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or g a n i s a t i on,

L ø n n i n g s- og

Pensionsbestemmelser m. v.
Nr. 1. (C Nr. I).
Under 26. Marts 1898 er udstedt følgende

Lov
om Statsbanedriftens Ordning.
V i Christian den Niende, af Guds Naade Konge til
Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten,
Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved
Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

I.

Organisation.

§ r.
Statsbanedriften ledes af en Generaldirektør, der har
Sæde i København. Til hans Medhjælp ansættes 2 Kommitterede.

I
I
I

§ 2.
Under Generaldirektøren henlægges
Sekretariat,
Tarifkontor,
teknisk Kontor,

Lov om Statsb anedriftt:ns
Ordning.

1

-

2-

I Trafikkontor,
I statistisk Kontor,
I Bogholderkontor,
2 Kassekontorer,
hvilke Kontorer hver især forestaas af en Chef. I Bogholder-·
kontoret ansættes en Underbogholder og ved hvert af Kassekontorerne en Kassekontrollør.
Endvidere henlægges under Generaldirektøren Revisionen ..
I denne ansættes:
3 Revisorer, samt
I Forstander for Billet- og Blanketforvaltningen.
Den ene af Revisorerne er Leder af den samlede Revision.
§ 3·
Ledelsen af Driftstjenesten varetages af 5 under Generaldirektøren staaende Afdelinger:
Baneafdeling ,
I

Maskinafd~ling,

2 Trafikafdelinger,
I Søfartsafdeling.
Hver af disse Afdelinger forestaas af en Afdelingschef;.
henholdsvis en Banechef, en Maskinchef, to Trafikchefer og
en Søfartschef.
§ 4·
Under de i § 3 nævnte Afdelingschefer ansættes:
Under Banechefen : I Kontorchef, IO Baneingeniører og 2:
Telegrafingeniører.
Under Maskinchefen: I Kontorchef, '4 Maskininpektører og
3 Maskiningeniører.
Under Trafikcheferne: 2 Kontorchefer samt 9 Trafikinspektører.
Under Søfartschefen : I Skibsinspektør samt I Maskininspektøli.
Antallet af de under Afdelingscheferne ansatte Ingeniører:
og Inspektører kari forøges gennem de aarlige Finanslove.
§ S·
Ved de aarlige Finanslove bestemmes Størrelsen af det

1

Personale, der vil være at ansætte til Medhjælp for de i
foranstaaende Paragraffer omhandlede Embedsmænd.

II.

Lønninger.
§ 6.

Generaldirektøren lønnes med 10,000 Kr. aarlig.
D.e øvrige Embeds- og Bestillingsmænd ved Statsbanedriften henføres til følgende I I almindelige og 13 specielle
Lønningsklasser, nemlig:
Almindelige Lønningsklasser:
Iste LønningskJasse, aarlig Lønning 6,000 Kr.:
Kommitterede,
Afdelingschefer.
2den Lønningsklasse, aarlig Lønning 3,600 Kr.:
Kontorchefer,
Revisorer,
Bogholderen,
Kasserere,
Baneingeniører,
Telegrafi ngeniører,
Maskiningeniører,
Maskininspektører,
Trafikinspektører,
Skibsinspektøren,
Skibsførere af Iste Klasse,
Stationsforstanderen for Københavns Station.
3die Lønningsklasse, aarlig Lønning 3,000 Kr.:
Kassekontrollører,
Stationsforstandere af Iste Klasse,
Maskinmestre af I ste Klasse.
4de Lønningsklasse, aarlig Lønning 2,700 Kr.:
Underbogholderen,
F orstanderen for Billet- og Blanketforvaltningen,
Regnskabsførere ved Bane· og Maskinafdelingerne,
Stationsforstandere af 2den Klasse,
Skibsførere af 2den Klasse.

,- 5-

1
ste Lønningsklasse, aarlig Lønning z,400 Kr.:

!

Ingeniørassistenter,
Regnskabsførere og Materialforvaltere under Trafikafdelingerne,
Godsforvalt~ren ved Københavns Station,
Stationsforstandere af 3die Klasse,
Maskinmestre af zden Klasse.
6te Lønningsklasse, aarlig Lønning Z,100 Kr.:
Fuldmægtige,
Overbanemestre (herunder Plantøren),
Telegrafmestre,
Materialforvaltere under Bal}e- og Maskinafdelingerne,
Konstruktører.
Værkmestre,
Lokomotivmestre,
Stationsforstandere af 4de Klasse,
Godsekspeditører,
Overassistenter.
7 de Lønningsklasse, aarlig Lønning 1,800 Kr.:
Værkførere,
Lokom oti vformænd,
Stationsforstandere af ste Klasse,
Rangermestre,
Pakhusmestre,
Styrmænd af Iste Klasse,
Skibsmaskinassistenter af Iste Klasse.
8de Lønningsklasse, aarlig Lønning 1,500 Kr.:
Brofogder,
Stationsforstandere af 6te Klasse,
Rangerformænd ,
Pakhusformænd ,
Kontorister,
Tegnere,
Styrmænd af zden Klasse,
Skibsmaskinassistenter af zden Klasse.

..

9 de Lønningsklasse, aarlig Lønning I,ZOO Kr.:
Vognopsynsmænd,

1

Stationsforstandere af 7de Klasse,
Overportører af Iste Klasse,
Bedstemænd,
Overfyrbødere,
Broformænd,
Opsynsmanden paa Sprogø.
IOde Lønningsklasse, aarlig Lønning 960 Kr.:'
Kontorbude,
Ekspedienter,
Overportører af 2den Klasse,
Magasinformænd.
[Ite Lønningsklasse omfatter det maanedslønnede
Personale, der ikke er henført til nogen af de foregaaende
almindelige Lønningsklasser eller til de speci~lle Lønningsklasser, samt det med Dag- eller Timeløn ansatte eller' til fast
Arbejde antagne Personale.
Specielle Lønningsklasser.
1. Kontorassistenter, aarlig Løn:
Af Iste Klasse... 1,800 Kr. }
- zden
_. " 1,5 00 I hver af de 4 Klasser andie
- 3
I,ZOO
sættes en Fjerdedel.
4 de
900
\

II. Bane- og Telegrafformænd, aarlig Løn:
Af Iste Klasse
r,zoo Kr.
zden
1,050
I hver af de 3 Klasser ansættes en TrediedeL
3 die
9 00 -

lJ

III. Lokomotivførere, aarlig Løn:
Af Iste Klasse .. 1,800 Kr.
- 2den
1,650
I hver af de 4 Klasser an3die
1,5 00
sættes en Fjerdedel.
1,350
4 de

)

IV. Fyrbødere:
Af Iste Klasse .. I,ZOO Kr.
hver af de 3 Klasser an- 2den
J,oso
} I
sættes en Trediedel.
- 3die
9 00

1

V.
Af Iste
,
2den
3die
4 de
VI.
Af Iste
2den
,
3die
"

-6Trafikassistenter:
Klasse .. 1,800 Kr.
1,500
1,200
900

Togførere:
Klasse .. 1,6so Kr.
· . I,SOO
· . 1,3S o
VII. Pakmestre:
Af Iste Klasse .. 1,200 Kr.
- 2den
· . I,OSO
VIII. Konduktører:
Af Iste Klasse , . 1,020 Kr.
- 2den
9 00
IX. Depotarbej dere:
Af Iste Klasse ... 900 Kr.
- 2den
840
- 3die
7 80
de
4
7 20
660
ste

-7

l

For saa vidt Antallet af de ansatte i de fra L-X. samt
1 XIII. anførte specielle Lønningsklasser ikke er deleligt med

I hver af de 4 Klasser an,
sættes en Fjerdedel.

)

)

I hver af de 3 Klasser ansættes en · Trediedel.

}

I hver Klasse ansættes Halvdelen .

}

I hver Klasse ansættes Halvdelen.
,/

I hver af de S Klasser ansættes en Femtedel.

X. Portører og Brokarle :
Af Iste Klasse . . . 900 Kr.
- 2den
840
I hver af de S Klasser an3die
7 80
sættes en .FemtedeL
i 4de
7 20
660
- ste
,

XI. Stationsbude :
Aarlig Løn: 720 Kr.
XII. Stationskarle :
Aarlig Løn: 600 Kr.
XIII. Matroser og Skibsfyrbødere :
Af Iste Klasse .. 1,020 Kr. )
_ 2den
9 60
I hver af de 3 Klasser ansættes en Trediedel.
- 3die
900
Kontorassistenter af Iste Klasse, der have tjent 5 Aar i
denne Klasse, oppebære et Lønningstillæg af 300 Kr. aarlig.

<let paagældende Klassetal, ansættes de overskydende i de
la veste Klasser.
Antallet af ansatte i Iste- rode almindelige Lønningsklasse og i de specielle Lønningsklasser fastsættes ved de
aarlige Finanslove, for saa vidt det ikke er bestemt ved .
·denne Lov. Saafremt tvingende Omstændigheder maatte gøre
<let nødvendigt, kan Indenrigsministeren midlertidigt forøge
Antallet af disse ansatte, indtil endelig Bestemmelse kan tages
ved Finansloven for det følgende Finansaar.
De fornødne Beløb til Lønninger for I I te almindelige
Lønningsklasse bevilges ved de aarlige Finanslove.
Søofficerer, som uden at udtræde af Flaadens Tjeneste,
midlertidigt forrette Tjeneste som Førere af Iste Klasse af
Statsbanernes Skibe, oppebære herfor et aarIigt Honorar af
J,300 Kr. hver.
De Kommitterede, Chefen for Sekretariatet og den
ledende Revisor oppebære ~ver et aarligt Bestillingstillæg af
900 Kr. Hovedbogholderen. og Cheferne for Kassekontorerne
i København og Aarhus oppebære hver et aarligt Bestillingstillæg af 600 Kr., og indtil en Tredjedel af de ansatte Fuldmægtige et aarligt Bestillingstillæg af 300 Kr.
Bestillingstillæg til andre laf Statsbanedriftens Embedsmænd og Funktionærer kunne bevilges ved de aarlige Finanslove, ligesom i særlige Tilfælde Honorarer og Belønninger.
Ligeledes kan paa de aarlige Finanslove bevilges et Beløb til
Afholdelse af mindre Dusører, som tilstaas det underordnede
Personale af Generaldirektøren efter derom af Indenrigsministeren givne Forskrifter.

§ 7·
F oruden de i § 6 fastsatte Lønninger tilstaas der
Generaldirektøren samt Personalet under Iste-IOde almindelige Lønningsklasse 3 Gange et Alderstillæg af IO pCt. af ·
Begyndelseslønnen efter hvert fjerde Aars Tjeneste, regnet fra
Ansættelsesdagen, for saa vidt denne er den Iste i en Maaned,
modsat Fald fra den Iste i den paafølgende Maaned.
'
Ved Overgangen til en anden Stilling i samme eller i

1

-

l

,8 -

en lavere Lønningsklasse bevares den i den tidligere Stilling
ifølge Tjenestetiden erhvervede Ret til Alderstillæg.
De 7 Stationsforstanderklasser, Godsforvalteren i Københa vn, Godsekspeditører og Overassistenter betragtes i denne'
Henseende som henhørende under samme Lønningsklasse.
Hvis nogen i øvrigt uden for Tilfælde, hvor særlige
Omstændigheder foreligge, ved at forflyttes til en anden Stilling kommer paa lavere Løn end den, han gennem Alderstillæg har opnaaet i den tidligere Stilling, godtgøres Forskellen ham som personligt Tillæg, indtil han i den ny
Stilling ved Alderstillæg maatte opnaa samme Lønningsindtægt, som han havde i den tidligere Stilling.

§

8.

For saa vidt der ved tidligere givne Lønningsbestemmeiser er tillagt nogen, der ved nærværende Lovs Ikrafttræden er ansat i Statsbanedriftens-Tjeneste, bedre Lønningsvilkaar end dem, der ved denne Lov tillægges den af ham
beklædte Stilling, beholder han hine Vilkaar, saaledes at Forskellen i Indtægt godtgøres ham som personligt Tillæg, der
dog bortfalder, naar han efter nærværende Lov har opna,aet
samme Lønning som tidligere.

§ 9·
Stationsforstandere, Forstandere for Isfartsetablissementer
og Ekspedienter tilkommer der fri Bolig eller Vederlag herfor.
Lokomotivmestre og Lokomotivformænd tilkommer der
fri Bolig eller Vederlag herfor og frit Brændsel. Opsynsmanden paa Sprogø tilkommer der fri Bolig, Brændsel og
Belysning samt Brug af Øens Jorder.
Indenrigsministeren kan tillæg'ge Kontorbude fri Bolig,
Brændsel og Belysning.
Nærmere Bestemmelser om Afgivelse af Tjenestebolig til
andre ansatte, om Afkortning i de paagældendes Lønninger
for saadan Tjenestebolig, om Boligernes Benyttelse, Vedligeholdelse m. m. fastsættes af Indenrigsministeren.
§ IO. '
Ekspedienter, Kontorbude , Brofogder, Ranger- og Pakhusmestre , Ranger- o'g Pakhusformænd ,Overportører, Tog-'

førere, Pakmestre, Konduktører, Broformænd, Brokarle, Vognopsynsmænd, Magasinformænd , Portører, Stationsbude, Stationskarle, Lokomotivtørere, Fyrbødere, Bedstemænd , Overfyrbødere, Skibsfyrbødere, Matroser, Bane- og Telegrafiormænd
og Depotarbejdere samt i øvrigt underordnet Personale faa
Uniforms- og Beklædningsgenstande leverede i Henhold til
Uniformsregulativet.

§

I

r.

lVlilepenge tilstaas Lokomotivførere, Fyrbødere, Togførere,
Pakmestre og Konduktører samt dem, der fungere som saadanne.
Lokomotivførere oppebære indtil... . . . . . . . .. 8 Øre pr. Mil
Fyrbødere
.......... " 4
Togførere
............ 6
Pakmestre
.... ...... " 4
Konduktører
............
Af Indenrigsministeren fastsættes særlige Regler om
Godtgørelse til Togbetjente, der ledsage Vogne ud over
Statsbanernes Omraade eller be~ørge Tjenesten ved Overfartsstederne, til Lokomotivpersonale , der besørger Tjeneste paa
Rangeringslokomotiver , til Tog- og Lokomotivpersonale , der
besørger Kørsel med Ekstratog paa korte Strækninger, med
Plantog under særlige Forhold eller med Arbejdstog, til Tog-,
Lokomotiv- og Skibspersonale , der paa Grund af Sne-, Iseller andre Driftshindringer maa tilbringe en vis Tid ud over
den planmæssige Fraværelse udenfor det anviste Opholdssted.
~

§

12.

Der tilstaas Opholdstillæg til Bane- og- Telegrafformænd,
Overportører af 2den Klasse, Portører, Brokarle, Stationsbude,
Stationskarle samt Depotarbejdere , der ere henviste til Ophold paa S.teder, hvor Opholdet skønnes at være dyrere end
almindeligt. Tillæget fastsættes, under Hensyn til Opholdets
Dyrhed, af Indenrigsministeren til 60 Kr., 90 Kr. eller 120 Kr.
aarligt.
§ 13·
F or Tjenesterejser i Indlandet s;-.mt for Værkmestres,
Værkføreres, Lokomotivmestres, Lokomotivformænds, Stations-,
Lokomotiv- og Togpersonalets, Bane- o~ Telegrafformændenes,

l

-
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-

Depotarbejdernes og Bropersonalets Nattjeneste for den Del af
Tidsrummet 'mellem KI. I I Aften og KI. 5 Morgen,' i hvilken
de ifølge Tjenestefordelingen enten maa forrette Tjeneste eller
overnatte udenfor deres Hjem, tilstaas der Dag- og Timepenge
af følgende Størrelse:
pr. Time

Ansatte, der henhøre til Lønningsklasse :
Iste almindelige Lønningsklasse ........... 75 ø.
2den almindelige Lønningsklasse .......... 55 3die, 4de, 5te og 6te almindelige Lønnings·
klasse ............................. 3°
7de, Sde og 9de almindelige Lønningsklasse
samt L, nl., V., VI. og VII. specielle
Lønningsklasse ..................... 20
rode almindelige Lønningsklasse , samt II.,
IV. og VIII. specielle Lønningsklasse 15
IX., x., XL, XII, xnr. specielle Lønningsklasse .... ... ..................... 12 -

pr. Døgn

9 Kr.
8
6

4 3

40 ø.
I øvrigt fastsætter Indenrigsministeren de nærmere Regler
angaaende de i nærværende Paragraf omhandlede Forhold,
saa vel som angaaende Godtgørelse til ansatte, der forflyttes
til midlertidig Tjeneste paa andet Sted end den Station eller
det Tjenstgøringsdistrikt, hvor der er anvist dem Opholdssted,
samt angaaende eventuel Godtgørelse for Flytningsomkostninger
ved blivende Forflyttelse.
§ 14·
Generaldirektøren udn ævnes af Kongen med Ret til
Pension efter de almindelige Pensionslove.
De til1ste og 2den almindelige Lønningsklasse hørende
ansatte udnævnes ligeledes af Kongen, men uden Ret til
saadan Pension.
/
§ IS·
Den til Statsbanedriftens Personale henhørende, som
efter 10 Aars uafbrudt Tjeneste (jfr § 17, Litra a.,) har fyldt
sit 70de Leveaar, er berettiget til at forlange Afsked med den
ham efter de til enhver Tid gældende Regler tilkommende
Pension.
Dog kunne Trafikinspektører ) Maskininspektører,
Telegrafingeniører , Telegrafmestre, Telegrafformænd, Overbanemestre, Togførere, Konduktører, Pakmestre , Lokomotivførere
2

-

II

-

l

og Fyrbødere med det fyldte 6sde Leveaar forlange Afsked
med Pension.

§ 16.
I Tilfælde af Tvivl vedrørende de i næ rværende Lov
omhandlede Lønningsforhold træffes Afgørelse - hvor ikke
andet maatte følge af særlig vedtagne Bes~emmelser - af
IndenriO'sministeren
og kan ikke indbringes for ) omstolene.
b
Lov af 26de Marts 1870, indeholdende almindelige Be~temmelser om Embeds- og Bestillingsmænds Lønningsforhold
m. v ., er med Undtagelse af § 7 uanvendelig paa det ved
Statsbanedriften ansatte Personale.
<

.

III.

Pensionering.

§ 17·
Efter nærværende Lovs Ikrafttræden gælde følgende
Regler angaaende Pensionering for alle ved Statsbanedriften
ansatte eller til fas~ Arbejde antagne, dog med Undtagelse af
Generaldirektøren, jfr. § 14, samt dem, der den Iste April
1893 valgte at forblive Interessenter i » Pensionskassen for de
ved de tidligere sjællandske Stqtsbaner fast ansatte«, jfr. § 18
1., og dem, der den Iste April 1893 valgte at forblive underkastede de af Indenrigsministeriet under rode Maj 1869 udfærdigede Bestemmelser om Alderdomsforsørgelse m. v., jfr.
§ 18 II.:
a. Alle ved Statsbanedriften ansatte eller til fast Arbejde
antagne ere efter ro Aars uafbrudt Tjeneste berettigede
til Pension, naar de paa Grund af Alder, Svagelighed
eller andre dem utilregnelige Aarsager afskediges af Tje. nesten.
Ligeledes ere ansattes Enker berettigede til
saadan Pension saavel ved Mandens Død i Tjenesten
efter opnaaet Ret til Pension { som ved hans Død efter
stedfunden Afskedigelse med Pension.
Erhvervelsen af Ret til Pension betragtes som hvilende, naar nogen paa Grund af Sygdom eller Opfyldelse
af militære Forpligtelser midlertidig afskediges af Tjenesten.
b . Det ved Statsbane driften ansatte eller til fast Arbejde

l

-
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antagne Personale deles i Henseende til Pensionering
m. v. i 3 Pensionsklasser, hvoraf
I ste Pensionsklasse omfatter Personalet under I ste- rode
almindelige og L-VIII. specielle Lønningsklasse,
zden Pensionsklasse omfatter Personalet under IX.-XIII.
spec:ielle Lønningsklasse og
3die Pensionsklasse omfatter Personalet under Ilte al-o
mindelige Lønningsklasse.
c. Pensionen udredes af Driften, til Bedste for hvilken der
foretages en Lønningsafkortning for dem, der henhøre til
Iste og zden Pensionsklasse, af henholdsvis 5 og z l/t
pet. af de paagældendes Lønningsindtægt. De, der henhøre til 3die Pensionsklasse, lide ikke nogen Afkortning.
d. Ved Lønningsindtægten forstaas - saavel med Hensyn
til den foran omhandlede Afkortning som i det hele
med Hensyn til Pensioneringen efter nærværende Paragraf - den for Stillingen normerede Løn med Alderstillæg, Milepenge , personlige Tillæg og Naturalydelser
som fri Bolig, Lys og Brændsel, Embedsjord og lignende,
der er tillagt vedkommende som Del af Lønningen, og
hvis Værdi, for saa vidt den ikke paa anden Maade er
bestemt, fastsættes af Indenrigsministeren, hvorimod til
Lønningsindtægten ikke henregnes Diæter, Natpenge og
lignende, Bestillingstillæg, Opholdstillæg, Honorarer, Uniform eller Uniformsgodtgørelse og lignende. Det ikke
maanedslønnede Personale henføres, uden Hensyn til den
faktisk oppebaarne Løns Størrelse, til 7 Pensions· Lønningssatser, der forudsætte en aarlig Løn af henholdsvis 480,
600, 7zo, 840, 960, 1,080 og I,ZOO Kr. , og som fast:
sættes efter Beskaffenheden af deres Tjeneste og Lønnen
for samme.
Ved Beregning af Lønningsafkortning og Pension
ansættes den aarlige Indtægt af Milepenge for Lokomotivførere til 400 Kr., for Fyrbødere til zoo Kr., for Togførere til 4°° Kr., for Pakmestre til 3°° Kr. og for
Konduktører til zoo Kr.
.
e. Pensionen beregnes for den, der afskediges i Iste eller
zden Pensionsklasse , efter hele den Tid efter Iste April
1869, hvori vedkommende, naar han afskediges, har

.'
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været ansat ved Statsbanedriften eller Postdampski bsfar ten , saaledes, at den Tid fra [ste April 1869 t il 3I te
Marts 1893, hvori de n paagældende ikke har været
undergiven Alderdomsforsørgelsesbestemmelserne af l ode
Maj 1869, regnes som Tjeneste i 3die Pensionsk lasse.
F or den, som afskediges i 3die Pensionsklasse , b eregnes Pensionen som ovenfor nævnt for lste og zden
K lasse, med mindre der er sket Afbrydelse af T jenesten,
som skyldes den vedkomrllendes eget Initiativ, i hvilket
Fald ikkun den Tid kommer i Beregning, som ligger
efter saadan Afbrydelse.
Afvigelser fra denne sidste
Regel kunne dog indrømmes af Indenrigsministeren, naar
F orholdene særlig tale derfor.
I Tilfælde af, at nogen har tjent i flere Pensions·
klasser, gælde følgende Regler for Pensionens Beregning:
Har nogen tjent i I ste Pensio nsklasse (ente n efter
Lov af lzte April 189Z eller efter nærværende Lov) fo ruden i zden og 3die Klasse (enten efter Lov af 12te
April 1892 eller efter nærværende Lov) eller i en at
dem, beregnes der ham Pension som havende tje nt i
Iste Pensionsklasse , dog saaledes, at kun de til1ste
Klasse hørende pensionsgivende Aar regnes som hele,
medens hvert Aar i 2den Klasse regnes som 6/ 7 Aar og
hvert Aar i 3die Klasse som "/7 Aar.
Har nogen tjent i 2den og 3die Klasse, beregnes
der ham Pension som havende tjent i zden Klasse , dog
saaledes, at kun de til 2den ;{lasse hørende pensio nsgivende Aar regnes som hele, medens l{vert Aar i 3die
Klasse regnes som 5/6 Aar.
For dem, der have været undergivne Bestemmelserne
af lode Maj 1869 om Alderdomsforsørgelse m. v. i fuld t
Omfang, beregnes I 1/4 Aar i Iste Pensionsklasse fo r
h vert fulde Aar, de have været undergivne de nævnte
Bestemmelser før Iste April 1887.
F or dem, der have været fritagne for at svare fuldt
Bidrag tiL A lderdomsforsørgelse , og som den Iste April
1893 valgte at undergives Pensionsbestemmelserne i Lov
af I2te April 1892, har det sit Forblive nde ved de af
Indenrigsministeren i Henhold til Lov af I2te April 1892

l

§ 20 II., 2det Stykke, sidste Punktum

f.

g.

h.

i.

-

-14afgivne Resolutioner.
Naar den samlede pensionsgivende Tjenestetid udgør
et Tidsrum af over hele Aar, tages ved Pensionens Fastsættelse intet Hensyn til den Tid af indtil et halvt Aar,
hvormed Tjenestetiden maatte overstige hele Aar, medens
den Tid, hvormed den maatte overstige hele Aar, og
som udgør et halvt Aar eller derover, beregnes som et
helt Aar.
Pensionen beregnes efter Gennemsnitsbeløbet af den aarlige Lønningsindtægt (jfr. Litra d.), som vedkommende
har o.ppebaaret i de sidste 5 Aar før Afskedigelsen.
Pensionens Størrelse bestemmes:
r. For Iste PeJlsionskl~se til lis af den under f. (j fr.
Litra d.) angivne Gennemsnitsløn med Tillæg af
1/70 af bemeldte Indtægt for hvert Aars pensionsgivende Tjenestetid, dog ikke ud over i alt 2/3. af
bemeldte Gennemsnitsløn.
2. For 2den Pensionsklasse til 6/7 af den for Iste
Pensionsklasse fastsatte Pension, dog ikke ud over
i alt 7/12 af den i Litra f. (j fr. Litra d.) omhandlede
Gennemsnitsløn.
3. For 3die Pensionsklasse til 5/ 7 af den for Iste
Pensionsklasse fastsatte Pension, dog ikke ud over
6/12 (1/2) af den i Litra f. (j fr. Litra d.) omhandlede
Gennemsnitsløn.
Ved Pensionsberegningen ansættes hvert Aar, i hvilket
den til Pension berettigede har haft Ansættelse som Lokomotivfører, Fyrbøder, Togfører, Pakmester, Konduktør
eller Skibsfyrbøder, til 1 1/ 6 Aar.
Hvis nogen af Statsbanedriftens Personale, for hvem de
i nærværende Paragraf indeholdte Pensionsregler gælde,
kommer saaledes til Skade under Udførelsen af sin Tjeneste eller sit Arbejde, at han maa afskediges, - hvad
enten dette sker inden eller efter, at vedkommende har
tjent i de IO Aar, efter hvis Forløb der ifølge Litra a.
erhverves Ret til Pension - tilkommer der ham en at
Indenrigsministeren efter Omstændighederne fastsat Pension, der dog- ikke kan overstige 2/3 af hans sidste
Lønningsindtægt (j fr. Litra d.).
l
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Indenrigsministeren er derhos bemyndiget til at tilstaa Personer, der, uden at høre ti l Banernes faste Per
sonale komme saaledes til Skade ved Udførelsen at
Tjeneste for Driften, at deres Arbejdsevne væsentlig forringes, en efter Omstændighederne afpasset Understøttelse . Understøttelsens Vedbliven er dog afhængig af,
at de Omstændig heder, som have begrundet den, vedblivende ere til Stede, hvilket aarlig skal godtgøres for
Indenrigs ministeren.
k. Naar en StiIfing ved Statsbanedriften , der beklædes at
en af de til sammes Personale henhørende, som ved !O
Aars uafbrudt Tjeneste (j fr. Litra a.) har erhvervet Ret
til Pension, inddrages, uden at der kan tilbydes Stillingens Indehaver anden passende Ansættelse med mindst
samme Indtægt som den, den inddragne Stilling gav, er
han berettiget til i 5 Aar i Ventepenge at oppebære et
Beløb, som svarer til den højeste Pension, som kunde til- .
komme ham i Henhold til Litra g., idet den Del af den
pensionsgivende Tid, i hvilken han ikke virkelig har
gjort Tjeneste, regnes som tjent i hans sidste Stilling
forinden hans Afgang paa Ventepenge. I den Tid, han
oppebærer Ventepenge, er han pligtig at modtage Ansættelse i en passende Stilling ved Statsbanedriften med
mindst samme Indtægt som den, den inddragne Stilling
gav. I Ventepengene sker Afkortning, beregnet af samme
Lønning som Ventepengene, efter Reglen i Litra c. Har
han ikke inden Udløbet af 5 Aar faaet Ansættelse i en
anden Stilling ved Statsbanedriften , sættes han paa Pension efter de ovenfor angivne Regler. De Aar, i hvilke
han har været paa Ventepenge, regnes ved senere Pensionsberegning som Tjenesteaar, men Pensionen beregnes
efter Gennemsnitsbeløbet for de 5 sidste Aar af den Aarsløn, som han oppebar, førend han kom paa Ventepenge.
1. Den, som ved Dom ikendes Straf af Stillingens Forbrydelse, fortaber hermed Retten til Pension.
m. Naar nogen af Statsbanedriftens Personale efter IO Aars
uafbrudt Tjeneste (jfr. Litra a.) afskediges paa Grund af
Fejl eller Misligheder, der uden at medføre Stillingens
Forbrydelse ved Dom dog svække den for Stillingen..
l

1
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nødvendige Agtelse og Tillid, bestemmes hans Pension
ved de aarlige Finanslove.
n. Pension eller Ventepenge ophøre:
l. naar den vedkommende igen ansættes eller konsti.
tueres i en pensionsberettig'et Stilling ved Driften.
Hvis den ny Stillings Løn er mindre end Lønnen
for den Stilling, hvorfra han oppebar Pension eller
Ventepenge , bortfalder af Pensions· eller Vente·
pengebeløbet saa meget, som Halvdelen af den ny
Stillings Løn udgør, eller mere,' hvis den tidligere
Stillings Løn ellers vilde overskrides, og vil ved
senere Pensionsberegning det øvrige af Pensions·
eller Ventepengebeløbet være at betragte som per·
sonligt Tillæg.
Ved "enere Afskedigelse fra den
nyere Stilling er han dog berettiget til, for saa
vidt der ikke maatte tilkomme ham større Pension,
at oppebære den Pension, han tidligere ' har haft,
eller hvorpaa han efter Ventepengenes Ophør vilde
have haft Krav;
2. naar han efter at have faaet Pension nægter atter
at modtage Ansættelse eller fast Arbejde ved
Driften med samme eller højere Løn end den, han
oppebar i den Stilling, fra hvilken han blevafske·
diget, saafremt saadan Ansættelse eller Beskæf·
tigelse tilbydes ham i Tilfælde af, at Utjenstdygtig·
heden paa en efter Indenrigsministerens Skøn fyl·
destgørende Maade er godtgjort at være hævet i
3· naar han uden Samtykke af Indenrigsministeren
tager Ophold i Udlandet ;
4· naar han i 3 Aar ikke har hævet Pension eller
Ventepenge uden senere at kunne bevise lovlig
Forhindring;
S· :Jaar han ved Dom kendes skyldig i et s,,'adant
Forhold, som, medens han var ansat ved Driften,
vilde ha ve haft Stillingens Forbrydelse til Følge,
eller naar han overbevises om inden sin Afsked at
have gjort sig skyldig i ~t saadant Forhold.
, o. Den, der bliver Enke efter en pensio!~sberettiget Funk.
tionær ved Statsbanedriften eller en med Pension eller
Ventepenge afgaaet Funktionær, faaer (med de i Litra p.
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berefter omhandlede Undtagelser) en Pension, svarende
-til en Trediedel af den Pension, der tilkom eller blev
-oppebaaren af Manden. Hvis Omstændighederne maatte
-tale herfor, kan Indenrigsministeren derhos til Enkens
uforsørgede Børn, indtil disse have fyldt deres I8de Aar,
bevilge en aarlig Understøttelse, der dog for hvert Barn
ikke maa overstige IOO Kr. Ligeledes kan Indenrigs·
ministeren, naar Omstændighederne maatte tale herfor,
bevilge fader· og moderløse Børn af pensionsberettigede
Funktionærer en aarlig Understøttelse indtil Børnenes
fyldte I8de Aar, hvilken Understøttelse for hvert Barn
heller ikke maa overstige IOO Kr.
Samme l~egel gælder for Enker og uforsørgede Børn
efter faste Funktionærer, der omkomme under Udførelsen
af deres Tjeneste eller Arbejde ved Statsbanedriften, idet
-j saadanne Tilfælde den Pension, der vilde have været
at tillægge Manden, hvis han havde levet, men havde
maattet afskediges af den i Litra i. omhandlede Aarsag,
bliver Udgangspunktet for Beregningen af Enkepensionen.
De omhandlede Børneunderstøttelsers Vedbliven er
,dog afhængig af, at de Omstændigheder, som have be,
grundet dem, vedblivende ere til Stede, hvilket aarlig
skal godtgøres for Indenrigsministeren.
Enker samt efterladte Børn indtil disses fyldte I8de
Aar efter Personer, der uden at henhøre til Statsbane·
driftens faste Personale omkomme under Udførelse af
Tjeneste ved Driften, kan der, naar Trang og Værdighed
,er til Stede, . ved Indenrigsministerens Bestemmelse til·
lægges en efter Omstændighederne afpasset Enkeunderstøttelse og Børneunderstøttelse.
Som Betingelse for
Enkeunderstøttelsens og Børneunderstøttelsens Ved bliven
fordres, at det aarlig for Indenrigsministeren skal godtgøres, at de Omstændigheder, som have begrundet
samme, vedblivende ere til Stede.
p. Uberettigede til Pension ere Enker efter Funktionærer
. ved Statsbanedriften , naar Ægteskabet er indgaaet efter
Mandens 60de Aar eller paa hans Dødsleje, eller efter at
han var afskediget med Pension, eller naar Ægteskabet
var aldeles ophævet inden Mandens Død.
'q. Enkepension ophører: I) naar Enken indgaar nyt Ægte·
2

1
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skab, 2) naar hun tager Ophold i Udlandet uden Indenrigsministerens Tilladelse, 3) naar hun i 3 Aar ikke har
hævet Pension uden senere at kunne bevise lovlig Forhindring, 4) naar hun ved Dom findes skyldig i en 1 den·
offentlige Mening vanærende Handling.
Hvis en Enkes Pension er ophørt, fordi hun har
indladt sig i nyt Ægteskab, er hun berettiget til atter at
oppebære den samme Pension, naar hun igen bliver Enke.
r. N aar Pension, Understøttelse eller Ventepenge ikke i et
helt Aar er hævet, hjemfalder Beløbet til Driften, med- mindre lovlig Forhindring senere bevises.

