstedelsen. 

Såfremt en tilladelse ikke længere ønskes benyttet eller er ophørt at 
være gyldig, skal den strakc: a fleveres Lil pågældende fripa~udsteder Li] 
indsendelse til den m yndighed, der har udstedt den. 

Fripas ene til almindelig fam ilicfribcfordring udstedes til fællesklasse. 
Adgang Lil bcfordri11g i højere kla~se kan erholdes ved tilkøb efter de al-
mindelig gældende regler. ( Om adgang til lyntog, se side 71) . I 

D er må til cen familie - selv om både ma nden og hustruen er ansat 
,·cd Statsbanerne - kun udstedes 18, henholdsvi 12, familiefripas om 
året ( 18 i de tilfælde, hvor en af ægtefællerne eller de begge er ansat 
inden 1. april 1912). 

Fripassene· antal beregne efter et kalenderår. De i et år mulig ikke 
benyttede fripas kan ikke overføres til at gælde for det folgende år, lige-
som. der ikke kan benyttes fripas udover antallet mod afskrivning a f fripas 
vedrorende et senere år. 

Born mellem 4 og 12 år regnes for halve personer og betegnes som 
sådanne. 

I tilfælde af separation skal den pågældende ansatte straks under ved-
læggelse af en genpa rt af separationsbevillingen til lille den fripasudste-
dende myndighed meddelelse om separationen samt om, hvilke børn der 
forbliver hos hustruen. 

f1ipas til en anf:ats fraseparerede eller ikke med ham samlevende I 
hu. tru og de hos hende boende fællesbørn m å kun udstedes, når vedkom-
mende ansattes skriftlige samtykke foreligger. 

D a retten til fribefordring ved et ægteskabs opløsning bortfalder 
såvel for den ansattes fraskilte hustru mm for de hos hende forblevne 
børn, skal der i tilfælde af skilsmisse straks tilstilles den fripas-
udstedende myndighed meddelelse herom, vedlagt en genpart af skils-
missebevillingen eller -dommen samt en fortegnelse over de born, der for-
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bliver hos manden, for så vidt dette ikke fremgår af bevillingen eller 
dommen. 

Retten til fam.i.liefribcfordring bortfalder med dagen for den ansattes 
afsked, henholdsvis med efterindtægtsperiodens ophør. Familiefripas, der 
måtte \'ære udstedt uden fornøden hensyntagen hertil, taber følgelig deres 
gyldighed ved disse tidspunkter og må derefter ikke benyttes . 

Familiefripa;; udsted~ på blanketlcr, c.lcr er påtrykt "Familiefripas" . 
De udstedes for de forskellige ka tegorier af personale efter samme regler 
som fora n anfon for almindelige fripas ti.I personalet. 

Familiefripas til born, der umler forældrenes forsorg er anbragt uden 
for hjemmel, udstedes af den myndighed, hvem sådan udstedelse ville 
h a\'e påJw iJet, hvis barnet havde opholdt sig i hjemmet. 

Tilladelse til udstedelse af fami liefripas andre steder end tjenestestedet 
søges ho~ generaldirektoratet (henholcl~vis vedkommende distrikt ). 

Familiefripas for børn skal altid indeholde oplysning om det pågæl-
dende barns alder og - når barnet er o,·er 18 år - tilladelsens nummer. 

Som almindelig regel gælder, at familiefripas kun må udstedes med 
gyldighed over den eller de rejseveje, O\'er hvilke betalende rejsende kan 
få direkte biJlet mellem de pågældende Lo stationer. På anmodning vil 
fripasset dog også kunne udstede~ gyldigt over sådanne andre ruter, over 
hvilke en betalende rejsende ved losning af omvejsbillet ville kunne foretage 
rejsen mellem de pågældende stationer på en direkte billet. Er udstederen 
af fripas-el i t,·ivl om, lworvidt en ønsket ru te er LiJladt eller ej, kan op-
lysning søges hos den lokale sta tion og h vis bestemt besked ikke kan fås, 
må der udøves et fornuftigt skøn, hvorved bemærkes, at cl familiefripas 
under ingen omstændigheder må udstede sålede. , a t det på en del af 
hen- eller tilbagerejsen kan benyttes i tilbagegående retning eller mere 
end een gang over samme delstrækning. Udstedes cl fripas med gyldighed 
over en længere rute end den korteste, skal rejsevejen eller rejsevejene 
angives i fripasset. Dog gælder fripas, som omfatter strækningen Hcl-
lerup- Snckkerstcn, både ad Nord- og Kystbanen uden særlig rutebe-
tegnelse, og fripas, der omfatter strækningen Roskilde- Aarhus, gælder 
såvel over Fredericia som over Kalundborg uden særlig ruteangivelse. 
På anmodnin~ kan der af udstederen påtegnes fripasset tilladelse 
for den påga::ldcndc til at foretage rejseafbrydelse ( udstigning) 1 
gang på hcnrcj en og l gang på tilbagerejsen på en bestemt an-
given station på rejsevejen . På fripas, der ikke har påtegning om 
rejseafbrydelse, må sådan kun ske på betingelse af, at fripasset 

:n 
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påtegnes på den sLaLion, h rnr afbrydelsen ker. Familiefripas må som 
regel ikke udstedes med gylrughed ud over den sLation, h vor den pågæl-
dende fripasberettigede bor. I enkelte lilfælde, hvor rejse ud over denne 
station på et fripas er ønskelig, f. eks. under hensyn til togforbindelser, 
midlertidigt ophold uden for hjemstedet el. I., kan fripasset dog udstedes 
med gyldighed til en sådan rejse, hvorimod ansatte, der ønsker en større 
part af deres familiefripas udstedt med sådan gyldighed, må fremsende 
motiveret andragende om ti lladelse hertil til vedkommende distrikt, hen-
holdsvis afdeling. 

Udrejsen på et fripas skal altid påbegyndes på den station, som er 
anført som afrejse:;tation , og skal tiltrædes på den i fripasset anfør te dag 
for henrejse. T ilbagerejsen på et fripas skal være t ilendebragt senesL på 
den for tilbagerejsen anforte dag. Et fripas til hen- og tilbagerejse kan 
udstedes med gyldighed til tilbagerej e i indtil 2 måneder fra h enrejse-
dagen. 

Familiefripas skal klippes efler de derom givne bestemmelser ved både 
hen- og tilbagerejsens påbegyndelse samt for så vidt fripasset har påteg-
ning om udstigning, tillige ved fortsættelse af rejsen efter dennes afbrydelse 
på udstigning_ tationen. In de haver e n af fripasset s k a l 
s e I v p a s e p å, at d e n f o r e s k r e v n e k 1 i p n i n g a f f r i-
p a s s e t f i n cl e r s t e d. 

U dstederen af fripa..c;sene skal føre kontrol med, a t det årlige antal af 
18 henholdsvis 12 fami liefripas ikke overskrides. D e a n sa tte e r dog 
. e I v p e r s o n I i g a n s v a r 1 i g e f o r, a t d e t t i 11 a d t e a n t a l 
fa mi 1 i ef ri p as ikke oversk ride s. Værruen af for meget for-
brugte familiefripas skal uvægerlig tilsvares. 

Når en ansat forflytte~, skal han tilvejebringe et bevis for, hvor mange I 
familie.fripas h an har fået udfærdiget i den forløbne tid a f året. Dette 
bevis afleveres til den, til h vem han fremtidig skal henvende sig 0111 ucl-
sLedelse af familiefripas, og indsendes af sidstnævnte til Kontrolkonloret. 
Vedkommende er beretl iget til a t n ægte at udfærdige familiefripas, når 
et sådant bevis ikke afleveres. 

Skov- og søbaderejser. 
Når forholdene tillader det, tilstås der i tiden ] . maj-30. september 

timelønnede fasl ansatte ubegrænset adgang til fribefordring for deres 
hustruer og børn 

Rungsted K yst 
på strækningerne K øbenhavns Bybane- Holte 

og K øbenhavn L-Farum (skovrejser) 
dog under h en yntagen t il den side 71 anforte begrænsning. D er ud Ledes 
i det side 60 a nævnte omfang frikort og til andre ansattes p å rørende 
fripas t il disse rejsesr. 

Ansatte, der ikke kan henytte sig af ordningen i K øbenhavns nærtrafik, 
kan i samme tidsrum for derc hustruer og børn få udstedt et ubegrænset 
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antal fripas til rejser til søbade inden for rimelige afstande. Det fastsættes 
af distriktet ( henhold~vis generaldirektoratet) , hvilken eller !1Yi!ke sta tioner 
der for hvert enkelt sted kan komme i betragtning. 

Fripas til skovrejser må kun udstedes på særlige fripasblanketter med 
påtryk om den side 7 l givne begrænsning i benyttelsen og som hovedregel 
overensstemmende med de for almindelige fripas givne regler. Ansatte ( og 
deres på rørende ), der bar bopæl ved sta tioner, fra hvilke der kan udstedes 
fripas til . øbadcrej ·er, kan ikke få udstedt fripas til kou ejser. 

F ripas til ~obaderejscr udstedes på a lmindelige fripasbla nketter, som 
påskrives "Sobadercjse' . Fripassene, der ikke må udstedes med gyldighed 
ud over 30. september, må ikke bære påtegning om udstigning eller ,·cd 
tilkob gøre gyldige til en anden eller længere strækning end den bevilgede. 

F rip,L~ for børn til skov- og sobaderej~er skal indeholde oplysning om 
det pågældende barns a lder og - når barnet er o,·cr ] 8 å r - tilladelsen 
nLUnmer. 

Sobadcfripas ud tedc:-: a f det kontor eller den sta tion, ~om udsteder 
familiefripas for den pågældende tjenestemand. 

Foreningsudflugter. 
Når de IorhanclJingsbcretligede organisationer, underafdelinger af dis~c 

eller andre foreninger, som ~tår åbne for alt fast ansat statsbanepersonale, 
som f. eks .. ,D anske Jernbaner Afholdssclskab" og "Kristelig Sammcnslul-
ning for Jernbanemænd", foretager samlede udflugter over S tatsbanerne 
med et ston e antal del tagere, kan der gives tilladelse til, a t fripassene for 
ansa llcs familier ikke medregnes i del ,·edkommendc tilståcde å rlige antal 
fa miliefripas, lige~om der kan indrommcs ekstra fribefordring for pensio-
nister, deres hu truer og børn samt for aspiranter og deres hustruer, når 
pensionisterne henholdsvis aspiranterne er medlemmer af den pågældende 
forening. 

Alle fripas til foreningsudf!ugter udstedes til fællesklasse, men kan gøre 
gyldige til højere klasse , ·ed tilkøb efter de almindelig gældende regler. 

Fripas for de ansatte~ familier samt for aspiranter (og deres hustruer ) 
til forening ·udflugter udstedes på f amiliefri pasblankelter. 

Fripas for børn skal indeholde oplysning om det pågældende barns 
aldlcr og - når barnet er over 18 år - Lilladelscns nummer. 

rår famili efripas onskes udsted t iil foreningsuclflugtcr skal ansøg-
ning om fritagelse for at få disse fripas medregnet i del årlige antal 
forud og i betimelig tid indsende:-- Lil generaldirektora tet (henholds-
vis distriktet ) . Når tilladelsen er givet, skal foreningen ved at påtrykke 
sit stempel på fripa~sene attestere, at disse er benyttet t il del-
tagelse i udflugten. Fripassene må ikke indsamles af det billet-
terende personale, men skal a.f vedkommende ansatte afleveres til fri-
pasuclstederen, som indsender dem vedhæftet f ripa~fortegnelsen efter 
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på denne at have tilføjet bemærkning om, at de ikke medregnes i det 
årlige antal. Safremt et familiefripas ikke indkommer til kontrolkontoret 
forsynet med foreningens stempel, vil det blive medregnet i det årlige antal. 

Torverejser 
Timelønnede fast ansatte har, når de er bosat på landet, ret til 4 fripas 

(hen- og tilbagerejse) om måneden for medlemmer af deres husstand, 
herunder husassistenter, til rejser til nærmeste købstad (torverejser) . Disse 
fripas er kun gyldige til hjemrejse samme eller næste dag og kun gyldige I 
til 2. klasse, og de kan ikke ved tilkøb gøres gyldige til højere klasse. 

Ansatte, der af vedkommende myndighed får tilladelse til at bo på 
landet uden for tjenestestedet, kan få udstedt torvefripas. 

Der fastsættes følgende regler for udstedelse og benyttelse af torve-
fripas: 

1. Ansatte, boende nord og vest for København indtil Rungsted Kyst, 
Allerød, Maaløv og Hedehusene (incl. ) kan uden særlig ansøg-
ning herom benytte København som torveby (men da ikke tillige 
en anden, nærmere liggende købstad) . Torvefripassene udstedes til 
Københavns Bybane. 

2. Ansatte, der har bopæl i nærheden af Hellerup, Valby, Langgade, 
Peter Bangsvej, Vanløse, Jyllingevej, Islev, Husum eller Hvidovre 
stationer, kan få udstedt torvefripas fra disse stationer til Køben-
havns Bybane. Fra andre stationer på Københavns Bybane kan 
der ikke udstedes torvefripas. 

3. I alle andre tilfælde skal torvefripas udstedes til nærmeste købstad 
( regnet efter tarifkilometerafstanden), medmindre tilladelse til at 
benytte en anden by, når særlige stedlige eller personlige forhold 
taler derfor, måtte være givet af vedkommende distrikt henholdsvis 
generaldirektoratet. Om sådan tilladelse underrettes kontrolkonto-
ret i hvert enkelt tilfælde. Hvor to købstæder ligger i samme tarif-
afstand, kan de benyttes alternativt. 

Benytter en ;:uisat i en måned mere end det tilståede antal torvefripas, 
henregnes det overskydende antal til de almindelige familiefripas, med-
mindre der samtidig med fripasfortegnelsen indsendes ubrugte billetter 
svarende til prisen for disse rejser. 

Fripas til torverejser udstedes af den san1me myndighed, som kan 
udstede familiefripas til den pågældende, og udfærdiges på særlige blan-
ketter, der er påtrykt "Torvefripas". Såfremt fripassene er udstedt på 
andre blanketter, vil de blive afskrevet som familiefripas, eller der vil -
for så vidt den pågældende ikke har ret til sådanne - blive gjort tilsvar 
gældende. 
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Skolerejser o 1 
I Timelønnede fast ansatte har fribefordring på 2. klas.se for deres børn 

Lil egentlige skolerejser og rejser i anledning af konfirmationsforberedelse. 
Denne fribefordring kan ikke ved tilkøb anvendes til rejse på højere klasse. 
Fribefordring til skolerejser gives kun, hvor der er tale om dag 1 i g e rejser 
mellem hjem og skole. 

j Timelønnede fast ansatte kan få udstedt abonnementskort til 2. klas.se 
til halv takstmæssig betaling for deres børn til rejser i anledning af ud-
dannelse i enkelte fag. 

Fribefordring til skolerejser for ansattes børn gives i form af særlige 
frikort, skolekort, og tilstås kun til rejser i anledning af almindelig skole-
gang ( altså f eks i hvert fald ikke ud over evt studentereksamen) . Fri-
befordringen tilstås i almindelighed kun indtil børnenes fyldte 16. år, 
hvorfor andragender herom, der skal indsendes til generaldirektoratet 
(henholdsvis til distriktet) , udfærdiget på formular m A 843 og vedlagt 
fotografi, ca 3,2X3,2 cm, visende den pågældende uden hovedbeklædning, 
skal indeholde oplysning om børnenes fødselsår og -dag. Ønskes fribefor-
dring til skolerejser for børn over 16 år, skal andragendet være bilagt 
attest fra skolen med oplysning om, hvor længe skolegangen vil vare. 

Andragende om fribefordring i anledning af konfirmationsforberedelse 
skrives på almindeligt papir og indsendes til generaldirektoratet (hen-
holdsvis distriktet), bilagt attest fra vedkommende præst med oplysning 
om varigheden af forberedelsen. 

Andragende om kort til halv pris Lil rejser i anledning af uddannelse 
i enkelte fag skrives på almindeligt papir og indsendes i betimelig tid til 
generaldirektoratet med oplysning om barnets navn, iødselsår og -dag, 
den dalo, fra hvilken kortet ønskes, samt nummer og udleveringssted for 
det stamkort, som skal benyttes til kortet. Andragendet må vedlægges lære-
kontrakt, eventuelt attest fra lærestedet angående uddannelsen og dens 
varighed med oplysning om den eventuelle indtægt (såvel pengeindtægt 
som naturalydelser ) . 

Flytterejser 
Personalet har fribefordring for deres hus.stand i tilfælde af ansættelse 

( eller antagelse i aspi.rantstill.ing), forflyttelse og afsked (flytterejser). 
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Fribefordring i anledning af ansættelse, forflyttelse eller afskedigelse 
gives til den statsbanestation, der ligger nærmest ved den nye bolig. 

Fripassene kan foruden den pågældendes hustru og børn tillige om-
fatte tjenestefolk, slægtninge eller andre, der uden at betale for sig har fast 
ophold hos vedkommende ansatte. 

Fripas til husstand i anledning af ansættelse eller afskedigelse udstedes 
af den myndighed, der ansætter eller afskediger vedkommende. I tilfælde 
af forflyttelse udstedes de fornødne fripas af den station, hvorfra flytningen 
sker. 

Fripas til flytterejser udfærdiges på blanketter til almindelige fripas 
for personalet. På fripasset gøres der vedtegning om, at det er udstedt i 
anledning af forflyttelse, henholdsvis ansættelse eller afskedigelse. 

Der kan i tilfælde af uansøgt forflyttelse og forflyttelse i anledning 
af forfremmelse tillige udstedes eet flyttefripas for at give den ansattes 
ægtefælle lejlighed til på det nye tjenestested at finde passende bolig eller 
besigtige den nye bolig. 

Også dette fripas udfærdiges på blanketter til almindelige fripas for 
personalet og gives vedtegning om forflyttelsens art. 

Sygerejser 
De til hjælp af Statsbanepersonalets Sygekasse berettigede personer 

har fribefordring på sygerejser. Fribefordringen gælder til den klasse, i 
hvilken den pågældende ansatte selv har (har haft) fribefordring, adgang 
til befordring i højere klasse kan erhverves ved tilkøb efter de almindelig 
gældende regler. 