§ IS _
I. Interessenterne i .Pensionskassen for de ved de tidligere
sjællandske Statsbaner fast ansatte« forblive som saadanne
uberørte af nærværende Lov.
II. For de ansattes V~dkommende, der den 1ste April I893
valgte at forblive underkastede de af Indenrigsministeriet
under IOde Maj I869 udfærdigede Bestemmelser om
Alderdomsforsørgelse m. v., vedbliver det bestaaende
Forhold, saaledes at der til Opsparing efter nysnævnte
Bestemmelser ikke i nogens Løn kan indeholdes mere
end S pCt. af hans Lønningsindtægt, jfr. § 17 d, samt
at der af Driften indbetales til Finansministeriet S pCt.
af samme Lønningsindtægt, der godskrives paagældendes
Kento for Alderdomsforsørgelse m. v. og forvaltes overensstemmende med Reglerne i Lov af 29de Marts 1878.
Dette Tilskud med Renter og Rentes Renter fortabes til
Fordel for Driften, hvis vedkommende udtræder af Tjenesten af nogen anden Grund end Alder, 'Svagelighed
eller anden ham utilregnelig Aarsag.

§ 19·
De Bidrag af Lønning m. v., som af de ved Statsbanedriften ansatte ifølge nærværende Lov ville være at udrede
til Pensionering, føres aarlig til Indtægt for Statsbanedriften,
af hvilken alle af nærværende Lov flydende Pensioner og
Understøttelser ville være at udrede.
Hvis i noget FJnansaar Beløbet af de . Pensioner og
Understøttelser, som skulle udredes, er mindre end Beløbet at
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de for samme Aar i Lønnen indeholdte Bidrag, afgiver Driften
det overskydende til det i Henhold til Lov af 12te April
1892 oprettede Reserve-Pensionsfond.
Hvis i noget Finansaar Beløbet af disse Pensioner og
Understøttelser overstiger Beløbet af de til Indtægt førte Bidrag, afgiver Reserve-Pensionsfondet til Driften indtil Halvdelen af de i det paagældende Finansaar indvundne Renter
til hel eller delvis Dækning af det overskydende.
Skulde i noget Finansaar Beløbet af Pensioner og Understøttelser overstige Summen af de for Aaret til Re?ste for
Driften i Lønnen indeholdte Bidrag til Pensioneringen og
S pCt. af Aarets Lønninger for alle dem, der falde ind under
Lovens Pensioneringsbestemmelser, skal Reserve-Pensionsfondet
af sine Renter og eventuelt af sin Kapital til Driften endvidere afgive det Beløb, hvormed Pensions- og U nderstøttelsesbeløbet overstiger den nævnte Sum.

§

20.

Pensioner og Understøttelser efter nærværende Lov eiler
opsparede Beløb for de ved Driften ansatte kunne ikke bortgives, sælges, pantsættes eller belægges med Arrest eller
Udlæg.

§ 2 r.
For de af Kongen udnævnte Embedsmænd under Statsbanedriften , jfr. § I4, kunne Spørgsmaal om Ret til Pension
eller Ventepenge efter nærværende Lov fordres afgjorte ved
Domstolene. For det øvrige Personales Vedkommende skal
det - hvis ikke andet maatte følge af særlig vedtagne Bestemmelser - have sit Forblivende ved Indenrigsministerens
Afgørelse af saadanne Spørgsmaal, uden at disse kunne indbringes for Domstolene.

IV. Regeringens Kontrol med Statsbanernes Regnskabsvæsen.
§ 22.
Til paa Indenrigsministerens Vegne at føre Kontrol med
Statsbanernes Regnskabsvæsen er ansat en Kontrolrevisor, der
sorterer direkte under Ministeren. Han skal til enhver Tid
have Adgang til at efterse de ved Statsbanerne førte Regn2"
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skabsbøger med Regnskabsbilag samt til at foretage Kasseeftersyn hos enhver ved Driften ansat Embeds- eller Bestillingsmand, der har Kasseoppebørsel for Driften.
Klager over Generaldirektørens Afgørelser og Decisioner
i Regnskabssager forelægges Indenrigsministeren til Afgørelse
gennem Kontrolrevisor.
Iøvrigt fastsættes de nærmere Regler for Kontrolrevisors
Virksomhed af Indenrigsministeren.

§ 23·
Kontrolrevisor udnævnes af Kongen og løn nes med
4,800 Kr. aarlig. For hver 5 Aars Tjeneste tilstaas der ham
et Tillæg af 400 Kr., dog kan Lønnen ikke overstige 6,400 Kr.
De til Medhjælp for Kontrolrevisor fornødne Midler
bevilges paa de aarlige Finanslove.

V.

Overslag over Indtægt og Udgift samt Driftsberetning.
§ 24·

Paa de aarlige Finanslovforslag optages et Overslag
over de Indtægter og Udgifter, som antages at ville fremkomme ved Statsbanedriften i det paagældende Finansaar.

sionens Formand , og Rigsdagens tvende Afdelinger vælge
efter Forholdstalsvalgmaaden hver 7 Medlemmer.
Formanden kan med Kommissionens Samtykke antage
lønnet Medhjælp af enhver Art. Kommissionen kan ogsaa
tilkalde enkelte sagkyndige til midlertidig Deltagelse i dens
Arbejde. Disse saavel som Kommissionens Medlemmer, for
saa vidt de have Ophold i eller ved København, nyde i
Dagpenge 6 Kr. for hver Mødedag, alle øvrige IO Kr. daglig,
naar Kommissionen er samlet og paa Rejsedagene , hvorhos
Befordringsgodtgørelse ydes efter Regning.
Udgifterne ved Kommissionen afholdes af Statskassen
og bevilges ved de aarlige Finanslove.
•
Til midlertidig Forbedring af de hidtidige Lønningsvilkaar for det under 11te almindelige Lønningsklasse (§ 6)
henhørende Personale bemyndiges Indenrigsministeren til i
Finansaaret fra Iste April 1898 til 31te Marts 1899 at anvende
et Beløb af indtil 100,000 Kr. ud over, hvad der ved Finansloven for nævnte Aar § 6 er bevilget til Lønninger for de i
3dje Pensionsklasse ansatte.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 26de Marts 1898.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

§ 25·
Angaaende Banernes Drift med alt, hvad dertil knytter
sig, bliver en fuldstændig Beretning aarlig at forelægge Rigsdagen.

VI.

(L. S.)

Bardenfleth.

Lovens Ikrafttræden.

§ 26.
Denne Lov træder i Kraft den lste Juli 1898.
Forslag til en Revision af Loven vil være at frems ætte
senest for den i 1900 sammentrædende ordentlige Rigsdag.
Forinden vil en Kommission, bestaaende af 18 Medlemmer,
have at tage Spørgsmaalet om Statsbanedriftens hensigtsmæssiaste Ordning under Overvejelse og herom at fremkomme
med Betænkning til Regering og Rigsdag. Af Kommissionens
Medlemmer vælger Indenrigsministeren 4, deriblandt Kommis-

Nr. 2.

(C Nr. 7, Uddrag).

B a n e c h e f e n har Sæde i København.
Til Bistand
for ham er oprettet et Kontor, som forestaas af en Kontorchef.
I Henseende til Banetjenesten ere Banerne inddelte
i IO Banesektioner, der hver forestaas a,f en Baneingeniør.
Sektionerne
ere
atter
inddelte
Overbanemesterstrækninger.

Baneafdelingen.
Banetjenesten.

-
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Sektionerne ere:

Iste Banesektion (København), omfattende Strækningerne
Hellerup (ekskl.) - Klampenborg- Helsingør, Hellerup,
(ekskl.) - Hillerød -Snekkersten, Frederiksberg (ekskl.)
-Frederikssund og Vigerslev (ekskl.)- Taastrup.
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I Henseende til Telegraftjenesten ere Banerne ind.delte i 2 Telegrafsektioner, der hver forestaas af en
T elegrafingeniør. Sektionerne ere atter inddelte i Telegrafmesterstrækni nger.

Sektionerne ere:

2den Bane sektion (K ø b e n h a v n), omfattende Strækningerne

Iste Telegrafsektion (København), omfattende Banerne under

Taastrup (ekskl.)-Korsør-Halskov, Sprogø, RoskildeKallundborg og Slagelse-Værslev.

Statsdrift paa Sjælland og Falster samt Anlæget paa
Sprogø . .

3die Banesektion (K ø b e n h a v n), omfattende Strækningerne

2den Telegrafsektion (Aarhus), omfattende Banerne under

.

Roskilde (ekskl.)-Masnedø, Orehoved-Gjedser,
Næstved-Slagelse (ekskl.) og Dalmose-Skelskør.

samt

4de Banesektion (Fredericia), omfattende Strækningerne
Slipshavn-Nyborg-Strib, Tommerup- Assens, Fredericia
-V amd rup-·Grænsen,
Lunderskov- Esbjerg
(ekskl.)
Bramminge- Vedsted.

5te Banesektion (Aarhus), omfattende Strækningerne Fredericia (ekskl.) -Aarhus (ekskl.), Skanderborg-Herning.

Gte Banesektion CA ar hus), omfattende Strækningerne Aarhus
-Randers, Aarhus-Ryomgaard og Randers-Grenaa.

7de

Banesektion (Aal borg), omfattende Strækningerne
Randers (ekskl.)-Frederikshavn og' Hobro-Løgstør.

8de Banesektion (Struer), omfattende Strækningerne Langaa
(ekskl.)-Struer, Viborg-Aalestrup (ekskl.), Skive--Glyngøre, Nykøbing M., Struer-Oddesund S., Oddesund N.Thisted.

9de Banesektion (Esbjerg), omfattende Strækningerne EsbjergStruer (ekskl. ), Skern-Herning (ekskl.).

IOde Banesektion (København), omfattende Banegaardene
og Banestræ kningerne i København og Omegn til og
med Hellerup mod Nord og Vigerslev mod Vest.
BygningsVed Tilsynet med Bygninger paa Sektionerne samt
kyndige Over-Forberedelse og Ledelse af de ved dem forfaldende Arbejder
banemestre.
.
d'
O
b
bistaas Baneingeniører!1e af bygmngskyn 1ge ver anemestre
(I i hver Sektion).

I

Telegraftjenesten.

Statsdrift i Jylland og Fyn.
De snævrere Grænser for
Banechefen.

Sektionerne

fastsættes

af

De Stationer, hvor Bane- og Telegrafingeniører have
S æde, ere foran angivne med fremhæ vet Tryk.

Nr. 3. (C Nr. 9).
Maskinchefen har Sæde i København.
Til hans Maskinafdelin gea.
Bistand er oprettet et Kontor, der forestaas af en Kontorchef.
Kontoret er i København, dog har den under samme hørende
Regnskabsfører for Jylland og Materialforvalteren for samme
Omraade Sæ de i Aarhus.
. Til Bistand for Maskinchefen i Sager, der angaa Belysnings· og Opvarmningsvæsen , er ansat en Maskiningeniør
( med Sæde i København).

I Henseende til L o k o m o t i v t j e n e s t e n ere Banerne Lo komotivtjenesten,
4 Maskinsektioner , der forestaas af Maskininspektører. Inddeling i
MaskinIste Maskinsektion o mfatter Strækningerne: Frede- sektioner.
rikshavn-Aarhus ·Vamdrup, Randers-Grenaa, Aarhus-Ryomgaard,
Skanderborg-Skern.
Maskindepotet i Skerh sorterer under Iste Sektion.
delte

2den Maskinsektion omfatter Strækningerne LangaaStruer, Skive-Nykøbing M., Thisted-Struer-Esbjerg-Lunderskov,
Bramminge-Vedsted, Hobro-Løgstør, Viborg-Aalestrup.
Maskindepoterne i Hobro, Langaa og Lunderskov sortere
under 2den Sektion.
3die Maskinsektion o mfatter Strækningerne: SlipshavnNyborg-Strib og Tommerup-Assens.

4

-
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4de Maskinsektion omfatter Statsbanestrækningerne paæ
Sjælland og Falster.
I Tilsynet med Tjenesten bistaas Maskininspektørerne af
Lokomotivmestre og Lokomotivformænd .
Værk sted stj enesten.

Lageret i
Nyborg.

Værkstedstjenesten ledes af 2 Maskiningeniører. Af
disse leder den ene Centrah'ærkstedet i København, den anden
Centralværkstedet i Aarhus. Filialværkstedet i Nyborg ledes
af Maskininspektøren for 3die Sektion.
I Tilsynet med Tjenestens Udførelse bistaas Maskiningeniørerne af Ingeniørassistenter, Værkmestre og Værkførere.
Lageret ved Værkstedet i N yb org bestyres af
Maskininspektøren for 3die Sektion.

Nr. 4.

(C IO).

Foreløbig Instruks for Maskinchefen.
§
Instruks fol'
Maskinchefen.

I.

Maskinchefens nærmeste foresatte er Generaldirektøren.
Selv er Maskinchefen foresat for det ved Maskinafdelingen
tjenstgørende Personale og har at ordne, lede og tilse hele
den ham underlagte Tjeneste.
Maskinchefen er sideordnet Statsbanedriftens øvrige
Afdelingschefer og har at understøtte disse Embedsmænd og
sammen med dem at virke til Fremme af Statsbanedriftens Tarv.

§

2.

Med Hensyn til Maskinchefens Embedsomraade og Pligter
bemærkes i Almindelighed følgende :
a . Maskinchefen drager Omsorg for, at Banernes Lokomotiver, Tendere, Vogne og andet Driftsmateriel vedligeholdes i god og forsvarlig Stand . Han sørger for Afgivelsen af de til Togenes Fremførelse fornødne L ok omotiver med Tendere , for deres Betjening og F orsyning
med Kul og Vand samt for Vognmateriellets regelm æssig e Eftersyn og Forsyning med Smørelse.

1
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b. Maskinchefen leder V ærkstedernes Drift og fører Kontrol
med de i disse udførte Præstationer. Han kontroll erer
Lokomotivernes og Vognenes Benyttelse samt Forbruget
af Brændsel, Olie og andre Materialier. Endvidere fører
han Tilsyn med de Maskinafdelingen vedrørende Byg ninger, Anlæg, Indretninger og Maskiner m. v.
c. Til Anskaffelse af nye Lokomotiver, Tendere, Vogne og
andet D riftsmateriel, eventuelt 'af Maskiner og a ndre Indretning er, der falde ind under Maskinvæsenets Omraade,
gør Maskinchefen Forslag og affatter Planer, Specifikati oner og Overslag, lader tillige saadant Materiel m. v.
b ygge i Banernes Værksteder eller bortkontraherer dets.
Byg ning, fører dernæst fornøden Kontrol med Byg ningen,
samt modtager det endeligt og underkaster det de nødvendige eller foreskrevne Prøver, forinden det tages
i Brug.
d. De tIl Maskinafdelingen forn ødne Materialier , Redskaber,
Inventarie- og Forbrugsgenstande anskaffes af Maskinchefen, eller for saa vidt Anskaffelsen i Henhold til det
efterfølgende ligger udenfor Græ nserne for hans Myndighed, gør han Indstilling angaaende deres Anskaffelse.
Endvidere modtager og prøver han saadanne Genstande,
fordeler dem samt sørger for deres Opbevaring .
e. Maskinchefen aflægger de foreskrevne Penge-, Lager-,
Inventarie- og andl~e Regnskaber, affatter eller lader affatte Lønningslister og Beregninger over de det ha m
und erlagte Personale tilkommende Milepenge og øvrige
Emolumenter, samt reviderer og bearbejder de' Regn·
skaber, som indsendes af hans underordnede, ligesom
han ogsaa fører den Maskinafdelin gen vedkommende, til
enhver Tid forl angte Statistik. Han er pligtig at meddele
Revisionen alle de af denne til Opfy ldelse af dens Hverv
forlangte Oplysninger.
f. Maskinchefen reviderer og b earbej der de af h ans und erg ivne indsendte Rap po rter, afgiver Erklæringer og Indberetninger til Generaldirektoratet, derund er indb efattet
en aarlig Beretning om Maskinafd elingens Virkso mhed,
og gør de fornødne Indstillinger til samm e, derunder
indbefattet det aarli ge Budgetforslag og F orslag til sæ rlig e Bevillinger.

4
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g. Maskinchefen sørger for Tjenestepersonalets Fordeling og for
dets Uddannelse samt instruerer det angaaende dets Tjeneste.
h. Maskinchefen affatter Forslag til Tabeller over Lokomotivernes Trækkeevne til Brug for Trafikafdelingerne.
1. Maskinchefen er ansvarlig for, at de Maskinafdelingen
vedkommende Love, Anordninger og Bestemmelser nøje
overholdes.
§ 3·
MC).skinchefen skal medvirke til, at Statsbanerne driv~
saa økonomisk som muligt. Han er ansvarlig for, at de
Maskinafdelingen vedrørende Udgifter holdes indenfor de
Summer, der dels gennem det aarlige Budget, dels gennem
særlige Bevillinger ere stillede til Raadighed for Afdelingen.
Ved ethvert af ham til Generaldirektoratet i Finansaarets Løb
fremsat Forslag, hvis Gennemførelse kræver Udgifter, bør han
samtidigt meddele, hvorvidt de givne Bevillinger kunne bære
Udgiften. Skulde det vise sig, at Udgifterne paa en eller
anden Konto ikke kunne holdes indenfor det bevilgede J?eløb,
maa Maskinchefen i betimelig Tid gøre de i saa Henseende
fornødne Indstillinger til Generaldirektoratet.

§ 4·
Overfor det ved Maskinafdelingen tjenstgørende Personale
udøver Maskinchefen paa eget Ansvar følgende Myndighed:
a. Det til l I te almindelige Lønningsklasse hørende dag- og
timelønnede Personale samt Ekstrapersonalet ansættes
eller antages af Maskinchefen paa Vilkaar, der fastsæ ttes
ved almindelige af Generaldirektoratet givne Regler. Forflyttelse og Forfremmelse af bemeldte Personale afO'øres
lo>
ligeledes af Maskinchefen, der endvidere i Almindelighed
er bemyndiget til at afskedige samme.
Med Hensyn til Afskedigelse af fast antagne Folk,
som ved JO Aars uafbrudt Tjeneste have erhvervet Ret
til Pension af Driften, maa Indstilling dog forud gøres
til Generaldirektoratet, ledsaget af fornødne Oplysninger
til Afgørelse af Pensionsspørgsmaalet og Bestemmelse af
Pensionens Størrelse.
Til dette Øjemed maa der ved Maskinafdelingen
føres Bøger, indeholdende alle saadanne Oplysninger for

ib.

-c.

-d.

,e.
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Iwers Vedkommende, der har eller kan erholde Adgang
til Pension .
Værkførere, Vognopsynsmænd, Lokomotivførere og Fyrbødere samt Depotarbejdere kunne af Maskinchefen midlertidig forflyttes udenfor det dem anviste Opholdssted, dog
ikke for et læ ngere Tidsrum end 3 Maaneder r
Maskin chefen kan foretage permanente Forflyttelser af
Lokom otivførere og Fyrbødere samt Depotarbejdere i
Henhold til derom fra de paagældende fremkomne Ansøgninger.
Om enhver saaledes foretagen Forflyttelse
gøres straks Indberetning til Generaldirektoratet.
Maskinchefen kan udenfor de for Personalet normerede
faste Fridage tilstaa Tjenestefrihed:
I. til dag'· og timelønnede, naar Lønnen for vedkommende bortfalder under Tjenestefriheden;
2. til maanec1slønnede indtil ialt 3 Uger for hver i
Løbet af et Kalenderaar, for andre end Lokomotivpersonalet dog kun, forsaavidt der ikke ved Permissionen paaføres Banerne Udgifter.
Under paatrængende Omstændigheder kan Tjenestefrihed af Maskinchefen ogsaa indrømmes andre
maanedslønnede end Lokomotivpersonalet , uanset
at Permissionen medfører Udgifter, men Indberetning
maa da straks ske til Generaldirektoratet.
Naar de med kg!. eller ministeriel Udnævnelse
ansatte ønske at benytte Tjenestefrihed til Rejse i
Udlandet, forelægges Andragendet altid Generaldirektoratet.
Maskinchefen kan for begaaede mindre Tjenesteforseelser
ikende sine undergivne Bøder paa indtil JO Kr. inklusive.
Derimod skulle alle Sager angaaende Tjenesteforseelser,
hvorved der er opstaaet Fare for Togsikkerheden eller
for Menneskers Liv eller Helbred, eller hvorved væsentlig
Forstyrrelse af Togenes regelmæssige Gang er fremkaldt,
eller som have medført Beskadigelse af Gods og Materiel
·; til en Værdi af over 200 Kr., samt endvidere Sager, der
ere rejste af Generaldirektoratet, og Sager, i hvilke ansat'te
under flere Afdelinger samtidigt ere implicerede, forelægges Generaldirektoratet forinden Pa~ltale finder Sted.

-
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Med Hensyn til Bøders Opkrævning og Indbetalingsamt Indberetning om ikendte Bøder og andre Straffe
forholdes efter de derfor givne særlige Forskrifter.
f. Maskinchefen

kan tilstaa tjenstgørende ved Maskinafdelingen Ducører paa indtil 5 Kr. for saadanne enkelte
Handlinger, hvorved der er udvist særlig god Konduite
under vanskelige eller ekstraordinære Forhold eller særlig
Agtpaagivenhed, hvorved Fare for Banernes og Færdslens
Sikkerhed er afværget eller særlig Omhu udvist for
Statsbanedriftens Tarv ogsaa i økonomisk Henseende.
Fortegnelser over de saaledes tilstaaede Ducører indsendes halvaarsvis til Generaldirektoratet efter nærmere
derom givne Forskrifter.

§ 5·
Med Hensyn til Anskaffelser til Maskinafdelingen og
Arbejders Udførelse for samme samt Afslutning af Kontrakter desangaaende gælder - under tilbørlig Hensyntagen
til det under § 3 anførte - endvidere følgende:
r. Anskaffelser m. v., hvis Værdi ikke over-

stiger 2,000 Kr., foretages af Maskinchefen med
frit Valg med Hensyn til Anskaffelsesmaaden.
2.

Ved Anskaffelser m. v., hvis Værdi overskrider
2,000 Kr., bør som Regel almindelig Udbydelse
v9d Licitation efter forudgaaet Bekendtgør~lse ii
Bladene finde Sted. U dbydelse begrænset tIl bestemte Firmaer (bunden Licitation) henholdsvis
Handel underhaanden uden Udbydelse kan dog
komme til Anvendelse paa Genstande eller Præstationer, der paa Grund af deres særlige Beskaffenhed (f. Eks. naar Genstandene ikke forfærdiges her i Landet) ikke egne sig til almindelig
Udbydelse, eller hvis Anskaffelse eller Udførelse
er saa paatrængende nødvendig, at den ikke taaler
det med Licitation forbundne Ophold.

3. Anskaffelser m. v., hvis Værdi ligger mellem
2,000 Kr. og 40,000 Kr., kunne foretages af
Maskinchefen, for saa vidt de ske ved offentlig
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Licitation eller ved bunden Licitation til mindst 3
Firmaer, og det laveste konditionsmæssige Bud
antages. Ønsker Maskinchefen et andet Bud end
det laveste antaget, maa GeneraId irektoratets
Approbation indhentes.
4. Om Anskaffelser m. v., hv is Værdi overstiger
40,000 Kr., maa stedse forud gøres Indstilling til
Generaldirektoratet med Forslag til Anskaffelsesog Udbydelsesmaaden og ligeledes Indstilling til
Generaldirektoratet efter afholdt Licitation, forinden noget Tilbud antages. Ved Licitation over
beordrede Arbejder bortfalder førstanførte Indstilling.
5- Hvis Maskinchefen mener, at der er Anledning til
at nedsætte eller eftergive kontraktmæssigt fastsatte
Bøder for forsinket Levering, maa Spørgsmaalet
herom stedse forud forelægges Generaldirektoratet.
6. Nye Typer af Lokomotiver og Vogne eller
væsentligere Forandringer ved det rullende Materi els Konstruktion maa
ikke indføres uden
Generaldirektoratets forud indhentede Samtykke.
7. Ønsker Maskinchefen at fravige de til enhver Tid
fastsatte almindelige Betingelser for Leverancer til
eller Arbejder for Statsbanedriften eller de af
Generaldirektoratet for visse Leverancer fastsatte
særlige Betingelser, maa Generaldirektoratets Approbation forud indhentes.

§ 6.
Maskinchefen kan kun med Generaldirektoratets forud
erhve'rvede Bemyndigelse lade udføre Arbejder for fremmede
(Stats- og kommunale Autoriteter, andre Baner og private),
der have til Følge Krav om Betaling til Statsbanedriften for
Arbejdernes Udførelse; herfra undtages dog' Arbejder, som
-d et i Henhold til særlig Overenskomst eller Aftale paahviler
Statsbanedriften at bringe til Udførelse for de vedkommendes
Regning. Regnskab og Regninger for saadanne Arbejders
Udførelse indsendes til Generaldirektoratet.

.
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til de med en offentlig Auktion eller Udbydelse
forbundne Omkostninger ikke egne sig til saadant
offentligt Salg. Prisen fastsættes af Maskinchefen.
Salg underhaanden til ansatte maa kun finde Sted
med Generaldirektoratets Samtykke.

§ 7·
Med Hensyn til Bortsalg af Materialier og Inventariegenstande, for hvilke Indtægten tilfalder Statsbanedriften, forholdes efter følgende Regler:

Maskinchefen kan uden Generaldirektoratets Approbation afhænde nye i Lagerregnskabet o pt a gne Genstande, naar saadant sker i Forbindelse med eller i Anledning af, at Maskinafdelingen har paataget sig at udføre et
Arbejde for fremmede, idet da samtlige de · dertil fornødne
Materialier kunne tages fra Lageret mod at føres vedkommende
i Regning med Lagerprisen
12 1/ 2 Ofo.
Foreligger der sæ rlige af Generaldirektoratet afsluttede
Overenskomster, ville de deri fastsatte Priser væ re at lægge
til Grund. Skulde iøvrigt særlige Omstændigheder gøre det
ønskeligt eller hensigtsmæssigt at forhøje eller nedsætte en't en
Lagerprisen eller Procenttillæget eller eventuelt beg ge Dele,
bør der, inden Salg effektueres, ske Indstilling til Generaldirektoratet, der da træ ffer Afgørelsen,
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III.
Om Afhændelser af kasserede Materialier eller Inventargenstande til en samlet Værdi af over 20,000 Kr. samt
iøvrigt om andre Afhændelser end de i det foregaaende omhandlede maa stedse forud gøres Indstilling til Generaldirektoratet med Opgivelse af de til Salg bestemte Genstande,
Forslag til Afhændelsesmaaden, Salgsbetingelser m, v., og
ligeledes Indstilling til Generaldirektoratet efter sted runden
Udbydelse eller Auktion, forinden noget Bud endelig antages.
IV.
I alle de foran under I-III omhandlede Tilfælde maa
Køberen afholde de med Transporten af de købte Genstande
forbundne Omkostninger, medmindre andet maatte være tilladt af Generaldirektoratet.
V.

II.
Maskinchefen kan uden Generaldirektoratets Approbation
afhænde
kasserede
Materialier
og
Inventarieg e n s t a n d e, naar V æ rdien af det samlede Parti eller den
enkelte Genstand ikke overstiger 20,000 Kr.
A. ved offentlig Auktion eller efter forudgaaende
offentlig Udbydelse, forsaavidt det højeste kanditionsmæssige Bud vælges. Mener Maskinchefen derimod at burde foretræ kke et lavere Bud, vil Generaldirektoratets Approbation være at ind hente.
B. ved Salg und erhaanden:
a. Genstande, der ere optagne i Lager- og Inventarregnskaberne , til Priser, der fastsættes af Generaldirektoratet.
b . Genstande, som ikke ere optagne i Lager- og
Inventarreg nskaberne , men paa Grund af deres særegne Beskaffenhed (saasom Kulaske, Træspaaner og
desI.) eller paa Grund af deres ringe V æ rdi i F orhold

Hvis Maskinchefen mener, at der er Anledning til at
nedsætte eller eftergive kontraktmæssigt fastsatte Bøder for
forsinket Afhentning af solgte Genstande, maa Spørgsmaalet
herom stedse forud forelægges Generaldirektoratet.

§ 8.
Maskinchefen kan leje fornødne Opholdslokaler for
Lokomotivpersonalet ved Stationer, hvor Statsbanedriften ikke
ielv kan disponere over saadanne Lokaler i tilstrækkeligt
Omfang, dog kun med en Opsigelsesfrist af ikke udover et
Fjerdingaar.

Nr. 5.

Maskininspektørerne i Aarhus, Struer og Nyborg,
Maskiningeniøren i Aarhus og Regnskabsføreren i Aarhus træ de
fremtidigt sammen mindst en Gang hver Maaned i Aarhus for
at træffe Bestemmelse om, hvilke Lokom otiver der i Maanedens Løb skulle tages i V æ rksted, og hvorledes de reparerede Lokomotiver skulle fordeles paa de forskellige Stationer
og for at behandle Sager angaaende Forsendelser af Kul og

Møder af
Ml ajskinaf( e lO gens
Emb ed smæn d'.

i Jyll and.

6-7

-- 33 6

-

32

-

F ordeling af andre Materialier fra Centralmagasinet til Filiallagerne. Samtidig drøftes alle andre Sager af fælles Interesse.
Den af nævnte Embedsmænd, der har højst Anciennitet
i sin Stilling, fører ~orsædet ved Møderne og indvarsler dem.
Protokollen føres af Regnskabsføreren.

Nr. 6.

Under Regnskabskontoret i Aarhus er henlagt hele
Regnskabsførelsen for Centralværkstedet i Aarhus samt Iste
og 2den Maskinsektion ; det udarhejder Lønningslister i samme
Omfang som tidligere Maskinchefen for Jylland-Fyn; det
anskaffer de Varer og det Inventar, som benyttes af Maskinafdelingen i Jylland og Fyn, ligeledes i samme Omfang som
forhen er sket af Maskinchefen for Jylland-Fyn, dog undtages
herfra Anskaffelse af Materiel, større Værktøjsmaskiner, Hj ul,
Aksler, Bandager og andre større Poster, samt Varer fra Udlandet, der anskaffes fra Hovedkontoret i København.
Ved alle A nskaffelser skal Regnskabskontoret rette sig
efter de Anvisninger, der gives det henholdsvis af Maskiningeniøren og Maskininspektørerne, og Anskaffelserne maa
stedse være i Overensstemmelse med de af Maskinchefen
fastsJ.tte Normalier og Leveringsbetingelser. Saafremt Udgiften
ved en Anskaffelse overstiger 200 Kr., skal Approbation paa
Anskaffelsen indhentes forud hos Maskinchefen.
Mindre Vareleveringer modtages af Materialforvalteren,
større skulle desuden besigtiges af Regnskabsføreren i F or_ bindeise med en Embedsmand, henholdsvis fra Lokomotiveller Værkstedstjenesten, og Protokol over saadanne større
Vareleveringer føres som hidtil.
Kulleverancer, dog med
Undtagelse af Leverancer til Aarhus, modtages som hidtil af
vedkommende Maskininspektør.
Licitationer, der hidtil ere afholdte paa Maskinchefens
Kontor i Aarhus, ville med Undtagelse af Licitationer over
de anførte større Anskaffelser vedblivende være at afholde
der ved Regnskabskontorets Foranstaltning.
Foruden selve Regnskabsføringen og Materialanskaffelser
og hvad dertil hører, sorterer endvidere den endelige Bearbej·delse af Lokomotivførerrapporterne for Iste og 2den Maskin:sektion under Regnskabskontoret. Det udfærdiger ogsaa Listerne

Maskinafdelingen s
Regnskabskontor i
Aarhus.

over Materialforbrug af Lokomotivpersonalet i Iste og 2den
Maskinsektion og- fører Milebøger for Materiellet i Jylland.
I Slutningen af hvert Regnskabsaar foretages en Opmaaling af Lager- og Inventarbeholdningen i Jylland ved
Regnskabskontorets Foranstaltning, dog saaledes, at Opmaalingen og Opvejningen i Depoterne foretages ved Maskininspektørernes Foranstaltning, medens al Afstemning med
Bøaerne
finder Sted i Regnskabskontoret.
b
•
Regnskabsføreren bærer Ansvar for, at samtlige de
Regnskaber, der føres i Regnskabskontoret, ere rigtige. Han
attesterer Lønningslister og Regninger paa Maskinchefens
Veane
forsaavidt dette ikke skal ske af Maskininspektørerne
b
,
eller Maskiningeniøren.
Han paaser, at de bevilgede Beløb
ikke overskrides, og gør i rette Tid opmærksom paa bevilgede
Beløbs Utilstrækkelighed. Ban foretager nødvendige Materialprøver og Analyser af leverede Varer. Han deltager en Gan~
om Maaneden i en Konference med Maskiningeniøren i Aarhus
og Maskininspektørerne i Iste og 2den Sektion.
Materialforvalteren i Aarhus fungerer som Regnskabsførerens Fuldmægtig og overtager Regnskabsførerens Forretninger i dennes
Fraværelse.

Nr.. 7. (C II). Trafikchefen for Sjælland og Falster
har Sæde i København; Trafikchefen for Jylland og
F y n har Sæde i Aarhus.
Under hver Trafikafdeling er
henlagt et Kontor, der forestaas af en Kontorchef.
Ved Ti1.synet med Stations- og Togtjenesten bistaas
Trafikcheferne af Trafikinspektører. I Henseende til denne
Tjeneste ere Banerne inddelte i følgende Trafiksektioner:
Paa Sjælland og Falster:
Iste Trafiksektion omfattende de københavnske Stationer, N orn- og Klampenborgbanen, Kystbanen, Ekspeditionerne i Helsingborg og Malmø, Frederikssundbanen, Strækningen København-Frederiksberg (inkl.).
Hovedstation er København.
2den Trafiksektion omfattende Frederiksberg; (ekskl.)
Roskilde (inkl.) - Kallundborg, RoskiJde-Korsør-Halskov,
Slagelse-Værslev , samt Ekspeditionen i Kiel.
Hovedstation er København.
3

Trafikafdelin gerne.
Inddeling i
Trafiksektioner.
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3die Trafiksektion omfattende Roskilde (ekskl.)
Masnedø-Orehoved·Gjedser, Næstved-Slagelse (ekskl.) og Dalmose·Skelskør.
Hovedstation er Næstved samt for Falsterbanen under
særlige Forhold Orehoved.
I Jylland og Fyn:
4de Trafiksektion omfattende Slipshavn-Nyborg- Strib,
Tommerup-Assens, Fredericiå. (inkl.) Vamdrup-Lunderskov-Esbjerg (inkl.), Bramminge-Vedsted.
Hovedstation er Fredericia.

5te Trafiksektion omfattende Fredericia
Aarhus H. (inkl.), Skanderborg·Herning (inkl.).
Hovedstation er Aarhus H.

(ekskl.)

6te Trafiksektion omfattende Aarhus H. (ekskl.)
Langaa (ink!.) - Randers (inkl.), Aarhus-Ryomgaard, RandersGrenaa.
Hovedstation er Aarhus H.
7de Trafiksektion omfattende
Frederikshavn og Hobro-Løgstør.
Hovedstation er Aalborg.
ade

Randers

(ekskl.)

Trafiksektion

omfattende Langaa (ekskl.)
Struer (inkl.), Skive-Glyngøre-Nykøbing Morsø, Struer-Oddesund-Thisted, Viborg-Aalestrup.
Hovedstation er Struer.

9de Trafiksektion omfattende Struer (ekskl.) bjerg (ekskl.), Skern-Herning (ekskl.).
Hovedstation er Varde.

9

U nder Afdelingen sorterer:
A. Overfarterne med tilhørende Anlæg, Havne, Broer
m. v. nemlig:
Korsør--Nyborg,
L
Korsør-Kiel,
2.
3· Masnedø-Overfarten,
4· Helsingør-Helsingborg,
S· Lillebelts-Overfarten,
6. Oddesunds-Overfarten,
7· Sallingsunds-Overfarten,
8. København--Malmø.
Som Bistand for Afdelingen med Hensyn til de under
I og 2 nævnte Overfarter fungerer en lokal Disponent i Korsør.
Isbaadstransporten over Storebelt forestaas af faste Ledere.
Lillebeltsoverfarten forestaas af en som Leder fungerende
Skibsfører.
B. Tilsynet med Fyrvæsenet m. v. ved Statsbanernes
Havne og Overfarter.
C. Statsbanernes Etablissement paa Sprogø
alle Forhold vedrørende sammes Drift.
Tilsynet med Ordens Overholdelse i Statsbanernes Havne
føres, forsaavidt Generaldirektoratet ikke har truffet særlig
Bestemmelse, af den Skibsfører, til hvem Søfartschefen overdrager dette Hverv.

Es-

Nr. 9.

1.

Nr. 8. (C I S).
Søfartschefen har Sæde i København, og forestaar
selv det under Afdelingen henlagte Kontor sammesteds.
I Ledelsen af den daglige Drift af Dampskibs- og Færgefarten m. m. bistaaes Søfartschefen af Skibsinspektøren;
i Tilsynet med Skibenes og Færgernes Maskinbetjening, samt
Vedligeholdelse af Maskiner m. v. bistaas han af en Maskininspektør.

1\ fdelingernes
Ressortforhold
med Hensyn
til Belysnings-

(C 17)·

A.
.

SøfarLsafdelingen.

35 -

Baneafdelingen ve dligeh older:

De til Belysnino-sanlæo- hørende Bygninger og muredeanlæg, Lygter,
b

b

•

Togop-

Beholdere.
varmning m. v.
2.
Alle udvendige faste Lygtearme og Lygtepæle med
tilhørende Lygtekurve , for saa vidt de ikke som henhørende
til elektriske Lysanlæg vedligeholdes af Maskinafdelingen,
jfr. B 3.
3. Alle udvendige Gasledninger med Tilbehør af Haner
og Maalere.
4. Alle indvendige Gasledninger med Tilbehør af Haner
og Maalere til Rosetterne, eller hvor saadanne ikke findes, til

9
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de Punkter, hvor de til Brændeha.nerne hørende Stykker er e
paaskruede .
5. Indmurede Klosetlygter.
6. Alle faste Signallygter, der ikke kunne skilles fra
det paagæ ldende Signal uden Anvendelse af Værktøj.
7. Fyr- og Sømærker efter de i Ordre C Nr. ' IS indeholdte Regler,
samt vedligeholder og p~s s er:
'S. De til særligt Brug for Afdelingen bestemte Blus,
Lamper, Lygter og Ledninger, for saa vidt de ikke gaa ind
under B 3.

B.

l1askillafdelingell ved l i ge h o Id er o g p asse r:

I.
D e til sæ rligt Brug for Afdelingen bestemte Blus,
Lamper og Lygter, samt Ledninger fra Rosetterne, eller hvor
saadanne ikke findes, fra de Punkter, h vor de til Brændehanerne hørende Stykker ere paaskruede.
2.
De til Gasbelysningsanlæg hørende Maskiner,
Kedler, Udvekslinger, Ovne, Retorter, Beholdere m. m., samt
besørger Driften af disse Belysningsanlæg.
3. De til de elektriske Lysanlæg i Land hørende
Maskiner, Kedler, Ledninger, Lamper; de til den elektriske
T o g b e l y s n i n g hørende Apparater m. v., samt besørger
Driften af disse Anlæ g.
4. De til Centralopvarmning og Ventilation af'
Stationsbygninger og af Administrationsbygningen i Aarhus .
hørende Apparater, samt besørger Driften af disse AnlæO'
o'

Endvidere fører Afdelingen det teknisk e
Tilsyn med:
5. Opvarmningsapparaterne i Togene.
6. Mineralolie- og anden Belysning i Togene.
C.

'l'rafikafdelingerlle ve d l ige hol cl e o g passe:

I.
Alle løse Signallygter p aa Stationerne (altsaa ogsaa
L ygter, der anvendes til faste Signaler, men ere indrettede til
at lCllllle aftages).
2.
Alle indvendi ge Gaslygter , Kroner og Blus, sa mt
L edninger fra R osetterne, eJler, hvor saadanne ikke find es, fra
de Punkter, hvor de til Brændehanerne hørende Stykker ere
p aaskruede.
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3. Alle andre indvendige og alle udvendige løse Lygter
-og Lamper, der benyttes af Afdelingerne, for saa vidt de ikke
g aa ind under B 3,
samt passe:
4. Alle Lygter paa de Dele af Banegaardene , der ere
·d em underlag te , samt paa Københavns Havnebane , for saa
vidt de ikke indgaa under B 3. Endvidere passer vedkommende Trafikafdeling de i Ordre C Nr. IS sæ rligt nævnte Fyr,
L ygter m. v . paa forskellige Stationer.
Endelig bet j ene og passe Trafikafd elingerne:
5. De elektriske Togbelysningsapparater under Kørselen.
6. Mineralolie- og anden Belysning i Togene.
7. Opvarmningen i Togene.
D.

Søfartsafdelingen ved l ige h o Idel' o g p asse r:

Alle de til særligt Brug for Afdelingen bestemte
løse Lamper og Lygter.
2.
De til elektriske Lysanlæg i Færger og Skibe hørende Installationer, Lamper m. v.
3. De til Sømærker, Bøjer, Fyr o. s. v . hørende Lygter
og Lysindretninger saaledes som nærmere a ngi vet i Ordre
C Nr. 18.
De paagældende Inventargenstande føres i Regnskabet
af den Afdeling, hvem Vedligeholdelsen paahviler.
Udgifterne til Lampers eller Lygters Pasning og Forsyning med Brændere, Kupler, Glas, Væger, Olie, Gas, Kul og
E lektricitet afholdes af den Afdeling, som er Bruger af de ved·
k'ommende Lamper eller Lygter.
Driftsomkostningerne ved Statsbanedriftens Gasværker og
elektriske Lysanl æ g og Betalingen for Gas og Elektricitet fra
fremmede Gasvæ rker o. s. v. udredes altsaa af de forskellige
Afdelinger i Forhold til deres Forbrug.
I.

Nr. 10. (C 19).
I Tjenesten ville de forskellige Banestrækninger blive
betegnede saaledes:
København-Korsør: sjællandske Vestbane.
Roskilde-Kallundborg: sj æll and ske N o rd vest b a n e.
Roskilde-Masnedø: sj æ llandske Syd ban e.
Orehoved-Gjedser: F a l s t e r b a n e n.

13anestræknin gernes
Benævnelse.

-

11
Slagelse-Næstved: Slagelse-Næstved Banen.
Slagelse-Værslev: S l age Is e- V ærslev Banen.
Dalmose-Skælskør: S k æ l s k ø r b a n e n.
Frederiksberg-Frederikssund: Fre d e ri kss u nd b ane n.
København-Klampenborg: Kl ampen borgb anen.
København-Helsingør: N ord banen.
Østerbro- Helsingør: K y s t b a n en.
Københavns Godsbanegaard - Valby Frederiksberg
Nørrebro - . Østerbro: Godsforbindelsesbanen.
.
.
Strib-Nyborg: fynske Hovedbane.
Tommerup-Assens: Assens banen.
Langaa-Struer: j ydske N ord vestbane.
Struer-Esbjerg: jydske Vestbane.
Esbjerg-Lunderskov: jydske Sydbane.
Aalborg-Vamdrup: j ydske Østbane.
Nørresundby-Frederikshavn: V endsysse l banen.
Skanderborg-Skjern: M i d t b a n en.
Bramminge-Vedsted : R i b e b a n e n.
Aarhus-Grenaa og Randers-Ryomgaard: Nordøstbanen.
Skive-<;ilyngøre: S a Il i n g b a n e n.
Struer-Oddesund-Thisted: Thybanen.
Hobro-Løgstør: Løgstørbanen.
Viborg-Aalestrup: Aalestrupbanen.

Politilov og
Politireglementer.

Nr. 11. (C 20).
Med Hensyn til Orden og Sikkerhed p<ia Statsbanerne
gælder Politiloven af I r. Maj 1897. I Forbindelse med
denne ere særlige Bestemmelser med Hensyn til Statsbanerne
trufne ved nedennævnte Politireglementer, nemlig:
Politireglementet for de sjællandske og falsterske Baner,
Politireglementet for de jydsk-fynske Baner,
Politireglementet for Statsbanestrækningerne : Oddesund N.Thisted, Skive-Glyngøre, Hobro-Løgstør, Viborg-Aalestrup
og Nyborg-Slipshavn,
Politireglementet for 'Københavns Havnebane,
Politireglementet for de i Forbindelse med Statsbanerne anlagte Havnespol' udenfor København,
Politireglementet for de i Forbindelse med de lolland-falsterske
Baner staaende Havnespol' (for Falsterbanens Vedkommende; kun §§ 5 og 7 gælde).
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Angaaende Indholdet af Politiloven henvises til Ordre
Nr. 52. Politireglementerne ere udgivne i et Særtryle

(C 21).
Alle tjenstlige Skrivelser, der udgaa fra Generaldirek- Underskrift
toratet, udfærdiges paa dettes Papir og underskrives enten paa
tjenstlige
Skrivelser
af Generaldirektøren selve li e r paa denne:; Vegne af en af
m. v.
de Kommitterede, eller efter Bemyndigelse af Chefen for
Sekretariatet, Chefen for Tarifkontoret , Chefen for det tekniske Kontor eller Chefen for Trafikkontoret. A f d e l i n g scheferne underskrive i eget Navn, men kunne overdrage til
dem, der forestaa deres Kontorer, at underskrive løbende
Sager paa deres Vegne. I paatrængende Tilfælde kunne de
ogsaa lade disse underskrive vigtio-ere
Sacrer
efter særlicr
Beb
b
'"
myndigeise.
Alle Skrivelser paraferes af Cheferne for de Kontorer,
i hvilke de udfærdiges. I Chefens Forfald kan vedkommende
Fuldmægtig parafere, men Betegnelsen »Fm.« maa da ved·
føjes Navnet.
Skrivelser t i l Generaldirektoratet stiles til » Generaldirektoratet for Statsbanedriften«, Helgolandsgade I 2, København V.
Fortrolige Skrivelser stiles til Generaldirektøren personlig under
førstnævnte .Adresse ' og mærkes »Ege~hændig«.
Nr. 12.

Nr. 13.

(C 22). .

Indenrigsministeriet har under 14de Maj r 898 udfærdiget LønningsRegulativ for
følgende
Embeds- og

lønnings-Regulativ
for

Embeds- og Bestillingsmænd ved Statsbanedriften
i I-IO almindelige og I-XIII specielle Lønningsklasse

A. Udnævnelse og Afskedigelse.

B es tillingsmænd ved
Statsbane·
driften i I - I O
almindelige
og I .. -XlII
specielle
Lønningsklasse.

§ r.
Medens ansatte i 1ste og 2den almindelige Lønnings·
klasse i Henhold til Loven af 26de Marts 1898 § I4 udnævnes
og afskediges af Kongen udnævnes og afskediges ·ansatte i
3die-6te almindelige Lønningsklasse af Indenrigsministeriet
efter Forslag af Generaldirektoratet. Det øvrige Personale
udnævnes og afskediges af Generaldirektoratet.
I

I

I
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Opgørelsen af Lønninger for dem, der fremtidigt ansættes ved eller oprykke i en højere Stilling ved Statsbanedriften i en af de i dette Regulativ ommeldte Lønninrrsklasser
b
,
forelægges Kontrolrevisor , eventuelt . Indenrigsministeriet, forinden nogen Anvisning af Lønningerne kan finde Sted.
Forinden nogen ansat afskediges med Pension, eJler
forinden nogen .ansat, der har erhvervet Pensionsret, paa
Grund af særlige Omstændigheder afskediges uden Pension
eller med nedsat Pension, bliver Spørgsmaalet om hans Pensionering af Generaldirektoratet at forelægge for Kontrolrevisor, eventuelt for Ministeriet.

B.

-

4°-

Konstitution.
§ 2.

.. I indtræffende Tilfælde ere de ansatte pligtige midlertidigt at fungere i andre, eventuelt høJ' ere Stillinrrer
end dem ,
l:>
de beklæde, uden at de herfor kunne gøre Fordring paa andet
Vederlag end den almindelige Godtgørelse for midlertidig
Forflyttelse eller Tjenesterejser, for saa vidt Betingelserne
herfor foreligge.
Konstitution i Embeder af Iste og 2den almindelige
Lønningsklasse meddeles af Indenrigsministeriet. k:onstitution
i andre Tilfælde meddeles af Generaldirektoratet.
Gives der en ansat Konstitution i et Embede eller en
Bestilling ved Statsbanedriften , og viser' det sig, at denne
Konstitution mindst varer 6 Uger, da kan der herfor tilstaas
den konstituerede et Vederlag, som fastsættes forskelligt, eftersom den paagældende maa opgive at besørge de med hans
forrige Stilling forbundne Forretninger , eller han samti digt
besørger den med begge Stillinger forbundne Tjeneste. I
første Tilfælde kan der tillægges ham indtil Halvdelen af den
for den anden Stilling' fastsatte Lønning, imod at han afgiver
indtil Halvdelen af den ham for hans hi~1tidige Stillin brr tillarrte
l:>
Lønning. I det andet Tilfælde kan der ydes ham en Godtgørelse, som dog ikke maa være højere end Halvdelen ' af den
Lønning, som er normeret for den Stilling, hvori han er
konstitueret .
Bestemmelse om Tilstaaelse af saadant Vederlag i begge
de ovenfor omhandlede Tlifælde kan tages af Generaldirektoratet, for saa vidt Konstitutionen er foretagen af dette, og

41

-

13

-der paa Grund af paagældende Embedes eller Bestillings Ledighed haves. et Lønningsbeløb til Raadighed til Honorering af
den konstituerede. I andet Tilfælde maa Sarrcn
forelærrrres
b
bb
Ministeriet.
Afkortning til Pensionering eller Alderdomsforsørgelse
m. v. beregnes i Konstitutionstilfælde af den Lønning og
Godtgørelse, som vedkommende ifølge det foranstaaende
oppebærer, medens han er konstitueret.

C.

Suspension.
§ 3·

Gøre Forholdene det efter Generaldirektoratets Skøn
nødvendigt at suspendere nogen af Kongen udnævnt Embedsmand ved Driften, bliver der herom uopholdelig at gøre Indstilling af Generaldirektoratet til Ministeriet. Saafremt den
paagældende har Kasseoppebørsel for Driften, kan han af
Generaldirektoratet i fornødent Fald straks udsættes af Oppebørsel.
Ansatte med qJinisteriel Udnævnelse kunne suspenderes
af Ministeriet paa Forslag af Generaldirektoratet eller under
tvingende Omstændigheder af Generaldirektoratet paa forventet
Sanktion af Ministeriet, hvilken uooholdelirr
vil være at sørre
•
b
b
•
Det øvrige Personale kan i fornødent Fald suspenderes
af Generaldirektoratet.
Under Suspension uc)betales der den suspenderede Halvdelen af den ham tillagte Lønning (Lov af 26de Marts 1898
§§ 6-8) samt Opholdstillæg (Lovens § 12). Hvorvidt det
vil kunne tillades ham at bibeholde den ham mulig tillagte
fri Bolig, Brændsel og Belysning eller Vederlag herfor, samt
. hvorvidt han efter hævet Suspension kan erholde den under
Suspensionen tilbageholdte Lønning eller en Del deraf udbetalt,
afgøres i hvert enkelt Tilfælde af Ministeriet paa Forslag af
Generaldirektoratet for de med kongelig eller ministeriel Udnævnelse ansattes Vedkommende og i øvrigt af GeneraI·direktoratet.
Afkortning til Pensionering eller Alderdomsforsørgelse
m. v. beregnes i Suspensionstiden som af fuld Lønning efter
de almindelig-e herfor gældende Bestemmelser.

13

-

D.
• I
i

I
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Lønninger under Indkaldelse til Militærtjeneste.

§ 4·
Indkaldes en ansat til Militærtjeneste som værnepligtig,
erholder han ha1v Lønning m. m. af Driften, saa længe den
tvungne Indkaldelse varer. Den halve Lønning beregnes ham
fra den Dag, da han i Henhold til Indkaldelsen har maattet
give Møde, saafremt dette er den rste i en Maaned, ' og ellers
fra den Iste i den paafølgende Maaned samt indtil Udgangen
af den Maaned, i hvilken han hjemsendes. Hvis Indkaldelsen
varer mindre end r Maaned, afdrages intet i Lønningen. Afkortning til Pensionering eller Alderdomsforsørgelse m. v. beregnes i alle Tilfælde som af fuld Lønning efter de almindelige herfor gældende Bestemmelser.

E.

Opholdstillæg.
§ 5·

Det i § r 2 af Lov af 26de Marts r 898 omhandlede Opholdstillæg , der tilkommer Bane- og Telegrafformænd , Overportører af 2den Klasse, Portører , Brokarle , Stationsbude,
Stationskarle samt Depotarbejdere, der ere henviste til Ophold
paa Steder, hvor Opholdet skønnes at være dyrere end almindeligt, tilstaas de paa efternævnte Steder ansatte Funktionærer af de ommeldte Tjenesteklasser. Tillægets Størrelse
fastsættes indtil videre saaledes:
r 20. Kr. aarligt i:
Esbjerg, Frederiksberg og København .
90 Kr. aarligt i:
Aalborg, Aarhus (derunder Risskov), Charlottenlund, Frede·
ricia, Gentofte, Hellerup, Helsingør, Holte, Hor~ens, Klampenborg, Kolding, Lyngby, Nyborg, Odense, Randers, Roskilde ,
Rungsted, Skodsborg, Springforbi, Vedbæk og V~jle.
60 Kr. aarligt i:
samtlige Købstæder, hvor Opholdstillæget ikke i Henhold ti l
foranstaaende udgør r 20 Kr. eller 90 Kr., samt desuden i
Aalestrup, . Birkerød, Bramminge, Brønderslev, Fredensborg',
Gjedser, Glostrup, Glyngøre, Hadsten, Haslev, Hedehusen~,
Herning, Humlebæk, Kvistgaard, Langaa, Lillerød, Lunderskov,
Løgstør, Masnedsund (derunder Masnedø), Mundelstrup, Nivaa,
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Nørresundby, Oddesund N., Oddesund S., Orehoved, Ryomgaard,
Silkeborg, Sindal, Skern, Snekkersten, Strib, Struer, Strømmen,
Taastrup, Tarm, Tommerup, Valby, Vamdrup, Vedsted, Vemb,
Viby (Jylland), Vigerslev og Vraa.

F. Tjenesteboliger.
§ 6.
Enhver, hvem der anvises Tjenestebolig, er forpligtet
til at overtage og bebo den og er uberettiget til at udleje
noget af den til fremmede.
Vedligeholdelsen af Boligerne samt Udredelsen af de
samme paahvilende Skatter bæres af Statsbanedriften , men
Beboeren skal erstatte ituslagne Ruder og bortkommet løst
Inventar saavel som al Skade, der tilføjes Boligen ved slet
Behandling.
Arealer, der maatte være overladte ansatte til Haver
eller deslige, skulle holdes i ordentlig og veldyrket Stand
efter deres Bestemmelse, og de ansatte have ikke andre
Rettigheder over disse Arealer end dem, der tilkomme dem
som midlertidige Brugere.
Tjenesteboliger og de til dem hørende Arealer kunne
til enhver Tid fordres fraflyttede . Saafremt den fraflyttende
ikke afleverer Boligen i god og ren Stand, udføres de fornødne Arbejder for hans Regning.
Ved Tilbagelevering af Havearealer har Brugeren kun
Ret til at borttage Blomster, Urter og Rodfrugter derfra,
medens Træer og Buskvækster skulle blive staaende, uden at
der derfor tilkommer Brugeren noget Vederlag .

§ 7·
Lejeafgift af Tjenesteboliger beregnes efter følgende
Regler:
a. Trafikassistenter erlægge:
for et enkelt Værelse . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 Kr. mdlg.
for en Familielejlighed med Køkken. .. . . r 5 b. Bane- og Tdegrafformænd erlægge for de dem som Tjenestebolig anviste Familielejligheder :
r) for en Lejlighed paa 3 Værelser og derover med
Køkken:
Paa Steder, der i Medfør af Lov af 26de

I

I
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Marts 1898 § 12 ere normerede med
Opholdstillæg af J 20 Kr. aarligt.. 13 Kr. mdlg.
Paa Steder, der ere normerede med
Opholdstillæg af 90 Kr. eller 60 Kr.
aarligt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IO
Paa alle andre Steder. . . . . . . . . . . . . 8
2) For en Lejlighed paa 2 Værelser med Køkken:
Paa Steder, der ere normerede med
Opholdstillæg af 120 Kr. aarligt,.. IO Kr. mdlg.
Paa Steder, der ere normerede med
OpholdstiIlæg af 90 Kr. eller 60 Kr.
aarligt, ................ . ...... 8
Paa alle andre Steder.. . . . . . . . . . .. 6
c. Depotarbejdere , Portører, Brokarle , Stationsbude og Stationskarle erlægge for de dem som Tjenestebolig anviste
Familielejligheder :
Paa Steder, som ere normerede med Opholdstillæg af 120 Kr. aarligt, . . . . . . . .. IO Kr. mdlg.
Paa Steder, som ere normerede med Opholdstillæg af 90 Kr. eller 60 Kr. aarligt, 8
Paa alle andre Steder . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
For Enkeltværelser erlægge de under c nævnte ansatte
Halvdelen af de for Familielejligheder fastsatte Beløb.
Generaldirektoratet er bemyndiget til at bestemme, at
Udførelsen af Led - og Signalpasning ved Baneformænds, Portørers, Brokarles og Stationskarles Hustruer vederlægges med
Fritagelse for Lejeafgift af de disse ansatte anviste Tjenesteboliger. Er den Hustruen paahvilende Led- og Signalpasning
af mere end almindeligt Omfang eller af større Betydning for
Driftens Sikkerhed, kan herfor tilstaas et yderligere Vederlag
af indtil I Kr. pr. Døgn. Vederlaget kan enten være fast pr.
Dag eller Maaned, eller helt eller delvis afhængigt af Togantallet.
Anvises der ellers nogen ansat, der ikke i Medfør af
Loven er normeret med fri Bolig, en Tjenestebolig, erlægger
han i Husleje et passende, af Generaldirektoratet fastsat Beløb.
Lejeafgifterne afkortes i Reglen ved Lønningsudbetalingen
for vedkommende Maaned.
For 1/2 Maaned eller derover beregnes Afgiften med

-
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Halvdelen af det fastsatte Beløb; for mindre Dele af en Maaned
bortfalder den.
Naar Tjenesteboliger ved Statsbane driftens Foranstaltning
opvarmes ved Centralvarmeapparat, elle r belyses ved Gaseller Elektricitetsanlæg og lignende, der tilhøre Statsbanedriften, erlægger Brugeren af Tjenesteboligen, for saa vidt han
ikke er normeret med Fribrændsel eller Fribelysning, for saadanne Ydelser et passende, af Generaldirektoratet fastsat Beløb.