· Sygefripas kan af de normale fripasudstedelsessteder uden særlig til-
ladelse udfærdiges for medlemmer af Statsbanepersonalets Sygekasse og 
deres til sygehjælp fra denne sygekasse berettigede husstand for at fore-
tage rejse i følgende anledning: 

konsultation hos jernbanelæge, anmeldt privatlæge eller af sygekassen 
fastansat speciallæge, 

indlæggelse samt fremstilling til undersøgelse eller behandling på syge-
hus, sanatorium el lign efter jernbanelægens eller vedkommende privat• 
læges ordre (herunder også Folkekuranstalten ved Hald, Finseninstituttet, 
radiumstationerne samt de under samfundet og hjemmet for vanføre 
hørende ortopædiske hospitaler og ambulatorier), 

undersøgelse eller behandling, som er foreskrevet af invalideforsikrings-
fonden eller invalideforsikringsretten ( må dokumenteres overfor' fripas• 
udstederen) , ?g 

behandling hos tandlæge i nærmeste købstad for sygekassens medlem-
mer, som er bosat på landet, hvor tandlæge ikke findes. 
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U dst~del~e af sygef rip_a~ i alle andre ti1/ælde, herunder til sygebesøg 

hos hosp1talsmdlagte familiemedlemmer, m a kun ske efter indhentet til-
l~delse _hos gener'!1dir~ktoratet henholdsvis distriktet. I ansøgninger om 
sadan tilladelse ma altid anføres ansøgerens medlemsnummer i Statsbane-
personalets Sygekasse. 

An~atte m fl, der ikke_ er me~e~mer Statsb~nepersonalets Sygekasse, 
nyder ikke_ godt af den saledes t~l~taede fnbefordrmg. Sygefripas kan ikke 
udstedes til medl~mmer af !az:rnhe°:, der ikke er berettiget til hjælp fra 
sygekassen, og altsa f eks heller ikke til sygebesøg hos børn over 15 år. 

Enhver, der har fået udstedt sygefripas i anledning af lægebehandling, 
er forpligtet til ved besøget hos lægen at anmode denne om at påtegne 
fripasset med sit navn, hvilket lægerne er opfordret til at gøre, for så vidt 
der ikke for dem måtte være grund til at antage, at misbrug har fundet 
sted. Er dette tilfældet, vil det blive bemærket på fripac;set, hvorefter der 
·vil blive gjort ansvar gældende over for vedkommende. Ved al anden 
benyttelse af sygefripas skal tilsvarende påtegning skaffes fra den, der har 
behandlet den pågældende, eller som kan kontrollere det stedfundne besøg. 

Sygefripassene indsamles ikke af det billetterende personale, men til-
bageleveres efter at være klippet til ihændehaveren og skal af denne af-
leveres til den, der har udfærdiget det. Finder denne aflevering ikke sted, 
vil fripasset, for så vidt det er udstedt for et medlem af de til familiefripas 
berettigedes husstand, blive regnet for almindeligt familiefripas og afskrevet 
den pågældende som sådant; i andre tilfælde vil den pågældende blive 
tilpligtet at tilsvare fripassets værdi 

D et påhviler den fripasudstedende at påse, at de tilbageleverede syge-
fripas er forsynet med behørig besøgs-påtegning. 

Når medlemmer af Statsbanepersonalets Sygekasse på grund af sygdom 
ønskes befordret uden betaling i en højere klasse end den, hvortil de ifølge 
de gældende bestemmelser har ret til at blive befordret, eller i gennem-
gående vogn ( uden for ruter, hvor sådanne løber) eller reserveret kupe, 
skal andragendet herom i betimelig tid før rejsen indsendes til general-
direktoratet ( henholdsvis til distriktet) bilagt attest fra vedkommende læge 
om nødvendigheden af en sådan befordring. Er der ikke tid til at indgive 
et sådant andragende forinden rejsen, kan befordringen kun finde sted 
mod fornøden tillægsbetaling. D er vil derefter kunne indgives andragende 
om tilbagebetaling af det erlagte beløb. Andragendet skal være bilagt læge-
erklæring om nødvendigheden af den særlige befordring samt attest fra 
den station, hvor betalingen er erlagt. D et vil i hvert enkelt tilfælde afhænge 
af de foreliggende forhold, hvorvidt andragendet kan imødekommes. 
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Fribefordring af forhenværende ansatte og deres pårørende 
Gifte pensionerede ansatte kan årlig få udstedt 15 fripas til fordeling 

mellem sig selv og hustruen enten således, at pensionisten får 12 fripas 
og hustruen 3, eller således at pensionisten får 9 og hustruen 6. Gifte an-
satte, som søger afsked, må derfor i den folgeskrivclse, som vedlægges 
ansøgningen (jfr senere side 85 ), anføre, hvorledes fripassene ønskes for-
delt, og det således trufne valg kan ikke senere ændres. I afskedsåret må 
de indtil afskedstidspunktet udstedte familiefripas og de efter dette til 
hustruen udstedte pensionistfripas tilsammen dog ikke overstige det antal 
familiefripas, som tilkom den ansatte årlig. 

Alle andre pensionister kan få 12 fripas årlig. 
En.ker efter ansatte kan få 6 fripas årlig. I det kalenderår, hvor retten 

til familiefripas ophører, gælder tilsvarende begrænsning som anført oven-
for for pensionister. 

Efter andragende til generaldirektoratet kan der gives forhenværende 
ansatte, der er afskediget efter tilskadekomst i tjenesten, og enker efter an-
satte fribefordring til skolerejser for deres børn. 

Samtlige fripas til tidligere ansatte og deres pårørende udstedes til den 
klasse, til hvilken den pågældende ansatte havde fribefordring ved sin 
afsked eller død. 

For adgang til højere klasse ved tilkøb gælder de almindelige regler. 
( Om adgang til Jyntog, se side 71) . Fri befordring til skolerejser gives dog 
kun på 2. klas.5e uden adgang til hojere klasse ved tilkøb. 

Fripassene til de i hovedstaden (København, Frederiksberg og H elle-
rup samt hele Amager) boende ud te.des for distriktspersonalets vedkom-
mende af 1. distrikt ( distriktschefens kontor) og i øvrigt af generaldirek-
toratet. Alle de i Aarhus boende pensionister får fripas ud tedt i 2. distrikt 
( distriktschefens kontor) . Andre end de i hovedstaden og Aarhus boende 
kan ved henvendelse til generaldirek~oratet henholdsvis distriktet få ud-
færdiget en legitimationskrivelse, der giver adgang til at Iå fripas udstedt 
på den station, ved hvilken de bor. 

De i betragtning kommende stationer \'il få tilsendt genpart af nævnte 
legitimationsskrivelse, der ved hver fripasudstedelse skal forevises stationen. 

Kun de stationer, der allerede har familiefripas oplagt, og som besørger 
udstedelse af sådanne fripas, kan få t ildelt nævnte fripa udstedelse. 
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Frihefordring af rejsegods. 
På tjenesterejser kan personalet uden betaling få befordret almindeligt 

rejsegods saml en cykle, for så vidt denne ønskes anvendt i tjenstligt øjemed. 
Cykler, der af ansatte, som på grund af boligmangel er nødsaget til 

at bo andet sted end tjenestestedet, medtages fra hjemstedet for at benyttes 
til hjemkørsel fra tjene. testedet til hjemstedet, betragtes som medtaget i 
tjenstligt øjemed. 

Statsbanerne påtager sig jntet amvar for bortkomst, forsinkelse eller 
beskadigelse af rejsegod. et eller cyklerne under sådan forsendelse, med-
mindre Statsbanelovens § 4 7 kan b1inges til anvendelse. 

Ved indskrivning påtegnes stamme og garantibevis "T jenesterejse" 
amt vedkommendes stilling og navn. 

Indehavere af frirejschjemlcr kan - for så vidt ikke andet fremgår 
af påtryk på frirejsehjemlen - få rejsegods ( herunder cykler ) indskrevet 
til stationer i ind- og udlandet efter de samme regler, som gælder for 
rejsende med almindelig billet. Til stationer på indenlandske privatbaner 
kan rejsegods ( og cykler) indskrives på en til overgangsstationen gyldig 
frirejsehjemrnel, når den rejsende efter de gældende bestemmelser på denne: 
overgangsstation vil kunne få frirejsehjemmel videre til bestemmelse~ 
tationen. 

I de tilfælde, hvor særlige regler kommer til anvendelse ved indskriv 
ning af rejsegods og cykler, forsyn es stamme og garantibevis med en på 
tegning om frirejseh jemlens art (,,Fripas") . 

Fribefordring af bohave. 
Ved antagelse i aspirantstilling henholdsvis ansættelse og ved afsked 

gives der af den m yndighed, der antager ( ansætter) eller afskediger ved-
kommende, fribefordring for den pågældendes bohave, jfr. dog tjeneste-
m andslovens § 967, stk. 8. 

På tilsvarende måde kan der ti lstås enken efter en afdød ansat fri-
befordring af bohave, når fl ytning finder sted snarest og i hvert fald senest 
et år efter dødsfaldet. 

Bohave kan ikke sendes fragtfrit som ekspresgods. 

Frihefordring af levnedsmidler. 
T imelønnede fast ansatte har inden for den landsdel (Sjælland-

Falster, Fyn eller J ylland1
), hvor de pågældende bor, fribefordring af 

levnedsmidler til eget brug. 
Udstationeret personale har fribcfordring af levnedsmidler fra hjem-

1 ) Samso regnes i denne forbindelse at hore til Sjælland- F :i lster. 
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stedsstationen til udkomma ndostationen samt af den tomme emballage ved 
ti lbagesendeisen. 

Denne adgang til fribefordring finder også am·endclse ved forflyttelse, 
når vedkommende foreløbig må lade -in familie bli,·e boende på det fra-
flyttede sted . 

,,Levnedsmidler" omfatter kun sådanne varer, der er bestemt til ernæ-
ring. Af fragtbrevet skal det fremgå, at varerne opfylder denne betingelse. 
Betegnelser . om " koloniah-arer'· o. l. må ikke anvendes. Le,·endc dyr kan 
.ikke forsendes fragtfrit ~om levned-,rn.idlcr; herfra undtages dog fersk fisk 
og skaldyr. For hver forsendelse af levnedsmidler udfærdiges en ekspedition 
som over andet gods med fragtbrev. For ·endelsen skal ,·ære adresseret cil 
den eller de ansatte, til hvi brug den er bestemt. For det fornødne fragt-
brev og det udfærdigelse skal betaling erlægge . . På fragtbrevet anføres : 
"Frit til eget brug" . Det indskærpe. , at disse forsendelser kun må. omfatte 
,·arer til pågældende fam ilies (familiers) eget forbrug; misbrug af denne 
ret medforer fortabeI-c af ,·edkommendes adgang til sådan fribcfordring 
og eventuelt fragttilsvar. 

Levnedsmidler bestemt til flere ansatte kan ekspederes under eet på 
eel fragtbrev, adresseret til een an at. Det er en betingelse herfor, at den, 
ti l h,·em fragtbrevet adresseres, er i besiddelse af en i dette ojemed forud 
erhvervet skriftlig tilladelse fra d istriktet, henholdsvis værkstedschefen. 
Denne tilladelse, der til enhver tid kan tilbagetages, skal i h vert enkelt 
tilfælde forevi e for modtagelsesstationen, og adressaten skal samtidig til 
denne station afgive en skriftlig erklæring om, at de sendte levnedsmidler 
udelukkende er til brug for fast ansatte. . 

Levnedsmidler må ikke ekspederes fragtfrit som ekspresgods, og der kan 
ikke tegnes interesse i a flevering for sådanne forsendcl. er. 

Fragtfri forsendelser, der er ekspederet til stationer, hvorfra tilbringn.ing 
af gods finder sted, tilbringes modtageren efter de almi ndelig gældende 
regler. K orelønnen skal udredes af modtageren. 

Levnedsmidler, som til brug for en an at sendes fra en anden landsdel 
end den, i hvilken han bor, kan ek ·pederes fra afsendelses- til bestemmelses-
stationen med fragtberegning efter de almindelige regler for strækningen 
fra afgangsstationen ti l overgangssta tionen ti l den pågældende landsdel og 
fragtfrit for strækningen derfra Lil bestemmelse!! tationen . 

Fribefordring af lig. 
Der kan t ilstås fribcfordring af lig, når det drejer sig om personalet, 

dets hustruer eller familiefripas-berettigede børn samt om pensionerede 
ansatte. Andragendet herom indsendes for distriktspcrsonalcts vedkom-
mende Lil distriktet og i ovrigt til generaldirektoratet. 
1/1 1953 '.!30 
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Begrænsninger i fri befordringen 
l. I Københavns nærtrafik t il Rungsted Kyst, H olte, Ballerup og Ros-

kilde bør s tat s b a n e rn es p e r so n a l e o g dere s p å r ø rende 
sa mt a n s at te ,. e cl p ri va t b a n e r n e med friJ"ejsehjemmel give 
betalende rejsende fortrinsret til . iddepladser, når der er eller opstår mangel 
på sådanne. Endvidere bør disse frirej ende på store udflugtsdage såvel i 
K øbenhavns nærtrafik som i det hele i Nordsjælland i størst mulig udstræk-
ning undgå ud- og hjemrejse i de timer, hvor rejsestrørnmen kulminerer. 

2. Pladsbilletter i lyntog eller andre tog om.fat tes ikke af frirejsehjem-
len . Til lyntog kan p ladsbillet ikke bestilles a f de i pkt 1 nævnte frirejsende 
tidligere end de nedenfor angivne tidspunkter: 

Kl 19 ti1 morgenlyntogene næste dag. 
,, 14 til eftermiddagslyntogene samme dag. 
1 time før togafgang til "Englænderen" . 

3. U nder .isbådstransport er enhver fri bcford1·.ing ved overfarten ude-
lukket. 

Fællesbestemmelser 
Med tmdtagelse af enkelte overordnede tjenestemænd skal alle, der har 

adgang til fribefordri ng, for at rejse Irit med statsbanernes tog, færger eller 
skibe være forsynede enten med frikort eller fri pas til den pågældende 
strækning. 

Ansatte under vognopsynstjenesten, der ledsager vogne, som befordres 
med færgerne, kan foretage sådanne rejser og dermed i forbindelse stående 
tilbagerejser med færgerne uden rejsehjemmel, når de straks efter at være 
kommet om bord melder sig til færgens fører. 

Alle på frikort eUer fripas rejsende skal uvægerlig og uopfordret fore-
vise deres rejsehjemmel for billetkontrollen. Det er forbudt de på fripas 
rejsende a t benytte mapper, hvis ydre muliggør forveksling med frikort 
eller abonnementskort til statsbanerne. 

Overladclse af frikort eller fripas t il uvedkommende eller anden grov 
misbrug medfører varig fortabelse af adgang til frirejse for såvel den an-
satte som hans familie, eventuelt fortabelse af stillingen. 

Rejsende med frirejsehjemmcl til eller fra Kolby K ås skal erlægge 
almindelig passagerafgift ti1 Kolby havn om bord på skibet. 

Når et fripas på grund af togstandsning eller lignende ikke kan benyt-
tes til rejse udstedclsesdagen eller til tilbagerejse den dag, fripasset angiver, 
kan vedkommende station give fripasset en påtegning om gyldighed til det 
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første tog, der anta.ges at kunne føres igennem til beslemmelsesstationen. 
Fripassets tekst må dog ikke forandres, og påtegningen skal underskrives 
af vedkommende stationsbestyrer. 

Rejsende med frirejsehjemmel (fripas og kort) har på de indenlandske 
sovevognsruter samt på sovevognsruterne i di.reJ...1:e forbindelse med udlan-
det adgang til sovevogne på tilsvarende måde som rejsende med betalte 
rejsehjemler. 

Fribefordring på fremmede baner mm 

Indenlandske privatbaner 
I henhold Li l overenskomst yder de indenlandske privatbaner fribefor-

dring til statsbanernes timelønnede fast ansatte, dog først efter 1 års fast 
ansættelse. Fribefordringen tilstås til 2. klasse. Som rejsehjemmel på pri-
vatban erne kan der af sta tsbanernes fripasudstede.re udiærdiges statsbane-
fripas direkte fra hjemstedsstationen til bestemmelsesstationen på pågæl-
dende privatbane. Denne beste1mnelse gælder dog ikke for Gribskovbanen, 
hvortil fripas kun udstedes af I-Iillerød station. Fripas til denne bane bør 
- især i tilfælde af kort overgangstid eller f eks under højtidstrafik -
bestilles forud ved skriftlig henvendelse til nævnte station. 

Om ind krivning af rejsegods gælder reglerne foran side 69. 

Sverige, Norge og Finland 
Frikort og fripas for ansatte ved statsbanerne og deres familie kan be-

nyttes til ( udstedes med gyldighed til) Malmo henholdsvis H a.Isingborg 
og kan til og fra Malmo benyttes såvel på færgeoverfarten K øbenhavns 
Frihavn- Malmo F som på dampskibssebka bet "Øresund"s skibe mellem 
K øbenhavn H avnegade og Malmo og på såvel svensk som dansk fartøj. 

I Stat~banernes fri.rejsehjem.ler er endvidere gyldige til Ø resunds.selskabets 
skibsru tc mellem København (H avnegade) og Halsingborg. 

1 /:; l 95i 301 
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Statsbanernes timelønnede fast ansatte vil, n år de efter det fyldte 
18. år har været uafbrudt beskæftiget i statsbanernes tjeneste i mindst 3 år 
( heri medregnet ekstraarbejdertid ) kunne tilstås fri befordring i Sverige, 
Norge og Finland. 

Der tilstås normalt kun fribefordring til to rejser årligt i hvert af de 
nævnte lande (gennemrejse medregnes ikke) . 

Rejsehjemmel i form af nordisk fr ipas udstedes for det under distrik-
terne hørende personale af vedkom mende distrikt og for andet personale 
af general.direktoratet. Nordisk fripas kan udstedes til rejse fra overgangs-
stationen ( Malmi:i, Halsingborg eller anden indrejsestation ). til enhver 
statsbanestation i Sverige, Norge og Finland, for Sveriges vedkommende 
tillige til stationer på følgende privatbaner henhørende under Svenska 
Jarnvagsfi:ireningen: 

Nora- Bcrgslags jamvag, 
N ordmark-KlaraJvens jarnvagar, 
Stockholm- Nyn as jarnvag, 
Stockholm-Roslagcns jarnvagar, 
T rafik AB Grangesberg-Oxeli:isunds jarnvagar. 

F ribefordrin gen gælder til 2. klasse. I 
For befordring i sovevogn eller i tog og vogne, hvortil pladsbillet kræ-

ves, må den herfor fastsatte afgift erlægges. 
Fribilletterne er gyldige til alle tog; dog er de respeh.-tive jernhanestyrel-

ser berettiget til under højtidstrafik og anden ekstraordinær trafik at fore-
tage indskrænkning i adgangen t il fribeford ringen med eksprestog inden for 
eget land. 

Anmodning om nordisk fripas må fremsættes skriftligt overfor distriktet 
henholdsvis generaldirektoratet senest l uge for rejsens påbegyndelse og 
må indeholde oplysning om rejseruten samt det tidsrum, indenfor hvilket 
rejsen skal finde sted. 