§ 8.
Naar der ikke kan indrømmes den, for hvem Fribolig er
normeret, . enten den for ham 'i ndrettede eller en til hans F orhold passende Bolig, tilstaas der ham efter Generaldirektoratets
Bestemmelse en efter Forholdene afpasset Bopælsgodtgørelse.
Bopælsgodtgørelsen , der stedse er underkastet Forbehold om
Godkendelse gennem Finansloven eller Tillægsbevillingsloven
for vedkommende Finansaar, maa ikke overstige 1h af vedkommendes hele pensionsgivende Lønningsindtægt i Henhold
til Loven af 26de Marts 1898 § 17 d., derunder den normerede Værdi af Fribolig (Regulativets § 11), dog uden
Hensyn til opnaaede Alderstillæg.
Foruden Bopælsgodtgørelsen kan der af Generaldirektoratet tilstaas den paagældende passende Godtgørelse efter
Regning for eventuelle Flytningsomkostninger , dog ikke udover, hvad der vilde tilkomme den paagældende efter Regulativets § 20 i Tilfælde af Forflyttelse.

§ 9·
Naar nogen ansat, hvem Tjenestebolig er anvist, beordres til at overtage en anden Tjenestebolig paa samme
Opholdssted, kan der af Generaldirektoratet tilstaas ham passende Godtgørelse efter, Regning for Flytningsomkostningerne,
dog ikke udover hvad der vilde tilkomme den paagældende
efter § 20 nedenfor i Tilfælde af Forflyttelse.
§ IO.
Maa nogen, uden at der anvises ham nyt Opholdssted"
fraflytte en privat Bolig i Utide, for efter Ordre at overtage
en Tjenestebolig, tilstaas der den paagældende Godtgørelse
for det ham derved paaførte Huslejetab efter Reglerne i § 2 I
nedenfor.
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Maa nogen, uden at der anvises ham nyt Opholdssted,
fraflytte en privat Bolig, for efter Ordre at overtage en Tjenestebolig, kan der af Generaldirektoratet tilstaas den paagældende en passende Godtgørelse efter Regning for Flytningsomkostninger, dog ikke udover hvad der vilde tilkomme ham
efter Regulativets § 20 i Tilfælde af Forflyttelse.

§ I r.
Naar der bliver Spørgsmaal om Værdien af Fribolig,
Fribrændsel eller Fribelysning , a nsættes Værdien af disse
Naturalydelser - for Friboligs Vedkommende bortset fra det
i § 8 nævnte Tilfælde - til henholdsvis 1/5 , 1/20 og 1/40 af
vedkommendes øvrige pensionsgivende Lønningsindtægt i
Henhold til Lov af 26de Marts 1898 § 17 d., dog at kun
saadanne Indtægter, der ere ansatte til bestemte Beløb, komme
i Betragtning.

G.

Milepenge m. m.
§ 12,
Milepenge i Henhold til Lov af 26de Marts 1898 § I I
beregnes f@r Lokomotiv- og Togpersonalet ikke blot, naar det
under Kørsel med Plan- · og Ekstratog gør Tjeneste paa Maskinen eller i Toget, men ogsaa i øvrigt for Rejser, som de
paagældende beordres til at foretage i Togene eller paa
Overfarterne ifølge den dem anviste . Tjenestes særlige Beskaffenhed.
Under Kørsel med Arbejdstog (Ballasttog, Sneplovstog
og deslige) erholder Lokomotiv- og Togpersonalet i Stedet
for Milepenge Time- og Dagpenge efter bemeldte Lovs § 13.
Lokomotiv- og Togpersonale, der forretter Tjeneste i
Godstog uden Personbefordring (saavel Plantog som Ekstratog), mellem hvis Udgangs- og Endestationer Afstanden ikke
er større' end tre Mil, erholder i Stedet for Milepenge Timeog Dagpenge efter Lovens § 13. Ligeledes erholder Togpersonale, der ved Plantog forretter særlig Tj eneste, der
medfører, at de ikke følge Toget til dets Bestemmelsesstation ,
f. Eks. Kontroltjeneste og lignende , paa de Rejser, der foretages i denne Anledning, Time- og Dagpenge i Stedet for
Milepenge.
For den Tid af mere end 6 Timer udover den plan-
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mæssige Fraværelse, som Lokomotiv- og Togpersonale maa
tilbringe udenfor det dem anviste Opholdssted paa Grund af
Sne-, Is- eller andre Driftshindringer , tilstaas der bemeldte
Personale foruden Milepenge Time- og Dagpenge i Henhold
til Lovens § 13.
Lokomotivførere og Fyrbødere, som forrette Tjeneste
paa Rangeringslokomotiver , erholde en Godtgørelse af henholdsvis 12 og 6 Øre pr. Arbejdstime.
Togbetjente, der ledsage Vogne udover Statsbanernes
Omraade, erholde Milepenge for det af Vognene paa fremmed
Bane gennemløbne Antal Mil og desuden Rejsegodtgørelse
som for Tjenesterejse udenfor Landets Grænse.
Ved Overfarterne beregnes der ikke Togpersonalet Milepenge for Strækningen mellem Stationerne og Havnene (herunder dog ikke henregnet Strækningen Masnedsund-Masnedø),
hvorimod selve Overfarterne regnes til følgende Antal Mil,
hvoraf Milepenge beregnes:
København-Malmø. . . . . . . .. 8 Mil
Korsør-Nyborg ........... . 6
Helsingør-Helsingborg. ' . .. . 1 1/ 2
Masnedø-Orehoved .. ...... . 1 1/ 2
Lillebælt . .... . . .... .... ... . 1 1/ 2
Oddesund ................. . 1 1/ 2 Sallingsund ... . . . . . . .. . .. . 1 1/ 2 Naar Isbaadstransport er erklæret ved en Overfart, tilstaas der Togpersonalet Tin:e- og Dagpenge i Stedet for
Milepenge for hele dets Tjeneste ved Overfarten.
Milep~ngene samt de øvrige i nærværende Afsnit omhandlede Godtgørelser beregnes efter den Stilling, i hvilken
vedkommende har gjort Tjeneste.

H.

Godtgørelse for Tjenesterejser.

§ 13·
De i Lov af 26de Marts 1898 § 13 omhandlede Timeog Dagpenge for Tjenesterejser i Indlandet. hvortil dog ikke
henregnes de Rejser, som Lokomotiv-, Tog- og Skibspersonalet
maa foretage ifølge den det anviste Tjenestes særlige Beskaffenhed, tilstaas kun for Rejser, der strække sig- udenfor
det anviste Opholdssted og tillige udover 1/4 Mil fra den Sta-
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tion, paa hvilken vedkommende er ansat, eller fra Hoved stationen paa det ham a nviste Opholdssted.
For Baneformænds Vedkommende tilstaas dog kun
Time- og Dagpenge for saadanne Rejser, der strække sig udover 0,6 Mil fra den paagældende Formandsstrækning. For
Telegrafformændenes Vedkommende tilstaas Time- og Dagpenge kun, naar Rejsen strækker sig mere end 0,6 Mi l udenfor det dem anviste Opholdssted.
F or Rejser mellem Stationer paa Københavns Grund
eller mellem disse og Frederiksberg samt mellem Masnedsund
og Masnedø tilstaas ingen Godtgørelse. Hellerup Station betrautes som liggende udenfor Københavns Grund .
t>
Særlige Befordringsudgifter _
dog ikke Udgifter til
Transport af den rejsende og hans Tøj til og fra Stationen godtgøres efter Regning.
N aar Skibspersonale paa Grund af Ishindring er eller
andre Driftsstandsninger maa tilbringe mere end 6 Timer udover den planmæssige Fraværelse fra det anviste Opholdssted,
erholder det Time- og Dagpenge for den overskydende Tid ·
efter Lovens § 13 uanset, om Afstanden fra Opholdsstedet
maatte være under 1/4 Mil.

For Tjenesterejser
gøreise efter Regning.

J.

§ 14·
Udlandet tilstaas passende Go dt-

Godtgørelse for Nattjeneste.
§ 1 S'.

Timepenge for Nattjeneste tilkommer:
a. Stationspersonale for den Del af Tidsrummet imellem
Kl. 1 1 Aften og' Kl. S Morgen, i hvilken det ifølge de
approberede Tjenestefordelingslister eller efter sæ rlig
Bestemmelse af vedkommende Trafikchef maa forrette
Tjeneste,
b. Lokomotiv- og Togfunktionærer samt dem, der fungere
som saadanne, for den Del af Tidsrummet mellem Kl. I I
Aften og KJ. 5 Morgen, i hvilken de iføl.g e Tjenestefordelingen enten maa overnatte udenfor Hjemmet eller
forrette Tjeneste.

I

i
I

1,\',
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c. Værk mestre , Værkførere, Lokom otivmestre , Lokomotivformænd , Bane- og Telegrafformæ nd , Depotarbejdere,
Brofogeder, Broformænd og Brokarle for den Del af
Tidsrummet mellem Kl. I I Aften og KJ. S Morgen, i
hvilken de efter Tjenestefordelingen eller efter Ordre af
deres foresatte maa forrette Tjeneste.

K.

Godtgørelse ved midlertidig Forflyttelse.
§ 16.

Naar nogen forflyttes for midlertidigt at forrette Tjeneste
paa et Sted, som ligger udenfor det anviste Opholdssted og
tillige over 1/4 Mil fra den Station, paa hvilken han er ansat,
eller fra Hovedstationen paa det ham anviste Opholdssted,
for Bane- og Telegrafformænds Vedkommende dog over 0,6Mil fra henholdsvis Formandsstrækningen og det anviste Opholdssted (jfr. med Hensyn til København, Masnedsund m. v.
§ 13 ovenfor), tilstaas der ham - med de i efterstaaende
§§ 17-19 anførte Afvigelser - for de første 14 Dage, F orflyttelsen varer, Time- og Dagpenge og for den øvrige Tid
halve Time- og D agpenge. Assistenter, som beordres tiL
midlertidigt at gøre Tjeneste ved Statsbanedriftens Ekspeditioner i Udlandet , tilstaas der - med den i § 17 anførte,
Indskrænkning - for de første 14 Dage dobbelte Time- og.
Dagpenge og for den øvrige Tid almindelige Time- og Dagpenge.
Beordres en ansat fra det Sted, hvortil han midlertidigt
er forflyttet, til midlertidig Tjeneste paa et nyt Opholdssted,.
betrag tes denne Udkommando som en ny midlertidig Forflyttelse. Saafremt det imidlertid forud for den nye Forflyttelse
er tilkendegivet ham, at han inden 48 Timer skal vende
tilbage til den Tjeneste, til hvilken han var udkommanderet,
betragtes det sidste midlertidige Ophold som en Fortsættelse
. af det tidligere Ophold paa samme Sted.
Foretages under en midlertidig Forflyttelse Tjenesterejser, beregnes herfor i de første 14 Dage intet, men derefter
halve Time- og Dagpenge, dog hele Time- og Dagpenge for
Assistenter, der ere beordrede til midlertidigt at gøre Tjeneste
i Udlandet.
4
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§ 17·
Trafikassistenter erholde kun Time-, henholdsvis Dagpenge, for . saa vidt den midlertidige Forflyttelse varer over
6 Timer.
.
Paa alle Stationer, der ikke ligge i eller ved Købstæder
og Handelspladser, skal vedkommende Stationsforstander, naar
Assistenten fungerer for denne., levere ham Opholdslokale,
Seng med Tilbehør, Lys og Varme saa godt som Forholdene
tillade det, mod at Assistenten betaler Stationsforstanderen et
Beløb af I Kr. for hver af de første 14 Nætter under Udkommandoen og derefter 50 Øre for hver følgende Nat. Generaldirektoratet kan dog, naar særlige Forhold tale derfor,
fritage en Stationsforstander for denne Forpligtelse i kortere
eller længere Tid.
§ 18.
Lokomotiv- og Togpersonale, som beordres til et andet
Opholdssted end det anviste for midlertidigt at gøre Tjene~te
derfra, erholder ikkun halve Time- og Dagpenge under hele
Forflyttelsen.
§ 19·
Skibspersonale , som midlertidig beordres bort fra sin
Station, enten til Skibsreparation , Afløsning eller anden Tj eneste paa fremmed Station,' erholder ikkun halve Time- og
Dagpenge under hele Udkommandoen.
For Matroser og
Skibsfyrbødere beregnes dog I Kr. 35 Øre i Stedet for halve
Dagpenge.

L.

Godtgørelse ved permanent Forflyttelse.

§ 20.
I ,Tilfælde af permanent Forflyttelse tilstaas der fri Befordring paa Statsbanerne for den forflyttede, for Medlemmerne af hans Husstand (Hustru, Børn, Tyende og andre
Personer, der have fast Ophold i Huset uden at betale derfor)
og af hans Bohave samt i Godtgørelse af Flytningsomkostninger , naar han er gift eller Enkemand, 4 pCt. af vedkommendes pensionsgivende Lønningsindtægt i Henhold til Lov
af 26de Marts 1898 § 17 d. og i andet Fald 2 pCt. af bemeldte Indtægt.
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Er den forflyttede henvist til lejet Bolig paa det nye
Opholdssted, tilstaas der ham desuden Dagpenge for 6 eller
3 Dage for henholdsvis gifte (Enkemænd) og ugifte.
N aar nogen, der er bleven permanent forflyttet, af
tjenstlige Grunde beordres til at forblive nogen Tid udover
den oprindelig fastsatte Forflyttelsesdag paa det Sted, han
skal fraflytte, kan der af Generaldirektoratet tilstaas den forflyttede, naar ha~ allerede har truffet Foranstaltninger i Anledning af Flytningen, Godtgørelse efter Regning for de
Udgifter, der ere paaførte ham i Anledning heraf. Denne
Godtgørelse maa dog ikke overskride det Beløb, som vilde
tilkomme vedkommende som Godtgørelse ved midlertidig
Forflyttelse efter dette Reglements §§ 16- 19.

§ 21.
Naar nogen forflyttes i Utide og beviser, at han ikke
kan frigøre sig for sin hidtil hafte Bolig, tilstaas der ham
endvidere en Godtgørelse for det ham derved paaførte Huslejetab. Ved Beregningen heraf forudsættes det, at Lejemaalet
har været indgaaet med det paa Stedet sædvanlige Opsigelsesvarsel til sædvanlig Flyttedagstid, og Godtgørelsen kan derhos
ikke overstige 1/6 af den forflyttedes pensionsgivende Lønningsindtægt (Lov af 26de Marts 1898 § 17 d.) for det paagældende
Tidsrum, saaledes som denne Indtægt var forud for Forflyttelsen. Har vedkommende oppebaaret fast Bopælsgodtgørelse
i Henhold til foranstaaende § 8, Iste Stykke, beregnes Huslejetabet efter Bopælsgodtgørelsen.
Den i nærværende § omhandlede Godtgørelse for Huslejetab tilstaas ogsaa de Embeds- og Bestillingsmænd ved Statsbaned riften i I - IO almindelige og I-XIII specielle Lønningsklasse, der selveje den Ejendom, hvori de bo paa det Sted,
hvorfra de forflyttes. Generaldirektoratet afgør i hvert enkelt
Tilfælde, om den af paagældende Ejer opgivne Lejeværdi
kan anses for passende.
§ 22.
Sker en Forflyttelse samtidig med eller i Anledning af
Forfremmelse, bortfalde de i § 200mmeldte Pengeg'odtgørelser,
men ikke Godtgørelsen for Huslejetab efter § 21. Sker F or4*
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flytteIsen ifølge Ansøgning eller i Anledning af Tjenesteforseelser eller af Hjemsendelse fra Militærtjeneste, tilstaas der
kun Fribefordring paa Banen.

M.

, ·1

O.

14:-15

Lønnings-Udbetaling.

§ 26.
Alle Lønninger (Lov af 26de Marts 1898 §§ 6-8),
-Opholdstillæg 0g Bopælsgodtgørelser ud betales maanedsvisforud.

Be regning af Dag- og Timepenge.

§ 23 ·
Dagpenge beregnes for hvert Døgn (24 Timer), som den,
paagældendes Fraværelse eller Tjeneste varer.
F or over··
skydende Dele af Døgn eller for Fraværelse eller Tjeneste,.
der varer mindst 1/2 Time men ikke 24 Timer, beregnes, saa!
vidt intet andet er bestemt , Timepenge for hver paabegyndt.
Time, dog ikke udover Dagpengenes Beløb.
Naar Dag- og Timepenge skulle beregnes nogen, som
er konstitueret i en højere Stilling end den, i hvilken han er'
fast ansat, bliver bemeldte Godtgørelse at udbetale vedkommende med det for den højere Stilling normerede Beløb,
for saa vidt og saa længe han som Vederlag for Konstitutionen
oppebærer en' Del af den for den . højere Stilling bestemteLønning, jfr. § 2.
§ 24·
De under Afsnit G og J ommeldte Godtgørelser kunne
beregnes særskilt, selvom der af en anden Grund tilkommer
vedkommende D ag- og Timepenge. I alle andre Tilfælde er
derimod fulde Dag- og Timepenge det højeste Vederlag, der
kan gives for et og samme Tidsrum under Fraværelse fra deL
anviste Opholdssted.

N.
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P.

Ikrafttræden.

§ 27·
N ærværende Regulativ træder i Kraft den I ste Juli 1898.
Fra samme Tidspunkt ophæves det under Ilte Februar 1898
-udfærdigede Lønnings-Regulativ for Embeds- og Bestillings'mænd ved Statsbanedriften i I-IO almindelige og I-X
,specielle Lønningsklasse.

Indenrz'gsmz'1ZZ'sterz'et, den 14de Maj 1898.

Nr. 14:. Med

He~syn

til Forstaaelsen af Lønningsregulativet Timepenge
(Ordre Nr. 13) har Generaldirektoratet fastsat, at § 15 b Nattf~:este_
-sammenholdt med § 23 maa forstaas saaledes, at der kun til·
·kommer Tog- og Lokomotivpersonalet Timepenge i Henhold
-til Lønningsregulativets § 15 b, for saa vidt det mindst 1/2Time
af Tiden fra KJ. I I Aften til KJ. 5 Morgen i Følge Tjeneste-fordelingen enten maa overnatte udenfor Hjemmet eller forrette Tjeneste, samt at der ikke kan tilkomme Tog- og
Lokomotivpersonalet, blot fordi det midlertidig er forflyttet til
et andet Opholdssted, Timepenge for Overnatning efter § 15 b ,
men kun de ved § 18 hjemlede halve Time- og Dagpenge.

Stationernes Kontorhold m. m.

§ 25·
Udgifter til Skrivematerialier, Kontorrekvisitter og lignende Genstande paa Stationerne og Holdepladserne afholdes .
af Stationsforstanderne, henholdsvis Ekspedienterne, der som
Vederlag herfor erholde en af Generaldirektoratet bestemt .
fast aarlig Godtgørelse. Ligeledes kan Generaldirektoratet.
overdrage Stationsforstandere og Ekspedienter Opvarmning,
Belysning og Rengøring \ paa L andstationer , henholdsvis~
Holdepladser mod et lignende Vederlag.

"Nr. 10. Generaldirektoratet har meddelt, at de Time-~ime- og Dag'1
T og- og L o k
'
penge
O g Dagpeng e, der tI komme
omotIvpersonalet
K.ørsel under
med
'under Kørsel med Arbejdstog
Henhold til Lønnings- Arbejdstog.
regulativets § 12, 2det Stykke, eller med Godstog uden
Personbefordring i Henhold til samme Paragraf, 3die Stykke,
ville være at beregne for hele den Tid i hvilken Personalet
forretter Tjeneste ved Toget, altsaa ogsaa for den Tid, det
maa møde til Tjeneste før Togets Afgang, og for den Tid,
,det maa forblive til Tjeneste efter Togets Ankomst.

16-19
Fortolkning
af Løn~ingsregnl atlvets
Afsnit K.

-
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Nr. 16. Af en af Generaldirektoratet under 6te Juli 1893 udfærdiget Skrivelse angaaende ForstaaeJsen af Begrebet midlertidig
Forflyttelse (LønningsregulativetsAfsnitK) fremgaardet, atmidlertidig Forflyttelse for/Lokomotiv- ogTogpersonalets Vedkommende
kun foreligger, naar Personalet beordres til et andet Opholdssted med dette som U dgangs- og Hjemkomst-Station, men
ikke, naar det beordres til enkelte Ekstrature, selvom disse
skulle paabegyndes fra et andet Opholdssted.
Endvidere meddeles , at Milepenge efter Lønningsregulativets § 12 ikke kan tilkomme Tog- og L okomotivpersonalet for Rejser som Passagerer i de Tilfælde , hvor der
i Henhold til ovenstaaende foreligger midlertidig F orflyttelse,
men vel i de Tilfælde, hvor Personalet er udkommanderet til
enkelte Ekstrature.

Godtgørelse
ved
midlert I'd"Ig F ortlyttelse.

Godtgø relse
ved
midlert I"( j"19 F orflytteIse.

Nr. 17'.

Ansatte, som under midlertidig Forflyttelse erh olde
F rI'd age, ere b erettIge
' d e ti'1 at b eregne D læ
' t er clor
Fridagene, hvorimod der ikke beregnes ansatte, der midlertidig ere forflytted e , Diæter under Permission, hvad enten
denne fremtræder som en egentlig Permission eller som en
Sammenlægning af Fridage.
.
ord mære

Nr. 18. Generaldirektoratet har under 7de September 189 5
reso lveret, at en ml'dl ertI'd'19 c101' fl ytte t ansa t l'kke l{an b eregne
sig Godtgørelse som for Tjenstrejse for den Tid, der medg aar
til at komme til og fra Forflyttelsesstedet.
Bestemmelsen i Lønningsreg ulativet § 16, sidste Stykke ,
omfatter ikke Rejsen til og fra F orfly ttelsesstedet.
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nævnte Tidsrum, i hvilke de paagældende have forrettet Tjeneste, hvad enten Tjenesten falder i det samme eller i 2
Kalenderdøgn. Ved Overgangen fra en Maaned til en anden
skulle Timepengene for hele Tidsrummet fra KI. I I Aften til
KI. 5 Morgen henføres til den nye Maaned.

Nr. 20.

Paa given Foranledning har Generaldirektoratet. Flytningsgodtgøreise.
resolveret, at den Omstændighed, at Forflyttelsesordren til en
ansat kommer til hans Kundskab efter den bestemte Forflyttelsesdag , ikke g iver ham Ret til at beregne sig Godtgørelse
for midlertidig Forflyttelse til det Sted, hvor han hidtil har
boet, indtil den virkelige Bortflytningsdag.

Nr. 21.

Paa given Foranledning har Generaldirektoratet
resolveret, at Begrebet »lej~t Bolig« i Lønningsregulativets
§ 20, 2det Stykke ikke omfatter Tjenstbolig, selvom der for
Benyttelsen af samme betales Lejeafgift.

Boliggodtgørelse.

Nr. 22.

(C 27).
Ansættelse i nye Stillinger ved Statsbanedriften regnes,
for saa vidt ikke andet i Beskikkelsen udtrykkeligt er angivet,
fra det Tidspunkt, da Beskikkelsen er udfærdiget, medens den
til den ny Stilling svarende Løn først regnes fra den Iste i
den efter Beskikkelsen følgende Maaned, medmindre Beskikkelsen er udfærdiget den Iste i en Maaned, i hvilket Fald
den ny Stillings Løn regnes fra dette Tidspunkt.

Beregning
a f Lønning
m. v. i
Anledning
af ny
Ansæ ttelse.

Nr. 23.

Beregning af Nr. 19.
T imepenge. resolveret

Generaldirektoratet har under 25 de August 189 5.
"
'
med H ensyn ti'l Beregmng
a f T Imepeng
e e fiter
Lønningsregulativets § 15, at:
Tidsrummet mellem Klokken I I Aften og Klokken 5Morgen vil være at betragte som en Enhed, og som Følge
heraf vil, ved Anvendelse af Reglerne i Lønningsregulativets
§ 23, Sammenlægning væ re at foretage af de Tidsdele i det

(C 28).
Under Henvisning til Lønnings-Regulativet Ordre Nr. 13
§ 12 in fine meddeles, at den , der attesterer Regninger fra
ansatte over Milepenge og de øvrige i samme ovennævnte
Paragraf omhandlede Godtgørelser, ved Paategning paa Regningen skal "oplyse, i hvilken Stilling den paagældende har
gjort Tjeneste, saafremt dette er en anden Stilling end hans
virkelige.

Attest p aa
RegniMnge r
ov er
l l epenge m. m.

-
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Nr. 24.

(C 30).

Attest paa
Under Henvisning til Lønnings·Regulativet, . Ordre Nr. 13,
Regninger
§ 20, meddeles, at den, der attesterer Regninger fra ansatte
over
Forflyttelses- over Forflyttelsesudgifter, ved Paategning paa Regningen skal
udgifter. op lyse, om .ved k ommende er gIft,
. Enkemand eller ugift.

Nr. 25. (C 32).
Regler
Pensionslønningssatser
for
for ikke
maanedsH
f
lønnede i Ilte en øreIsen af det ikke maanedslønned e Perso n al e
alm. Lønnings-i IIte almindelige Lønningsklasse under Statsb aneklasse. d rI'ften t'l
d e ve d L ov af 26de Marts r8g8 bestemte
l
Pensions-Lønningssatser.
I. Pensions-Lønningssats 1200 Kr.
Timelønnede Maskintegnere ved Maskinafdelingen, Haand·
værkere i Maskinafdelingens Værksteder og Remiser med en
Timeløn af 29 Øre og derover.
II. Pensions-Lønningssats 1080 Kr.
Haandværkere af Iste Klasse under Baneafdelingen.
Haandværkere i Maskinafdelingens Værksteder og Remiser
med en Timeløn af 28 Øre og derunder.
III.

-
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Pensions-Lønnings sats 960 Kr.

Haandværkere af 2den Klasse under Baneafdelingen.
Arbejdsmænd i Maskinafdelingens Værksteder og Remiser
med en Timeløn af 2 S Øre og derover.
IV. Pensions-Lønningssats 840 Kr.
Haandværkere af 3die Klasse under Baneafdelingen.
Arbejdsmænd i Maskinafdelingens Værksteder og Remiser
med en Timeløn af 24 Øre og derunder.
V. Pensions-Lønningssats 720 Kr.
Bane- og Telegrafarbejdere af Iste Klasse, Led- og
Signalvogtere med en Dagløn af I Kr. 81 Øre og derover.

S7 -
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VI. Pensions-Lønningssats 600 Kr.
Bane- og Telegrafarbejdere af 2den Klasse, Led- og
Signalvogtere med en Dagløn af I Kr. 48 Øre-I Kr. 80 Øre.
VII. Pensions-Lønningssats 480 Kr.
Led- og Signalvogtere med en Dagløn af 1 Kr. - I Kr.
47 Øre.
(Til Led- og Signalvogteres Dagløn medregnes her Fribolig eller Godtgørelse derfor kun, for saa vidt den er tillagt
paagældende som Vederlag for eget, ikke for Hustrus Arbejde.
Værdien af Fribolig ansættes herved til 20 Øre daglig).
Foranstaaende Regler træde i Kraft den Iste Juli d. A.

lndem'igsministeriet, den 18de Maj 1898.

Nr. 26.

(C 33).

Bestemmelser

Best. af

1°/ 5 69

om

. af rode Maj r86g om Alderdomsforsørgelse m. v. for Alderdomsforsørgelse
de ved Statsbanedriften ansatte Embeds- og Bestillingsm. v.
mænd, modificerede i Overensst. med Lovene om
Statsbanedriftens Ordning af 12te April r8g2 og
26de Marts r8g8.
Nedenstaaende Regler komme fra Iste April 18 93
til Anvendelse paa de Embeds- og Bestillingsmænd ved Statsbanedriften , der have været underkastede de af Indenrigsministeriet under IOde Maj 1869 udfærdigede Bestemmelser
om Alderdomsforsørgelse m. v. fra et tidligere Tidspunkt end
den Iste April 1887, og som ikke ere gaaede ind under Pensionsbestemmelserne i Lov om Statsbanedriftens Ordning.
2. Enhver af de i § 1 nævnte ansatte er forpligtet
til at anvende S pCt. af den ham tillagte Lønningsindtægt beregnet paa den i Lov af 26de Marts 1898 § 17 d. angivne,
Maade - .til Alderdomsforsørgelse eller Forsørgelse for sine
efterlevende.
3. Hel eller delvis Fritagelse for den i § 2 nævnte Forpligtelse kan af Indenrigsministeriet indrømmes den ansatte,
l.