Om indskrivning af rejsegods gælder reglerne foran side 69. 
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Andre lande 
På færgeruterne Geclser- Warnemiinde og Gedser-Grossenbrode er 

de for de ansatte og deres familier udstedte frikort eller fripas gyldige såvel 
til de danske som til de tyske færger. 

Fri befordring i det sydlige udland kan tilstås i begrænset omfang i 
henhold til overenskomster med pågældende baner. På. Tyske Forbunds-
baner opnår timelønnet fast ansat personale først adgang til friTejsc 1 år 
efter den faste ansættelse, og der kræves derhos mindst 5 års beskæftigelse 
ved Danske Statsbaner. 

Der bevilges højst fribe(ordring en gang årlig til hver bane. Til even-
tuelle rejser herudover kan på visse baner løses billetter med 50 % ned-
sættelse, jf de efterfølgende bestemmelser. 

Til anmodning om fripas anvendes formular A 846. Formularen ud-
fyldes nøjagtigt efter fortrykket med angivelse af nøjagtig rejserute, her-
under især grænse- og overgangsstationer mel lem de forskellige befordrings-
styrelser. Ønskes fripas til ruten Hoek van Holland- Harwich, må det an-
føres, om rejsen over denne rute skal finde sted om dagen eller om natten, 
idet dag- henholdsvis natsejladsen udføres af to forskellige selskaber. 

Anmodningen forsynes af den, der bevilger ansøgeren ferie, med på-
tegning om tidsrummet for den bevilgede ferie og indsendes herefter i 
betimelig tid forud for rejsens påbegyndelse til generaldirektoratet, der 
selv udsteder fripas til en række jernba ner i Storbritannien (BR) , Belgien 
(SNCB), Tyskland (DB ), Italien (FS), Luxemburg ( CFL), Holland 
(NS), Norge (NSB ), Østrig (OBB), Sverige (SJ ), Finland (VR), Frank-
rig (SNCF), Spanien (R ENFE), Portugal (CP) og Svejts (SBB og BLS), 
med hvilke der er indgået aftale om udstedelse af internationale fripas. 
Fripas til andre baner end de her nævnte skal af generaldirektoratet rekvi-
reres hos de pågældende styrelser, hvorfor der i såda nn e ti 1-
f æ l de må re g ne s m e d e n e k s pedition s tid p å mind s t 
e n måned. 

Når adressefelterne på formularens 3. side er udfyldt, vil der blive 
tilsendt bestilleren bekræftelse på, at anmodningen er modtaget. Skulle 
sådan bekræftelse herefter udeblive, bør genpart af anmodningen snarest 
fremsendes. 

Der må ikke foretages rettelser i e1ler tilføjelser til udstedte fripas. 
Eventuelle henvendelser til fremmede baner om tilbagebetaling af be-

løb udlagt for købte billetter skal fremsendes ad tjenstlig vej. 

1/ ., 1957 302 
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Følgende baner giver ikke frirejse t il ansalte ved Darn,ke Stat ·baner: 

Svejts. 
Pilatus-Banen, 
Schollenen-Banen ( Goschenen- Andermatt), 
Visp- Zermatt- Gornergrat m v, 
Furka- Oberalp: Brig-Andcrmatt- Disentis. 

Napoli- Vesuvio, 
N apoli- Sorrento, 

Italien. 

Societa per la Ferrovia delle Dolomiti 
( Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco) . 

Frankrig. 
Le Chem.in de fer de Chamonix- Montem·crs. 

TJ1skla11d. 
Bayerische Zugspitzbahn. 

Østrig. 
Innsbrucker Verkehrsbetriebe A. G. 

(Hungerburgbahn, Patscherkofelbahn, m v), 
Salzburg-Bad Ischl ( Salzkammergutbahn). 

Nogle baner giver ikke frirejse, men udsteder billet til nedsat betaling. 
Ved rejse på internationalt fripas skal ved biUetef tersynet sammen med 

rejsehjemlen forevises et med fotografi og egenhændig underskrift forsyne(· 
legitimationsbevis (f eks politi pas) . 

Om indskrirning af rej. egods gælder reglerne foran side 69. 

Billetter til halv takst 
Med en række jernbaner i Storbrilann.icn (BR ), Belgien (SNCB) . 

T yskland (DB), lLalien (FS), Luxemburg (CFL), Holland (NS) , Norge 
(NSB), Østrig (OBB) s,·crigc (SJ ) , Finland (VR), Spanien (RENFE ), , 
Portugal (CP ) og Svejts (SBB og BLS) er der truffet aftale om ud tcdcl~e 
af billetter til halv takst for personalet og dets pårørende. 

Ordningen omfatter de til fribefordring i international forbindelse be-
rettigede ansatte og disses hustruer og famiJj.efripasberettigecle børn indtil 
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det fyldte 21. år (for børn, som er fyldt 18 år, kræves altså, at der fore-
ligger tilladelse til udstedelse af familiefripas). 

Betalingen for billetterne udgør halv ordinær enkeltbilletpris for voksen 
person for hver vej. Hen- og tilbagerejse over samme strækning kan altså 
ske for enkeltbilletpris, og et barn, som i henhold til de enkelte baners be-
stemmelser kan rejse på barnebillet til ½ pris eller derunder, opnår ikke 
yderligere nedsættelse i henhold til nærværende bestemmelser. 

Billetterne udstedes kun mod forevisning af politipas og et særligt legi-
timationskort, som udstedes af generaldirektoratet mod et udstedelsesgebyr 
på 5 kroner. 

Legitimationskortet, der udstedes med gyldighed både for den ansatte 
selv og hans eventuelle hustru og fripasberettigede børn, gælder så længe 
den pågældende er berettiget til løsning af billet til halv takst, men skal 
dog for hvert kalenderår, det skal benyttes efter udstedelsesåret, forsynes 
med et fornyelsesmærkat, som koster 3 kroner. 

I Efter afgang fra tjenesten1
) skal det snarest tilbagesendes til general-

direktoratet, ligesom det må indsendes og nyt kort eventuelt udstedes, så 
snart en af de i kortet opførte personer ikke længere har ret til at løse billet 
til halv takst. Ved billetteringen i togene skal sammen med en billet til 
halv takst forevises både legitimationskort og politipas (med fotografi ) 
til godtgørelse af berettigelsen til at rejse på halvtakstbillet. 

Billetter til halv takst til udenlandske baners strækninger kan af Danske 
Statsbaners personale her i landet kun købes i Danske Statsbaners rejse-
bureauer, men i udlandet kan billetterne (til rejse lokalt på pågældende 
bane) købes ved enhver stations billetsalg og i ubegrænset antal. Enhver 
form for misbrug af legitimationskortet eller de på dette løste billetter vil 
blive straffet strengt og i hvert fald medføre tab af enhver adgang til fri-
befordring eller befordring til nedsat takst. 

Anmodninger om udstedelse eller fornyelse af legitimationskort udfær-
diges på formular nr A 847 og indsendes ad tjenstlig vej til generaldirekto-
ratet vedlagt. politipas for det eller de familiemedlemmer, som legitimations-
kortene skal lyde på. Ved fornyelse behøver politipas dog kun medsendes, 
såfremt der samtidig skal foretages ændringer i kortet. 

Herudover udsteder dampskibsselskabet "Zeeland", som udfører dag-
sejladsen mellem Hoek van Holland og Ha,wich, billetter med 50 % ned-
sættelse mod aflevering af særlige beviser, som udstedes af generaldirekto-
ratet, når anmodning derom indsendes i betimelig tid før rejsen med 
oplysning om, hvem billetterne skal gælde for. 

1 ) Ans:itte, som afskediges med pension, vil dog kunne benytte kortet indtil 
3 måneder citer afskeden. 

1/i (956 270 
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SYGDOM OG TILSKADEKOMST 
Sygemeldinger, raskmeldinger og andre lægeerklæringer 

Ansatte, der på grund af sygdom forhindres i at udføre deres tjeneste, 
skal snarest anmelde det for den nærmeste foresatte og på forlangende 
godtgøre sygdomsforfaldet med lægeattest. J em banelægerne benytter her-
til for ansatte, som er medlem af Statsbanepersonalets Sygekasse, formular 
nr A 767, hvis bagside skal udfyldes af vedkommende ansatte, forinden 
pengehjælp kan udbetales. Andre ansatte må udfylde bagsiden af formular 
nr A 767 og sammen med denne indsende lægeattest indeholdende tilsva-
rende oplysninger, som anført på formularens forside. Anvendes de af Den 
almindelige danske Lægeforening autoriserede blanketter, skal sygemeldin-
gen med anført diagnose benyttes. 

Forevisning af kontrol eddel til sygekassen kan ikke betragtes som til-
strækkelig dokumentation, medmindre kontrolsedlen indeholder oplysning 
om diagnose. 

Kun for ekstrapersonale, som ikke under sygdom oppebærer lønning 
eller andet vederlag eller pengehjælp fra Statsbanerne, kan almindelig 
sygemelding uden diagnose anses for tilstrækkelig. Tilskadekomne ekstra-
arbejdere m å for at oppebære pengehjælp fra Statsbanerne dokumentere 
s.ygdomsforfaldet ved lægeattest med anført diagnose. 

Den sygemeldtes foresatte udfylder for ansatte, der ikke er medlem af 
Statsbanepersonalets Sygekasse, og for ekstrapersonale forsiden af formular 
nr A 767, der derefter indsendes på sædvanlig måde vedh æftet den mod-
tagne sygemelding eller eventuelt forsynet med bemærkning om forevisning I 
af kontrolseddel. 

Når ansatte efter sygemelding med lægeattest atter møder til tjeneste, 
skal der afleveres raskmelding :fra lægen. Hertil benytter jernbanelægerne 
for medlemmer af Statsbanepersonalets Sygekasse formular nr A 768. For I 
andre ansatte kan der dog ses bort fra kravet om raskmelding fra lægen, 
når datoen for sidste sygedag kan godtgøres ved kontrolseddel til sygekassen 
eller ved sygekassens dagpengeattest. I sådanne tilfælde udfylder den på-
gældendes foresatte en formular ni· A 768 og forsyner den med en be- 1 
mærkning om, at kontrolseddel til sygekassen, henholdsvis sygekassens dag-
pengeattest, er forevist eller afleveret, hvorefter den indsendes på sæd-
vanlig måde. 

Ansatte m v, der ikke er medlem af Statsbanepersonalets Sygekasse, 
skal selv afholde de eventuelle udgifter ved fremskaffelse af syge- og rask-
meldinger samt andre lægeerklæringer fra egen læge. 

:Med hensyn til de lægeerklæringer vedrørende ansattes helbreds-
tilstand, som Statsbanerne kan indhente fra jernbanelægerne, skal der 
ifudti l videre iagttages følgende: 
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Ved henvendelse lil jernbanelægerne angående sygemeldte ansatte 
skal der samtidig gives lægen oplysning om den ansattes private adresse. 

V edkommende myndighed eller embedsmand, fra hvem henvendelsen 
til jernbanelægen . ker, skal som regel sa~1tidig m eddele den pågældende 
ansatte, a t sådan henvendelse finder sted. D ette gælder navnlig, hvor det 
drejer sig om Jægeerklæringer ti l brug ved afgørelsen af spørgsmåJ, der 
er af større betyd ning for vedkommende ansatte med hensyn til hans stil-
ling ved etaten, f eks hans mulige afsked, overgang til anden stilling o 1, 
el ler om er klæringer, der indhentes, uden at den pågældende ansatte er 
vidende om, at spørgsmålet vedrørende hans helbredstilstand overhovedet 
er d raget frem ; det samme gælder ved erklæri11ger, som ønskes, når en 
sygdom varer længere tid end først angivet. Derimod er den omhandlede 
meddelelse ikke nødvendig, når det kun drejer sig om almindelige læge-
erklæringer til brug i erstatningssager o I. 

Såfremt det skønnes, at meddelelsen på grund af særlige omstændig-
heder, f eks sygdommens art, mulig simulation e I ikke vil kunne gives 
den pågældende ansatte, skal spørgsmål.et forelægges vedkommende di-
striktschef eller værkstedsch ef, og såfremt denne myndighed også skønner,. 
a t meddelelsen ikke kan gives, indhentes lægeerklæringen af nævnte myn-
dighed, der da samtidig ska l underrette jernbanelægen om grunden til, at 
erklæringen indhentes uden vedkommende ansattes vidende. 

For ansatte og ekstraarbejdere, der har været sygemeldt på grund af 
tuberkulose ( uanset dennes art) gælder, a t spørgsmålet om genoptagelse 
af tjenesten ved raskmelding skal forelægges for nævnet for helbredsbedøm-
melse i tjenestemandssager, hvorfor sådanne sager, såsnart der er udsigt ti l 
raskmelding, snarest skaJ fremsendes t il generaldirektora tet, bilagt en ud-
førlig lægeerklæring om pågældendes hele helbredstilstand og om, hvorvidt 
den pågældende kan anses for smittefri. 

Samtlige lægeerklæringer med _undtagelse af aJmindeligc syge- og rask-
meldinger samt lignende mi ndre, skematiske erklæringer skal fremsendes 
som fortrolige skrivelser. 

Såfremt nogen1 der er beskæftiget med udvendig sikkerhedstjeneste, bli-
ver vidende om, at han lider af n atteblindhed ( uforh oldsmæssig nedsat 
elJer helt ophævet synsevne i tusmørke eller om nallcn ) skal han uopholdelig 
indsende indberetning herom. 

3/JO 1955 267 
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Tilskadekomst. 
Ind beretning. 

Når en ansat eller ekstraarbejder kommer til skade under eller i an-
ledning af tjenesten, skal der indsendes indbereLning angående tilskade-
kom. ten. Hertil anvendes formular nr. A 766. Nævnte formulars 3 første 
sider uclf yldes af tjenestestedets leder, medens 4. side ( lægeerklæring I ) 
kun skal udfyldes, når tilskadekomsten skal anmeldes for Direktoratet for 
Ulykkesforsikringen, hvilket sker efter følgende regler: 

Straks 
sc°tfremt tilskadekomsten medforer døden, 
sc°ifremt det kan antages, at tilskadekomsten vil medføre blivende 

forringelse a[ erhvervsevnen, eller 
såfremt til. kadekomsten må. antages at ville medføre uarbejds-

dygtighed ud over 6 dage. 

Med hensyn til senere anmeldelse vil Iolgende være at iagttage: 
Er en tilskadekomst ikke anmeldt i henhold til foranstående bestem-

melser, og den tilskadekomne efter ucllobet af den deri nævnte frist på 6 
dage sygemclcles - eventuelt efter samme tids forløb påny sygemeldes -
som følge af ti lskadekomsten, eller såfremt den tilskadekomne endnu har 
men - eventuelt formenes at ville få vt1rigt men - af denne, skal ulykkes-
tilfældet snarest muligt anmeldes for Direktoratet for Ulykkesforsikringen. 

Såfremt den forulykkede er dræbt straks ved ulykkestillældet eller 
dod så hurtigt derefter, at der ikke har kunnet finde lægebehandling sted, 
må en legal dødsattest træde i stedet for lægeerklæring I. Der-
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som ulykkestilfældet med.fører <loden, skal der, seh- om ulykkestilfældet for-
inden er anmeldt, tilstilles Direktoratet for Ulykkesforsikringen underretn1ng 
om dødsfaldet inden 48 timer citer døde.ns indtræden. 

I værkstederne foretager værkmestrene som hidtil indberetning på 
formular nr. Ma 125 til værkstedschefens kontor om enhver tilskadekomst 
i tjenesten. Sidstnævnte formular skal, når der har været øjenvidner til 
tilskadekomsten, ledsages af formular nr. M a 130. 

Såfremt t ilskadekomsten er af en sådan art, at anmeldelse i henhold 
til foranstående skal ske til Direktoratet for Ulykkesforsikringen, sender 
tjenestestedets leder den udfyldte anmeldelsesblanket ( formular nr. A 766) 
til ud(yldning af lægeerklæring I hos den læge, der først behandlede til-
skadekomne. Efter udfyldningen Lilstiller lægen tjenestestedet anmeldelses-
blanketten i lukket kuvert med påskrift om, at det drejer sig om en an-
meldelse i henhold til ulykkesfo rsikringsloven og med angivelse af tilskade-
komnes fulde navn og stilling. Tjenestestedet, der ikke må åbne kuverten, 
fremsender denne ti l den overordnede myndighed ( centralværksted, værk-
sted eller distrikt ), der sædvanligvis foretager anmeldelse af ulykkestil-
fælde for Direktoratet for Ulykkesforsikringen. 

Den overordnede myndighed åbner kuverten og påser, at lægeerklæ-
ring I er udfyldt, og sender derefter anmeldelsen direkte til Direktoratet 
for Ulykkesforsikringen, Kongens Nytorv 3, København K. 

Den overordnede myndighed, som foretager anmeldelse for Direkto-
ratet for Ulykkesforsikringen, udfærdiger og opbevarer genpart af enhver 
anmeldelse ( og lægeerklæring I ) . 

Indtil der af Direktoratet for Ulykkesforsikringen er truffet afgørelse 
i sagen, skal indberetning om raskmelding og eventuelle fornyede syge• 
meldinger indsendes til direktoratet på form. nr. A 763. 

De fra Direktoratet for Ulykkesforsikringen modtagne aktstykker ved-
rørende tilskadekomne, og som er bestemt til at forblive hos Statsbanerne, 
skal af den anmeldende myndighed opbevares sammen med genparten 
af anmeldelsen. 

Såfremt den fra Direktoratet for Ulykkesforsikringen modtagne med-
delelse indeholder en afgørelse af tilskadekomstsagen gående ud på, at den 
tilskadekomnes erhvervsevne må anses forringet med 5 % eller derover, 
skal nævnte meddelelse sammen med øvrige aktstykker sagen vedrørende 
fremsendes til generaldirektoratet til gennemsyn og notering. 
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Såfremt en tilskadekommen, efter a t Direktoratet for Ulykkesforsik-

r ingen har truffet endelig afgørelse i sagen, påny sygemeldes som følge 
af den tidligere tilskadekomst, skal den anmeldende myndighed snarest 
anmode direktoratet om at genoptage sagen. 

Lægeattester, som i anledning af tilskadekomst i Statsbanernes tjene-
ste forlanges til brug for Direktoratet for Ulykkesforsikringen, skal hver-
ken betales af den tilskadekomne selv eller af Statsbanerne, idet betalingen 
i disse tilfælde vil blive tilstillet vedkommende læge direkte fra Direktoratet 
for Ulykkesforsikringen, uden at nogen særlig rekvisition i den anledning 
er nødvendig. 

Selv om der indsendes anmeldelse om ulykkesti lfælde (herunder læge-
erklæring I ) for en tilskadekommen, skal der desuden altid, når den på-
gældende sygemeldes, afleveres sygemelding på sædvanlig måde. 

Om indberetning angående tilskadekomst uden for tjenesten se neden-
for, side 76 d. 

Staten yder tilskadekomne tjenestemænd og arbejdere erstatning efter 
reglerne i ulykkesforsikringsloven, der er offentliggjort som "Bekendtgø-
rcls nr. 198 af 12. april 1949 af lov om forsikring mod følger af ulykkes-
tilfælde" . 

Ydelserne efter loven består, foruden i sygebehandling m.m. under 
visse forhold i 

dagpenge ( der ydes ikke dagpenge til personer, der oppebærer fuld 
løn under sygdomsforfaldet ), 

indvaliditetserstatning, 
erstatning til efterladte og 
begravelseshjælp. 

Krav om erstatning efter ulykkesforsikringsloven fortabes, såfremt til-
fældet ikke er anmeldt for Direktoratet for Ulykkesforsikringen inden ud-
løbet af I år efter den dag, ulykkestilfældet indtraf. 

Anmeldelsespligten påhviler arbejdsgiveren, men det påhviler dog den 
tilskadekomne, eventuelt de efterladte, at sikre sig, at ulykkestilfældet an-
meldes for Direktoratet for U lykkesforsikringen inden års(ristens udløb. 
Angående erhvervssygdomme se nedenfor. 

Den af Direktoratet for Ulykkesforsikringen foreskrevne lægeerklæring 
om broktilfælde kan fås ved henvendelse til ved.kommende distrikt eller 
værksted. 

Anmeldelsesblanketten skal udfyldes så nøjagtigt som muligt, således 
at tidsspilde ved frem- og tilbagesendclsc af mangelfuldt udfyldte blan-
ketter undgås. 
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Da eventuelle dagpenge tilsendes tilskadekomne ekstraarbejdere direkte 
fra Direktoratet for Ulykkesforsikringen, er del af største betydning, at 
vedkommendes postadresse anføres nøjagtigt i anmeldelsen, og opmærk-
somheden henledes især på omhyggelig udfyldning af anmeldelsesblanket-
tens punkt 11, rubrik D, der skal indeholde oplysning om den tilskade-
komnes årsindtægt, der danner grundlag for beregning af evenluelle 
dagpenge. 

Såfremt tilskadekomne tillige har været beskæftiget udenfor Slats-
banem e i omhandlede tidsrum, bedes det ved henvendelse til den tilskade-
komne selv eller hans nærmeste pårørende skaffet oplyst, hvormeget til-
skadekomne omtrent har haft i indtægt udenfor Statsbanerne. 

Såfremt tilskadekomne i omh andlede tidsrum har oppebåret arbejds-
løshedsunderstøttelse eller lignende, bedes størrelsen af de m odtagne ydelser 
anført. Fremsendelse a f anmeldelse om ulykkestilfælde må dog ikke for-
sinkes af hensyn til fremskaffelse af disse oplysninger, der i givet fald må 
eftersendes snarest muligt. 

Spørgsmålene i punkt 16 vil, når der ikke er tale om færger eller skibe, 
kunne besvares i rækkefølge således : 1) Ja . 2) Omfatter alt, som er angivet 
i fabrikloven og 3) Nej. 

Med hensyn til erhvervssygdomme påhviler det den pågældende selv 
- eventuelt hans efterladte - at foretage anmeldelse t il Direktoratet for 
Ulykkesforsikringen. Den særlige blanket til sådan anmeldelse fås ved 
henvendelse til dist1ikt eller værksted. Anmeldelsen vil være at indsende 
ad tjenstlig vej til vedkommende distrikt eUer værksted, som udfærdiger 
genpart Lil eget brug og videresender anmeldelsen til Direktoratet for 
Ulykkesforsikringen. 

Anskaffelse og reparation af proteser m. m. 
Personer, der kommer således til skade under eller i anledning af 

arbejde for Stalsb,rnernc, at de må benytte prolcse, får, såfremt t ilfældet 
anerkendes som henh ørende under ulykkesforsikringslO\·cn, den forsle 
protese gratis uden Statsbanernes mellemkomst. 

Midler Lil an kaffclse af ny protese eller reparation af den gamle kan 
i almin<l<'lighed ventes bevilget, når den t ilskadekomne gennem den an-
mcl.dende myndighed fremsender ansøgning ( formular nr. A 765) derom 
til Direkloratet for Ulykkesforsik1ingen . 
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Forhold under sygdom o. 1. 
Ansatte, der er sygemeldt, må ikke påtage sig arbejde uden for deres 

tjenestegerning ved Statsbanerne. De må ikke foretage rejser, medmindre 
de forinden til deres næ1meste foresatte afleverer en skrifllig udtalelse 
- der eventuelt kan gives på sygemeldingsblanketten - fra lægen om, 
at rejsen kan foretages uden skade for lægebehandlingen. Lægeerklæringen 
indsendes til vedkommende distrikt, henholdsvis værksted. 

Dersom nogen, der er ansat ved Statsbanerne, sygemeldes på grund 
af tilskadekomst uden for tjenesten, forvoldt af andre eller ved andres 
forsømmelse, påhviler det ham uopholdeligt ad tjenstlig vej at indsende 
en udførlig indberetning angående de nærmere omstændigheder ved det 
passerede til den myndighed, hvorunder han hører, for at det kan blive 
taget under overvejelse, om der for Statsbanernes vedkommende er grund-
lag for at rejse krav mod skadevolderen om erstatning for det tab, der 
påføres banerne ved sygemeldingen. 

I Finansministeriets reglement af 30. juni 1947 om sygemeldte tjeneste-
mænds forhold fastsættes bl.a. følgende, der også er gældende for fast 
ansatte timelønnede : 

"En sygemeldt tjenestemand er pligtig at tilvejebringe de bevisligheder 
fra en læge, som forlanges af pågældende styrelse. 

Under tjenestemænds sygdom vil der, såfremt lægeattesten giver håb 
om helbredelse, i al.mindelighed kunne hengå indtil 1 år, inden afskedigelse 
finder sted, hvilken frist dog under ganske særlige forhold kan forlænges. 
Under hensyn til tidligere sygeperioder, vedkommendes alder o. 1. vil dog 
nævnte tid kunne afkortes. Når lægeattesten ikke giver håb om helbredelse, 
bør der i almindelighed snarest foretages sk1idt til afskedigelse. Det i 
tjenestemandslovens § 8, stk. 2, nævnte varsel bør gives så betids, at oven-
nævnte frist ikke som følge af varslet forlænges." 

Efter modtagelsen af en lægeattest, der ikke giver håb om helbredelse, 
skal indberetningen fra vedkommende afdeling eller distrikt straks 
fremsendes til generaldirektoratet. Såfremt det er tvivlsomt, om hel-
bredelse vil finde sted inden 1 års forløb, skal jndberetning frem-
sendes så betids, at den er generaldirektoratet i hænde senest 8 måne-
der efter sygdommens første dag. Indberetningen skal derhos fremsen-
des snarest muligt, når der under hensyn til tidligere sygepe1foder eller 
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fremrykket alder eller lignende skønnes at kunne blive spørgsmål om at 
afkorte den frist af 1 år, der sædvanlig kan hengå, inden afskedigelse 
finder sted. 

Befordring af syge og tilskadekomne ansatte. 

Befordring fra arbejdsstedet direkte til hjemmet af ansatte, der ( uden 
tilskadekomst ) bliver syge under tjenestens udførelse, må betales af den 
p ågældende selv. For så vidt det måtte være nødvendigt, kan befordrings-
udgiften forskudsvis udredes af Statsbanerne, men må da kræves tilbage-
betalt ved en senere udbetaling af lønning eller pengehjælp. 

Regninger for al anden befordring ( til sygehus eller til læge - even-
tuelt derfra hjem ) fra arbejdsstedet af ansatte, der bliver syge under 
tjenestens udførelse, samt for befordring af ansatte, der kommer til skade 
under tjenestens udførelse, skal under fornøden forklaring - herunder 
oplysning om sygekasseforhold - indsendes til Statsbanepersonalets Syge-
kasse, der derefter foranlediger, at beløbet bliver betalt af sygekassen, ved-
kommende kommune eller eventuelt af Direktoratet for Ulykkesforsiki-in-
gen. Også for så vidt angår disse regninger, kan beløbet forskudsvis udredes 
af Statsbanerne. H vis dette er sket, må det anføres ved sagens indsendelse 
til Statsbanepersonalets Sygekasse. 

Regler om pengehjælp i tilfælde af sygdom 
eller tilskadekomst. 

Pengehjælp til timelønnede ansatte samt udlærlinge. '") 
1. Pengehjælp under sygdom. 

D ersom nogen, der er nydende medlem af Statsbanep ersonalets Syge-
kasse eller af en statsanerkendt sygekasse•x--x-), ved attest fra vedkommende 
jernbanelæge eller anmeldt privat læge, h enholdsvis sygekasselæge, godt-
gor, at han ved sygdom er forhindret fra at arbejde, får han, når h ans 
løn af den grund bortfalder, en daglig pengehjælp udbetalt af Statsbanerne 
efLer nedenstående regler: 

* ) Lærli nge oppebærer i tilfælde og sygdom eller tilskadekomst sædvanlig lønning, 
dog ikke ud over et tidsnun a f 13 uger. 

**) Lige med statsanerkendt sygekasse regnes statskontrollerede fortsættelseskasser 
(eventuelt statskontrollerede sygeforeninger). 
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a . Ingen kan nyde pengehjælp af Statsbanerne, inden der efter hans 
sidste indtrædelse i vedkommende sygekasse er afkortet ham fuldt b idrag 
for 4 uger. Disse 4 ugers bidrag behøver dog ikke at være betalt til een 
sygekasse alene, men kan også være erlagt til to sygekasser, nemlig i de 
tilfælde, hvor den pågældende i henhold til de af Socialmjnisteriet under 
5. juli 1935 aproberede overflyttelsesregler er overgået direkte fra en 
statsanerkendt sygekasse til Statsbanepersonalets Sygekasse. 

b. Pengehjælpen, der beregnes pr. sygedag, fastsættes til 8X175 ore = 
14,00 kr. pr. dag. Til denne pengehjælp ydes ikke dyrtidstillæg og pristals-
tillæg el. lign. 

Pengehjælpen kan ikke oppebæres samtidig med betaling for søgne-
helligdage. 

I tilfælde af, at pengehjælpen er større end betalingen for søgneheUig-
dagen (grundlovsdag) , ydes alene pengehjælpen. 

Når en arbejder har forrettet tjeneste en del af dagen og da sygemeldes, 
beregnes pengehjælpen forholdsvis fra det Lidspunkt, da lonnen ophører. 

c. Er den syge ikke familieforsørger, bliver pengehjælpen, for så vidt 
og så længe han for det offentliges eller for en sygekasses regning forplcjes 
på sygehus, at nedsætte til det halve. Under særlige omstændigheder kan 
generaldirektøren dog tillade, at pengehjælpen ikke nedsættes eller kun 
nedsættes med et mindre beløb. um, 

d. H vis sygdommen ikke varer 7 dage eller derover, ydes pengehjælp 
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ikke for de 2 første sygedage, medmindre der efter den af vedkommende 
jernbanelæge eller anmeldt privat læge, henholdsvis sygekasselæge, afgivne 
erklæring findes føje til også at jndrømme hjælpen for bemeldte tidsrum·>:-) . 

Hjælpen ydes ikke for drankersygdomme eller for sygdomme, der hid-
rører fra slagsmål; ej heller for veneriske sygdomme, medmindre sidst-
nævnte af jernbanelægen eller anmeldt privat læge, henholdsvis sygekasse-
læge, erklæres for uforskyldte. 

e. Pengehjælp ydes i reglen ikke for samme sygdom ud over i alt 52 
på hinanden følgende uger. Efter udløbet af denne tid kan dog general-
direktøren, hvor omstændighederne taler derfor, tilstå pengehjælp udover 
dette tidsrum enten efter de foran under b og c angivne regler eller med 
et nedsat beløb. 

f. Pengehjælpen bortfalder, når arbejderen nægter at underkaste sig 
en forlangt lægeundersøgelse, at lade sig indlægge på et sygehus eller i 
øvrigt at undergive sig den for hans helbredelse nødvendige sygebehandling. 

g. For så vidt en arbejder foruden den ham efter foranstående regler 
tilkommende pengehjælp tillige modtager sådan hjælp fra nogen sygekasse, 
forsikringsselskab e.l., afkortes i pengehjælpen et beløb svarende til det, 
hvormed den samlede hjælp måtte overstige hans dagløn og eventuelle 
pristals- og dyrtidstillæg. Daglønnen beregnes for værkstedsarbejdernes ved-
kommende på grundlag af den fastsatte gennemsnitsløn og for remisehånd-
værkere på grundlag af den ansatte timeløn + eventuelt procenttillæg. 

h . I de tilfælde, hvor sygefraværelse skyldes tilskadekomst uden for 
arbejdstiden forvoldt af trediemand, vil forannævnte ydelse være at be-
tragte som midlertidig hjælp, der skal tilbagebetales Statsbanerne i samme 
forhold, som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til sin tid tilkendes den 
skadelidte. 

2. Pengehjælp under smitsom sygdom i hjemmet. 
H ar nogen på grund af smitsom sygdom i hjemmet eller stedfunden 

smittefarlig berøring med en syg fået pålæg af sine foresatte, af en dertil 
berettiget læge eller af nogen efter lovgivningen kompetent myndighed 
om at afholde sig fra at arbejde ved Statsbanerne, udbetales der ham, 
når hans løn af den grund bortfalder, en daglig pengehjælp af Stats-
banerne efter de under 1. givne regler. 

Pengehjælpen kan inddrages, såfremt de af lægen givne pålæg sigtende 
til at afsondre den ansatte fra modtagelse af smitte ikke tages til følge. 

Udbetaling af denne pengehjælp er derhos betinget af, at det ikke 
påhviler det cffentlige eller en sygekasse at yde vedkommende erstatning 
for det tab, der påføres ham ved påbudet om at afholde sig fra arbejde. 

* ) Denne regel vil være at forstå således, at der udbetales pengehjælp også for de 
to første dage, når det af lægens erklæring fremgår, a t sygdommen hverken er simuleret 
cl!cr h idrører fra beruselse eller lignende selvforskyldte årsager. 



Q 80 - VII 

3. Pengehjælp i tilfælde af tilskadekomst 
under tjenestens udførelse. 

a. Kommer nogen, der er nydende medlem af Statsbanepersonalets 
Sygekasse eller nydende medlem af en statsanerkendt sygekasse, således 
til skade under udførelsen af sin tjeneste, at ban indtil videre er uarbejds-
dygtig, udbetales der ham en pengehjælp efter nedenstående regler: 
1 °. Ved ulykkestilfælde, der antages at ville efterlade blivende invaliditet, 

eller hvis følger skannes at ville udstrække sig over et længere tidsrum 
end 8 uger fra tilskadekomsten, får den pågældende straks udbetalt 
en pengehjælp, svarende til 8 X 265 øre = 21 kr. 20 øre. Til denne 
pengehjælp ydes ikke dyrtidstillæg og pristalstillæg e.l. 

2°. Ved mindre ulykkestilfælde, der ikke straks skønnes at kunne henføres 
under punkt 1 °, får den- pågældende i de første 4 uger ¾ og i de 
påfølgende 4 uger 7

/ 8 af den i punkt 1 ° nævnte pengehjælp. 
Varer sygdommen ud over 8 uger, udbetales pengehjælpen fra 

sygemeldingen at regne med sit fulde beløb. 
3°. Ved sygemelding på grund af tidligere tilskadekomst kan der - såfremt 

det af lægens erklæring fremgår, at sammenhængen er utvivlsom - be-
regnes pengehjælp efter reglerne for tilskadekomst. Såfremt Direktoratet 
for Ulykkesforsikringen har truffet endelig afgørelse i sagen henholdsvis 
har afsluttet samme, skal pengehjælpsspørgsmålet dog forelægges for 
generaldirektoratet ( Personal af delingen ) bilagt afskrift af sygemeldin-
gen, afsk1ift af sygelisten, tilskadekomstsagen og eventuelle foreliggende 
lægeerklæringer, der omhandler følgetilstanden efter tilskadekomsten. 
Indtil generaldirektoratets afgørelse foreligger, udbetales pengehjælp 
efter reglerne for sygdom. 
Pengehjælpen beregnes pr. sygedag, dog således, at der for sygeperioder 

på 7 dage eller derunder kun ydes pengehjælp for de dage, på hvilke den 
tilskadekonme normalt skulle have forrettet tjeneste. Reglerne under afsnit 
l. b., 4 . stk. samt 1. f. og g. iagttages. 

Pengehjælpen vil på dage, på hvilke arbejdet ophører kl. 12, blive 
beregnet som for almindelige arbejdsdage. . 

Pengehjælpen kan dog ingen sinde for den enkelte lønningsperiode blive 
lavere end beregnet efter reglerne i afsnit 1. 

I 
Pengehjælpen kan ikke oppebæres samtidig med betaling for søgne-

helligdage. I tilfælde af, at pengehjælpen er større end søgnehelligdags-
betalingen (grundlovsdag) , ydes alene pengehjælpen. 

Til ydelse af pengehjælp udover 52 uger kræves generaldirektørens 
samtykke. 
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Forannævnte pengehjælp inkluderer fra og med 7. dagen efter tilskade-
komstdagen de dagpenge, der eventuelt af Direktoratet for U lykkesforsik-
ringen er tilkendt den tilskadekomne i henhold til ulykkesforsikringsloven, 
og disse dagpenge vil derfor af Direktoratet for Ulykkesforsikringen blive 
udbetalt til statsbanerne. 

Da refusion af dagpenge er betinget a f, at tilskadekomne ved læge-
erklæring eller sygeseddel dokumenterer, at forudsætningerne for at oppe-
bære dagpenge er t il stede, skal sådan dokumentation aflevere uge for 
uge til lønningsudbetalingsstedet samtidig med, at pengehjælpen udbetales. 
Som dokumentation kan anvendes formular nr A 780 (sygeseddel) . Ud-
giften til dokumentationens tilvejebringelse afholdes af Direktoratet for 
Ulykkesforsikringen. 

Er den tilskadekomne ikke familieforsørger, vil den af statsbanerne 
ydede pengehjælp, for så vidt den pågældende for det offentliges eller 
for sygekassens regning forplejes på sygehus, være at nedsætte til halvde-
len. Dog skal der, såfremt der af Direktoratet for Ulykkesforsikringen er 
tilkendt den tilskadekomne dagpenge, altid mindst udbetales vedkom-
mende et til disse svarende beløb. Under særlige omstændigheder kan gene-
raldirektøren tilJade, at pengehjælpen ikke nedsættes eller kun nedsættes 
med et mindre beløb. 

b. Kommer nogen der ikke er nydende medlem a f Statsbanepersona-
lets Sygekasse eller nydende medlem af en statsanerkendt sygekasse, således 
til skade under udførelsen af sin tjeneste, at han indtil videre er uarbejds-
dygtig, kommer alene reglerne i ulykkesforsi.kringsloven til anvendelse. 