26
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som godtgør, at han er i Besiddelse af en tidligere erhvervet
Pension, Livrente eller anden sikker Forsørgelse for sig eller
Hustru og Børn.
4. Den i § 2 nævnte Procentandel kan efter Indenrigsministeriets nærmere Bestemmelse ifølge den ansattes Ønske
tilstedes anvendt til Erhvervelse af Forsørgelse, der efter
Omstændighederne kan bestaa i livsvarig Forsikring, Forsikring med Udbetaling i levende Live eller Forsikring af
Overlevelsesrente for Hustru eller for Hustru og Børn eller
for Børn alene.
De paagældende Forsikringsdokumenter deponeres i Generaldirektoratet for Statsbanedriften, og Præmierne indeholdes
i vedkommendes Løn og udbetales ved Generaldirektoratets
Foranstal tnin g .
Naar en saadan Forsikring forfalder til Udbetaling i
vedkommendes levende Live, og inden han er afgaaet af
Tjenesten, bliver Forsikringssummen at behandle som et opsparet Beløb, der indsættes til Forrentning i Statskassen paa
den nedenfor under § S angivne Maade.
S. For saa vidt vedkommende ikke med Indenrigsministeriets Samtykke har truffet Dispositioner, hvorefter den
hele i § 2 nævnte Procentandel af hans Lønningsindtægt
anvendes paa den i § 4 angivne Maade, vil det manglende
blive indeholdt i hans Løn ved hver Lønningsudbetaling for
ved Finansministeriets Foranstaltning at anbringes i Statskassen til Forrentning i Henhold til Lov af 29de Marts 1878.
Lønningsafdragene indbetales til Statskassen ' den I sde i
hvert Fjerdingaars 3die Maaned (15de Marts, 1 sde Juni, 1 sde
September, I sde December).
Af de i Statskassen indbetalte Beløb beregnes Renten
fra den I sde Dag i hvert Fjerdingaars 3die Maaned, saaledes
at der i hver fjerdingaarlig Termin lægges 1 1/ 4 pCt. til det
paa hver Konto indestaaende Beløb.
De i Mellemtiden mellem to Indbetalinger i Statskassen
indeholdte Lønningsafdrag bero i Statsbanedriftens Kasse som
et midlertidigt, ikke rentebærende Depositum.
6. For samtlige de under § l nævnte ansattes vedkommende indbetales der af Statsbanedriften til Finansministeriet
5 pCt. af den i § 20mmeldte Lønningsindtægt, der godskrives paagældendes Konto for Alderdomsforsørgelse m. v.
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og forvaltes overensstemmende med de under § 5 angivne
Regler. Dette Tilskud med Renter og Rentes Renter fortabes til F orde! for Driften, hvis vedkommende, inden han i
IO Aar uafbrudt har haft Ansættelse ved Driften, udtræder
af Tjenesten, eller hvis hans senere Udtrædelse af Tjenesten
skyldes nogen anden Grund end Alder, Svagelighed eller
anden ham utilregnelig Aarsag.
7. Naar en ansat afskediges, bliver det i ethvert enkelt
Tilfælde at bestemme af Indenrigsministeriet efter Indstilling
af Generaldirektoratet, og efter at der er givet den paagældende Lejlighed til at udtale sine Ønsker i saa Henseende,
hvorledes der skal forholdes med den ham tilhørende opsparede Sum med Renter, eventuelt tillige med det efter § 6
opsparede Driftstilskud. Følgende Hovedregler, der dog kunne
modificeres efter Omstændighederne, ville være at lægge til
Grund for Bestemmelsen om Summens Anvendelse.
a. Sker Afskedigelsen, iriden den paagældende har opnaaet
en Alder af 5 S Aar, udbetales Beløbet ham kontant.
b. Sker Afskedigelsen i en ældre Alder, erhverves for hans
Tilgodehavende en Livrente for ham og, dersom han er
crift
for hans Hustru ligeledes en Livrente eller en Overb
•
levelsesrente eller en ved Mandens Død forfalden Kapital,
saaledes at omtrent 1/3 af den opsparede Sum anvendes
til Forsørgelse for Hustruen.
8. Dør en ansat, forholdes paa følgende Maade med
den for ham ifølge §§ 5 og 6 opsparede Sum:
a. Efterlader han Enke, indkøbes for Summen en Livrente
for hende. Dog vil Indenrigsministeriet paa hendes derom
skete Andragende og efter Generaldirektoratets Indstilling
kunne indrømme kontant Udbetaling af en Del af Summen.
b. Efterlader han ikke Enke, men Børn under 18 Aar, skal
der for hvert saadant Barn indkøbes en lige stor aarlig
Livrente, ophørende med Barnets fyldte 18 Aar.
Paa Andragende af Børnenes Værge eller nærmeste
paarørende kan Indenrigsministeriet dog bevilge, at den
opsparede Sum gøres frugtbringende og udbetales Børnene ved Opnaaelsen af en vis Alder. Andre Anvendelsesmaader kunne ogsaa efter Omstændighederne indrømmes ,a f Indenrigsministeriet.
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c. Efterlader han hverken Enke eller Børn under 18 Aar,
udbetales hele den opsparede Sum til hans Bo.
9. N aar Udbetaling af et opsparet Beløb finder Sted i
Mellemtiden mellem to af de fjerdingaarlige Terminer, be'regnes der kun Rente til den nærmest foregaaende Termin.
Al Forrentning af de opsparede Beløb ophører fra den nærmest paafølgende Fj~rdingaarstermin efter vedkommendes Afgang fra Statsbanernes Tjeneste, selvom Kapitalens Udbetaling ikke er forlaNgt.
Andragender om Udbetaling af opsparede Beløb, hvilke
Andragender ville være at indsende til Generaldirektoratet,
maa indeholde de fornødne Oplysninger, derunder en Tilkendegivelse af, ved hvilken Amtstue eller Toldkasse Udbetalingen attraas, samt om denne ønskes iværksat straks eller
først ved den almindelige fjerdingaarlige Termin.
IO.
De for de ansatte opsparede Beløb kunne ikke
bortgives , sælges, pantsættes eller belægges med Arrest eller
Udlæg.
I I.
Ethvert Spørgsmaal, der maatte opstaa om Forstaaelsen af foranstaaende Bestemmelser, bliver at afgøre af
Indenrigsministeriet og kan ikke gøres til Genstand for Paatale ved Domstolene. D'o g ville de Beløb. der ere opsparede
.for vedkommende ansattes Regning, under alle Omstæ~dig
heder forblive disses Ejendom - jfr. dog § 6 - og blive at
anvende til deres eller deres efterladtes Forsørgelse i Overensstemmelse med de foranførte Bestemmelser, medmindre
andet vedtages med de paagældende ansattes Samtykke.

NI'. 27.
Pensionskassen for
de ved de
tidligere
sjællandske
Statsbaner
fast ansatte.

(C 34).

Bestemmelser
gældende for Pensionskassen for de ved de tidligere
sjællandske Statsbaner fast ansatte, saaledes som
disse ere modificerede ved Statens Overtagelse af
Pensionskassen i Henhold til Lov af 12. April I8g2
Ofr. L. af 26. Marts I8g8 § 18 I) .
§ I.
Kassens Formaal.
Pertsionskassens Formaal er, i Overensstemmelse med de
nedenfor fastsatte Regler:

-
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a. at yde Pension eller Understøttelse til ansatte ved Stats~
banedriften , som ere Interessenter i nærværende Kasse'
og enten paa Grund af Alder, Svaghed eller andre dem ·
utilregnelige Aarsager afskediges af Tjenesten eller forlange Afsked, fordi Statsbanebestyrelsen mod deres Ønske
tilsigter at forflytte dem til Tjeneste ved Statsbanerne
udenfor Sjælland, for saa vidt de hertil ifølge den om ,
de sjællandske Baners Overgang til Staten under 1-2.
September 1880 afsluttede Overenskomst ere berettigede,
b. eventuelt at yde Pension eller Understøttelse til ansatte '
ved Statsbanedriften, som ere Interessenter i nærværende '
Kasse, og som afskediges paa Grund af Fejl eller Misligheder, der uden at medføre Stillingens Forbrydelse
ved Dom dog svækker den for Stillingen nødvendige ·
Agtelse og Tillid.
I dette Tilfælde afgør Indenrigsministeriet Spørgsmaalet om, hvorvidt og hvilken Pension der kan tilstaas .
vedkommende.
c. at yde Pension eller Understøttelse til j Enker efter de
under a & b nævnte ansatte.
d. at yde Understøttelse til faderløse Børn af de under a .
& b nævnte ansatte .

§

2.

Kassens Interessenter.
Kassens Interessenter ere de ved Statsbanedriften ansatte '
(Mænd og Kvinder), som den 3 I te Marts I 887 (efter hvilket
Tidspunkt ingen nye Interessenter optages i Kassen) vare
Interessenter i denne, uden Hensyn til, om de ere ansatte ved
Statsbanerne paa Sjælland eller udenfor samme, og ere disse
som saadanne saavel forpligtede til at yde Bidrag til Kassen
som berettigede til i Overensstemmelse med de efterfølgende
Regler at deltage i de Fordele, den yder. Enhver Interessent
er forpligtet til at være interesseret i Kassen for det fulde
Beløb af sin Indtægt (Lønning og Emolumenter) i Statsbanedriftens Tjeneste. For saa vidt der ved Beregning' af de vedkommendes Lønning og Emolumenter ikke skulde udkomme
fulde Hundreder, skal Beløbet afrundes til Tiere , saaledes at
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hvad der er under 5 Kr. bortkastes, og 5 Kr. eller derover
forhøjes til IO Kr.
Daglønnede Interessenter svare dog Bidrag af en bestemt Sum aarlig, der ansættes for Arbejdere til 720 Kr.
Det skal være de Funktionærer, som overgaa fra en
Stilling med en højere til en med lavere Lønning, tilladt, for
saa vidt de maatte ønske det og derom fremsætte Begæring
for Generaldirektoratet, vedblivende at svare Bidrag til Pensionskassen af det Beløb, hvormed de hidtil have været interesserede i den .
For saa vidt en kvindelig Interessent er i Ægteskab
med en af de ved Statsbanedriften ansatte, som er Interessent
i nærværende Kasse, beholder hun sin Ret til Enkepension
uafhængig af den af hende selv erhvervede Pensionsret.

§ 3·
Interessenternes Bidrag.
l) De ordinære (aarlige) Bidrag ere følgende:
a. Iste Klasses Bidrag svares af alle med aarlig
eller Fjerdingaarsløn ifølge det sjællandske Lønningsreglement af 3 rte December r 879 ansatte
Embedsmænd eller ifølge senere Lønningsbestemmelser lige med disse stillede Interessenter, og
udgør 5 pCt. af det aarlige Beløb, hvormed de ere
interesserede i Kassen.
b. 2den Klasses Bidrag svares af alle med Maanedsløn efter det ovenciterede Reglement rast ansatte Betjente eller ifølge senere Lønningsbestem·
melser lige med disse stillede Interessenter, herunder
indbefattet de tidligere maanedslønnede Banevogtere,
der ere eller maatte overgaa til Kolonnerne som
daglønnede , og udgør 2 1/ 2 pCt. at det aarlige
Beløb, hvormed de ere interesserede i Kassen.
Dog have disse Interessenter Ret til, efter særlig
Anmeldelse for Generaldirektoratet, at svare det i
foranstaaende Litr. a nævnte Iste Klasses Bidrag
af 5 pCt. mod derefter med Hensyn til Rettigheder
og Forpligtelser efter nærværende Statuter at betragtes som henhørende til Interessenter af Iste
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Klasse, selvfølgeligt under Iagttagelse af de i Statuterne (§ 5, 3die Stykke) om Overgangen fra den
ene Klasse til den anden m. v. fastsatte Regler.
2) De ekstraordinære Bidrag ere følgende:

a. Enhver fast ansat Interessent, som i Statsbanedriftens Tjeneste avan.;erer til højere Lønning, herunder indbefattet Alderstillæg, erlægger som ekstraordinært Tilskud til Kassen een Maaneds Forbe·
dringslønning eller et Bidrag af 1/12 af Forskellen
imellem hans tidligere og hans nye Løn for eet Aar.
b. Daglønnede Interessenter, der indtil Iste Marts
1893 kun have svaret Bidrag af deres tidligere
Maanedsløn, men som efter dette Tidspunkt ville
have at svare Bidrag af det i ovenstaaende § 2
omhandlede Beløb, skulle erlægge et Bidrag af 1/12
af Forskellen imellem det Beløb, for hvilket de
hidtil have været Interessenter, og det, for hvilket
de fremtidig blive dette.
Enhver ikke dagløn net Interessent er saavel med Hensyn
til de ordinære som til de ekstraordinæ re Bidrag interesseret i
Kassen baade for de faste Lønninger samt Alderstillæg og for
Emolumenter, dog saadanne undtagne , som bestaa af Diæter
og Refusioner for visse Udlæg o. s. v.
50[11 en Følge heraf
erlægges Bidrag af Bolig og Brændsel, hvad enten disse ere
fastsatte til bestemte Pengesummer eller ydes in natura, af
Milepenge, o. dsl., men ikke af Natpenge, Rejsediæter o. dsl.
Heller ikke beregnes Bidrag af Uniformeringsgodtgørelser eller
Uniformeringsgenstande, som leveres in natura. De nysnævnte
Emolumenter, hvoraf Bidrag bliver at erlægge, ville for et
Aar ad Gangen af Indenrigsministeriet blive fastsatte til et
vist fast Gennemsnitsbeløb for hver Interessent.
F or Tiden fra I ste April 1890 beregnes ifølge Indenrigsministeriets Resolution Bidrag af følgende aarlige Gennemsnitsbeløb for Milepenge nemlig:
for Lokomotivførere .......... 500 Kr.
- Lokomotivfyrbødere ....
250
- Togførere ............... 550
- Pakmestre ............. " 400
- Konduktører .' .. ......... . 200
< ••
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Naar der er Tvivl om, hvorvidt nogen skal anses som
interesseret i Kassen med Hensyn til visse Emolumenter, eller'
om visse Naturalydeisers Pengeværdi, afgør Indenrigsministeriet
det fornødne. Bidragene erlægges samtidigt med Udbetalingen
af de Lønninger, hvoraf de skulle ydes, og indeholdes af
disse. De ekstraordinæ re Bidrag kunne efter vedkommendes
Ønske fordeles paa flere, dog ikke over seks Maaneder for
Beløb af indtil 100 Kr. og ikke over tolv Maaneder for
større Beløb.

§ 4·
Forpligtelsers og Rettigheders Ophør.

/

Interessenternes Forpligtelse til at yde Bidrag til Kassen
ophører med deres Udtrædelse af Statsbanedriftens Tjeneste.
Interessenter , hvis Forbindelse med Pensionskassen ophører af en af de i § I a nævnte Grunde, forinden de have
tjent i fulde IO Aar, men efterat de have tjent i fulde 5 Aar,
og hvem der ikke af særlige Grunde tillægges Pension (jfr. §
7), ere berettigede til ved deres Udtrædelse af Statsbanedriftens Tjeneste at erholde tilbagebetalt Totalbeløbet af de af
dem siden deres Indtrædelse i næ rvæ rende Kasse erlagte Bidrag. Enker efter Interessenter have samme Ret til Tilbagebetaling af de af deres 'Mænd erlagte Bidrag, naar disse ere
afgaaede ved Døden uden at have tjent Statsbanerne saalæn ge, at der kan tilkomme Enkerne Pension, og Enkerne
derhos ikke af særlige Grunde erholde Pension (j fr. § IO). I andre end disse Tilfælde kan ingen fordre de engang erlagte:
statutmæssige Bidrag tilbagebetalte.

§ 5·
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F or dem, som maatte være gaaet over fra at svare
2den Klasses Bidrag (§ 3 I b) til at svare rste Klasses Bidraob
(§ 3 I a), eller omvendt, regnes 2 Aar, hvori er svaret 2den
Klasses Bidrag, ' lig eet Aar, hvori er svaret Iste Klasses Bidrag. Under Iagttagelse af denne Regel bestemmes Pensionen
for dem, der have svaret Iste Klasses Bidrag, efter Pensionsreglerne herfor, med mindr!;! den paagældende skulde ønske
den fastsat efter Pensionsreglerne for dem, der have svaret
2den Klasses Bidrag, saaledes at samtlige Tjenesteaar, uden
Hensyn til, hvilket Bidrag der er svaret, regnes for enkelte.
For den, som, efter at være udtraadt af Statsbanedriftens
Tjeneste uden at have erholdt tilbagebetalt de af ham indbetalte Bidrag, atter indtræder som Interessent i nærværende
K"sse, og derefter endelig afgaar med Krav paa Pension,
sammenlægges de forskellige Perioder, hvori han har været
Interessent _. alt efter det Bidrag, han har svaret ifølge ovenstaaende Regler, - til en samlet Tid, hvorefter Pensionen bestem mes . Derhos er Indenri gsministeriet berettiget til at indrømme Interessenter, der midlertidigt udtræde af deres faste
Stillinger, uden at deres Forretningsforhold til Statsbanedriften
hæves, at vedblive at være Interessenter i Kassen for den Tid,
hv ori de saaledes midlertidigt ere udtraadte af deres faste
Stillinger, imod at de for samme svare de statlltmæssige Bidrag til Kassen.
Forsaavidt Længden af den pensionsgivende Tjenestetid
efter qærværende StatlIter beregnes efter Regler, der ere
llgllnstigere for vedkommende end de i Pensionskassens Statuter af 15 de Marts 1859 givne Regler, reserveres der dem,
som allerede vare Interessenter i Kassen den 3Ite Marts 1870,
den pensionsgivende Tjenestetid, som de allerede da maatte
have erhvervet, hvorimod denne Tjenestetid derefter beregnes
efter de i nærværende Statutergivne Regler.

Adgang til Pension.

§ 6.

Interessenter, som udtræde af Statsbanedriftens Tjeneste'
af en af de i § I a næ vnte Aarsager, have Adgang til at erhold e Pension efter nede nstaaende Regler, naar de have været
Interessenter i Kassen mindst i IO · fulde Aar.
Den sam mc Betingelse kræves ogsaa, for at Bestemmelsen i § I b kan komme til Anvendelse.

Størrelsen af Interessenternes ordinære Pensioner.
Pensionens Størrelse bestemmes:
a. Efter Gennemsnittet for I Aar af den i de sidste 5 forinden Afgangen i Statsbanedriftens Tjer.este tilbragte Aar
oppebaarne samlede Løn med Emolumenter, hvoraf ,der
5
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er ydet Bidrag til Kassen, saaledes at denne Gennemsnitssum bliver det Beløb, hvoraf Pensionsprocenterne beregnes (Litr. b.) jfr. for daglønnedes vedkommende § 2.
b. Efter Antallet af pensionsgivende Tjenesteaar J: de Aar,
hvori de vedkommende have væ ret Intereressenter
Kassen beregnede efter de ovenfor i § 5 givne Regler.
Af den saaledes udfundne Gennemsnitssum og efter
Antallet af pensionsgivende Tjenesteaar gives følgende PensIOner:
Aarlig Pension i Procent af Gennemsnitssummen for:
Dem, der have svaret
I ste Klasses Bidrag,

Pensionsgivende
Tjenesteaar.
IO

(§ 3·

Aar . . . . . . . .. 16

I I

12
13
14

IS
16
17
18
19
20
21
12
23
24
25
26
27
28
29
3° og derover.

'.

I.

D em, der have .varet
2den Klasses Bidrag

a).

pCt ....... .. .

17
19
21
23
25
27
29
31
33
36
39
42
46
50
55
60
66 2/ 3 66 2/ 3 66 2 / 3 66 2/ 3 -

(§ 3.
IO

I.

b).

pCt.

II

."

12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
3°
33
36
4°
44
49
54
60
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Ved Bestem~elsen af de pensionsgivende Tjenesteaar
bortkastes hvad der er under li2 Aar; hvad der er 1/2 Aar '
eller derover, regnes for et fuldt Aar. Denne Bestemmelse
kommer imidlertid kun til Anvendelse, forsaavidt vedkommende

har tjent over
udfo rdres fulde

IO

IO

Aar, idet der ifølge § 5 Iste Stykke in fine
Aar for at blive pensionsberettiget.

§ 7·
Undtagelse,".
Naar noge n Interessent kommer saaledes til Skade under
U dførelsen af sin Tjeneste eller sit Arbejde, at han maa afskediges - hvad enten det sker inden eller efter, at vedkommende har tjent de IO Aar, efter hvis Forløb der ifølge §§
5 og 6 erhverves Ret til Pension, erholder han en af
Indenrigsministeriet fastsat Pension, der ikke maa være mindre,
end om han havde tjent det ringeste Antal Aar, som giver
Adgang til Pension, men paa den anden Side ikke maa
ove rstige 2/3 af den Lønningsindtægt, h v oraf han svarede Bidrag
paa den Tid, da han kom til Skade .
Har vedkommende Adgang til Pension i Henhold 'til §§
5 og- 6, maa den ham efter nærværende § indrømmede Pension ikke være mindre end den, der vilde have tilkommet
ham, forsaavidt Pensionen med Hensyn til Tjenestetid og øvrige Forhold var beregnet efter de almindelige Regler.

§ 8.
Tab af Pension.
Den tillagte Pension ophører enten ganske eller delvis
a. Naar den paagældende, efterat være afgaaet med Pension,
atter ansættes i Statsbanedriftens Tjeneste.
b. Naar den paagælclende ved Dom findes skyldig i en
den offentlige Mening vanærende Handling.
c. Naar Pensionen ikke er hævet i 3 Aar, uden at den
paagældende senere kan bevise lovlig Forhindring.

§ 9·
Pensionering af Enker.
Enker efter Interessenter, der enten have tjent saa længe,
at de ifølge foranstaaende Bestemmelser selv have erhvervet
Ret til Pension, eller allerede ere afgaaede med Pension, have
Krav paa en Pension, hvis Størrelse bestemmes til een 'l'rediedel
af den Pension, der var tillagt Manden, eller hvortil han
vilde have været berettiget, saafremt han var afgaaet med
Pension paa den Tid, han døde.
5*
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§ 9·

Undtagelser for Enker, hvis Mænd ere komne til Skade.
Enker efter Interessenter, som ere døde som Følge a f
Beskadigelser, der uden egen Brøde ere tilføjede dem under
U dførelsen af deres Tjeneste, ere berettigede til at erhold e
Pension, hvis Størrelse bestemmes til l/S af den Pension, som
vilde have været at tillægge Manden, hvis han havde levet ,
men havde maattet afskediges af den i § 7 omhand lede
Aarsag.

§

I

skrive saadanne Forandringer i ovenstaaende Bestemmelser,
so m Erfaring maatte vise at være fornødne eller hensigts·
mæssige, men er dog ikke berettiget til at foretage Reduktion
af de Interessenterne i Henhold til ovenstaaende Regler til·
kommende Pensioner og Understøttelser.

§ 14·
De i det foregaaende omhandl ede Pensioner og Under·
støttelser kunne ikke bortgives , sælges, pantsættes eller beo
lægges med Arrest eller Udlæg.

r.

ad §

Indskrænkning og Udelukkelse fra Enkepensionen.
Enker, som ere mere end 20 Aar yngre end Manden ,
eller hvis Mænd paa den T id, da Ægteskabet blev indgaaet,
vare over 50 Aar eller allered e afskedigede af Tjenesten, er·
holde. ikkun Pension i Tilfælde af, at Mændene i mindst 2 0
Aar have svaret Bidrag til Pensionskassen.
Ganske udelukkede fra Pension ere Enker:
naar Ægteskabet er indgaaet paa Mandens Dødsleje i
naar de bevisligt føre et umoralsk Levnet i
naar de ved Dom findes skyldig i en i den offentlige Mening
vanærende Handling i
.
naar Ægteskabet var hævet forinden Mandens Død i
naar de atter indgaa nyt Ægteskab i
naar de ikke hæve Pensionen i 3 Aar uden senere at kunn e '
godtgøre lovlige Forhindringer.

§ 12.
Understøttelser til Børn.
Hvis Omstændighederne maatte tale herfor, kan In den·
rigsministeriet til af døde Interessenters uforsørgede Børn, indtil
disse have fyldt deres TSde Aar, bevilge en aarlig Under·
støtteIse, der dog for hvert Barn ikke maa overstige de paa
omstaaende Skala anførte Beløh .
De omhandlede Børneunderstøttelsers Vedbliven er afhængig af, at de Omstændigheder, som have begrundet dem,
vedblivende ere tilstede ; hvilket aarligt skal godtgøres for
Indenrigsministeriet.
§ 13 ·
Indenrigsministeriet tager endelig Bestemmelse om alle
Kassen vedkommende Anliggender, og har Ret til at fore-

Klasse I
It

Kr. for
hvert Barn.
100

A nsatte hen·
hørende
under:
I ste til 7de
almindel. Løn·
ningsklasse
samt

Statiunsfor·
standere af 6te
og 7de Klasse.

I & V specielle
Lønningsklasse.

12.

Klasse II

Klasse III

Iilasse IV

Klasse V

It 75 Kr. for
hvert Barn.

It 60 Kr. fol'
hvert Barn.

It 40 Kr. for
hvert Barn .

It 30 Kr. for
hvert Barn.

Ansatte hen.
Ansatte henAnsatte h enhørende
hørende
hørende
under:
under:
under:
Iode alm.
I I te alm. Løn·
9de alm.
Lønnings.
Lønnings.
ningsklasse.
klasse
klasse
(undtagen Sta· (undtagen Ekstionsforstanpedienter for
Holdepladser
dere af 7de
Klasse),
og OverporIX, XI og
tører af 2den
endvidere
XII specielle
III & VI spe·
Klasse).
Ekspediepter
Lønnings·
cielle
for Holdeklasse.
Lønnings.
plo.dser
klasse.
samt
Overportører
af 2den Klasse.

Ansatte hen·
hørende
under:
Sde almindel.
Lønningsklasse
(undlagen Sta·
tiollsforstan·
dere af 6te
Klasse).

IV & VII specielle Lønningsklasse.

II, VIII, X
og XIII spe·
cielle Løn·
ningsklasse.

Nr. 28. (C 35).
Leveattester , der skulle' fremlægges for at faa Pensione~ Updb~.taling af
.
.
.
' ..
ensIOner o g
eller Understøttelser udbetalte, maa ikke udstedes af, selve
Under·
den ansatte (Kasserer eller Stationsforstander), :"af . hvem ' Ud. støtteiser.
betalingen foretages.
:

\

•
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II. Almindeljge Bestem melser vedrørende
Personalet, samt Fribefordring.
~r.
Almindelig
Instruks for
samtlige ved
St.atsbane.
drIften an·
satte eller
til fast
Arbejde
antagne.

29.

(C 39).

Indenrigsministeriet har udfæ rdiget følgende:
.

.

.

Almindelig Instruks for samtlige ved Statsbanedriften ansatte
eller til fast Arbejde antagne.
§

l.

Det er Pligt for alle un de r Statsbanedriften ansatte i
enhver Henseende at varetage Banernes Tarv, at efterkomme
de gældende tjenstlige Bestemmelser villigt, ufortrødent og
samvittighedsfuldt, at beflitte sig paa en mønsterværd ig Op·
førsel saavel i som udenfor Tjenesten, saaledes som det
sømmer sig for Funktionærer ved en Statsinstitution.
Enhver ansat aflægger ved Tjenestens Tiltræ delse et
edeligt Løfte om at opfylde de ham paahvilende tjenstlige
Pligter.

§

2.

Enhver ansat har at ofre Tjenesten S1l1 Arbejdskraft i
det Omfang, hvori dette til enhver Tid paalægges ham. H an
kan ikke uden sine foresattes Samtykke udeblive fra eller
ombytte sin Tjeneste. Det er hans Pligt nøje at overholde
den foreskrevne Tjenestetid og om fornødent tillige at arbejde
udenfor denne.
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Han er pligtig at finde sig i, at d~r sker Forandringer
i de ham overdragne Forretningers Omfang og Beskaffenhed,
og maa udføre ethvert tjenstligt Arb ejde, som overdrages ham,
uden at kunne gøre Krav paa bestemte Forretninger.
Naar Statsbanedriftens Tarv kræver det, ere alle ansatte
pligtige ogsaa uden direkte O pfordring at yde hverandre gensi dig Understøttelse i Udførelsen af Tjenesteforretninger.
I intet Tilfæ lde har den ansatte Krav paa andet Vederlag
for sin Tjeneste end det,' der til enhver Tid er nonneret for
hans Tjenestestilling.
Den ansatte skal tage Ophold paa eller ved det Sted,
som er Sæde for hans Tjenestevirksomhed, og maa ikke flytte
bort derfra uden Samtykke af rette vedkommende.

§ 3·
Bliver en ansat ved Sygdom eller andet lovligt 'F orfald
forhindret i at !ldføre sin Tjeneste, skal han straks anmelde
saadant for sin nærmeste foresatte, som skal træffe eller foranledige truffet de fornødne Foranstaltninger til Tjenestens
Besørgelse. Forfaldet kan fordres dokumenteret (ved L ægeattest m. v .), . og ved læn gere Udeblivelse fra Tjenesten maa
den paagældende, saa ofte det forlanges, ufortøvet tilvejebringe
ny Attest om vedvarende Tjenesteudygtighed.
Saa snart den ansatte atter bliver tjenestedygtig , maa
han ligeledes uo pholdeligt anmelde det for sin næ rmeste
foresatte.
§ 4·
Enhver ansat har ufortøvet og samvittighedsfuldt at
efterkomme de ham af hans foresatte meddelte tjenstlige
Ordrer; dog skal han, saafremt en saadan Ordre gives ham af
en højere overordnet end hans nærmeste foresatte, straks
gøre denne bekendt hermed. Formener en ansat, at en ham
given Ordre er i Strid med de gældende Instrukser, kan han
høfligt fremsætte sin Anskuelse herom, men er ikke berettiget
til at udsæ tte Ordrens Udførelse, naar denne ikke medfører
Fare for Driftens Sikkerhed.
De underordliede Funktionærer skulle stedse vise de
overordnede, selvom disse ikke ere deres umiddelbare
foresatte, Respekt, Forekommenhed og Lydighed i tjenstlige
Forhold .
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§ 5·
Enhver ansat er pligtig at gøre sine underordnede nøje
bekendte med de dem vedrørende Tjenesteinstrukser og at
vejlede dem behørigt med Hensyn til Udførelsen af deres
Tjeneste. Afvige de af ham trufne Dispositioner fra de givne
Instrukser, . bør han hurtigst muligt gøre sin nærmeste foresatte
bekendt med hine og motivere dem for ham.

§ 6.
Ingen ansat maa benytte lavere stillede Funktionærer
\red Statsbanedriften til Arbejde i privat eller andet, Statsbanernes Tjeneste uvedkommende Øjemed, selvom dette kan
udføres til Tider, da de paagældende ikke ere optagne af
Tjenesteforretninger. Undtagelser herfra maa kun finde Sted
med Generaldirektoratets skriftlige Samtykke, der kun kan
I "
ventes meddelt, naar den paagældende skriftligt har erklæret
sig villig til at udføre det omha!:dlede Arbejde.
Saadan
skri,ftlig Tilladelse .e r alene gyldig for den Tid og for de
lUlsatte , der udtrykkelig nævnes i samme. I Tilladelsen vil
det tillige være at bestemme, hvorvidt og paa hvilken Maade
den. arbejdende skal lønnes af vedkommende ansattes egne
NUdler.