Udbetalingen af pengehjælpen kan - uanset at Direktoratet for Ulyk-
kesforsikringen har truffet afgørelse af invaliditets- og erstatningsspørgs-
målet - for tsættes, indtil den pågældende er raskmeldt eller aiskediget. 

Der må dog ikke udbetales pengehjælp som for tilskadekomst til den, 
der angiver under a rbejde for statsbanerne at have pådraget sig et brok-
tilfælde eller et lændehold, medmindre Direktoratet for Ulykkesforsikrin-
gen, for hvem ti lfældet anmeldes, anerkender det pågældende tilfælde som 
henhørende under ulykke forsikr.ingsloven. 

Indtil direktoratets afgorelse foreligger, må der derfor kun udbetale 
den vedkommende arbejder pengehjælp om for almindelig sygdom, jfr 
foran under afsnit 1. Forskellen mellem denne pengehjælp og pengehjæl-
pen efter afsnit 3 efterbetales, såfremt tilfældet af Dil-ektoratet for Ulykkes-
forsikringen bliver anerkendt som hørende under ulykkesforsikringsloven. 

Hvad særligt angår lændehold, vi l den omhandlede fremgangsmåde 
være at følge, hvad enten skaden i sygemeldingen betegnes som lændehold, 
eller der bruges andre tilsvarende betegnelser, f eks lændevrid, muskel.for-
strækning i lænden, muskelsprængning i lænden, traumatisk lumbago e I. 
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Pengehjælp til timelønnede ekstraarbejdere 
1. Pengehjælp under sygdom 

( Gældende fra 15. janu.ar 1957) . 
H vis en ekstraarbejder uden afbrydelse har været beskæftiget ved sla ts-

banerne mindst 1 år eller mindst 480 dage i de idste 3 år, ydes der i syg-
domstilfælde en dagpengehjælp på 14,25 kr pr sygedag i indtil 28 dage 
inden for 12 på hinanden følgende måneder. 

Sygdomsforfald kræves dokumenteret ved lægeattest ( med d iagno. e) 
uden udgift for statsbanerne. 

Ydelsen bortfalder, hvis den pågældende h ar pådraget sig sygdommen 
ved forsæt eller grov uagl omhed. 

I tiUælde, hvor sygefraværelsen skyldes tilskadekomst uden for arbejds-
tiden forvoldt af lrecliemand, vil forannævnte ydelse være at betragte som 
midlertidig hjælp, der skal tilbagebetales statsbanerne i samme forhold som 
erstatning for tabt arbejd fortjeneste til sin tid tilkendes den skadelidte. 

D er bortses fra de som følge af tihkadekomst i tatsbanernes tjeneste 
op tåede sygeperioder, for hvilke der efter de derom gældende regler ud-
betale.< pengehjælp fra tatsbanerne eller dagpenge i henhold til ul}'kkes-
f orsi kringsloven. 

Pengehjælpen kan ikke oppebæres samtidig med betaling for søgne-
helligdage. I tiHælde af, at pengehjælpen er større end søgnehelligdags-
bernJmgen tgrundlovsdag) , ydes alene pengehjælpen. 

Når en ekstraarbejder har forrettet tjeneste en del af dagen og da syge-
meldes, beregn~ pengehjælpen forholdsmæssig fra det tidspunkt, da lønnen 
ophører. 

2. Pengehjælp i tilfælde af tilskadekomst 
under tjenestens udførelse 

Til ekstraarbejdere ved sta tsbanerne, der er kommet således til skade 
under udførelse af arbejde i statsbanernes tjeneste, a t de bliver uarbejd. -
dygtige, kan der ydes hjælp efter fø.Igende regler. Hjælpen ydes enten som 
j)engehjælp eller dagpenge. Pengehjæl/J ydes af statsbanerne inden for de 
første 6 dage efter tilskadekom.~tdagen, der ikke medregnes, og sker efter 
de af statsbanerne fa tsatle særlige regler, medens dagpenge. der }'des af 
Direktoratet for U lykke forsikringen, først ydes fra og med 7. dagen ( uge-
dagen ) efter til kadekomstdagen. 

Da Direktora tet for U lykkesforsikringen først efter tilendebringelsen af 
sine undersøgelser er i stand til at a.fgøre dagpengespørgsmålet, er det af 
. tørste betydning, a t de for anmeldelse om ulykkestilfælde foreskrevne reg-
ler nøje overholdes, ligesom de tilskadekom ne eventuelt bedes anmodet om 
at besvare h envende! er fra Direktoratet for Ulykkesforsikringen snare.~t 
muligt. 

1., 1956 279 
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Opmærksomheden henledes på, at selv om Direktoratet for Ulykkes-
forsikringen har meddelt, a t ulykkestilfældet efter det foreliggende skønnes 
at henhøre under ulykkesforsikringsloven, er dermed intet afgj01t med hen-
syn til, om den tilskadekomne even tuelt har krav på dagpenge endsige 
krav på erstatning for det ham overgåede ulykkesti lfælde. 

Udbetaling af pengehjælp ( inden for de første 6 dage efter tilskade-
komsten ) sker ved vedkommende distrikts eller værksteds foranstaltning 
efter følgende regler: 

1. Pengehjælpen fra ~tatsbanerne udgør 14?5 kr pr dag og__ ydes for_ de I 
første 6 dage efter tilskadekomstdagen, der ikke medregnes:" ) UarbCJdS-
dygtigheden må dokumenteres ved lægeattest (med diagnose ) fra den 
behandlende læge. Pengehjælpen kan ikke oppebæres samtidig med 
betaling for søgnehelligdage. 

2. Pengehjælpen ydes ikke for sygeperioder på under 3 dage og beregnes 
pr sygedag. H vis tilskadekomsten straks kan skønnes at medføre uar-
bejdsdygtighed i 3 dage, ydes der pengehjælp fra tilskadekomstdagen; 
varer en tilskadekomst - mod første bedommel e - ud over 3 dage, 
finder efterbetaling sted. 

3. For lændehold, muskelforstrækning, muske.lsprængning, traumatisk 
lumbago e I ydes ikke pengehjælp efter nærværende regler, medmindre 
den nævnte lidelse af Direktoratet for U lykkesforsikringen anerkendes 
som tilskadekomst. 

4·. Spørgsmål, der vedrører foranstående reglers forståelse og an vendelse, 
afgøres endeligt al generaldirektoratet for statsbanerne. 

For udbetaling af dagfJe11ge regnet fra 7. dagen (ugedagen ) efter til -
skadekomsten gælder følgende regler: 
a . Der vil i hvert enkelt tilfælde fra Direktoratet for Ulykkesforsikringen 

tilgå den tilskadekomne samt den amneldende myndighed meddelelse 
når retten til dagpenge indtræder og med angivelse af disses størrelse. 
D agpengene ti lsendes den ti lskadekomne direkte fra Direktoratet for 
Ulykkesforsikr.ingen. 

b. Tilskadekomne m å for at få dagpenge indsende lægeerklæri11g eller 
sygeseddel som foreskrevet af Direktoratet for U lykkesforsikringen til 
oplysning om, at betingelserne for a t oppebære dagpenge er til stede. 

c. 'Tvivlstilfælde med hen syn til, om en lægeerklæring (sygeseddel ) er 
fyldestgørende til fortsat dagpengeudbetaling, a.fgores af Direktoratet 
for Ulykkesforsikringen. 

~') På tilskaJckomstdagen betales sædvanlig lonning (for akkordarbejderes ved-
kommende gennemsni tslon) for det antal timer, i hvilket ekstraarbejderen normalt 
skulle have arbejdet. 
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d. 1\/Iedforer ulykkestilfældet ikke kra,· på inrnliditets.erstatning, ophører 
dagpengene at løbe, så snart betingelserne for samme ikke længere er 
til stede. 

e. Medfører tilfældet .krav på invaliditetserstaLning. vedbliver dagpengene 
under de foreskrevne betingelser at løbe indtil dagen for Direktoratet 
for Ulykkesforsikringens afgørelse af invaliditetsspørgsmålet. 

f. Medfører tilfældet døden, laber dagpengene under samme betingelser 
.indtil dodsdagen. 
Når en tilskadekommen vi l gøre fordring på ydelser efter foranstående 

reglcr, må han snarest muligt efter ulykkestilfældet lade sig undersøge af 
en læge og derefter underkaste sig den lægebehandling, som findes fornø-
den. Undlades dette, eller m odarbejdes den LiJ kadekomnes helbredelse 
ved tilsidesættelse af lægens forskrifter fortaber han efter omstændighe-
derne helt eller delvis sit krav. 

BetaJing for befordring af ekstraarbejdere. der kommer til kade under 
tjenestens udførelse, udredes forskuds,·is af pågældende station (værksted ) . 
Regni.ngen indsendes til Statsbanepersonalets Sygeka e med forneden for-
klaring, der bl a må indeholde oplysning om, af hvilken sygekasse den 
pågældende er medlem. 

Godtgørelse af udgifter til helhredelse m m 
efter tilskadekomst 

Kommer nogen Lil skade i statsbanernes tjeneste, udreder Direl1:oratet 
for Ulykkesforsikringen de med kur og pleje i anledning af skaden for-
bundne udgifter, hvorhos generaJdircktøren kan tillade hel eller delvis 
afholdelse af særlige helbredelsesudgifter mm, f eks ekstraordinær læge-
hjælp, hjælp til landophold, anskaffelse og istandsættelse af bandager, kun-
slige lemmer og lignende. 

Afholdelsen af de foran nævnte udgifter er dog betinget af, at disse 
ikke påhviler eller afholdes af en syge- eller understøttclseskasse, en forsik-
ringsanstalt eller lignende. 

Begravelseshjælp til forulykkede tjenestegørendes 
efterladte 

Når de efterladte efter nogen, der er død som følge af tilskadekomst 
i statsbanernes tjeneste, har trang til øjeblikkelig hjælp, kan der af stats-
banernes midler tilstås en ekstraordinær understøttelse een gang for alle. 
Understøttelsen ydes med henholdsvis 200 kr, J 75 kr, og 150 kr, eftersom 
begravelsesstedet er henholdsvis København med Frederiksberg, købstæ-
derne eller landkommunerne. I særlige tilfælde kan understøttelsen for-
højes, dog ikke ud over udgiften til en normalbegravelse. 

1/4 1956 28(), 
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Pengehjælp ved lægebehandling o. I. inden for arbejdstiden. 

a. Når en ved Statsbanerne fast ansat t imelønnet, der er nydende med-
lem af Statsbanepersonalets Sygekasse eUcr en statsanerkendt sygekasse, 
uden at være sygemeldt er nødsaget til inden for arbejdstiden at underkaste 
ig behandling for en under arbejdet for banerne pådraget Iegemsbeska-

digclse eller for anden sygdom, kan der, hvor omstændighederne i det 
enkelte tilfælde taler derfor, udbetales den pågældende en pengehjælp, der 
beregnes således, at den kommer til at udgøre den ved fraværelsen virkelig 
mistede del af den ansatte timeløn. Denne pengehjælp kan også udbetales 
for fraværelse i anledning af en almindelig lægekonsultation, i hvilket 
tilfælde der altså endnu ikke er konstateret nogen sygdom, der kræver 
behandling, samt i anledning af tandlægebehandling, når behandlingen 
finder sted ved henvisning fra en jernbanelæge eller en for Statsbane-
personalets Sygekasse anmeldt privat læge. 

For de af generaldirektøren beordrede rejser til specialister og Direkto-
ratet for Ulykkesforsikringen m. v. gives der, når vedkommende ikke er 
sygemeldt, timelønnede ansatte, der er nydende medlemmer af Statsbane-
personalets Sygekasse eller en statsanerkendt sygekasse,- en godtgørelse pr. 
arbejdstime svarende til den ansatte timclon, dog højst for gennemsnitlig 8 
timer pr. arbejdsdag og ens på hverdage og søn- og helligdage. Disse be-
stemmelser gælder kun for rejser, der varer højst 4 dage. For længere tid 
forelægges sagen for generaldi1·ektøren. For beordret ophold på klinik 
o. lign. ydes der pengehjælp efter de gældende regler. Statsbanerne giver 
ikke lime- og dagpenge, men den pågældende henvises til ad tjenstlig vej 
at indsende anmodning om sådan godtgørelse til Direktoratet for Ulykkes-
forsikringen med oplysning om rejsens varighed. 

Samme regel gælder i de tilfælde, hvor rejsen er beordret af Direktoratet 
for Ulykkesforsikringen direkte til den tilskadekomne og ikke gennem hans 
foresatte ved banerne. 

b. Når en ,·ed Statsbanerne fast ansat, timelønnet, der er nydende 
medlem af Statsbane.personalets Sygekasse eller en statsanerkendt sygekasse, 
uden at være sygemeldt er nødsaget t il på enkeltstående dage inden for 
arbejdstiden at underkaste sig 

1 ) efterbehandling på hospital eller 

2) speciallægebehandling efter henvisning fra en læge, kan der - hvor 
omstændighederne taler derfor - til erstatnillg for tabt arbejdsfortjeneste 
udbetales den pågældende en pengehjælp sva rende til normal timefortjene-
ste ( d. v. s. gennemsnitsløn henholdsvis procentløn inkl. alle tillæg ) . 
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Statsbanepersonalets Sygekasse. 
I medfør af lov nr. 95 af 27. marts 1934 er der ved sammenslutning 

af de 2 hidtilværende sygekasser for Statsbanernes personale oprettet en 
ny sygekasse ved navn "Statsbane personalets Sygekasse", til hvilken der 
ydes statstilskud såvel af Socialministeriet (folkeforsikringen ) som af Stats-
banerne. 

Denne sygekasse er beregnet for ansatte og forhenværende ansatte ved 
Statsbanerne, disses hustruer og enker samt børn under 15 år. 

Medlemsbidraget beregnes for de ansattes og pensionisternes vedkom-
mende som en i vedtægten fastsat procentvis del af lønnen, pengehjælpen, 
henholdsvis det beløb, hvoraf pensionen beregnes, og indeholdes i de på-
gældendes løn ( eller pengehjælp, henholdsvis pension) ved afdrag på 
lønnings-, pengehjælps- eller pensionslisterne. 

På samme måde indeh oldes efter opgivelse fra sygekassen bidrag til 
invalideforsikringen samt sådanne beløb, som skal refunderes for m edicin 
med videre. 

Statsbanernes områder er inddelt i lægedistrikter. I hvert distrikt er af 
sygekassen ansat en eller flere jernbanelæger. Til kassen er endvidere knyttet 
specialister i visse sygdomme. 

K assen ledes af en bestyrelse, hvis formand udpeges af generaldirektøren 
for Statsbanerne. K assens administration, herunder administration af med-
lemmernes invalideforsikring i medfør af "lov om folkeforsikring" af 20. 
maj 1933, varetages af Personalafdelingen. 

Sager vedrørende sygekassen er tjenestesager. 
Når ansatte, der er interessenter i sygekassen, forflyttes, skal vedkom-

mendes foresatte på det nye tjenestested foranledige, at den pågældende 
straks bringer forholdet til sygekassen i orden, ved at medlem~kortet ind-
sendes ad tjenstlig vej til sygekassen med de fornødne oplysninger. Så(remt 
interessenten ikke straks får bopæl på det nye tjenestested, skal sygekassen 
underrettes herom, og indberetning skal indsendes, når flytningen senere 
finder sted. 

Forandringer vedrørende interessenterne og disses husstand (fødsler, 
dødsfald, afskedigelser, indgåelse eller ophævelse af ægteskab m.m. ) ind-
berettes til sygekassen på formular nr. A 762. 

Korrespondancen mellem sygekassen og interessenterne og jernbane-
lægerne samt cirkulærer, tryksager m. m. fra sygekassen til interessenterne 
og jernbanelægerne forsendes som tjenestesager og skal fordeles omgående. 

Oplysninger, der forlanges af sygekassens kontor, skal fremskaffes så 
hurtigt som muligt, ligesom medlemslister, der udsendes til udfyldning, skal 
udfærdiges nøjagtigt og til den fastsatte tid. 

Gyldig fra 1/4 1954 246 
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Afsked. Død. Pension. 

Bestemmelserne vedrørende afskedigelse af fast ansatte findes i tjeneste-
mandslovens§§ 6, 8 og 9. 

Faste værksteds- og rem isearbejdere er ansat med en gensidig opsigel-
sesfrist af 3 måneder; dog kan t jenesteforseelser eller en i den offentlige 
mening vanærende handliJ1g medføre afsked uden eller med kortere varsel. 
Afskedigelse af de faste timelønnede værksteds- og remisearbejdere efter 
eget ønske uden pension bevilges af vedkommende værkstedschef, hen-
holdsvis distriktschef. I alle andre tilfælde skal spørgsmålet om afskedigel-
sen, eventuelt om pension, forelægges for generaldirektoratet med de for-
nødne oplysninger om vedkommendes data. 

Bestemmelserne vedrorende pension findes i tjenestemandslovens 
§§ 49-74. Fast ansatte håndværkere og arbejdsmænd henføres i pen-
sionsmæssig henseende - også med hensyn til opgørelsen af deres bidrag 
til dækning af udgifterne ved pensioneringen - henholdsvis til Statsbaner-
nes 14. og til sammes 16. lønningsklasse. Pensionsbidraget afkortes med 1/52 
af de for den pågældende fastsatte årlige bidrag og skal gælde for samme 
tidsrum som den lønningsperiode, for hvilken udbetalingen finder sted. Ved 
ansættelse sker afkortning fra ansættelsesdagen. Såfremt tidspunktet for 
overgang til en anden pensionslønningssats ikke falder sammen med en 
lønningsperiodes begyndelse, beregnes det forandrede pensionsbidrag fra 
den følgende lønningsperiodes begyndelse. 

Bestemmelserne vedrørende efterindtægt for efterladte findes i tjeneste-
mandslovens §§ 75-83. 

Ansøgninger om afsked skal indeholde oplysning om tidspunktet, fra 
hvilket afskeden søges. Det skal i en følgeskrivelse meddeles, til hvilken 
adresse og evt. over hvilken postkonto pensionen ønskes udbetalt, samt om 
vedkommende ønsker at være medlem af Statsbanepersonalets Sygekasse, 
bibliotek o. 1. Ønskes fripas efter afskeden udstedt på en station, bedes denne 
angivet i følgeskrivelsen. Sammen med ansøgningen skal der indsendes en 
formu lar nr. B 93 i behørig udfyldt, underskreven og attesteret stand samt 
en dåbsattest for den pågældende. 

Såfremt vedkommende har forsørgelsespligt over for børn under 18 år, 
må endvidere medsendes dåbsattester for børnene. 