§ 7·
, Det er forbudt de ansatte udenfor Tjenesten at udøve
nogen Erhvervsvirksomhed eller at paatage sig Beskæftigelser
og Hverv, lønnede eller ulønnede, der kunne gribe forstyrrende
ind i den regelmæssige Varetagelse af deres Embedsforretninger,
eller som kunne komme i Strid med de paagældend~s
Tjenestepligter. Særlig er det forbudt de ansatte at deltage
j eller tage Tjeneste ved Foretagender, der konkurrere med
~tatsbanedriften, at overtage Leverancer til Driften, personligt
eller gennem andre, og deslige. I Tvivlstilfælde vil Generaldi~ektoratets Tilladelse være at indhente, men en saaledes
given Tilladelse kan tilbagekaldes til enhver Tid uden Varsel
og nærmere Begrundelse og uden at vedkommende paa Gruncj
Cif Tilbagekalddsen kan gøre nogetsomhelst Krav gældende
glod Generaldirektoratet. Ligeledes kan Generaldirektoratet,
naar det maatte komme til sammes Kundskab, _at en ansat
udøver 'e t Bierhverv eller har overtaget en Stilling, der ikke
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skønnes at kunne forenes med hans tjenstlige Pligter, forlange,
at den ansatte uopholdelig opgiver et saadant Er hverv eller
e n saadan Stilling.

§ 8.
Ordrer og Forespørgsler skulle afgives i en kort, k lar
og høflig Form.
Ved skriftlige Meddelelser skal man holde sig til Sagen,
og det er ikke tilladt at behandle flere, hinande n uvedkommende Sager i samme Tjenstskrivelse_
Forklaringer og Erklæringer skulle nøje stemme med
Sandheden og maa ikke afgives forbeholdent eller paa saadan
Maade, at de kunne give Anledning til urigtig Opfattelse af
Forholdet.
Meddelelserne skulle være affattede i en høflig Tone,
men uden Brug af særlige Høflighedsformularer .
Hvor ikke andet er bestemt, fremsendes enhve r Tjenesten vedrørende Melding og Indberetning ad tjenstlig Vej, det
vil sige: gennem den nærmeste foresatte, og enhver Ordre
og Meddelelse fra højere foresatte sendes vedkommende
gennem hans nærmere foresatte.
Gøre Omstændighede rne
det nødvendigt at afvige fra den sædvanlige tjenstlige Forretningsgang, maa Sagen snarest berigtiges ved efterfølgende
Meddelelse.
Tjenstlige Erklæringer skulle afgives hurtigst muligt,
Skulde nogen ansat finde sig foranlediget til at klage
over foresatte, gælde for Klagens Indsendelse de ovenangivne
Regler. De foresatte ere pligtige at fremsende Klagen; vægre
de sig derved, kan Klagen med Bemærkning herom direkte
overgives til Generaldirektoratet.
Klager over foresatte maa
ikke afgives af flere i Forening.
De skulle affattes i høflig
og sømmelig Form. Findes Klagen ubegrundet, vil Klageren
kunne paadrage sig Strafansvar.
Hemmeligholdelse af tjenstlige Sager maa ubrødeligt
iagttages. Det er de ansatte forbudt uden særlig Bemyndigelse at give Private eller fremmede Avtoriteter M'e ddelelser
hentede fra tjenstlige, for fremmede ikke bestemte Dokument~r, eller angaaende andre tjenstlige,. fremmede. uvedkommende Anordninger, saa vel som at afgive Erklæringer. eller
Vidnesbyrd til andre end foresatte, alt for saa vidt saadant
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ikke kan fordres af D o mstolene eller andre ifølge Lovgivning ens Bestemmelser.
§ 9·
Enhver ansat, for hvem Uniform eller andre reglement erede Beklædningsgenstande eller andre tydelige Kendetegn
paa vedkommendes Stilling ere normerede , skal bære samme
ved alle foreskrevne Lejligheder og holde dem i god og
renlig Stand. De foresatte have at paase, at dette iagttages
af deres undergivne.

§

IO.

Benyttelsen af Jernbanens Restavrationslokaler er kun
tilladt de ansatte
saadant Omfang, som til enhver Tid er
fastsat.

§

I I.

Det paahviler særligt de ansatte at drage Omsorg for
Driftens Sikkerhed og Regelmæssighed. Enhver, hvem det
paahviler at træffe Foranstaltninger i Henseende til Sikkerhedstjenesten, maa have sat sig fuldstæ ndig ind i de derom
g ældende Bestemmelser, vejlede sine undergivne til deres
rette F orstaaelse og forvisse sig om, at de have forstaaet dem
rigtigt, og med Nøjagtighed og Omsigt udføre de paabudte
Sikkerhedsforanstaltninger paa foreskreven Maade.
BI iver nogen Sikkerhedsforanstaltning forsømt eller udført paa en uagtsom og skødesløs Maade eller i Strid med
de givne Bestemmelser, skal Indberetning . derom fremsendes,
selvom ingen Skade afstedkommes. En foresat, som bemærker eller erfarer en saadan Forsømmelse eller Uagtsomhed
uden at gøre Indberetning derom, paadrager sig herved Ansvar lige med den skyldige.
Det paahviler desuden enhver ved Statsbanedriften ansat,
uanset hvilken Stilling han beklæder, naar han bemærker, at
Sikkerhedsforanstaltninger udføres paa en Maade, som kan
medføre Fare eller Skade, at anmelde det for rette vedkommende.

§

12.

Overfor Fublikum maa Personalet under alle Forhold
vise Ro, Besindighed, Upartiskhed , en høflig og sømmelig
Optræden og al den Imødekommen, som kan forenes med
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O pfyldelsen af Tjenestens F ordringer.
Det er forbudt det
uniformerede Personale i Publikums Paahør at føre højrøstet
Samtale eller Diskussion, at rette Bebrejdelser til sideordnede
eJler uddele Irettesættelser til underordnede.
Tobaksrygning er ikke tilladt Personalet, naar det er
tj enstlig Berøring med Publikum.

§ l3·
Fornærmelser, der tilføjes ansatte under Udførelsen af
deres Tjeneste eller i Anledning af samme, indberettes ad
tjenstlig Vej til Generaldirektoratet I som, naar dertil findes
Anledning, drager Omsorg for, at Sagen paatales, for saa
vidt den egner sig til offentlig Forfølgning. Finder Generaldirektoratet ikke Anledning til at lade Sagen paatale, kan det
paalægge den ansatte selv at forfølge Sagen gennem privat
Søgsmaal. Det staar selvfølgelig den ansatte frit for ogsaa
uden saadant Paalæg at anlægge privat Søgsmaal, naar
offentlig Forfølgning af Sage.n ikke besluttes.
Ingen ansat maa sagsøge en anden ansat for FOI'nærmelser uden Generaldirektoratets Samtykke.
§ I4·
Som Tjenesteforseelse betragtes enhver Tilsidesættelse
af de Pligter, der paahvile vedkommende ifølge hans Tjenestestilling.
Til disse Pligter henregnes ikke blot de, der ere ham
paalagte ved almindelige og særlige tjenstlige Instrukser, men
ogsaa de, der paahvile enhver i Statens Tjeneste ansat, og
som medføre, at enhver Funktionær ved sit Forhold i og
udenfor Tjenesten maa vise sig værdig til den for hans Stilling uundværlige Agtelse og undgaa alt, hvad der kan svække
hans Anseelse og Tilliden til ham.
Hvis derfor nogen ansat
ved Dom skulde findes skyldig i en i den offentlige Mening
vanærende Handling I vil han uden Varsel blive afskediget af
Statsbanedriftens Tjeneste.
Som Tjenestefoi-seelser i de ovenomhandlede Henseender,
foruden de tidligere omtalte, fremhæves:
a. Anmodning om eller Modtagelse af Gaver, Drikkepenge
eller andre uberettigede Fordele eller . af Tilsagn derom
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for Udførelse af Tjenestepligter eller Undladelse eller
Krænkelser heraf, jfr. Straffelovens §§ 117- I 19.
b . Drukkenskab eller fremherskende Tilbøjelighed til Drik
eller udenfor Tjenesten.
c . Letsindig Stiftelse af Gæld saa vel som Indtrædelse i
Gældsforhold til de af Banernes Kontrahenter (saasom
til Leverandører, Restavratører, Vognmænd eller lignende),
med hvilke de ansatte i tjenstlig Henseende staa i F orbindeise.
d. Mangel paa Sparsommelighed med Statsbanedriftens. Forbrugsgenstande, saasom Kul, Olie, Brændsel, samt paa
Omhu med Banernes Materiel og øvrige Ejendele, saasom Redskaber , Værktøj og deslige, der lever:=s de ansatte til Brug.
Det er de ansattes Pligt, naar de bemærke, at deres
underordnede gøre sig skyldige i grovere Tjenesteforseelser,
at gøre Indberetning derom.

§ 15·
Tjenesteforseelser ville, foruden eventuel Straf efter den
almindelige borgerlige Lovgivning, medføre Advarsler, Irettesættelser eller Straf af Bøder indtil 1/2 Maaneds Lønning.
Bøder, der ikke overstige 50 Kroner, kunne ikendes af Generaldirektoratet, som endvidere kan bemyndige de under det
ansatte Embedsmænd til at ikende deres undergivne Bøder
indtil IO Kroner.
I særdeles graverende Tilfælde eller Gentagelsestilfælde
kan Straffen stige til Degradation eller til , Afskedigel)ie af
Statsbanernes Tjeneste' uden Varsel, ligesom det er en Selvfølge, at Tjenesteforseelser kunne medføre, at den paagældendes Forfremmelse midlertidigt standses.
Advarsler og
Irettesættelser kunne tildeles af enhver foresat; Degradation
c;lIer Afskedigelse kan alene bestemmes af den, der har ansat
den paagældende i den Stilling, han beklæder, eller af en
højere Myndighed .
For samtlige Følger af en Tjenesteforseelse og for de
Fordringer paa Skadeserstatning, der maatte blive rejste, paa
Gr:undlag heraf, kan Ansvar gøres gældende mod den paagældende Funktionær: ;
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§ 16.
Ved Udtrædelse af Statsbanedriftens Tjeneste, saavel
so m ved Overgang fra en Stilling ved sa mme til en anden,
er enhver pligtig at aflægge behørig Rede og Rigtighed for
betroede Oppebørsler samt at tilbagelevere samtlige Genstande,
der ' have været ham betroede til Brug eller Forvaring , saa
og den af ham eventuelt benyttede Tjenestebolig, alt i god
og ordentlig Stand.
Særtryk af foranstaaend e Instruks vil være at levere
alle vedkommende ,

N1.'. 30.

(C 43) ·

Uniformsreglement
for de ved Statsbane driften ansatte Funktionærer,
Approberet af Hans Majestæt Kongen under
24. Decbr. 1887 og 1$. Oktbr. 1889 1).

§ l.
I Overe~sstemmelse med de vedføjede Normativer A
00" B fastsættes de deri angivne Un iformer for følgende ved
b
Statsbane driften ansatte Funktionærer:
I Klasse: .......... . . , Kommitterede~: , .. .. ....... . og
Forvaltningschefer;
<"

II

do,

Bane- og Telegrafingeniører, Maskiningeniører og
-inspektører under Maskinforvaltningerne , Trafikinspektører , Skibs- og Maskininspektører under
Søfartsforvaltnin gen,

III

do.

Stationsforstandere I-III og Skibsførere I & II;

IV

do,

Stationsforstandere IV
Maskinmestre I & II;

V

do.

Overbane- og Telegrafmestre, Stationsforvaltere
I & 11 2), ' Godsekspeditører, Overassistenter;

~

V, Godsforvalteren,

') Nogle af Ministeriet under 9. April 18 9 2 og 18. Janua r 189$ forsøgsvi s
tilladte Afvigelser ere medtagne i denne Ordre ,
2) Nu Stationsforstandere VI og VII.

ao
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VI Klasse: Brofogder, . . .......... .. ..... Trafikassistenter
I, Ranger- og Pakhusmestre, Togførere og
Styrmæ nd I & II, Maskinassistenter ved Søfarts ·
forva!tningen.
VII

do.
do.

Overportører I, Pakmestre, Broformænd, V ognopsynsmænd;

IX

do.

Overp ortører II, Bedstemænd, Overfyrbødere ;

X

do.

K ontor- og Stationsbude, Dørvogtere, IS:onduktører, Portører.

I.

formsgenstande end videre Reg nka ppe samt,
nødent, Arbejdsbluse.

II.

c.

om

for-

Under Baneforvaltningerne.

Brofogder: foruden de i Normativ A angivne Uniformsgenstande endvidere Regnfrakke.
Baneformænd: Uniformshue som Normativ A. Klasse
X. a., Politiskilt, Vinterkappe af mørkeblaat Klæde eller
K irsei med Hornknapper.

d. Telegraf- og Signalfo rmænd, Magasin for mæ n d:
Uniformshue og Vinterkappe som II. c. samt Regnkappe.

e.

III.

Banearbejdere, Banevogtere, Led- og Signalvog·tere: . Uniformshue som Normativ A Klasse X. a.
(dog uden Tresse), Politiskilt og Vinterkappe som II c.

af

Under Maskinforvaltningerne.

Jt r. Maskin a ssistenter:

Uniformshue so m N ormativ A
Klasse IV; Værkmestre og Lokomotivmestre:
Uniformshue som N ormativ A . Klasse V ; Værkførere
0 0' Lok o m o ti v f ormænd: Uniformshue so m Normativ
b
A. Klasse V r.

It

2.

Yognopsynsm æ nd: fOl'uden de i Normativ A. angivne Uniformsgenstande endvidere Regnkappe med
Hætte .
Lokomotivførere: Uniformshue som Normativ A .
Klasse VI. (hvortil kan benyttes Overtræ k) og Vinterfrakke af mørkeblaat Klæde eller Kirsei med Horn-

z.

~napper.

Uniformshue som Normativ 1\.
Klasse X . a . (hvortil kan benyttes Overtræk) og Vinterfrakke so m III i.

k r. Magasinf o rmænd:

Under Centralforvaltningen og Linieforvaltningernes
Kontore,'.

a. Kontorbude: foruden de i Normativ A angivne Uni -

b.

Klæ de eller Kirse i med Hornknapper, Benklæder
samme Stof, Vinterkappe og Ol iekapp e.

2.

Desuden reglementeres følgende Uniforms- og Beklædningsgenstande for efternævnte :

S i g nalvogtersker : Politiskilt og Vinter-

g. Brokarl e: Uniformshue som II e., Jakke af mørkeblaat

De med * betegnede Funktionærer ere berettigede
men ikke forpligtede til at anlægge og bære den
normerede Uniform .

§

og

30

kaabe.

Ekspedienter, Trafikassistenter II-IV, Ranger- og
Pakhusformænd ;

VIII

A n m.

Led-

f.

79-

k

2.

Lokomotivfyrbødere I: Uniformshue som Normativ
A. Klasse VIIL; Lokomo t ivfyrbødere II: Uniformshue som Normativ A. Klasse IX.; cLokomotivfyrbødere III: Uniformshue som Normativ A. Klasse X. a.
Til Uniformshuerne kan benyttes Overtræk.
Samtlige
Lokomotivfyrbødere reglementeres med Vinterfrakke
som III. i.

!. .. . ........... . . . De potarbej dere (herunder Vognsmørere, Pumpere, Pudsere, Fyrrnænd), Magasin- og
andre Arbejdsfolk (herunder K ulmæ nd, Magasinkarle , d og ikke Arbejdsfolk og Haandværkere i V æ rl<stederne) Uniformshue som Normativ A. Klasse X. a.
(dog uden Tresse, og hvortil kan bruges Overtræk) og
Vinterfrakke som III. i., Vognsmørere desuden Jakke af
mørkeblaat Klæde eller Kirsei med Hornknapper og
Regnkappe.

30

m . Væg.tere: Uniformshue som III. 1., Politiskilt og Skindpels eller Vinterkappe som II. c. og Pelsjakke.

71.

IV. Under Trafikforvaltning erne.
T o gfø rere, Pakmestre og Kond u ktø re r : forud en
de i Normativ A. nævnte Unifo rm sgenstande endvi dere
Skindtrøje og Reg nkappe , og Pa km estre og K onduktører desu den ArbejdsbIuse r. K onduktører, so m fo rrette
Tjeneste paa aabne Bremsesæder, Skindpelse.

o. Trafikelever : Uniformshue so m Normativ A . Kl asse
VII. (dog uden Tresse).

p. Pakhus-Overp o rt ø rel' og Po rt ø r e r samt om fornødent Stat io nsbude o g D ø rv og t ere I & 2: fo ruden de i Norm ativ A. nævnte Un iformsgenstand e endvi dere ArbejdsbIlIser , og Ra n ger m es tre og -for
m æ nd,
P lads-O ver po rt ø r e r og S tati o ns b lI de
ligeledes endvidere I~ e g n kap pe .
q. Station s karle o g -k udsk e: Uni for mshl1e som Nor-

mat iv A . Kl asse X. a . (dog uden Tresse) . Manchesters
Trøje og Vinterfrakke af mørkeblaat K læ de eller Kirsei
med H ornknapper.
7'.

-

--- 80 u.
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Fyrbødere som V . t., dog uden Emblem paa Brystet
af Uldskjorten og intet Regntøj.

v . Br o karle : Uniformshue som II. e., Søtrøje og Regntøj
(Regnfrakke og Sydvest).
Det tillades derhos alle Funktionærer, for hvem Regnkappe eller Regnfrakke ikke særligt er reglementeret, at
anl ægge og bæ re saadan, saavidt det er foreneligt med Udførelsen af den dem tildelte Tjeneste.
Ekstrapersonale , som midlertidigt forretter Tjeneste ved
Banerne, vil, for saa vidt Forholdene tale herfor, navnlig i
T ilfælde af læ ngere Tids samlet Tjeneste, være at uniformere,
som for det faste Personale i tilsvarende Stilling foreskrevet.

§ 3·
Endvidere kan Indenrigsministeriet efter Indstilling fra
Generaldirektoratet for Statsbanedriften tillade andre Funktionærer ved samme, for hvem Uniform ikke herved er foreskrevet, at anlægge og bære saadan Uniformshue, som er
normeret for de med dem i tjenstlig Henseende Ligestillede.
§ 4·

. • . . . • . • .• . . • • .. • .•. • . . • . . . • . . • . . . • . . . . . • . •. •• •.

s . V æg tere: Uniform shu e som IV. q. , Politiskilt og Skindpels eller Vinterkap pe som II. c.og Pelsjakke.
Desuden Stationsperson ale, der er til fast Tjeneste
i Varehuse, Pelsjakke eller Skindtrøje, og de , som
gøre Tjeneste paa Pladse, R eg nkapper eller Oliekapper.

V. Under Søfartsforvaltningen.
t. Matroser og Skibsdr e n g e: Hue uden Skygge med
Huebaand, hvorpaa trykt D. S. B. samt Overfartens eller
Skibets Navn, hvor vedkommende gør Tjeneste, og K okarde til venstre . B1aa Uldskjorte, paa hvis Bryst broderet i Rødt et kronet Vingehjul med 2 korslagte Ankere, Søtrøje og blaa Benklæder, Matroserne desuden
Regntøj (Regnfrakke og Sydvest).

Eksemplarer af de Tegninger, hvortil henvises i de ved·
føj,e de Normativer, ere henlagte til Eftersyn paa de respektive
Forvaltningschefers Kontorer, hvorhos der ved Statsbanedriftens Foranstaltning er forfærdiget de førnødne Modeller til de
Uniformsgenstande, som leveres af Banerne, samt til Distinktioner m. v. til de Uniformer, som ville være at anskaffe af
de ansatte selv.

6
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Bilag l til Ordre Nr. 31.

Uniforms(Statsbanedriften eksL

Normativ A.
Søfartsforvaltninge n .)
4

Beklædning
I.

l. D agl ig : Hue af mørkeblaat Klæde,
Kommitterede ,
og Forvaltningsehefer.

lav, rundpullet med nedfaldende sort
Læderskygge og L æder-Stormrem , befæstet med to smaa riflede forgyldte
K napper med kronet Vingehjul (Fig. 7).
Omkring lIuen forned en en I '/4" bred
Guldtresse med 4 ophøjede blanke
Striber. Om Pullen en Guldsnor. Foran
paa Huen Kokarde , hvorover et kronet
Vingehju l enten broderet i Guld eller
af drevet forgyldt Metal (Fig. 6).

-1Værge

6

Anmærkning
I daglig
Tjeneste kan,
naar andet ikke
udtrykkelig er
foreskrevet,
bæres civil
Dragt med
Uniformshue
(Rubrik 3) .

Fl'akk e af mørkeblaat Klæde med sort Foer i
Skøderne, der skulle naa til de udstrakte
A rmes Fingerspidser. Opstaaende, foran afrundet Klædes-Krave, kantet med en riflet
Guldtresse , hvorunder en lille Guldsnor.
Foran paa Iwer Side af Kraven broderet i
Guld et kronet Vingehjul med 2 smaa Egeblade og l Agern foran samt 6 store Egeblade og 4 Agern bagved (Fig. l a).
I
Brystet 2 Rader store Knapper, 6 Stk. i hver
Rad. Lige Ærmeopslag, kantet som Kraven ,
og broderet i Guld 6 E geblade med 4 Agern
(Fig. l b). Udvendige Baglommer med Patter
og ~ store Knapper paa hver. Alle Knapper
rillede og forgyldte med kro net Vingehjul
(F ig. 7).
Benklæ d e r af mørkeblaat Kl æde.

2~ G a 'l

a: 'l'J.'e kante t

lIat som for

Civil-Embedsmænd foreskrevet.

II.

Bane- og Telegrafingeniører, Maskininspektører
og -ingeniører,
Trafikinspektører.

Hue med 3 ophøjede
blanke Striber i Guldtressen ; ellers
som K lasse I,.

Kaarde med
ei vil por teB e llklædel' af mørkeblaat K læde med 6/ 4" brede epee og i~dv.
GuldgalI oner med 4 ophøjede blanke Striber.
Geh æng .
F rakl~e

som Daglig I,.

l. D agli g :

I daglig
Tjeneste kan,
naar andet ikke
udtrykkelig er
foreskrevet,
bæres civil
Dragt med
Uniformshue
(Rubrik 3).

F rakke med Kraven kantet med en riflet Guldtresse og foran paa hver Side af Kraven
guldbroderet kronet Vi ngehjul og 2 smaa
Egeblade med I Agern foran Vingehjulet og
2 store Egeblade med I Agern bagved samme
(Fig. 2 'a). Lige Ærmeopslag , kantet som
Kraven og med 2 Egeblade og 2 Agern
broderede i Guld (Fig. 2 b), iøvrigt som
Klasse I,.
B e nklæder som Klasse I,.

2. Gal a : 'l 'r e kalltet liat som Klasse
12 ,

F rakke som Daglig II,.
B e nkiæ d e r med 3 Striber i GuldgalIonerne ;
ellers som Klasse I,.

Som
Klasse 12 ,

6*

I

Klasse
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Tje nestekategori

H ovedb edækning
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III.

Stationsforstandere
I-III KI.

,

l

-

I. D aglig : Hue uden Guldsnor om
Pullen med 2 oph øjede blanke Striber
i Guldtressen , Vingehjul og K rone af
forgyld t drevet Metal (Fig. 6) ; ellers
sOm Klasse I , . (Under T oge ne s Ek spedition skal Stationsforstanderen ell e r
den , der fun gerer paa denn es Vegne,
om Hue-S timmelen bære et 6// bredt,
højrø dt Klædesbaand med Kokarde)

Frakke med en I '/2" høj , fo ran afrundet
Klædes-Krave. kantet med en ud tunget Guldtresse. Foran p aa hve r Side af K raven et
kronet Vingehjul med 2 Stjerner, en paa hver
Side af Hj ulet , alt broderet i Guld eller af
d reve t fo rgyldt Metal (Fig. 3)' Lige K lædes
Æ rmeopslag med 2 smaa K naapper, ellers
sem K lasse Il '
B e nklæder som Klasse I, .
V inte rfrakke af mørkeblaat Klæde eller Kirse i
med nedfaldende K rave, 2 Rader store Knapper
loran, 6 Stk. i h ver R ad, Spændetamp med
en stor Knap , 2 udvendige Baglommer med
3 store Knapper i hver, Slids med 6 smaa
Knapper , alle K napper riflede og forgyldte
med k ronet Vingehjul (Fig. 7) ·

- --_. - - - - -- - - -- 2. G a I a :

T re)[antet.

Hat

so m

Kl asse 12 ,

Stationsforstandere
IV - V KI. Godsforvalter.

IV.

B e nldæder med 2 Striber i GuIdgalIonerne ;
ellers som K lasse 12 ,

I. D aglig : Hn e som for Klas8e IH, .
(Rø dt Baand om Huen uud er T ogeksp editio nen som for Kl asse Ill, foreskrevet).

Frakke med I Stjern e (foran Vingehjulet) paa
hver Side af Kraven; ellers so m K lasse UII'

2. G a i a:

Frakke som D aglig IV, .

Trekan tet

H at

som

Kl asse 12 ,
Overbane- og Telegrafmestre , Stationsforvaltere
I & U·), Godsekspeditører, Overassistenter.

V.

"

r

Frakke som Daglig l IT ,.

Hue med tre, ' //'. brede Guldtresser, ad skilte ved to l/S " brede indvævede
sorte Silk estrib er.
Over Kokarden
kronet Vingehjul af drevet , forgyid t
Metal (Fig. 6). Knapp erne blanke , forgyldte med kronet Vingehjul ; iøvrigt
som Klasse III, (Fig. 8). (R ødt Baand
om Huen under Togek speditionen so m
for K lasse III, fo reskrevet).

*) Nu Stationsforstandere VI og VII.

Som
Klasse Ii'

B e nklæder som Klass e l IlI '
Villterfraklie som Kl asse III,.

B e nklæde r som K lasse IIl 2 •
"' rakke, K raven 1'/:' høj, kantet med en smal
væ vet lige Guldtresse .. I K raven et kronet
mi nd re Vingehjul af dre,'et, forgyldt Metal og
2 fo rgyldte mindre Stjerner, en p aa hver Side
af Vingehjulet (Fig. 4). ' Baglommerne uden
Pa tter og med 3 store K napper ; Knappe rne
blanke, forgyldte med kronet Vingehjul (Fig. 8) ,
ellers so m Kl asse III,.
Benklæder som Kl a~se III, .
Vinterfrakke med Knappe rne b lanke , forgyldte med kronet Vingehjul (Fig. 8) , ellers
som Klasse III, .

Som
Klasse 12 ,

30
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Tjenestekategori

~-

-

H o ve d b e d æ k n i n g

===~~===~=========*================~==VI a.
Brofogeder, TrafikHue med to ' //' b rede Guld tresse r ~ d
assistenter I Kl asse.

skilte ved en '/s" bred , sort in dvævet
Silkestribe midt paa Stimmelen ; ell ers
som Klasse V,

30
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)<'rakke so m Kla,se V, dog kun med
paa hver Sicl.e af Kraven (Fig. 4).

'S,~m,

UCllklmtler som Klasse III,.

rA,m:,..',.

Vinterfrakke. som Klasse V.
====~=====-----~-

Vlb.

VI

C.

R anger- og Pakhusmestre.

==========+==-

Hue Som Kla sse VI a.

.'rakke som Klasse VI a , kun tillige en
hred Gu ldstribe
Overarm .

~L

T ogførere.

paa

skraa . Over

I,

'/2"

venstre

BenkImtIer so m Klasse III,.

Hue som Klasse VI a.

- - - ----

Villterfrakke som Klasse V.
Frakke so m Klasse VI a; men paa Skuldrene
Dragoner af blaat Klæde , kantet med en 'I,"
bred Guldtresse paa hver Sid e og fæstet med
I lille Knap (Fig. 8).

Beuklæd,er som Klasse III,.
Vinterti'akke med lignende Skulderdragoner
som Frakken;
VII a.

E"'p,d',.,",_ T

"fik- I

.

_

..

_._.

..

...

R anger- og Pakhusformænd.

-

..

-

.-._.

Hue som Klasse VIl a.

Overportører I Klasse,
Broformænd ved
F ærgeklapperne,
Vognopsynsmænd.

)<'i'akke som Klasse VI a; dog uden Stjern e.
IleJlklæder som Klasse III,.
Vinterfrakke som Kl asse V .
.'rakke so m Klasse VII a; kun tillige en

'/2"

bred Guldstrihe sk raat over venstre Overarm.

I
=====~========== =======-~==~=====
VIII a.

ell ers som Klasse V.

--o

'I."
"d!
om Stimmelen; ell ers som Klasse V.

Hne m , d '"

assistenter II- IV Klasse.

VIIb.

~"d G~'~"""
-

Benklæder som Klasse III,.
-i:~-=----

-

Hue_ Midt paa Stimmelen tre I I ,"~ br ede
Sølvtresser, adskilte ved to 'Is" brede
vævede sorte Silkettriber. Over Kokarden et kronet Vingehjul af drevet
hvidt Metal (Fig . 6) med kron et Vingehjul (Fig. 8) ; ell ers som Klasse III ,.

VinterCrakke som Klasse V.
=-~==~~=====-=-*=======
med 2 Rader
Knapper, 5 Stkr. i hver (Fig. 8); en I" høj ,
foran afrundet ops taaende Krave, kantet med
en Sølvtresse ; foran paa hver Side af Kraven
et kronet Vingehjul med 2 Stjerner, alt af
hvidt drevet Metal (Fig. 5).
Foran paa
Skøderne L ommer med O,:erfald. Skraat paa
venstre Overarm en '/2" bred Sølvstribe.
" ,_.
Alle Knapper med kronet Vingehjul , blanke
og af hvidt Metal (Fig. 8).

.Iakke af mørkeblaat Klæde

Benklæder som Klasse III,.
Vinterfrakke med Knapper, blanke og af
hvidt Metal med kronet Vingehj111 (Fig. 8);
ellers som Klasse III .

-

30
I

)

Kl;lsse
VIII b.

3

4

5

6

Hovedbedækning

Beklædning

Værge

Anmærkning

2

Tjenestekategori

I

30
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Pakmestre.

I

Hue som Klasse VIII a.

,

l~rakke,

.
.

•

,

Kraven l" høj og kantet med en
Sølvtresse ; foran paa hver Side af Kraven
et kronet Vingehjul med 2 Stjerner, alt af
hvidt drevet Metal.
Skulderdragonerne
kantede med Sølvstriber.
Alle Knapperne
som angivet under VIlIa.; ellers som Klasse
VIe.

Benklæder so m Klasse III,.
VinterCrakke med lignende Skulderdragoner
som for Frakken normeret; ellers som Klasse
VIII a.
"
IX.

Overportører II Klasse.