Har vedkommende børn mellem 18 og 24 år, der gennemgår en offent-
lig godkendt uddannelse, og for hvilke der kan blive tale om at yde børne-
pensionstillæg, skal foruden dåbsattester for pågældende børn endvidere 
indsendes dokumentation for uddannelsen samt udfyldt og bevidnet for-
mular nr. B. 18. Dokumentation kan ske f. eks. ved lærekontrakt i forbin-
delse med en erklæring fra læremesteren om, at kontraktforholdet ved-
blivende består eller ved erklæring fra vedkommende skole, undervisnings-
anstalt el. lign . indeholdende oplysning om t idspunktet for påbegyndelsen 
og den forventede afslutning af undervisningen. 

Ønskes pensionen anvist til bank- eller sparekassekonto, må medsendes 
en på tro og love afgivet erklæring om, at den ønskede betalingsmåde ikke 
skal tjene til afvikling a f eller sikkerhed for tilbagebetaling af lån eller 
anden gæld. 
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Ansøgninger om afsked på grund af alder skal indsendes senest 3 måne-
der inden udgangen af den måned, hvori vedkommende fylder 70 år. 

Ansøgninger om afsked på grund af svagelighed skal bilægges med 
lægeattest. 

Når en fast ansat eJJcr pen ioneret tidligere fast ansat afgår ved døden, 
skal dette straks indberettes til generaldirektoratet. 

Indberetningen til generaldirektoratet skal indeholde oplysning om, 
l. hvorvidt den afdøde efterlader sig enke og (eller) uforsørgede børn 

under 18 år (evt. 24 år, jfr. foran ), 
2. enkens ( børnenes) adres. e, 
3 . hvorvidt enken ønsker at være medlem af Statsbanepe.rsonalcts 

Sygekasse og et af personalets biblioteker, 
4. hvorvidt den afdøde ved sin død havde indtægtsgivende bivirksom-

hcd for en anden etat, eventuelt hvill<en godtgørelse h an modtog 
herfor, samt hvilke udgifter han i året forud for sin dod havde til 
medhjælp o. I. ved udførelsen af bemclte virksomhed, 

5. hvor de enken tilkommende fripas ønskes udstedt. Angående evt. 
udbetaling aI enkepensionen til bank- eller sparekassekonto, se foran. 

Indberetningen skal derhos være bilagt en dødsattest for vedkommende 
( eventuelt i bekræftet afskrift ) eller - for så vidt den pågældende er med-
lem af Statsbanepersonalets Sygekasse og ikke har anmeldt privatlæge -
en dødsanmcldclse, ud~tedt på fonnular nr. A 782 og underskrevet aI 
vedkommendes jernbanelæge, medmindre et af disse dokumenter er ind-
sendt til den nævnte sygekasse. 

Endvidere skal indberetningen være bilagt den afdødes e,·entuelle syge-
kassekort og frikort. 

Når der efterlade enke og (eller ) uforsørgede børn under 18 ( 24 ) år, 
:Som må antages at ha\"e ret til pension, skal i11dberetningen desuden være 
bilagt følgende attester: 

I . Den afdødes dåbsattest, medmindre h an rnr pen!-ioneret. 
2. Enkens dåbsattest og vielsesattest. 
3. Dåbsattester for efterladte uforsorgede børn under 18 ( 24 ) år, 

eventuelt værgebeskikkelse og for adoptivbørns vedkommende 
adoptionsbevilling. For børn mellem 18 og 24 år, der gennemgår 
en offenll ig godkendt uddannelse, og for hvilke der kan blive tale 
om at yde børnepensionstillæg, må endvidere medsendes dokumen-
tation for uddannelsen samt udfyldt og bevidnet formular B 18 ( om 
dokumentationen, se foran side 85). 

4 . En fornrnlar nr. B 93 for enken i behørig uclf}'lclt, underskreven og 
attesteret stand. 

'/12 1951 21 2 
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Såfremt de ovennærntc oplysninger og attester m. v. ikke alle kan 
skaffes til veje straks, må indberetningen om dødsfaldet ikke afvente deres 
fremkomst, men skal fremsende· st.ral<s med bemærkning om, at det mang-
lende vil blive eftersendt. Denne eftersendelse skal ske hurtigst m uligt, 
n avnlig for de oplysningers vedkommende, der angår efterindtægt, f . eks. 
oplysning om, hvorvidt den a fdøde efterlader sig enke og ( eller) ufo1-
sørgede børn under 18 år. 

I de tilfælde, hvor en ansat afgår ved døden som følge af tilskadekomst 
under udførelsen af arbejdet for Statsbanerne, skal der samtid ig med ind-
beretningen om dødsfaldet meddeles distriktet, henholdsvis afdelingen, hvor 
og når begravelsen finder sted. 

Dersom dødsfaldet skyldes et af trediemand udvist retsstridigt forhold, 
og der efterlades enke og børn, således at der skal udredes enke- eller 
børnepension, skal det passerede omgående indberettes til generaldirekto-
ratet, for at der derfra kan blive givet finansministeriet lejlighed til a t tage 
stilling til spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang der fra statens 
side bør fremsættes erstatningskrav over fo r trediemand for den ved ulykkes-
tilfældet bevirkede forøgelse af sta tens pensionsbyrde. 

Når en person, der oppebærer ekstraordinær understøttelse fra Stats-
banerne afgår ved døden, skal dette ligeledes straks indberettes til general-
d i rektoratet. 

Indberetningen skal så vidt muligt være bilagt en dødsattest for ved-
kommende ( eventuelt i bekræftet afskrift ) eller indeholde en bemærkning 
om, at denne vil blive eftersendt. 

Udbetaling af alle pensioner, fortløbende understøttelser, ventepenge 
o. l., sker gennem postvæsenets girokontor. 

En gang å rligt kræves der afleveret leveattest, hvorpå der tillige afgives 
en lægeerklæring vedrørende husstandsforhold m . v. (for enken tillige attest 
for ugift stand ) . Attesten skal være underskrevet af en pålidelig p erson, 
der kender den pågældende pensionist. Den, som ifølge fuldmagt kan hæve 
pensionen ( understøttelsen ) , m å dog ikke attestere leveattesten. Der må 
ikke forekomme rettelser i a ttesten, medmindre det af en påtegning frem-
går, at rettelsen er foretaget af attestudstederen. Blanket til leveattest vil 
i slutningen af februar blive tilsendt den pågældende (pensionist, under-
støttede m. fl. ). Leveattester m.v. m å ikke være dateret før den l. marts, 
og de skal være tilbagesendt Bogholder- og K assererkontoret i udfyldt 
stand senest den på leveattesten angivne dato. Pensioner m. v. for april 
måned vil ikke kunne anvises før leveattesterne i behørig underskreven og 
attesteret stand er indgået til Bogholder- og Kassererkontoret . 
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Legater o. 1. 
Kong Christian den !X's understøttelsesfond. 

Fondet er dannet ved bidrag fra alle klasser inden for det ved Dan-
ske Statsbaner ansatte personale for at sætte den afdøde konge, i hvis 
regeringstid etaten har haft så rig en udvikling, et varigt minde blandt 
personalet. 

f ondets formue består af: 
a. Det ved stifte.Isen indsamlede be.løb, ca. 10.900 kr. 
b. årlige bidrag samt 
c. beløb, der i tidens løb tililyder fondet ved gaver eller testamentariske 

dispositioner af personalet eller dets velyndere. 

De ve<l den almindelige indsamling tegnede årlige bidrag er tilsagte 
for forskellige tidsrum - åremål, ansættelsestid, levetid o. s. v. og vil der-
for efterhånden formindskes og tilsidst bortfalde. 

Fondets regnskab offentliggøres hvert års april måned i de blade, som 
udgives af foreninger inden for statsbanepersonalet. 

Hver t år på kongens dødsdag - første gang 29. januar 1908 - ud-
deles renterne af fondets kapital til ansatte, som uforskyldt er kommet 
i trang, og til ansattes trængende efterladte. Sidstnævnte vil dog fortrinsvis 
være at tage i betragtning ved uddelingen. 

Der uddeles kun hele portioner på 100 kr. Det overskydende af rente-
beløbet henlægges tillige med årsbidragenc og eventuelle gaver til kapi-
talen, indtil denne har nået et beløb af 20.000 kr., hvorefter såvel renter 
af kapitalen som de årlige bidrag udbetales som legatportion efter foran-
stående regler. 

Det tilståede beløb tilsendes den pågældende portofrit. 
I almindelighed uddeles der ikke understøttelse mere end een gang 

til samme person. 
Understøttelser af fondet tilstås kun efter derom indgiven ansøgning, 

der kan afleveres til et medlem af bestyrelsen inden hvert års udgang. 
Fordelingen af understøttelserne foretages a f bestyrelsen for fondet på 

et møde, som afholdes i januar måned, og ved hvilket samtlige ansøg-
ninger skal være fremlagt. 

Beslutningen tages ved almindelig stemmeflerhed. 
V cd stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

1/12 195 1 213 
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Fondets bestyrelse består aI generaldirektøren for Danske Statsbaner 

eller den, der fungerer for samme, som født formand samt af 8 medlem-
mer, hvoraf 1 skal være ansat i generaldirektoratet, 3 i distrikternes trafik-
tjeneste eller i Søfartsvæsenet, 2 i distrikternes bane- eller signaltjenester 
og 2 i distrikternes maskintjeneste eller i værkstedstjenesten. 

Ved valget af bestyrelse vælges desuden 4· supplean ter, en for hver 
af de nævnte afdelinger*) . 

Valget gælder, så længe de pågældende er tjenstgørende ved Stats-
banerne. 

Ved udtrædelse af Statsbanernes tjeneste, ved mandatnedlæggelse eller 
ved død foretages i11den 3 måneder valg af et nyt medlem ved skriftlig 
afstemning inden for den pågældende afdelings hele personale. Afstem-
ningen foretages ved selvskrevne med underskrift forsynede stemmesedler, 
der indkaldes af formanden med 1 måneds varsel. 

Valgets udfald bekendtgøres på samme måde som regnskabet. 

De danske Statsbaners jubilæumsfond af 1. september 1917. 
Fondet er oprettet aJ Staten i anledning af, at der den 1. september 

1917 var forløbet 50 år, siden staten overtog driften af de jydsk-fynskc 
jernbaner, hvorved statsdrift af jernbaner påbgyndtes her i landet. 

Fondets kapital er 50.000 kr. 
I januar måned hvert år uddeles af renterne af fondets kapital under-

støttelser i portioner på 100 kr. til ansatte, som· uforskyldt er kommet i 
trang, og til ansattes trængende efterladte. 

Af renterne tilbageholdes til enhver tid det fornødne til dækning af 
ac:lrn.inistrationsomkostnmger. Det herefter til rådighed værende rente-
beløb anvendes til understøttelser, dog uddeles kun hele portioner på 
l 00 kr., medens overskydende beløb anvendes til supplering ved senere 
ordinær uddeling. 

De tilståede understøttelser tilsendes de pågældende portofrit. 
Understøttelser af fondet tilstås kun efter derom indgiven ansøgning, 

der indsendes til fondets bestyrelse inden udgangen af hvert års december 
måned . 

Fordelingen af understøttelserne foretages af bestyrelsen for fondet 
på et møde, som afholdes i januar måned, og ved hvilket samtlige ansøg-
ninger skal være fremlagte. 

•) Ved indkaldelsen aI ansøgni nger hvert år gennem " Meddelelser fra. General -
direktoratet" meddeles det, hvem der er medlemmer af bestyrelsen. 
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Beslutning tages ved almindelig stemmeflerhed . 
Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 
Fondets bestyrelse er indtil videre den til enh ver tid værende besty-

relse for K ong Christian den !X's understøttelsesfond ved D anske Stats-
baner. 

Camegies heltefond. 
Fondet er en selvstændig institution, der står under tilsyn af Uden-

rigsministeriet og Socialministeriet. Dets formål er at udrede belønninger 
for heltemodige handlinger, udført i fredens gerning af mænd eller kvin-
der, som for a t redde menneskeliv påd rager sig skade på helbred eller 
fm-lighed eller selv omkommer. D en af fondet tilståede belønning vil i 
reglen være en pengeunderstøttelse, hvorved de tilskadekomne eller deres 
efterladte sikres mod økonomisk trang som følge af den heltemodige 
handling. I d ier uden forbindelse med en sådan understøttelse kan der 
som belønning skænkes den pågældende en ved fondets foranstaltning 
præget medaille. 

Som person er, der efter deres arbejdsfag har særlig lejlighed til helte-
modige redningshandlinger, fremhæver fundatsen bl. a . tjenestemænd ved 
jernbaner. 

Understøttelse af .fondet kan ydes enten een gang for a lle eller gen-
nem et vist tidsrum. V edvarende understøttelse kan bevilges for den tid, 
hvori fuldstændig eller delvis erhvervsudygtigh ed er pådraget som følge 
af den heltemodige redningshandling. Såfremt en r edningsmand er om-
kommet, kan understøttelse til efterladt ægtefælle udstrækkes indtil even-
tuel in dgåelse af nyt ægteskab, medens understøttelse til efterladtes børn 
kan vare, indtil barnet har modtaget fornøden oplæring til selvstændigt 
erhverv. For særligt begavede børn kan større understøttelse ydes til videre-
gående uddannelse og fagstudier. U nderstøttelse kan ikke blot bevilges 
enker og børn, men også andre efterladte slægtninge, der h ar samlevet med 
den omkomne som deres væsentlige forsøger. Det er en forudsætning for 
en.hver understøttelse af fondet, at modtageren er trængende til en sådan 
hjælp, samt at denne anvendes efter sin bestemmelse til den pågældendes 
bedste på mest formålstjenlig måde; i så henseende vil der i tilfælde af 
vedvarende hjælp fra fondets side blive ført et vist tilsyn med den under-
tøttedes livsførelse. 

Ansøgning om understøttelse af "Carnegies belønningsfond for helte-
mod" affattes på skemaer, der udleveres ved henvendelse ( personlig 
eller skriftlig ) til fondets sekretaria t, adr. Socialmin isteriet, Køben-
havn K. D et står enhver tjenestemand ved Statsbanerne frit for selv 
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at indgive ansøgning til fondets bestyrelse. Ansøgning vil også kun ne frem-
sendes ad tjenstlig vcji og såfremt en tjenestemand måtte mene, at en ham 
un derordnet er værdig til at modtage fondets understøttelse ( eller dettes 
medaille), skal indstilling herom fremsendes ad tjenstlig vej til general-
direktoratet, ledsaget af fornødne oplysninger. 

Jernbanemuseet 
I Statsbanernes administrationsbygning i København forefindes et jern-

banemuseum. 
Det er museets opgave i den udstrækning, som forholdene tillader det, 

at give en fremstilling af dansk jernbanevæsens udvikling gennem årene 
ved udstilling dels af originale genstande og modeller, der viser typiske 
eksempler på banernes anlæg og driftsmaterieli de anvendte redskaber m . v. 
og dels af billeder, tegninger, tryksager m. v. 

Ti] museet er knyltet et bibliotek, omfattende ordrer og reglementer, 
køreplaneri anlægsberetninger, tegninger, jernbanebilletter, godsfrimærker 
og· andet trykt materiale, der er udgivet af banerne eller omhandler jern-
baneforhold. 

Det pålægges alle vedkommende at drage omsorg for, at sådanne gen-
stande, modelleri billedmateriale, tryksager eller lignende, som ikke længere 
benyttes, og som kan formodes at have interesse for museet, indsendes til 
dette, ledsaget af fornøden forklaring, eller at underrette museet om tilstede-
værelsen af vedkommende genstande m.v. 

Endvidere bør der indsendes 1 uopklæbet duplikateksemplar af foto-
grafier, som i tjenstligt øjemed optages af Statsbanernes bygninger, anlæg 
og materiel m.v., for så vidt vedkommende fotografi skønnes at være af 
interesse for museet. 

Fotografiske plader, som ikke mere bar betydning for det formål, i 
anledning af hvilket de er tilvejebragte, bør afleveres til opbevaring i museet. 

Genstande, der afleveres til museet, bør så vidt m uligt være reparerede 
og istandsat, før afleveringen finder sted. 

M useet henJ1ører under Personal afdelingen og forestås for tiden af traf.i.k-
kontrolør E . L. Parbøl, Statsbanernes Rejsebureau, København, til hvem 
personlige henvendelser kan rettes. Skriftlige henvendelser angående mu-
sei.1msanliggender adresseres til Jernbanemuseet, generaldirektoratet, Kø-
benhavn. 

Museet er tilgængeligt for Statsbanernes personale med pårørende, og 
meddelelse om, på hvilke tider der er adgang for besøgende, vil fremkomme 
i ,,:Meddelelser fra generaldirektoratet". 
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Reglement for rangering 
på værkstedernes sporområde. 

Ingen må på værkstedernes sporområde flytte jernbanevogne ( lokomo-
tiver, tendere m. v.) uden særlig tilladelse e11er ordre fra en værkmester 
eller fra den, der leder rangeringen. 

Til ledelse af rangering, der udføres ved hjælp af lokomotiver, trak-
torer eller rangerspil, må kun de benyttes, som af den pågældende værk-
stedschef ( afdelingsingeniør) er bemyndiget til at udføre sådan tjeneste. 

Rangerlederen er ansvarlig for, at arbejdet udføres med omtanke, nøj-
agtighed og efter de nedenstående regler. 

Rangerlederen skal, forinden en rangering påbegyndes, forvisse sig om, 
at de køretøjer, der skal flyttes, ikke er bremsede eller på anden måde 
hindrede i at flyttes, og at de henstående køretøjer, mod hvilke der skal 
rangeres, er bremsede e11er på anden måde sikrede mod at løbe for langt. 

Endvidere må det personale, der muligt opholder sig ved de køretøjer, 
der skal rangeres med eller mod, advares, og eventuelle til køretøjerne førte 
ledninger m. v. må fjernes, hvorhos det må efterses, at vogndøre (læs m.v. ) 
er sådan anbragte, at beskadigelser ikke opstår ved køretøjernes flytning. 

Under rangeringen skal rangerlederen overbevise sig om, at der er frit 
spor, hvor kørselen skal foregå, og at sporskifterne er rigtig stillede. Med-
gående sporskifter må ikke "køres op". 

Sporskif terhe skal enten være betjente eller holdes i stilling ved kontra-
vægte, således at der er sikkerhed for, at sporskiftetungen slutter tæt til 
ski1men. 

Under rangering ind i eller mod værkstedsbygninger, samt med eller 
mod vogne ( lokomotiver, tendere m. v. ), som ikke er i driftsikker stand 
(beskadigede eller under arbejde), skal bevægelsen efter omstændighederne 
foregå langsomt, og rangering med "stød" er ikke tilladt. 