Hue som Klasse VIlIa., dog kun med
to '/~" brede Sølvstriber, adskilte ved
en '/s" bred, sort Silkestribe midt om
Stimmelen.

Jakke som Klasse VIII a., dog kun med
Stjerne paa Kraven (Fig. 5l·

I

BenklædeJ.' som Klasse III,.
Vinterfrakke som Klasse VIII a.

Xa.

Kontorbude.

IHue

som Klasse VIII a. , dog kun med
en 1/4: 11 bred Sølvtresse midt om
Stimmelen.

,

Frakke som Klasse V, kun med en smal
Sølvtresse i Kravens Kant og i Kraven et
kronet mindre Vingehjul af hvidt Metal (Fig.
4 ); alle Knapper med kronet Vingehjul og
af blankt, hvidt Metal (Fig. 8).
Benklæder som Klasse III,.
VinterCrakke som Klasse VIII a.

~

-=-~=--""""-- ---=====i===-=j==
-=-~

Xb.

Stationsbude.

Hue som Kbsse X a.

Frakke som Klasse X a. , kun Nr. af hvidt
Metal bagved Vingehjulet Kraven .
Benklæder som Klasse III,.
Vinterfrakke som Klasse VIII a.

30
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KI~"l-~-T-j-e-n-est:kategori
Dørvogtere

Xc.

L

__-

Portiers.

I.

91
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- o- -v e- c-j b e d æ k n i n g

Hue af mørkeblaat K læde med udfal de nd e

rUl;d , stil' Pul; Pullen kantet med el~
Sølvsnor og om Stimmelen en 1 1/ 4 "
bred Sølvtresse med Kokard e. 'Nedfaldende Læderskygge; tynd dobbelt
Sølvsnor som Stormrem, fæstet i 2
smaa Knappe r med kronet Vingehjul
af hvidt Metal (Fig. 8).

30

-

Beklædning

Lh'reCrakke af mørk e blaat Klæde, langltvet
og langskødet med 2 Rader sto re Knapper,
6 i hv er Rad.
Nedfalde nde Krave med
Sølvstropper med en lill e Knap i hver. Lige
Ærmeopslag med en Sølvstrop paa hver og
e n K nap paa hv e r Sid e af Sølvstroppen.
Foran paa Skødel'l1e Lomme r med Overfald
og 3 Sølvs troppe r paa hver. Lige Baglommer
med 3 store Knapper: all e K napper af hvidt
Metal med kronet Vingehjul (F ig. 8). L æde rtaske med kronet Yingehj ul af hvidt Metal,
og T aske rem af bredt , so rt Læder med
Spænde af hvidt Metal. Foran paa Taskeremmen en Plade a f hvidt Me tal med forgyldt Monogram (D. S. B.) med Krone over,
Paa højre Skulder e n tyk Sølvsnor over
Taskeremmen.

Benklætler som Klasse lIll'
/

.'

"'intert'rakke som K lasse VIn a;
Sølvtresse
renunen.

_J_-':d,,;g,
x

c.

I

D ørvogtere

2.

H~le som' l~lasse ~~.

'1

paa h øj re

Skuld e r

.'rakke som Klasse X b.

I

Benklæder som Klasse HIl'
Vinterfrakke som Klasse VIn a .
. ,

X

c;T---K~~uktører.

kun med
over Taske-

Hne so m Klasse X a.

.

..

,=~====j==~

.'rakke som Klasse VIII b ., kun med Nr. af

J-" 1

-

.,-

hvidt Me tal istedetfor Stje rn e r paa Kraven.

Bt'nklæder so m Klasse TIll '

1=.==-==
Xe.

Portører.

Hue. som Klasse X a.

Viuterfrakke som Klasse VIlr b.
.Iukke som Klasse VIlIa. , kun merl Nr. af
hvidt Metal istede tfor Stj erne r paa Kraven
og ingen T værstribe paa Ærmet.

Benklæder som Klasse lIll'
Vintertrakke som Klasse VIII a.

Anm.

Sign alfløjte bæ res

en f~rgyl dt ; ' henholdsvi s forsølvet

Kæde , som er .fastgjort paa Brystet:

(
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Bilag 2 til Ordre Nr, 30,

Uniforms
(Statsbanedrifte~s

Normativ B.
Søfartsforvaltning .)
4

3
Kl aIsse I - - -T-j-e-n-e s- t-: -k-a-t e-g-O
-r-i - - - - -- H
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II a.

Skibsinspektører.

Beklædning

l. Daglig: lIu e af mørkeblaatKlæde

Jakk e af mørk eblaat K læde med nedfaldende

med nedfaldende Pul og Skygge. So rt
rifle t Silkebaand om Stimmelen , h vorpaa i Guldbrode ri 2 over Kors lagte
Ankere i e t Vingehjul , hvorover en
K rone og hvorunder en Laurbærslyngning med 14 Blade (7 i hver
G ren) (Fig. I ). Læder-Stormrem, befæstet med 2 smaa r iflede forgyldte
K napper ( 14 ml m 'Diameter) med Vingehjul, Ankere og Krone (F i g~ 14).

Krave, Overslag og 2 Rader store Kn apper
(af 2 1 mim Diameter), riflede og forgyldte,
med Vingehjl1l , Ankere og Krone (Fig. 13),
5 i hver Rad . Foran paa Skøderne Lommer
med Overfald. Rundt om den nederste Del
af Ærmerne Distinktioner anbragte 7 1/2 cim fra
Ærmets Und erk ant og bestaaende af 3 bølgeformede Gl1ldgalloner, de 2 yderste af I O mim,
den midterste af 9 mim Bredde, og i en indbyrdes Afstand af 6 mim (Fig. 3)'
Over
GuldgalIonerne i Guldbroderi to over Kors
lagte Ankere i et Vingehjul (NB. I Stedet
for Jakke kan bæres Frakke med nedfaldende
K rave) .

I dag lig
Tjeneste kan,
naar andet ikke
udtrykkelig er
foreskrevet ,
bæres civil
Dragt med
Uniformshu e
(Rubrik 3).

lIalstø rk l æ (l e so rt.
Vest af mørkeblaat Klæde eller hvid med

1

Rad smaa Knappe r (af 14 mim Diameter),
riflede og mat forgyldte med Vingehjul,
Ankere og Kron~ (Fig. 14).

B e llklæ d e.l' af mørkeblaat Klæde eller hvide .
2, G a I a: Trekante t lia t som Klasse
II, i Normativ A.

Frakke som K lasse II 2 , Norm.a tiv A, undtagen
Knapper som til den
Uniform (Fig. 13 ).

Som Kl. II 2

foran angivne daglige
Normativ A.

B e .llklæde.l' som Klasse II2 , Normativ A.
Il b .

Maskininspektører.

l. Daglig: lIue

som Klass\! II al
undtagen i Stedet for Vingehj ul med
2 Ankere: 1 Anker og 1 tobladet
Skrue ove r K ors (F ig. 2).

Jal.:k e (eller Frakke) som Klasse II al> kun i

I

I dagli g
Tjeneste kan ,
naar andet ikke
udtrykkelig er
foreskrevet J
bæres civil
Dragt med
Uniformshue
(Rubrik 3) .

Stedet for Vingehjulet med 2 Ankere: 1
Anker og I tobladet Skrue over Kors samt
3 Guldgalloner om Ærmerne, indvævede med
sort af 4 mim Bredde og 4 mim in dbyrdes
Afstand (Fig. 4) .

Vest, lIalstø rklæ d e og B e nklæ d e .l' som
K lasse II at.

1 - - - - - -- - _· · _ - - - 2. G a l a som Klasse II ~ .

F.t'akke og B e nklæ d e J.' som Klasse II a 2 •

ISom Kl. II a

2•
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Tj enestekategori
III.
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H o

I'

ed b~ d ::.k

11

i

Il

g

Skibsførere I & II K lasse . nne som Klasse II al'
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.Jnklic Som Kl asse II al med C' deladelse af

I

Anker og Vin gehju lembl emet i .Æ rm edistink.
tionern e.

Vest. HalsC'ol'ldlt'de og Beuldmdel' som
Klasse Il al'

IV.

Maskinmestre I & Il
K lasse.

Hue som Klasse II bl'

~

rr bl med Ud eladel af Ank er· I
og Skrueemblemet i IErmedistinktionern e.
•

Ja.k ke so m K lasse

Vest, Halstol'klæde og Benklmtlel' som
K ICIsse II al'

VI a.

Hue som K lasse II a" undtagen Distink

Styrmænd I & II Klasse.

tiOllen af forgyldt presset Metai
Stedet for Guldbroderi (Fig. 5) , og
K nappern e blanke forgyldte (ikke
riflede).

Jnkke som Klasse III , dog kun med to 10

mim

brede bølgeformede GuldgalJoner i 6 mim indbyrdes Afstand som Æ rmedisti nktion (Fig. 7).
Knapperne blanke fo rgyldte (ikke riflede),

Vest, IlnlsCorklmcle og Bcnldæder som
K lasse II a" kun Knappern~ i Vesten blanke
forgyldte (ikke r iA ed ~).

VIb.

Hue som Klasse II bl' undtagen Distink·

Maskinassistenter.

tio nen i presset fo rgyldt Me tal i
Stedet for Guldbroderi (Fig. 6), og
Knappe rn e blanke fo rgyldle (ikk e
riA ed e).

Jnkke som Klasse IV, dog kun med to 4

mimI

brede med sort indvæved e Guld galIoner i
4 mim indbyrdes Afstand sJm Æ rmedistinktion
(Fig. 8). Kn appern e blanke fo rgyldte (ikke
riAede) .

Vest, Hnlstol'klmtle og Benklmtlcr som
K lasse VI a.

IX a.

Hue som K lasse VI a., dog med Udeladelse

Bedstemænd.

af Laurbærslyngningen og af hvidt
presset Metal (Fig. 9). Knapperne af
hvidt presset Metal.

Jnkke som Klasse VI a. , dog kun med en 9 I

mim bred, bølgeformet Sølvgallon som Ærme·
ciistinktion (Fig. Il ) og Knappern e af hvidt
Metal.
Vest. Ilnlstol'klæde og Bcnldmclcl' som
Klasse VI a. , kun Kn appern e
hvidt Metal.

fXb.

Overfyrbødere.

Hue som K lasse VIb., dog med Udeladelse
af Lallrbærslyngningen og af hvidt
presset Metal (Fig. 10). Knapp erne
a f hvidt Metal.

Jakke som Klasse VI b. , dog kun med en 4 1

mim bred,

med sor~ indvævet Sølvgall on som
Æ rmedistinktion (Fig. 12) og , Knapperne af
hvidt Metal.

Vest. IInlstorklmtlc og Bcnklmcler som
Klasse VI a. 1 kun Knapperne
hvidt Metal.

I

Ves ten af

i Vesten af

J

Nr. 31.

(C 44, D 35, D 16 3).

Regulativ

Indenrigsministeriet hal' ved Resolutioner af 28de Decbr.
~:v~~~:;d:f 1887, 22de Oktober 1889, 9de April 1892, 25de Januar 18 96 ,'
Uniforms- og4de Marts 1897, Izte April 1897, 7de Januar 1898, Z3 de Maj
;~:!~:;!n!~~. J 898 og 18de Januar 1899 vedtaget følgende

Regulativ
angaaende Levering af Uniforms- og Beldædningsgenstande m. v. til Funktionærer ved Statsbanedriften.
Følgende Uniforms- og andre Beklædningsgenstande af
den i Uniformsreglementet foreskrevne eller nedenfor anførte
Art leveres af Statsbanedriften til nedennævnte Funktionærer:

I.

Under Centralforvaltningen og Linieforvaltningernes
Kontorer:

Kontorbude (A. Klasse X. a .) : 1 Frakke, I Par Benklæder,
1 Hue hvert Aar og I Vinterfrakke hvert 3die Aar.
Desuden I Regnkappe uden Hætte hvert 3die Aar
samt, om fornødent, I Arbejdsbluse enten hvert eller
hvert andet Aar.

2. Under Baneforvaltningerne :
Brofogder (A. Klasse VI. a.): l Hue, I Frakke, I Par
Benklæder hvert Aar, l Vinterfrakke og I Regnfrakke
hvert 3die Aar.
Baneformænd, Telegraf- og Signalformænd, Magasinformænd, Banevogtere, Banearbejdere (herunder
.ogsaa Telegraf- og Signalarbejdere). Led- og Signalvogtere: I Hue hvert Aar og I Vinterkappe hvert
4 de Aar, Telegraf- og Signal- samt Magasinformæncl '
samt Telegraf- og Signalarbejdere desuden I Regnkappe
med Hætte hvert 3die AarTelegraf- . og Signalformænd, Telegraf- og Signalarbejdere erholde en Skindtrøje hvert 5te Aar og en
Arbejdsbluse hvert zdet Aar.
Brokarle: I Hue, l Jakke og et Pal' Benklæder hvert Aar,
1 Oliekappe hvert 3die Aar og en Vinterkappe hvert
4de Aar.
Led- og Sig nalvogtersker: I Vinterkaabe hvert 5te Aar..
I

-
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Under Maskinforvaltningerne :

Vognopsynsmænd (A. Klasse VIII.): I Hue,
Benklæder hvert Aar og 1 Vinterfrakke og
med Hætte ' hvert 3clie A ar.

I

I

Jakke, I Par
Regnkappe

Lokomotivførere,
Fyrbødere,
Magasinfo rmænd :
1 Hue hvert Aar og en Vinterfrakke hvert 3die Aar.
Depotarbejdere (derunder Vognsmørere), Magasin- og
andre Arbejdsfolk (dog ikke i Værkstederne): I Hue
hvert Aar og en Vinterfrakke hvert 3die Aar, Vognsmørere endvidere I Jakke hvert Aar og desuden 1 Regnkappe med Hætte livert 3die Aar.
V æ g t e r e: I Hue hvert Aar samt enten en Skindpels hvert
4 de Aar eller en Vinterkappe hvert 3die Aar i F orbinde lse med I Pelsjakke hvert ste A~r.

4.

Under Trafikforvaltningerne : ..
Togpers o nale:

Togførere (A. Kla sse VI. c.) , Pakmestre (A. Klasse VIII
b. ) og K o nduktører (A. Klasse X . d.): I Hue,
I Frakke, I
Par Benklæder hvert Aar, I Regnkappe
hvert 3die Aar, l Vinterfrakke hvert 3die Aar, l Skindtrøje hvert 5te Aar, Pakmestre og Konduktø~er desuden
I Arbejdsbluse hvert zdet Aar.
Sta ti o nspersonale:
Ekspedienter (A. Klasse VII . a.): l Hue, I Frakke, l Par
Benklæ der hvert Aar, I Vinterfrakke hvert 3die Aar.
Ranger- og Pakhusmestre (A. Klasse VI. b.), Ranger.
og Pakhusform æ nd (A. Klasse VII. b.), Overportøre r I
(A. Klasse VIII. a.) og Overp o rtører II (A. Klasse
IX. a. ), Stationsbude (A. Klasse X. b.), Dørvogtere
(A. Klasse X. c. I & 2). Por tører (A. Klasse X. e.) :
I Hue, henholdsvis I Frakke eller Jakke, et Par Benklæder hvert A~r, I Vinterfrakke hvert 3die Aar,
Pakhus-Overportører desuden .1 Arbejdsbluse hvert Aar
og Rangermestre og Rangerformænd samt Plads-Overportører
og Stationsbude 1 Regnkappe uden Hætte hvert 3die Aar.
7
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Portører erholde de3uden I Arbejdsbluse og et Par
Drejlsbenklæder hvert Aar.
Endvidere kan en Arbejdsbluse ogsaa, om fornødent, leveres til Stationsbude og D21rvogtere I. & 2. enten
hvert eller hvert 2det Aar.
Naar D21rvogtere I. (Pvrtiers) tillige forrette Tjeneste som Stationsbude, erholde de hvert 2det Aar leveret
Hue og Frakke som for Portiers normeret, og hvert 2det
Aar Hue pg Frakke som for Stationsbude normeret; desuden hvert Aar Benklæder og hvert 3die Aar Vinterfrakke som for Portiers normeret og , om fornødent, I
Arbejdsbluse enten hvert eller hvert 2det Aar, men ingen
Regnkappe.
Stationskarle og -kudske: I Hue og I Manchesters Trøje
hvert Aar, I Vinterfrakke hvert 3die Aar, I Arbejdsbluse
hvert Aar.

........ .... ... . .. ... . ........
Vægtere : I Hue hvert Aar samt enten I Skindpels hvert
4de Aar eller I Vinterkappe hvert 3die Aar i Forbindelse med I Pelsjakke hvert 5te Aar.
De af Stationspers onalet, som have fast Tjeneste i
Varehuse, erholde en Pelsjakke eller Skindtrøje hvert
5te Aar, og endvi dere skal der til Brug for det underordnede Stationspersonale paa Stationerne haves det
fornødne Antal Oliekapper , ligesom der til Brug for
Konduktører, der gøre . Tj eneste paa aabne Bremsesæder,
skal haves det fo rnød ne A ntal Skindpelse. Hvis Konduktører til stadigt Brug forsynes med Skindpelse, skulle
disse vare 4 A ar og træde d a i Stedet fo r Vinterfrakke
og Skindtrøje.

5.

Under Søfartsforvaltningen :

Broformænd: (A. Klasse VIII. a.) : I Hue, I Jakke, I Par
Benklæder hvert Aar, I Vinterfrakke hvert 3die A ar.
Bedst e m æ nd (B. K Ia" ,: IX. a.) og Overfy rb øde r e (B
Klasse IX. b.): I Hue, I Jakke, I Vest og I Par Benklæ der hvert Aar.
Matroser , Skib s drenge o g Fyrbøder e : I Hu e, I Uldskjorte, I Par Benklæder hvert Aar,' I Søtrøje hvert 2det

Aar; Matroserne erholde desuden I Sæt Regntøj (Regnfrakke og Sydvest) hvert 3die Aar og et Sæt Drejls Overtrækstøj hvert 2det Aar, Fyrbøderne et Sæt Drejls
Overtrækstøj hvert 2det Aar.
B r o k a ri e : I Hue, et Par Benklæder og en Uldskjorte hvert
Aar, I Søtrøje hvert 2det Aar samt I Sæt Regntøj (Regnfrakke og Sydvest) hvert 3die Aar.

Ekstrapersonale vil for det Tidsrum, i hvilket det forretter Tjeneste ved Banerne, saavidt Forholdene tale herfor,
navnlig i T ilfælde af længere Tids samlet Tjeneste, være at
forsyne med de for Stillingen normerede U niforms: og
Beklædningsgenstande, hvilke efter Tjenestens Ophør atter
tilbageleveres.
Politiskilte leveres til:
Baneformænd,
Banearbejdere,
Banevogtere,
Led- og Signalvogtere samt -vogtersker,
V ægtere.
Personalet er fo rpligtet til paa egen Bekostning at
vedlig eholde ikke alene de sidst leverede, men ogsaa de
nærmest forud leverede Klæ dningsstylÆker i g od og anstæ ndig
Stand . Forsømmes dette , kan vedkommende af General-direktoratet ikendes en passende Ordensmulkt, ligesom Generald irektoratet er berettiget t il at lade de paagældende Klæ dningss ty kker istandsætte eller erstatte med nye paa vedkom mendes
R egnin g. F or V interkapper og lignend e Genstande, h vis
V arighed efter det ovenstaaende er bereg net paa en længere
Tid end I Aar , gælder denne Bestemmelse dog kun for det
s idst leverede Stykke.
Naar et nyt Klæ dningsstykke leveres, skal vedko mmende
Modtager præsentere d e to ' sidst leverede Stykker af sa mme
Art, hvorefter det æ ldste af disse gaar over t il at blive vedk om mendes Ejend om.
7*
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Naar nogen afgaar fra Banernes Tjeneste, skulle de sids tleverede Beklædningsgenstande afleveres til Jernbanen, de
nærmest forud leverede præsenteres, og, efter at U niformsknapper, Distinktioner o . des!. ere aftagne af dem, overgaa.
de til at blive vedkommendes Ejendom.

'-

~t;:i~~~~e

(C 47).

Med Hensyn til ansattes Forpligtelse til at bæ re Uniform
t:niform. fastsættes følgende Regler:
A. De i Uniformsreglementet, Uniformsklasse I og II
omhandlede Embedsmænd (dog med de for Klasse I nævnte
Undtagelser) samt Overbane- og Telegrafmestre kunne i Tjenesten , naar ikke fuld Uniform (daglig eller GaIa) særligt:
maatte være foreskreven, indskrænke sig til at bæ re civil
Dragt med Uniformshue.
B. De ved Statsbanedriften iøvrigt ansatte, for hvilke
Uniform er normeret, skulle i Tjenesten bære . de for dem
foreskrevne Uniformsgenstande , dog med følgende Modifikationer:
1. Lokomotivpersonalet er fritaget for at bære Uniform
under Tjeneste i Remiserne.
2. Det til Trafikafdelingerne henhørende Personale, som e rtil Tjt:neste i Trafikchefernes og Trafikinspektørernes Kontorer, er fritaget for at bære Uniform.
3. Dørvogtere og Stationsbude skulle ikkun bære Uniform ,.
naar de forrette Kontrol- og Budsendelse~tjeneste.
4. Kontorbude skulle ikkun bære Uniform i Kontortiden og
ved Budsendelsestjeneste.
5. Ved Tjeneste, under .h vilken Skibspersonalet er pligtigt.
at bære Uniform, forstaas Tjeneste ombord, naar Skibet·
er under Damp, samt i Havn, saalænge Rejsende have '
Adgang til Skibet, og for Færgernes Vedkommende tillige
under Tograngering til og fra Land. Undtag else herfra .
maa kun finde Sted for den Del af Maskinpersonalet,
som er til Arbejde i Maskinen, samt for DækspersonaleL
paa Søen i koldt, fugtigt eller haardt Vejr samt om Natten ..

33-3(;

·:Nr. 33. Udlevering af Uniformsstykker til Maskinafdelingens Udlevering
-Personale finder Sted hvert Aars September, Oktober og af sty
Unkikformser.
November Maaned .

Nr. 34.
Nr. 32.

IOl -

(C 48).

Den tjenstlige Hilsen af det uniformerede Personale bør Angivelse
.afgives ved at føre Haanden til Huen og ikke ved at aftage af Hilsen.
tjenstlig
denne.

'Nr. 35. (C 49).
Ved Udnævnelsen til en Stilling, hvormed er forbunden Tiltrædehe
Tjenestebolig,
. indtræder den paagældendes Ret og Pligt til at af bTjl:nesteolg e ~
benytte BolIgen med den Dag, da han ifølge Udnævnelsen
skal tiltræde Stillingen.
Ligesom han altsaa er berettiget til at fordre Boligen
stillet til Raadighed for sig og sin Familje paa denne Dag
(men heller ikke tidligere), saaledes er han forpligtet til at
tage den i Brug paa samme Dag, og en senere Indflytning
vil derfor ikke kunne medføre noget Krav paa Opholdspenge.
Til Undgaaelse af Misforstaaelser bemærkes derhos, at
en Ordre fra den udnævntes foresatte om, at han i kortere
-eller længere Tid skal forblive paa sit forhenværende Opholdssted eller tage Ophold paa et andet Sted end det, hvorpaa
Udnævnelsen lyder, ikke hjemler ham Ret til at opsætte sin
Familjes Indflytning i den ny Tjenestebolig. En saadan Ret
kan kun erhverves ved en udtrykkelig Ordre fra Generaldirektoratet. Lige saa lidt kan en Ordre om, at den udnævnte
skal begive sig til sit nye Opholdssted tidligere end den Dag,
fra hvilken han er udnævnt, hjemle ham Ret til en tidligere
Indflytning i Tjenesteboligen.

:Nr. 36.

(C 5 I).
Rengøring efter Haandværkere i Tjenestelokaler, Restau- Rengøring af
'rationslokaler , Elev- og Assistentværelser besørges af Bane- Lokaler i
Statsbanernes
afdelingen.
Bygninger ved.
Saadan Rengøring i Tjenesteboliger paahviler derimod
Istandsættelsesar-·
Brugeren, med mindre der flytter en ny Bruger ind efter Ud- bejder, Omførelsen af Arbejderne ., eller disse ere af et saadant Omfang,bygnin g m. m.

1°3 -
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at de. efter Baneafdelingens Skøn maa henregnes under
bygnmg «, i hvilke Tilfælde Baneafdelingen
»Omgøringen.
besørger Renunder ~;:e~ d~~~el~ng besørg~r derhos den Rengøring, som
. J
r nødvendIg, for at disse kunne udføres
ogl endvIdere Rengøring efter Haandværkere i helt nye L
0k a er m. m .
l '

Nr.. 37.

(C 52).
::Benyttelse
af
Det
er forbudt I. T"jenestebohger
.
Tjeneste- eller S
at indrette Opholdsboliger.
overum for Mennesker i saadanne Lokaler so m i a ·
Byggeplanen ere indrettede i bestemte and ø"
d
følbe
Klosetrum eller lignende.
, r e Jerne, saasom,

Baneafdelingen paaser, at denne Ordre overholdes.

Nr. 3S.

(C 53).

]{0kke~vaskes

Opmærksomheden henlede
.
lJrug l Frost-Tjenesteb l'
'kk
s paa, at der I Statsbanernes
vejr.
O Iger l
e maa slaas Spildevand i Køkk
l
saalænge der hersker Frostvejr, idet ellers
ødelægges og andre Beskadigelser tilføjes B '
ne
Frostvejr
derfor Spildevandet samles
Under
ud af Bygnmgerne.
g bæres

Afløbsrør:::a~{~:ne,

m~a

r~npl:!~:neo'

Nr. 39.

(C 60).
lletegn. af
Det paalægges vedkommende i alle f enstli
.
.
' . J . (O
ge SkrIvelser
'Personale. og Indberetninger at an Cløre S
tatJonsbetjentene
Portører, Stationskarle, Stationsbude) To _
personalet samt M t
S.'
g og LokomotJvN
'
a roser og klbsfyrbødere foruden med.
avn
og Forbogstaver tillige med Kl asse, for saa vidt Perso,...
l
na et er inddelt i Klasser, og med Tjenstnummer.

verportør~r,

Nr. 40.

(C 62).
Med H en~yn tIl. Erklæringer fra de ansatte over Andra-~
Er.klærmger. ansat,
gender,h BesværInger,
Klage
.
r fira prIvate,
paalægges det enhver
vem en saadan Erklæringssag passerer, at paategne.

..Afgivelse
f()rla~gte af

41--43

Sagen, naar den af ham er modtaget til Erklæring, og naar
den er afsendt. Er det nødvendigt at anstille videregaaende
Undersøgelser, men disse ikke ere nødvendige til at svare
vedkommende private Andragere , maa Sagen fremmes uden
Hensyn til, om de videregaaende Undersøgelser ere afsluttede;
o m disse maa der da senere indsendes Meddelelse.
Samtlige Erklæringer maa saa vidt muligt afgives paa
den udgaaede Skrivelse om Sagens Undersøgelse.

Nr. 41.

(C 63)·
Sager vedrørende

Statsbanernes Sygekasser

ere Tje- Sygekassesager.

nestesager.

Nr. 42.

(C 64)·
Indenrigsministeriet har statueret, at Loven af 2den Erklæringer
866
h
f
l'
d
over AnsøgI
._
vore ter .den, c er l en ham ve kommende ningel' og
Sag har indgivet Ansøgning til Embedsmænd eller kommunale Klager.
A vtoriteter eller Klage over disse, skal, naar Ansøgningen
ikke bevilges, eller Klagen ikke tages tilfølge , paa F orlangende være berettiget til een Gang at erholde Afskrift af den
eller de i Sagen afgivne Erklæringer, hvilket dog ikke gælder
med Hensyn til Ansøgninger om Embeder eller Bestillinger
ligesom ej heller med Hensyn til Embeds- eller Bestill ingsmænds Klager over deres foresatte - bør finde Anven delse
ogsaa med Hensyn til de Erklæringer, der afgives af det ved
Statsbanedriften ansatte Personale over hertil indkomne An-

~ eb ruar

F

søgninger, Besværinger eller Klager.
Personalet maa herefter være forberedt paa, at vedkommende Ansøger eller Klager bliver bekendt med de af
det i saadanne Tilfælde afgivne Erklæringer.

Nr. 43.

n
(C 65)·
Naar Ansøgninger til Kongen eller Indenrigsministeriet Ansøg . til
f
d B
f
d
d'
l' V' '1 G Kongen eli.
ra ansatte ve
anerne remsen es a tjenst 19 ej ti
e- Indenrigse
. neraldirektoratet, skulle de være ledsagede af en særlig Følg - minist .
skrivelse, hvorimod der ikke maa gives selve Andragendet
nogen Fremsendelsespaategning.

44-46
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Nr. 44. (C 66).
I'
A l'
tj enstlige
n Iggender maa Stempelmærker til Navns
Underskri ft ikke benyttes, med mindre særlig Tilladelse dertil
maatte være givet; Navnet skal skrives med Blæk og være
saa tydeligt , at det er utvivlsomt, hvem der betegnes med
det skrevne.

Underskrifter.

Nr. 45. (C 67).
g
BeEha
k
nldli.n
a
f
Erklæ
ringer. og Udtalelser, der af Generaldirektoratet
r ærmgs~
sager m. m . afæskes F on-altnmgscheferne, skulle afgives af disse selv uden
Fremsen delse af de dem undergivne Funktion ærers Ytringer,
medmindre saadant udtrykkeligt er forlangt. Anser en Forvaltningschef det for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at indhente Forklaring eller Oplysning fra en ham undergiven,
anbefales det, at der, saa vidt Forholdene tilstede det konfereres mundtligt om Sagen. Erklæ ringerne skulle ~fgives
hurtigst mulig t og i Almindelighed senest en Uge efter Forvaltningschefens Modtagelse af Sagen, medmindre en hurtigere
Afgivelse maatte være forlangt.
Notatbesvarelser, Forhør, Undersøgelser om Tjenesteforseelser, Erstatningsspørgsmaal vedrørende Trafiksager og des lige fal de i kk e ind under foranstaaende Regler.
An dragender og Indstillinger fra underordnede, der indsendes g ennem Forvaltningscheferne, skulle af disse ledsages
af en U dtalelse om deres Anskuelse af Sagen. En Paategning,
der kun viser , at Sagen har passeret Forvaltningschefen , er
utilstræ kkelig.

Nr. 46. (C 68).
Ansattes ForD
O
k
.
.
hold overfor
e ansattes pmær somhed henledes paa, at der Ikke
Generaldirek-eksisterer nogen Forskel mellem en af Generaldirektøren
toratets
Re- og en a f G enera Id'Ire k toratet u dI:'
.
solutioner.
lærdiget Sk nveIse,
og at
en af Generaldirektoratet afgiven Resolution, hvad enten den
maatte være underskreven af Generaldirektøren personligt eller
af rette vedkommende paa dennes Vegne, altsaa ikke kan
indankes for Generaldirektøre~.
Selvfø.l geligt udelukkes derved ikke, at en afg iven Resolution kan indstilles til F orandring, naar nye Oplysninger
maatte kunne tilvejebringes, eller naar det antages, at Resolu.