Når rangering skal passere værkstedsporte, skal disse sikres i åben stil-
ling på forsvarlig måde. · 

Køretøjer skal efter endt rangering sikres mod bevægelse ved brems-
ning eller på anden måde og være sådan anbragte, at de ikke er i vejen 
for skydebroer eller hindrer rangering på spor, hvor rangering kan ventes. 
En henstående række af køretøjer skal derhos så vidt muligt være sannnen-
koblede. 

½ 1955 260 
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Rangerlederen skal vælge sin plads således, at han er i stand til at overse 

det mest mulige af den strækning, der skal befares, og eventuelt således, 
at han kan ses af lokomotivføreren, h enholdsvis den mand, der betjener 
rangerspillet (traktoren ) . 

Kan fornøden direkte rapport mellem rangerleder og lokomotivfører 
( henholdsvis den mand, der betjener rangerspillet ( traktoren )) ikke op-
nås, skal een eller flere mellemmænd, der gentager signalerne, benyttes. 

Rangerlederne og eventuelle mellemmænd skal være forsynede med 
signalfløjte og i mørke tillige med håndsignallygte. 

Rangersignaler gives enten med håndsignal alene eller med håndsignal 
i forbindelse med fløjtesignal. 

De i det følgende nævnte signaler for rangering med lokomotiver har 
også gyldighed for rangering med traktorer og med rangerspiJ, for så vidt 
de kan bringes til anvendelse. 

Rangersignaler. 

H å n cl s i g n a I e r. 
Si g n a I nr. 8 5 a . ,,Fr e m" ( lokomotivet skal trække) . 
V e cl cl ag: signalgiveren bevæger den e n e arm op og ned. 
1 m ø rke: signalgiveren bevæger hvidt I y s op og ned. 
Signa I nr. 8 6 a. ,,Ti Ib ag c" (lokomotivet skal skyde) . 
Ved cl ag: signalgiveren bevæger cl e n ene arm vandret fra 

den ene side til den anden. 
I m ør k e: signalgiveren bevæger h vi cl t 1 y s vandret fra den 

ene side til den ;,inden. 
Si g na I nr. 8 7 a. ,,Lan gso mt" (hastigheden skal nedsættes) . 
Ved dag: signalgiveren holder d e n ene arm i vejret . 
I mørke: signalgiveren viser med oprakt arm stillestående h v idt 

1 y s. 
S i g nal nr. 88a. ,,S top" ( bevægelsen skal standses) . 
V e d d a g : signalgiveren rækker d e n en e a r m i v e j r e t og 

bevæger den h u r t i g t f r a s i cl e t i 1 s i cl e eller 
rækker b eg g e a r m e i v e j r e t og bevæger dem skiftevis h c n 

i m o d o g b o r t f r a h i n a n d e n. 
I mørke: signalgiveren bevæger h v idt 1 y s i kreds. H vis 

hvidt lys ikke haves, bevæges andet 1 y s i kr e d s. 
I faretilfælde bør håndsignalet i mørke vises med rød l I y s, så-

fremt dette kan ske uden at sinke signalets afgivelse. 
Sig na I nr. 8 9 a. ,,Stø d" ( en eller fl ere frakoblede vogne skal 

sættes hurtigt i farl og derefter slippes) . 
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Ved dag: signalgiveren fører begge hænder fra brystet ud 
til siderne. 

I m ørk e: signalgiveren svinger med udstrakt arm h v id t lys i 
nedadvendt halvbue. 

Fløjtesignaler. 

Signa l nr. 85b. ,,F rem". 
• En kort tone. 

S i g n a l n r. 8 6 b. ,, T il b ag e". 
• • To korte toner. 

S i gna 1 nr. 8 7 b. ,,Langsomt". 
- En lang tone. 

S i g n a l nr. 8 8 b. ,,S top". 
• • • Tre korte roner. 

Gentages fløjtesignalet, tilkendegiver det, at en fare-
situation foreligger. 

S i g n al nr. 8 9 b. ,,S t ød". 
• - En kort og en lang tone. 

H ar lokomotivet vogne såvel forpå som bagpå, tilkendegiver signal 
nr. 85, at lokomotivet skal gå forlæns, og signal nr. 86, at lokomotivet 
skal gå baglæns, og det samme gælder, når det kører alene. 

1 ~ 1955 261 
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Bilag I 

Arbejdstid og lønsatser m . v. for værkstedsarbejdere 

Værkstedernes arbejdstid. 

For de arbejdere, for hvilke der jkke er fastsat en særlig arbejdstjd, 
stiller arbejdstiden sig således: 

København 
mandag- fredag 7-10¼ og 10¾-16 
lørd~g 7- 101/,~ og 10¾- 13 

Aarhus 

7- 11½ og 12- 16 
7- 10½ og 11 - 13 

Nyborg 
marts-ok tobcr 

mandag- fredag 6½-1 1½ og 12½- 16 
lørdag 6½- 12 

Lønsatser m. v. 

novcmbt r- fcbruar 

7- 11½ og 12½- 16 
7- 11 ½ og 12½-16. 

I . Den ansatte timeløn. 

Den an.salte timeløn er for 

V ed antagelsen .... . .... . .......................... . 
2 måneder efter antagelsen .................... . 
l år ,, .. . . ...... . ......... . 
3 åi- ,, ,, ...... .......... . .. . . 
portnere .... ............................ . ......... . .. . 

Lærlinge: 
l. læreår ............ 29 øre 
2. ,, ············ 34 " 3. " 

. ...... .... . 39 ,, 
4. " ············ 45 ,, 
5. ,, ············ 55 ,, 

håndværkere 
159 øre 
161 " 
163 " 
165 " 
145 " 

pr . time 

" ,, ,, 
,, ,, 
,, " 

arbejdsmænd 
154 øre 
156 " 
158 " 
160 " 
145 " 

Satsen for l. læreår anvendes kun i tiden forud for de sidste 4 læreår. 
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2. Gennemsnitsløn ( gældende fra 17/4 I 955) . 

Håndværkere i kedelsmcdien i København ············· 208 øre pr. time 
)) I )) i Aarhus ...... ... ...... ... 195 " " ,, 

andre håndværkere ············································ 195 " " " arbejdsmænd i kedelsmedierne ................ .. .... ... .. ... 192 " " " andre arbejdsmænd ·········································· 188 )) )) ,, 
formanden for Fællesorganisationen DSB ........ .... ..... 184 " " " 

3. Procenttillæg ( akkordafsavnstillæg) til den a11,salle timeløn. 

Klasse II ........ .... ...... .. ..... . ............ ... . 
)) III .. .. .......... ........ .......... ......... . 

IV ...... . ........................... ..... .. . 
,, V .. .... ....... ............... .. ..... ..... . . 
)) VI ....... .. .... . ....... . . . ........... . .. ... . 

4. Andre tillæg. 

Dyrtidstillæg for gifte, faste arbejdere 3 kr. 
,. ,, ugifte, ,, ,, 2 ,, 

hå ndværkere 
l8,2 % 
14,6 % 
12,3 % 
8,7 % 
2,8 % 

arbt'jdsmænd 

17,5 % 
14,0 % 
11 ,6 % 
8,1 % 
2,2 % 

94 øre { pr. uge uanset 
det præsterede 

63 " antal arb.timer 

)) " ekstraarbejdere 3 " 94 " 
X præst. a ntal arb.timer 

48 
dog højst 3 kr. 94 øre pr. uge 

1'6 1955 263 
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Partiførertillæg for håndværkere ..... ............ . 6,00 øre 
,, ,, arbejdsmænd ... .. . .. .. .. . .. .. 5,45 ,, 

Smedertillæg I ........ . ......... . ............ .. ... .. . 8,5 " II . ... . .. .. .... . ..... .... .. .. .. .. .. ..... . 11,4 " 
Tillæg for elektrisk svejsning og kobbersvejsning 8 øre pr time 3 . ar, 
efter 3 års forløb er tillægget .. ........... .. .... .. 15 
Tillæg til arbejdere, der udelukkende er beskæf-

tiget ved autogen svejsning .. .. . ............. .. . 8 3 0 ar, 
efter 3 års forløb .. .. .............. . ..... ..... ...... . 15 
Tillæg til arbejdere, der ikke udelukkende, men 

i mindst 30 timer, regnet inden for en løn-
ningsuge, er beskæftiget ved autogen svejs-
ning ... ..... . . .............. ... .. . . .. .... .. ...... .. 8 

Tillæg for pasning af varmeanlæg i Nyborg 
værksted .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 160 øre pr døgn. 

Dispositionstillæg for hjælpevognstjeneste i København udgør 660 k, ) 
å rlig. Dispositionstillæg for tilsyn i 1. distrikt med elektriske installationer 
uden for værkstedets normale arbejdstid udgør 360 kr årlig. Dispositions-
tillæg for pasning af varmeanlæg m m i centralværkstedet, København, 
udgør 360 kr årlig. Til de omh andlede dispositionstillæg ydes procenttillæg 
som til enhver tid fastsat for finanslovhonorarer . 
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5. Udearbejde og rejsearbejde. 

Satserne for time- og dagpenge er: 

Tillæg til 
Ned-

Time- Fulde Hertil fulde dag- Heraf 
Fra den dag- nat- penge lor satte 

penge l., 2. og 3. dag- nat-
penge tillæg dag samme tillæg 

sted penge 

OTe kr. kr. kr. kr. kr. 
1/4, 1956 72 14,20 10,75 4,70 13,70 3,00 

---

-
--

l/4. 1956 282 
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6. Akkordreguleringsf1rocenter. 

værkstedsafdeling 

håndværkere, samt arbejds-
mænd i fællesakkorder med 
håndværkere, eller ved 
håndværksmæssigt arbejde 

andre arbejdsmænd 

Kh I Ar I Ng Kh I Ar I Ng 

lokomotivværkstedet .......... . 
vognværkstedet ............. .... . 
drejerværkstederne ............ . 

6,0% 
6,0 % 
6,0 % 

6,0 % + 29,2 % 
6,0 % + 29,1 % 
6,0 % + 29,8 % 

smedien ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 % 6,0 % + 27 ,7 % 
kedelsmedien .. ............. . ..... 6,0 % +30,2%1) + 30,2 % 
kobbersmedien . . . . . ... . .. .. . . . . . 0 0 + 30,2 % 
blikkenslagerværkstedet . . . . . . + 30,2 % + 30,2 % + 30,2 % 
metalstøberiet .............. .. . . . . . 0 0 0 

2) o) 
træværkstedet ........... .. .. . . . . . O 0 3)1) + 23,6 % 
træværkstedet, pladerettere 0 0 
træværkstedet, træakkorder 

for arbejdsmænd ........... . 7 27,0%0) 72i,0%") -
malerværkstedet ... . .. ... . ... .. . . 0 Il) 0 8) + 28,7 % 
sadelmagerværkstedet . .. . . .. . . 0 0 -
elektrisk værksted . . .. .. . . . . . . 0 0 + 29,5 % 
elektrisk værksted, installa-

tionsakkorder 1 ) .........• . . . . 0 0 0 
vægtsmede ...................... .. . + 32,8 % 
trægården ....................... .. . 
rengøringsakkorder ... ........ . 
arbejdere, der ikke kan hen• 

føres til ovennævnte afde-

6,0% 
6,0% 
6,0% 
6,0% 
6,0% 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

6,0% + 32,0% 
6,0 % +32,0% 
6,0 % +32,0% 
6,0 % + 32,0 % 
6.0% + 32,0% 

0 0 
zlo) 

0 + 32,0 % 

0 
0 
0 

0 

0 

+ 32,0 % 

0 

linger ..... .. ..................... . + 29,2 % + 29,2 % + 29,2 % + 29,2 % 

1 ) For arbejdsmænd dog + 6,0 %. 
2 ) Samtlige akkorder i afsnittene A-F, J. L, M, 0, S og T forhøjes med 1,1 %. 
3) Indtil værkstedsforholdene i Aarhus kommer på højde med forholdene i 

København, forhøjes samtlige akkorder i afsnittene A-P med 3 %. 
1 ) Der udbetales ikke dyrtidsti1læg. 
r.) Gælder for akkorder afsluttet 28/ 9 1931 og senere. 
0) Svarer til den før 7/1 1934 gyldige akkordnøgle. 
7) Koldsmede og metalpudsere i træværkstedet lønnes efter akkordn øglen for 

vognværkstedet. 
8) Når byens prisliste anvendes, regnes der dog fra 27/6 1945, 

+ 12,2 % for ansatte håndværkere og arbejdsmænd, 
+ 9,2 % " ekstra 
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7. Tillæg f1r. akkordtime, angivet i øre. 
(gældende fra d. 1/3 1943 ). 

værkstedsafdeling 
1
1 
___ h_ån_d_v~æ_r_ke_r_e __ , arbejdsmænd 

Kh og A r I Ng Kh og Ar I Ng 

lokomotivværkstedet ......... 21,17 15,58 19,87 17,32 
vognværkstedet ............. ..... 21,71 - 21,09 20,70 
drejerværksted I ............... 18,90 16,19 16,16 16,07 

" II ········· ...... 21,80 - 21,96 -
svejseværksted l ..... .... 

Kh 8,77 - - -A r 11 ,24 

" li ... ... ......... 21,38 - - -
smedien ................. ............ 22,42 - 19,69 -

kedelsmedien 
Kh 17,96 

··············· 17,23 16,73 -A r 19,52 
kobbcrsmedien ·················· 13,32 18,81 - -
blikkenslagerværkstedet ...... 16,19 - - -
metalstøberiet ····················· 19,33 - 20,97 -
træværkstedet ···················· 22,81 17,54 21,07 13,45 
malerværkstedet ................. 16,95 - 15,17 -
sadelmagerværkstedet ········· 17,91 - 20,40 -
elektrisk værksted ············ 20,56 17,66 19,56 -
trægårdcn .......................... - - 21,71 -
vægtsmede ························· - 12,24 - -
diverse ······························ - 18,49 - 16,82 

¼ 1956 283 
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Bilag II 

Lønsatser m.v. for håndværkere i remiser 
og hjælpeværksteder 

1. Den ansatte timeløn udgør: 
Ved antagelsen ............................ . 
efter 2 måneders forløb ..... . ........... . 
1 år efter antagelsen ...... . ........ . . . . . . 
3 ,, '' ,, ····••.•·············· 

159 øre 
161 " 
163 " 
165 " 

2. Akkordafsavnstillæg for håndværkere udgør fra og med 17/4 1955 : 
i København og Aarhus 18,2 %, 
på øvrige pladser 12,3 % 

af den ansatte timeløn. 

3. Dyrtidstillægget udgør for 

Q 

gifte, faste håndværkere 3 kr. 94 øre } 
ugifte, ,, ,, 2 " 63 " 

pr. uge uanset det præste-
rede antal arbejdstimer, 

gifte ekstrahåndværkere 
3 kr. 94 øre X præsteret antal arbejdstimer dog højst 3 kr . 94 øre 

48 pr. uge 

ugi.fte ekstrahåndværkere 

2 kr. 63 øre X præsteret antal arbejdstimer dog højst 2 kr. 63 øre 
48 pr. uge. 

4. T illæg til håndværkere, der udfører elektrisk svejsning, udgør 8 øre 
pr. time i 3 år. 

Efter 3 års forløb er tillægget 15 øre pr. time. 

5. Tillæg til h åndværkere, der forretter tjeneste 
som værktøjsmagere ................ . ...................... 10 øre pr. time. 
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6. Tillæg til håndværkere, af hvilke prøven for højspændingsinstallatører 
kræves bestået, udgør 10 øre pr. time. 
. For funktion som tavlemester ydes yderligere et tillæg af 10 øre 
pr. time. 

7. Dispositionstillæg for hjælpevognstjeneste i Korsør, Nyborg, Fredericia, 
Aarhus og Struer udgør 480 kr. årlig, til hvilket beløb der ydes procent-
tillæg som til enhver tid fastsat for finanslovhonorarer. 

8. Alle akkordpriser for håndværkere forhøjes fra den 27/2 1938 med 
9,14 %-

Endvidere ydes til håndværkere fra 1/3 1943 et tillæg af 5 øre 
pr. akkordtime. 

9. Satserne for time- og dagpenge er: 

Till;rg til Ned-Fulde Hertil folde dag- Heuf Time- penge for uttc Fra den pcn,c dag- n.1t- I., 2. og 3. daJ- ILI I• 
pCDJC tillzg dag samme tillzJ 

sted pcn,c 

8TC kr. kr. kr. kr. kr. 
¼ 1956 72 14.20 10,75 4,70 13,70 3,00 

--

--

¼ 1956 284 
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Bilag III 

Overenskomst 
mellem 

generaldirektoratet for statsbanerne 
og 

hjemmeværnet 

Bestemmelser for hjemmeværnets jernbanekompagnier 

A Indledning 

1. Opretholdelsen af den fortsatte drift af landets jernbaner under en 
krig er af livsvigtig betydning både for civilbefolkningen og for forsvarets 
aktive styrker. 

For at jernbanerne under og efter en mobilisering kan gennemføre 
sin samfundsvigtige virksomhed, er det nødvendigt, at der sikres jernbane-
styrelserne fortsat rådighed over det fornødne kvalilicerede personel, og 
at der skabes et særligt værn bestående af jernbanernes eget personel, idet 
dette på grund af dets faglige forudsætninger og umiddelbare tilstede-
værelse må anses særligt egnet til på effektiv måde at sikre jernbane-
trafikken mod afbrydelser på grund af fjendtlig aktion, hvad enten denne 
står i forbindelse med egentlige kamphandlinger eller sker i form af sabo-
tage, udført af agenter eller en 5. kolonne. 

Med dette formål for øje er der af forsvarsministeriet givet bemyn-
digelse til 

- at jernbanestyrelserne efter nærmere fastsatte regler kan meddele 
værnepligtig!: personel i visse vigtige tjenstlige stillinger ved ba-
nerne fritagelse for møde ved værnene ved mobilisering og til 

- at der af hjemmeværnet kan opstilles særlige jernbanekompagnier 
bestående af jernbanernes eget personel. 

2. På grundlag af ovenstående fastsætter hjemmeværnet herved efter 
forhandling med generaldirektoratet for statsbanerne og i overensstemmelse 
med hærkommandoens derom modtagne direktiv nedenstående bestemmel-
ser for jernbanekompagniernes vfrksomhed m v, som træder i stedet for 
hjemmeværnets tidligere bestemmelser herfor i skrivelse A 168 af 31/1 1951. 
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B Opgaver 

3. Det er de under hjemmeværnet opstillede jernbaneenheders opgave 
under krig at medvirke til sikring af jernbanernes fortsatte drift samt i 
givet fald at hindre, at vigtigere jernbanemateriel, fast eller rullende, fal-
der ubeskadiget i fjendens hænder. 

4. J ernbanehjemmeværnsenhederne varetager principielt deres opgaver 
ved en indre bevogtning af de respektive tjenestesteder med dertil hørende 
materiel og anlæg, herunder banelegeme, broer, viadukter m m under 
udførelsen af den normale jernbanetjeneste, medens ydre bevogtning nor-
malt helt eller delvis påhviler andre hjemmeværnsenheder eller lokalfor-
svarsstyrker. 

5. Den indre bevogtning bør særlig tage sigte på at sikre nøglepunk-
terne i trafik- og sikkerhedstjenesten mod ødelæggelse ved overraskende 
angreb (sabotageforsøg) . 

6. H vor personelstyrken på det enkelte tjenestested ikke muliggør opstil-
ling af de tilstrækkelige civilforsvarsstyrker uafhængigt af hjemmeværnets 
jernbaneenheder, deltager disse sidste, for så vidt ikke kamphandljnger 
eller umiddelbar trusel om angreb forhindrer det, i løsningen af andre 
opgaver, der tilsigter det i pkt 3 nævnte formål: a t sikre jernbanernes 
fortsatte drift (f eks rydning, brandsluknings- og retableringsopgaver) , jfr 
civilforsvarslovens § 30. 

D et egentlige civilforsvarspersonel kan i så fald indskrænkes tilsva-
rende og eventuelt kun omfatte en sta mgruppe af bedriftværnspersonel. 

7. Da det er jernbanehjemmeværnels hovedopgave at medvirke t il at 
opretholde driften, skal alle kompetente trafikmyndigheders ordrer, der 
tjener dette formål ( herunder de i pkt 6 nævnte), også efter jernbane-
hjemmeværnets aktivisering ( ,,hjemmeværnet på plads") have prioritet, 
idet bevogtningstjenesten tilrettelægges af hjemmeværnets befalingsmænd 
i samråd med vedkommende ansvarlige jernbanemyndighed, således a t 
den i videst mulig udstrækning umiddelbart kan kombineres med jernbane-
tjenesten. 

Under kamp eller når kamp forestår, har dog alene de militære n1y11-
dighe<lcr kommando over hjemmeværnets personel. 

8. Når jernbanedriften inden for et større eller mindre afgrænset område 
må indstilles på grund af kamphandlinger, slutter de inden for det pågæl-
dende område værende enheder af jernbanehjemmeværnet sig til de nær-

Gyldig fra 1/ 1 1956 271 
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mest værende styrker af deL øvrige hjemmeværn, med mindre der af jern-
banemyndighederne er p ålagt det pågældende personel tjenestepligt andet-
steds. 

9. For hvert hjemmeværnsjernbanekompagni og hver tilsvarende min-
dre, lokalt afgrænset enhed af et kompagni skal der foreligge klart for-
muleret forholdsordre j form af en opgavestilling og den sandsynligste 
trangfølge for de enkelte opgavers løsning. 

Opgaverne fonnuleres af regionerne og udformes i detaillcr af ved-
kommende hje1mneværnsregion ( eller -distrikt ) i sanu·åd med den pågæl-
dende jernbanemyndighed (generaldirektoratet, distriktschef, værkstedschef, 
søfartschef, overfartsleder m fl eller tilsvarende m yndigh eder ved de private 
jernbaneselskaber ) for så vidt angår tekniske og driftsmæssige hensyn. 

C Organisation og udrustning m v 

10. Hjemmeværnets jernbanestyrker organiseres alt efter styrken på de 
enkelte tjenestesteder i grupper, delinger eller kompagnier efter samme 
rch1ingslinier som øvrige hjemmeværnskompagnier, idet dog bevæbningen 
kan tilpasses efter pcrsonellets jernbanemæssige funktion. Inden for samme 
hjemmeværnsdistrikt samles flere grupper ( fra 2 til 5) i delinger, 2 til 5 
delinger kan samles i kompagnier. 

11. Det er ønske.ligt, at i hvert fald en del af et jernbanekompagnis 
udrustning kan opbevares på eller i nærheden af brugernes tjenestested, 
forudsat at det kan ske på betryggende måde og uden væsentlige udgifter 
for jernbanerne; herom forhandles med den pågældende chef (stations-
forstander, lokomotivmester, overbanemester m fl ) . 

12. J ernbanekompagniernes personel iklædes den for det øvrige hjemme-
værn fastsatte uniform, men med et af forsvarsministeriet fastsat særligt 
kendetegn. 

D Personel 

13. I jembanestyrkcrne optages personel, der opfylder de i hjemmeværns-
loven fastsatte betingelser for optagelse som frivillig i hjemmeværnet, og 
som er ansat ved eller har beskæftigelse af mere varig karakter ved banerne. 
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Værnepligtige, for hvilke der er udstedt designeringsbevis, kan optages 
i jernbanekompagnierne. 

14. Kvindeligt personel ved jernbanerne kan gennem Danmarks lotte-
korps efter gennemgået grundskole designeres til tjeneste ved hjemmevær-
nets jernbaneenhed. 

15. Alle begæringer om optagelse i hjemmeværnet eller lottekorpset frem-
sendes ad sædvanlig tjenstlig vej ti] generaldirektoratet (vedkommende 
jernbanestyrelse) uden kommenterende påtegning af nogen art. 

16. Jernbanepersonel må fra 1/4 1956 uden generaldirektoratets tilladelse 
ikke optages i eller designeres til andre hjemmeværnsenheder end jern-
banekompagnier (-delinger), og det skal forsøges at formå jernbaneperso-
nel i almindelige hjemmeværnsenheder til at lade sig overføre til jernbane-
enheder på deres tjenestested. 

17. Forinden udnævnelse tiJ gruppe- eller delings/ ører finder sted eller 
indstilling om udnævnelse tiJ kompagnichef foretages, skal hjemmeværns-
distriktet (-regionen ) ved henvendelse tiJ vedkommende tjenestested have 
sikret sig generaldirektoratets (jernbanestyrelsens) billigelse. Disse sager 
behandles ved jernbanerne på sædvanlig tjenstlig måde. 

E Uddannelse 

18. For det personel, der indgår i hjemmeværnets jernbaneenheder, er 
den vigtigste uddannelse den, som hidrører fra de pågældendes uddannelse 
og tjeneste ved jernbanerne. Herudover meddeles der de menige " 11 særlig 
uddannelse, der består i en grundlæggende hjemmeværnsuddannelse og en 
specialuddannelse. 

Hjemmeværnsuddannelsen omfatter: 
Våbenlære og -betjening, skydning, bevogtningstjeneste og militære 
tjenesteforhold. 

Specialuddannelsen omfatter: 
Instruktion, uddannelse og træning i de funktioner, som er karak-
teristiske for jernbanehjemmeværnet, og som skal gøre personellet 
egnet til at løse de stillede særopgaver. 

Gyldig fra 1/.i 1956 272 
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Specialfunktionerne kan derfor variere fra tjenestested til tjenestested, og 
der skal lægges vægt på udvælgelse og uddannelse af så mange specialister, 
at de enkelte grupper og delinger får en tilstrækkeligt alsidig sammen-
sætning. 

Hjemmeværnsuddannelsen er påregnet at beslaglægge indtil halvdelen 
af den enkelte mands i henhold til hjemmeværnsloven pligtige tjenestetid•X·) 
og at foregå udelukkende i fritiden. 

Hvor styrken på det enkelte tjenestested er så lille, at den ikke tillader 
en rationel almindelig h jemmeværnsuddannclse ( herunder programmæs-
sige skarpskydninger ), skal denne finde sted ved eller i samarbejde med 
det nærmeste hjemmeværnskompagni efter distriktslederens næ1·mere an-
visning. 

Specialuddannelsen vil ofte være nøje knyttet til jernbanehjemme-
værnsmændenes normale tjenestefunktioner og kan derfor efter forhand-
ling mellem den overordnede jernbanetjenestemand på stedet og hjemme-
værnsbefalingsmanden delvis foregå inden for normal tjenestetid. 

Eventuel uddannelse i de i pkt 6 omhandlede arbejder ( civilforsvars-
arbejde) sker ved jernbanernes foranstaltning (jfr civilforsvarslovens§ 30 ) 
og så vidt muligt i tjenestetiden. 

19. Uddannelsen af jernbanekompagniernes befalingsmænd finder sted 
ved h jcmmeværnets befalingsmandsskole ( af gruppeførere dog evt ved 
hjemmeværnsregionerne) enten på særligt tilrettelagte jernbanekursus eller 
sammen med den almindelige befalingsmandsuddannelse. 

Uddannelsen omfatter dels grundkursus for befalingsmandselever, dels 
supplerende befalingsmands- eller specialkursus, hvis varighed normalt ikke 
overstiger 1 uge årligt. 

Endvidere kan såvel befalingsmænd som menige optages på kursus i 
specialtjeneste, f eks sprængningstjeneste, n ærkamp, huskamp m m. Så-
danne kursus har en varighed af fra 1 week-end indtil 8 dage. 

Ansatte under statsbanerne kan normalt ikke forvente bevilget ekstra-
ordinær tjencstefril1ed i anledning af deltagelse i de forskellige kursus mere 
end 1 gang i et kalenderår (for befalingsmænd med specialuddannelse 
dog 2 gange) . 

*) I henhold til hjemmeværnsloven udgør <len pligt ige tjeneste 
1. år: ca 100 timer, 
2. og 3. år : ikke over 50 timer, 
4. år og følgende år: 24 timer. 
For uddannede værneplig tige udgar den pligtige tjeneste i intet tilfælde over 
24 timer årligt. 
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HJEMMEVÆRNET 

K avalerbygningen 

Sorgenfri slot 

Lyngby, den ¼ 1956 

S E Johnstad-Møller 

'/' I( Holm/let 

Begæringer om optagelse i hjemmeværnets jernbanekompagnier, der 
udleveres fra tjenestestederne, indsendes ad tjenstlig vej til generaldirekto-
ratet, der foranlediger begæringerne videresendt til de respektive hjemme-
værnsregioner, hvorfra de vil blive videresendt til udskrivningskredsen og 
de i hjemmeværnslovens § 10 omhandlede distriktsudvalg, der afgør, om 
optagelse kan finde sted. 

Begæringer om optagelse i hjemmeværnets jernbanekompagnier re-
kvireres af tjenestestedet på sædvanlig måde i billet- og blanketforvalt-
nmgen. 

Såfremt der gives tjenestemænd eller andre ,·ed statsbanerne beskæf-
tigede personer tjenestefrihed for at udføre tjeneste i hjemmeværnet eller 
for a t deltage i kursus på hjemme\'ær_nets befalingsmandsskole, vil sådan 
tjenestefrihed blive givet uden afkortning i de p ågældendes lønning, dog 
således, at lønningen vil blive reduceret med det beløb, som deltagere i 
hjemmeværnets befalingsmandsskole oppebærer til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste; sådan afkortning vil dog ikke blive foretaget, når de 
pågældende udelukkende anvender deres ferie eller fridage til opholdet 
på befalingsmandsskolen. 

Deltagere i de af hjemmeværnet a rrangerede kursus, som i forbi11-
delse hermed modtager befordringsgodtgørelse fra hjemmeværnet, vil ikke 
kunne foretage de pågældende r ejser på fri pas henholdsvis frikort. 

Gyldig fra 1/ , 19.56 273 
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Bilag IV 

Jubilæumsgratiale m v til personale i statens tjeneste 

Finansministeriets cirkulære af 2. juni 1956 

Q 

1. Til de i staten ansatte tjenestemænd•:;. ) samt til de i statens tjeneste løst 
antagne personer ydes der ved 25, 40 og 50 års tjenestejubilæer et gratiale 
i overensstemmelse med de nedenfor under pkt. 2 og 3 angivne regler. 

Endvidere gives der ved de nævnte jubilæer de pågældende et af ved-
kommende styrelses chef underskrevet diplom med udtryk for styrelsens 
påskønnelse og tak. Bestemmelse om diplomets udseende og indhold træffes 
af den enkelte styrelse. 

Gratiale og diplom gives kun til personer, der har forrettet god tjeneste, 
og kan ikke tildeles personer, der i de senere år før jubilæet har begået 
alvorlige tjenesteforseelser. Afgørelse af, om gratiale og diplom skal gives, 
træffes af vedkommende styrelses chef. 

Overleveringen af gratiale og diplom bør ske under passende former, 
der nærmere fastsættes af den enkelte styrelse. 

2. J ubilæumsgratialet udgør 250 kr. ved 25 års jubilæum, 400 kr. ved 
40 års jubilæum og 500 kr ved 50 års jubilæum. 

Til personer, der ikke bar været heldagsbeskæftiget i hele det tidsrum, 
der medtages ved beregningen af jubilæumsancienn.iteten, jfr pkt 3, ydes 
gratialet med foranstående beløb, såfremt den samlede beskæftigelse over-
stiger 2

/~ af fuld beskæftigelse for hele beskæftigelsesperioden. Har den sam -
lede beskæftigelse oversteget ½, men ikke 2

/ 8 af fuld beskæftigelse, udgør 
gratialet 175 kr, 275 kr og 350 kr \'ed henholdsvis 25, 40 og 50 års jubi-
læum, og har den oversteget ¼, men ikke ½ af fuld beskæftigelse, udgør 
gratialet 125 kr, 200 kr og 250 kr nd henholdsvis 25, 40 og 50 års 
jubilæum. 

3. Som jubilæumsdag regnes den dag, da den pågældende har gjort 
henholdsvis 25, 40 og 50 å rs tjeneste i den danske stat. 

Ved opgørelse af den jubilæumsgivende t jenestetid (jubilæumsancienni-
teten) regnes for månedslønnede 12 lønningsmåneder, for ugelønnede 52 
lønningsuger og for daglønnede 301 lønningsdage lig med 1 år. 

J u bilæumsancienniteten regnes fra den første antagelse i den danske 
stats tjeneste. Er der sket afbrydelse af tjenesten, sammenlægges beskæfti-
gelsesperioderne, medmindre afbrydelsen sky.Ides afgang på grund af tjene-
steforseelse eller strafbart forhold, der har eller ville have medført afske-
digelse uden pension. Såfremt den pågældende har været beskæftiget i flere 
styrelser ('herunder også folkeskolen, folkekirken og koncessionerede sel-

* ) Bestemmelserne gælder også for fast ansat timclonnc-t personale. 
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skaber, der er overtaget af staten ), kan de forskellige beskæftigelsesperioder 
ligeledes sammenlægges ved anciennitetsopgørelsen under forudsætning af, 
at varigheden og omfanget af den eller de tidligere beskæftigelser doku-
menteres på tilfredsstillende måde. 

I tilfælde, hvor en person samtidig har beskæftigelse i forskellige styrel-
ser, betragtes de sideløbende bcskæfligelser som en helhed i henseende til 
anvendelsen af reglerne i nærværende cirkulære, idet de sammenlægges 
ved fastsættelsen af tjenestens omfang. Gratiale og diplom gives i disse til-
fælde af den styrelse, hvor beskæftigelsen har haft det største omfang. 

Ved opgørelsen af jubilæumsancienniteten medtages kun tjeneste, der 
i omfang udgør mindst ¼ af nonnal heldagsbeskæftigelse. Feriedage og 
sygedage ( dokumenteret ved syge- og raskmelding fra læge eller på anden 
af styrelsen godkendt måde) under beskæftigelsen medtages ved opgørelsen, 
for sygedages vedkommende dog kun, såfremt der er ydet hel eller delvis 
løn under sygeperioden, eller - hvis dette ikke har været tilfældet - i et 
tidsrum af ialt højst 3 måneder inden for et år. Endvidere medtages fra-
værelse på grund af militærtjeneste, såfremt der er ydet hel eller delvis løn 
under fraværelsen, eller denne medregnes i den pågældendes tjeneste- eller 
lønningsanciennitet, ligesom den lid, en tjenestemand står uden for num-
mer, kan medtages i det omfang, den medregnes i lonningsancicnniteten. 

Jubilæurnsanciennitetcn fastsættes af styrelsen. Såfremt denne ikke 
måtte være i besiddelse af nøjagtige oplysninger om tidspunktet for første 
antagelse eller om varjgheden af tidligere beskæftigelsesperioder for så 
vidt angår de ved nærværende cirkulæres ikrafttræden beskæftigede per-
soner, fastsættes ancienniteten på grundlag af de for styrelsen foreliggende 
oplysninger og eventuelt således, at den regnes fra sidste antagelse til 
uafbrudt beskæftigelse. Iøvrigt vil den anciennitet, der i andet øjemed 
måtte være tillagt de pågældende, kunne være vejledende ved fastsættelsen 
af jubilæumsanciennileten. 

Personer, der efter de i de enkelte styrelser hidtil gældende regler har 
fået jubilæumsanciennitet beregnet på anden måde end foran angivet, 
f eks fra ansættelsen som tjenestemand, er berettiget til at få opretholdt 
den hidtil anvendte beregningsmåde, såfremt de fremsætter ønske herom 
overfor vedkommende styrelse inden udgangen af året 1955i<-). 

4. Til personer, der ved dette cirkulæres ikrafttræden har holdt 50 års 
jubilæum, eller som har boldt 25 eller 40 års jubilæum og ikke inden 
deres afskedigelse opnår at holde nyt jubilæum, ydes der ved afskedigelse 

*) Bestemmelsen i punkt 3, sidste stykke, skal for statsbanernes vedkommende for-
stås så.ledes, at alle, der ønsker jubilæumsaneicnnitct beregnet efter de nye regler, rnarut 
og senest med udgangen af året 1956 skal fremsende indberetning herom. 
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på grund af alder, svagelighed eller anden dem utilregnelig årsag efter 
cirkulærets ikrafttræden et gratiale af samme størrelse som det, der efter 
foranstående regler ville være ydet dem ved det seneste jubilæum. Såfremt 
der i henhold til en inden for vedkommende styrelse hidtil gældende ord-
ning måtte være ydet dem gratiale eller gave ved det eller de tidligere 
holdte jubilæer, nedsættes gratialet ved afskedigelsen med et beløb sva-
rende til det gratiale eller værdien af den gave, der er ydet ved det senest 
holdte jubilæum. 

5. Der tilstås jubilaren frihed med løn på jubilæumsdagen, såfremt 
denne ikke falder i en syge- eller ferieperiode. Hvis jubilæumsdagen i for-
vejen er ordinær fridag, gives tjenestefrihed den nærmest forudgående 
eller følgende arbejdsdag. For personer, der ikke er aflønnet med fast 
måneds- eller ugeløn, udgør lønnen det beløb, som de pågældende ville 
have oppebåret, såfremt de havde gjort normal tjeneste på jubilæums-
dagen. 

6. Udgiften til jubilæumsgratiale afholdes for tjenestemændenes ved-
kommende af lønningskontoen og for det løst antagne personales vedkom-
mende af medhjælpskontoen. 

7. Dette cirkulære træder i kraft den 1. april 1956. Samtidig bort-
falder de i forskellige styrelser hidtil gældende ordninger vedrørende ydelse 
af gratiale el lign ved tjenestejubilæer. 
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