IOS -

tionen er begrundet i e n urigti g Opfattelse af de tidligere
meddelte Oplysninger eller kan med føre Vanskel ighede r og
Ulemper, der ikke have været foru dsete ved dens Afg ivelse.
l saadant Tilfælde kan det efter O mstæ ndi ghed erne end og
være en ligefrem Pligt at gøre opmæ rkso m paa 0nskeligheden
af Resolutionens F orandring .

'
ved tilTilladelse
. de l'Ig I nstru k s I:10 1. sam ti Ige
I F orbindelse med Al mm
at have
Statsbanedriften ansatte eller til fast A rbejde antagne § 2,Bopæl ud~ n for
det ·anvlste
sidste Stykke , hvorefter den ansatte s l<a I tage O p h o Id p aa Opholdssted.
eller ved det Sted, som er Sædet for hans Tj enestevirkso mhed,
og ikke maa flytte derfra uden ' Samtykke af rette vedkommende, meddeles herved, at denne Bestemmelse vi l væ re at
o pfatte saaledes, at der ved »rette vedko mmende« i n d ti I
'v i d e f e forstaas Generaldirektoratet, hvem Spørgsmaal om
Tilladelse for ansatte til at have Bopæl uden fo r det anviste
Opholdssted derfor ville væ re at forelæg ge.
De der af deres nærmere foresatte i sin Ti d have faaet
Tilladeis~ til saadant Oph old udenfor Sædet for deres Tjenestevirkso mhed, kunne indtil vi dere , og saalæ nge saadant
.efter vedkommende foresattes Skøn er foreneligt med T jene.s tens Tarv, vedblive at have sa adant Op hold .

(C 72).
.
. .
d
·'1 k
d Tjenesteperso.
Under Tog e nes EkspeditIOn er et I { e - u en nale ts Ophold
Trafikchefernes særlige Tilladelse, d er kun ka n g ives under i ,Restavra,
tlOner
og
ekstraordinæ re Omstæ ndigheder - . tilladt
det T ogene le d - Ve
ntesale.
sagende Tog- og Maskinp ersonale eller det p aa vedkommende
Sted ansatte Jernbanepersonale i Uniform eller Arbejdsdragt
at besøge Bane~nes Restavrationer.
U d e n f o r T o g t i d maa Jernbanepersonalet der hos ikke
tage længere Ophold i Restavrationer eller Vente~ ale. Dog
skal det i daarligt Vejr paa Stationer, hvor der Ikke findes
særlige Opholdslokaler for Jernbanepersonalet, og naar. rejsende ikke ere til Stede, være Baneafdelingens ArbeJ dere
tilladt navnlig under Maaltiderne at ty ind i 3die
Klasses Ventesale, men de have da at forholde sig stille og

Nr.4S.

49-50

-
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ordentlige, og maa der hverken føres højrøstet Tale eIlerryges Tobak.
Stationsbestyrerne have nøje at vaage over, at disseBestemmelser overholdes, og; at udvise, eventuelt gøre Anmeldelse om alle Funktionærer, der ikke holde sig disseRegIer efterrettelige. Sker dette ikke, ville Stationsbestyrerne
selv paadrage sig Straf.

Nl'. 49_ (e 74).
Ansattes
Ligesom hensynsløs eller uhøflig Opførsel mod Publikum
Optræden
vil
blive
straffet, saaledes vil der ved Spørgsmaalet om de
ove rfor
Publikum ansattes F orfremmelse blive lagt Vægt paa, at paagældendes
nl. V.
Opførsel overfor rejsende m. v. stadigt har været præget af
rolig Tjenstvillighed i Forbindelse med forn øden Bestemthed.
A nsatte bør ikke hilse foresatte eller andre, naar de ere
beskæftigede med Arbejder, for hvis hurtige og forsvarlige
Udførelse Hilse nen klmde være til Hinder.
Tobaksrygning er forbudt Personalet, saJlænge det er i
tjenstlig Berøring med Publikum. Det er derhos -forbudt enhver ansat, naar ha n er iført Uniform, under Togenes· Ophold
paa Stationerne at ryge T obak paa Perroner, i Ventesale og
lignen de Steder af Statsbanernes Territorium, hvor Publikum
færdes, selvom han ikke forretter Tjeneste. Ligeledes er
Tobaksrygning forbudt i Banernes Varehuse, Pakrum og andre
Lokaler , hvor der findes let antændelige Genstande eller en
større Samling af brændbare Sager. Det paalægges alle vedkomm ende <;lt paase, at dette Forbud qverholdes ikke blot af
de ansatte men ogsaa af fremmede, der maatte faa Adgang
til Lokalerne.

Nr. 50. (e 79).
Tilk aldelse
Der er undertiden fremkommet Klager fra reJ' sende overaf VIdner for
de ansattes den Behandling, de have været Genstand for paa Jernbanen,
Forhol~ over' uagtet det efter- anstillede Undersøgelser viser sig, at det
for rej sende.
snarere er Jernbanepersonalet , som har haft Grund til at
besvæ re sig over de rejsende. Da Jernbanepersonalet altid
er mindre gunstigt stillet lige overfor Klager fra de rejsendes
Side, naar der kun kan stilles en simpel Benægtelse af
Klagens Rigtighed imod selve Klagen, henledes de ansattes

-
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Opm ærksomhed paa Nødvl rdigheden af, at de straks sikre
sig de fornødne Vidner, helst iblandt Personer, som sta~ ud en·
for Jernbanen, naar de k omme i Konflikt med de rejsende,
eller naar rejsende tillade sig at behandle dem paa en Maade,
som kan antages at med fø re et Ansvar.

Nr. 51. (e 80).

h
ForbrydelserNaar Sten, T ømmer eller a ndre Genstande fi nd es en· mod Banens
lagte paa Skinnerne, naar Banen, Transportmidl erne, J~rn. Sikkerhed.
banens T eleg raf eller andet af dens Tilbehør findes beskadIget
under saadanne Omstændigheder, at det kan form odes, at
Beskadigelsen er foretaget for at udsætte Tran spor t e~ paa
Banen fo r Fare, eller 11aar der iøvrigt opdages HandIJl1~er,
der maa ant ages at væ re udførte i saada n Hen sig t , bhver
mundtlig eller sk riftlig Melding derom uophol~elig t at a~gl~e
til næ rmeste Station. Li geledes blive r mundtlIg el le r sk nftlIg
Melding uopholdeligt at afgive til nærmeste Stati.on , naar der
haves Mistanke eJler Formodning om, at Ty ven eller andreForbrydelser ere begaaede med Hen sy n til Jernb ane ns Tilbehør, Ejendele eller det Jernbanerne til Transport betroedeGods, eller i Stationsbygninger.
Stationsbestyreren hu da, ligesom naar han selv bemærke r at en F orbrydel se er begaaet, forud en at træffe enhver
hensigts~ æssig Foranstaltning til dens Opdagelse og til Transportens Sikkerhed, at gøre! Anmeldelse til vedkom mende
Politimester om den be gaaede eller formodede Forbrydelse
og samtidi gt dermed gennem sin næ rmeste foresatte at meddele Generaldirektoratet Underretning om det passerede. Denne
Indberetnin g skal indeholde Oplysning om, naar Anmeldelse
til Politiet har fundet Sted.
Det er en Selvfølge , at enhver ved Jernbanen ansat er
forpligtet til at yde Politiet al mulig Bistand til Opdagelsen
af den skyldige.
F orsaavidt de i det foregaaende omhandlede Anmeldelser hidrøre fra Togpersonalet, føres Angivelse herom tillige
paa Tograpporten.

52
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Nr. 52.
Poli tilo v for
de un der
Statsd rift
værend e Jernbaner med
tilhørende
Søru ter.
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(C 81).

Under Ilte Maj 1887 er udstedt følgende

Politilov
for de under Statsdrift værende Jernbaner med tilhørende
Søruter.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til
Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten,
Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.
Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort
Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§
Færdsel paa
Banen og
Stationerne.

I.

Det er for samtlige under Statsdrift værende Jernbaners
og tilhørende Søruters Vedkommende forbudt alle og enhver
undtagen dem, der høre til Statsbaned'riftens Personale,
eller som i Embeds eller Bestillings Medfør dertil ere berettigede, eller som dertil have Statsbanestyreisens Tilladelse at betræde eller færdes paa Banen med tilhørende Skraaninger, Dæmninger, Grøfter, Broer og andre Anlæg uden for
de over Banen førende Overkørsler og Overgange, saavel som
at færdes paa Stationerne, Færgerne og Skibene uden for de
for Publikum i Almindelighed eller betingelses vis aabnede
Lokaliteter eller inden for disse sidste, naar ikke de for Adgangen stillede Betingelser ere opfyldte_
Vogne, der skuileafhente eller afsætte Pers:>ner eller
Gods paa Stationer, maa kun holde paa de dertil bestemte
Steder foran Stationerne eller ved Læssesporene.
Uden særlig Tilladelse af Statsbanestyreisen er det ikke
tilladt nogen at tage Ophold i Erhvervs Øjemed paa Statsbanedriftens Territorium, Færge eller Skib.

§ 2.
Offentlige
Ingen maa egenmægtig aabne Luknings- eller Afspær·Overkørsler..
. d retllInger
.
r
er
l'ige O ver k ørs ler og O vergange e Il er
nngsm
10r
Ol1ent
overskride dem, naar de ere lukkede.
Offentlige Overkørsler og Overgange, der ikke ere forsynede med Lukningsindretninger eller kun med Drejekors

eller lign., maa ik ke benyttes, naar Tog kan ses eller børes
at nærme sig.

§ 3·
Private Overkørsler og Overgange maa ikke benyttes,
naar Tog kan ses eller høres at nærme sig.
Led for private Overkørsler og Overgange forsynes af
Statsbanestyreisen med et Lukkeapparat, der fastholder Leddet,
naar det lukkes, og med en Laas, til hvilken en Nøgle leveres
hver berettiget Bruger een Gang. Enhver Bruger skal lukke
Leddet hver Gang det er benyttet, medmindre forefaldende
Markarbejder kræve en vedvarende og uafbrudt Brug af Overkørslen, i hvilket Fald Leddet ved Brugerens Foranstaltning
under Af benyttelsen skal undergives paalideligt og stadigt
Tilsyn og lukkes, naar paagældende Markarbejde afbrydes
eller ophører.
Enhver berettiget Bruger er med Hensyn tilOverkørslens
eller Overgangens lovmæssige Benyttelse lige over for det
offentlige ansvarlig for de Forseelser i saa Henseende, som
hans Folk under Udførelsen af det dem overdragne Arbejde
gøre sig skyldige i.
Det er forbudt uvedkommende at benytte private Overkørsler og Overgange.
§ 4·
Ingen maa lade Kreaturer eller Køretøjer færdes paa
Banen uden for Overkørslerne eller Overgangene eller holde
stille med dem paa disse.
Kreaturdrifter skulle føres med særlig Forsigtighed over
Banen. Det samme gælder om Plove, Harver, Træstammer
og andre tunge Genstande.
Sporvogne ere med Hensyn til Passage over Statsbanernes Spor underkastede de Forskrifter, der derom gives
af Indenrigsministeren.

P rivate
Ov erk ø rsler_

K reaturer.,.
K øretøjer,
tunge Genstand e.

§ s·
Ingen maa uden StatsbanestyreIsens Samtykke foretage t:dLgrla~ninger,.
.
ec mnger.
Udgravninger i en saadan Nærhed af Statsbanednftens Grund
eller Havnespor, at der derved kan opstaa Fare for D riften.
Det er forbudt uden StatsbanestyreIsens Samtykke at
føre Telegraf- eller Telefonledninger og deslige over eller
under Banen .
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Havnespor.

Jernbanevognes Fly tning.

In d- og
Udstigning.

-
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§ 6.
Til Sikring af Driften af Havnespor paa offentlig Vej og
Gade bestemmes følgende :
a. Rummet over og paa begge Sider af Havnespor skal
holdes frit for faste og løse Genstande indtil de Grænser,
som Ministeren bestemmer.
b. Det skal saa vidt muligt undgaas at køre med almindelige Vogne og drive Kreaturer paa langs af Havnesporet
saavel som at lade saadanne holde stille i Sporet eller i
dettes umiddelbare Nærhed. Naar Togs Ankomst signaliseres, skulle alle F odgæ ngere, Ryttere, almindelige Køretøjer og Kreaturdrifter vige Sporet og holde sig i mindst
4 Fods Afstand fra nærmeste Skinne.
c. Al K ørsel og Kreaturdrift paa tværs af Havnespor er forbudt, saa snart et Togs Ankomst signaliseres. Medens
et Ha vnebanetog passerer tværs over en Vej eller en
Gade, skulle alle Køretøjer saavidt muligt holde sig i
mindst 20 F ods Afstand fra nærmeste Skinne.
§ 7·
Paa Stationerne foretages Jernbanevognes Flytning af
.
.
Statsbanednftens Funktionærer; private Folk ' maa kun med
Stations personalets Tilladelse og under dettes Kontrol ' foretage
saadan Fly tning .
Paa Havnesporene skal Jernb anevognes Flytning ligeledes for etages af Statsbanedriftens Funktionæ rer. Dog skulle
Forsendere eller Modtagere, for hvem Jernbanevogne ere stillede til Raadig hed, eller deres Folk væ re berettigede til ,. naar
ingen Jernbanefunkt:onær er eller hurtig k an komme til Stede,
paa Havnebanernes L æssespor at foretag e saadanne mindre
Bevæge lse r af disse Vogne, som Losning og Ladning uomg æ ng eli g kræ ver, under Iag ttagelse af de F orsigtighedsregler,
som Ministeren maatte foreskrive.
§ 8.
Saa læ nge et Tog er i Bevægelse, er det forbudt at
stige ind i eller ud af Toget eller hjælpe andre dertil saavel
som egenmægtig at aabne Vogndørene. Dette Forbud gælder
ogsaa un der Vog nes Ombord- og Ilandsætning til og fra
Færgerne.

II I
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Al Ind- og Udstigning skal ske paa den dertil bestemte
Side af Toget.
Naar Landgangsbro ikke er anbragt, er det forbudt at
gaa om Bord i eller forlade Færge eller Skib.

§ 9·
Det er de rejsende forbudt fra Toget at udkaste Gen.
stande, hvorved Personer eller Ejendom kunne beskadIges.

§

Genstandes
Udkastning
fra T oge t.

IO.

Ingen rejsende maa under Kørslen ved Anvendelse af
Nødsignal eller Nødbremse søge at standse Toget eller at
hidkalde Hjælp, medmindre det er nødvendigt for at afværge
F orbrydelse eller Ulykke.

T ogIin e,
N ødbremse.

§ l r.
Enhver , der opholder sia
paa eller sø bO'er Adaana
til Styrelse
ns og
b
b
b
Pe rson alets
Statsbanedriftens Territorium, Færge eller Skib eller benytter Anord ninge r.
dens Materiel, ,er pligtig uvægerlig at rette sig efter de
almindelige Forskrifter, der af Statsbanestyreisen inden for
dens Myndighedsomraade gives til Opretholdelse af Driftens
Orden og Sikkerhed, og som ere behørig kund gjorte p aa
Statsbanernes Territorium, Stationer" Færger, Skibe eller i
Togene; ligeledes er enhver pligtig at rette sig efter de sæ rlige Forskrifter, der meddeles ham af Statsbanedriftens ved
Uniform eller andet Tegn kendelige Personale i Embeds
Medfør.
§ 12.
Den Bruger af private Overkørsler og Overgange, som Bøde r.
forsømmer at lukke det derfor anbragte Led, straffes med en
Bøde af 2 Kr.; enhver, der i øvrigt gør sig ' sky ldig i Overtrædelse af de i de foregaaende Paragrafer omha ndlede Forbud eller Forskrifter, straffes med Bøder fra I til 100 Kr.
Sagen behandles som offentlig Politisag.
Bøden til fald er
Statskassen.
Ministeren skal dog væ re bemyndi get til for vi sse mindt'e
af de i det foregaaende omhandlede Forseelser a t fastsætte
Bøder af en bestemt Størrelse, dog ikke ud over 20 Kr., med
den Virkning, at Sagens videre Forfølgning b ortfalder, naar
den skyldige paa vedkommende Jernban efunktion ærs Forlan-
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Forseelse

gende betaler den for den paagældende
fastsatte"
Bøde; for Betalingen skal der samtidig gives ham skriftligTilstaaelse.
Anh oldelse.

§ 13·
Statsbanedriftens ved Uniform eller andet Tegn kendelige Funktionærer ere' berettigede til paa eller umiddelbart
ved Statsbanedriftens Territorium eller om Bord paa Færge
eller Skib at anholde den, der gør sig skyldig i en Forbrydelse mod Driftens Sikkerhed; den anholdte bliver ufortøvet.
at aflevere til Politiet.
Den, der gør sig skyldig i en efter § 12 strafbar Forseelse og ikke straks afgør Sagen efter Paragrafens 2det
Stykke, kan ligeledes anholdes, saafremt han ikke paa tilfredsstillende Maade stiller .Sikkerhed for Bødeansvaret eller il
alt Fald godtgør, hvem han er, og at han har fast Bopæl
·1·
her i Landet.

§ 14·
Ødelæggelser.
Den, som forsætlig ødelægger eller beskadiger Stats\ banedriftens Ejendele eller det under Statsbanedriftens Varetægt værende Gods og Materiel, ifalder, for saa vidt han ikkevil væ re at anse med højere Straf efter den almindelige.
borgerlige Straffelov, Bøder efter nærværende Lovs § 12.

E rsta tni ng.

Udvisning.

§ IS·
Den, som ødelægger eller beskadiger Statsbanedriftens,
Ejendele eller det under ~tatsbanedriftens Varetægt værende
Gods og Materiel, er pligtig straks at yde Erstatning herfor.
F or mindre Beskadigelser af det faste, rullende og sejlende Materiel saavel som af Inventargenstande , Ruder og
deslige kan der af Ministeren fastsættes Normalpriser med
bindende Virkning ved Erstatningens Bestemmelse, dog ikke
udover et Beløb af 50 Kr. for hver Beskadigelse. For saadanne Erstatningsbeløb kan Udpantning finde Sted, saafremt
vedkommende har anerkendt sin Forpligtelse til at erstatte
det paagældende Beløb.
§ 16.
Enhver, der overtræder de i nærværende Lovs § I l
omhandlede Forbud og Forskrifter af Statsbanestyreisen, kan
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af Tjenestepersonalet udvises, om fornødent med Magt udsæ ttes, af Statsbane driftens Tog, Færge eller Skib saavel som
af Banernes Territorium .

§ 17·
Politiet er pligtigt paa Forlangende at understøtte Stats- Politiet.
banedriftens Personale i Haandh æ velse af de for Banen givne
Ordens- og Sikkerhedsbestemmelser. Ligeledes er Statsbanepersonalet pligtigt at støtte Politiet i dettes Tjeneste paa
Statsbanedrirtens Territorium, for saa vidt den Statsbanepersonalet paahvilende Tjeneste, særlig Sikkerhedstjenesten,
tillader det.
§ 18.
Statsbanedriftens Personale skal stedse i Tjenesten, uden Personalets
Persons Forskel, vise Besindighed, Høflighed og al den Holdning
overfor
Imødekommen, som kan forenes med Opfyldelsen af Tjene- Publikum. ,
stens Fordringer.
Paa Forlangende af rejsende skal enhver tjenstgørende .
Statsbanefunktionær være pligtig at opgive sit Navn, sin Stilling og sit Tjenestenummer, om der er tildelt ham et saadant.
§ 19·
Klager over Personalet, Befordringen eller andre Statsbanedriften vedrørende Forhold kunne fremsættes mundtlig
eller skriftlig for Personalets foresatte eller Statsbanestyrelsen ,
saa og af rejsende indføres i de af Styrelsen autoriserede
Ankeprotokoller, hv oraf et Eksemplar skal være til Raadighed
paa hver Station, Færge eller Skib.
Alle Klager skulle hurtigst muligt undersøges og besvares, naar Klageren har opgivet sit Navn og sin Bopæl.

Klager.

§ 20.
Glemte eller tabte Genstande, der findes i Statsbane- Glemte og
tabte
driftens Befordringsmidler eller i dens Lokaler, der ere be- Genstande.
stemte til Afbenyttelse for rejsende, skulle tilbagegives Ejeren,
naar han kendes eller kan opspørges; i modsat Fald skulle
Statsbanerne opbevare dem i 3 Maaneder og derefter frem- ·
lyse dem i Berlingske Tidende.
Indløses Sagerne ikke inden I Maaned efter Fremlysningen, kunne de sælges ved offentlig Auktion, der afholdes
8
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af Statsbanerne uden Auktionsdirektørens Mellemkomst. Overskuddet af Auktionen med Fradrag af mulig paaløbende
Fragt og Oplagspenge tilfalder de for Statsbanedriftens Personale oprettede Sygekasser efter Ministerens nærmere Bestemmelse.
Ere Sagerne let· fordærvelige, kunne de straks sælges
paa bedst mulige Maade . Med Overskuddet forholdes som
foran angivet; dog kan det tilbagefordres af rette vedkommende
i Løbet af 3 Maaneder efter Salget.
Rede Penge skulle dog straks afleveres til Politiet tilligemed de glemte Genstande, sammen med hvilke de maatte
være fundne; paa samme Maade forholdes med let atUændelige og eksplosive Sager o. des I.

§ 21.
Denne Lov træder i Kraft den Iste Oktober 1897.
Ikrafttræden.
Opslag.
Fra samme Tidspunkt træde de endnu gældende Bestemmelser i Forordningen af ste Maj 1847 ud af Kraft, for
saa vidt angaar de under Statsdrift værende Jernbaner med
tilhørende Søruter.
Et Uddrag af denne Lovs Bestemmelser vil være at opslaa paa et iøjnefaldende Sted saavel paa alle Ban egaarde og
Holdepladser, som i Jernbanekupeerne og om Bord i Statsbanedriftens Færger og Skibe.
§ 22.
Ved Kongelig Anordning kunne nærvæ rende Lovs Bestemmelser med de fornødne Lempelser helt eller delvis gøres
gældende for de under Privatdrift væ rende Jernbaner.

Private Baner.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den rIte Maj 1897.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.
(L. S.)
Hørrillg.

liS
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Nr. 53. (e 82).
Indenrigsministeriet har under 24de September 1897 ud- F:~t~:~:l:e
'færdiget følgende Bekendtgørelse om Fastsættelse af Bøderne for mindre
for mindre Overtrædelser af Politilov for Statsbanerne af af
O vertr.~delser·
Pohttloven.
Ilte Maj 1897:
I Henhold til § 12 i Politilov for de under Statsdrift
v æ rende Jernbaner med tilhørende Søruter af Ilte Maj d . A.
fastsætter Indenrigsministeriet herved Bøderne for efternævnte
Overtrædelser af de i bemeldte Lovs §§ 1-12 omhandlede
F o rbud og Forskrifter saaledes:

§

l.

En Bøde af 20 Kr. fastsættes for den rejsende, som
under Kørselen ved Anvendelse af Nødsig nal eller Nødbremse
søger at standse T oget eller hidkalde Hjælp, uden at det
er nødvendi gt for at afværge Forbrydelse eller Ulykke. Samme
Bøde fastsættes for den, som i øvrigt i Strid med de i V ogne ne opslaaede F orskrifter bevæger Togiine eller Nødbremse·træk eller bryder Plomben for sidstnævnte.

§ 2.
E n Bøde af 15 Kr . fastsættes for den, som ·

20

Kr.

IS Kr.

a . egenmægtig aab ner Luknings- eller Afspærringsindretninger
for offe ntlige Overkørsler eller Overgange eller overskrider
dem, naar de ere lukkede,
b . naar T oget kan ses eller høres at nærme sig, kører, rider,
driver K.n~aturer eller transporterer Plove, Harver, Træstamme r ell er a ndre tunge Genstande ad offentli ge Overkørsler eller Overgange, der ikke ere forsynede med Lukningsindretninger eller kun med Drejekors eller lignende,
eller ad private Overkørsler eller Overgange,
kører, ri der, driver K reaturer eller transporterer de under
b næ vnte tunge Genstande paa Banen med tilhørende
Skraaninger, Dæmninger, Grøfter, Broer eller andre Anlæg
udenfor de o~er Banen førende Overkørsler og Overgange,
d. holder stille paa Overkørsler eller Overgange med Krea·
turer, Køretøjer eller de oftnæv nte tunge Genstande·.

.c.

8*
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S Kr.

§ 3·
En Bøde af 5 Kr. fastsættes for den, som
a . hvor Billetkontrollen er henlagt til Stationerne, begiver
sig til eller fra Tog, Perroner eller Ventesale ad andre:
Veje end dem, som dertil ere bestemte,

b. flytter Jernbanevogne paa Stationer uden Stationsperso.
nalets Tilladelse eller paa Havnespor med Tilsidesættelse
af de i Loven fastsatte Begrænsninger eller af de aF
Indenrigsministeriet foreskrevne Forsigtighedsregler.

2

Kr.

§ 4·
En Bøde af2 Kr. fastsættes for den, som
a. uberettiget gaar paa Banen med tilhørende Skraaninger ,_
Dæmninger, Grøfter, Broer eller andre Anlæg udenfor deover Banen førende Overkørsler og Overgange,
b. færdes paa Station, Færge eller Skib udenfor de for
Publikum i Almindelighed eller betingelsesvis aabnede Lokaliteter eller indenfor disse sidste, naar ikke de torAdgangen stillede Betingelser ere opfyldte, alt for saa.
vidt Forholdet ikke falder ind under nogen af de fore.
gaaende strængere Bødebestemmelser,
c. naar Tog kan ses eller høres at nærme sig, tilfods pas-serer offentlige Overkørsler eller Overgange, der ikke ereforsynede med Lukningsindretninger eller kun med Drejekors eller lignende, eller private Overkørsler eller Over-gange.
En Bøde af 2 Kr. kan endvidere i Medfør af Politi.
lovens § 12, Iste Punktum, af Jernbanepersonalet af-kræves den Bruger af private Overkørsler eller Over.
gange, som forsømmer at lukke det derfor anbragte Led._

:I

Kr.

§ 5·
En Bøde af 1 Kr. fastsættes for -den, som
a. holder med Vogn for at afhente eller afsætte PersonerelIer Gods paa en Station udenfor de dertil bestemteSteder foran Stationen eller Læssesporene,
b. uden særlig Tilladelse af Statsbanestyreisen tager Opholdl
i Erhvervs 0jerlled paa Statsbanedriftens Territorium,.
Færge eller Skib,
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-.c. medens et Tog er i Bevægelse, eller under Vognes Om·
bord· eller Ilandsætning til eller fra Færgerne, stiger ind
eller ud af Toget eller hjælper andre dertil eller egen·
mægtig aabner Vogndøre,
,<1. stiger ind eller ud paa den ikke dertil bestemte Side af
Toget,
e. gaar om Bord i eller forlader Færge eller Skib, naar
Landgangsbro ikke er anbragt,
f. udkaster fra Toget Genstande, hvorved Personer eller
Ejendom kunne beskadiges.
E n Bøde af I Kr. fastsættes end videre for den, der
overtræder Politilovens § I I ved saadanne mindre betydelige Uorden er , der stride imod Statsbanestyrelsens
kundgjorte Forskrifter.

§ 6.
Naar den skyldige paa vedkommende Jernbanefunktionærs F orlangende betaler den for den paagældende Forseelse
j de foregaaende Paragraffer fastsatte Bøde, bortfalder Sagens
videre Forfølgning; for Betalingen skal der samtidig gives
ham skriftlig Tilstaaelse.

§ 7·
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den Iste Oktober 1897.
Nr. 54. (C 83).
I Forbindelse med Ordre Nr. 53 angaaende FastsættelseForfølgning
..
Overtrædelser
af Bøder for mindre Overtrædelser af PoiItiloven bestemmes a.f Politiloven.
følgende:
for Statsbanerne m. Dl..
I. Alle vedkommende ansatte saavel Baneformænd, Banearbejdere, Ledvogtere og Ledvogtersker som Stations-,
Tog- og Skibspersonalet - have at paase, at de i Ordre
Nr. 53 omhandlede Overtrædelser ikke gaa upaatalte hen.
Saafremt de træffe nogen i Overtrædelse af Forbudene,
skulle de opfordre ham til at betale den fastsatte
B ø d e (j fr. dog Punkterne 5 og 6).
'2. Betal es Bøden derefter i Mindelighed, gives der
Overtræderen skriftlig T i l s t a a e l s e for Betalingen, og
dermed er Sagen forbi for hans Vedkommende. Den
ansatte, der har opkrævet Bøden, i n d b e t a l e r den til
nærmeste Station med Opgivelse af Overtræderens Navn
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og Datoen for Forseelsen samt dennes Beskaffenhed, ogindberetter derh os det forefaldne ad tjenstlig Vej til
den Afdeling, hvem den begaaede Overtrædelse vedrører,
d. v. s. paa hvis' Omraade den er begaaet. Forseelser j;
Togene vedrøre Trafikafdelingen.
3. Kan eller vil Overtræderen ikke straks betale den fastsatte Bøde, bliver han at opfordre til enten at godtg ø r e , h v e m h a n e r, og at h an har fast Bopæl her i
Landet, e Il e r stille S i k k e r h e d for Bødeansvaret. Opfylder han et af disse Vilkaar, maa han ikke videre opholdes, men I n d b e r e t n i n g om det forefald ne indsendes
ad tjenstlig Vej til vedkommende Afdeling (se under 2),
der derefter foranlediger Sagen anmeld t for Politiet.
4. Kan eller vil Overtræderen heller ikke hverken legitimere
sig som b osat Indl ænding eller stille Sikkerhed , bliver
han at a n h o I d e og, med Angivelse af den begaaede
Forseelse , gen nem nærmeste Station at aflevere til
vedkommende Politimyndighed (paa Landet eventuelt Sognefogden), for at Sagen kan blive beh andlet ved
Retten. Samtidigt sendes Ind beretning til vedkommende Afdeling som forommeldt.
Saadan Anholdelse maa dog kun iværksættes paa
eller umiddelbart ved Statsbanedriftens Territorium eller
om Bord paa sammes Færger eller Skibe.
Kan Anholdelse derfor ikke foretages, sendes Ind~
beretning som ellers foreskrevet.
5. NaarLukningsindretningerne for en privatOverkørs el e ller Overgang findes aa bentstaaende og
Overkørselen tillige uden Tilsyn (j fr. Politilovens § 3, 2.
og 3. Stk.), skal saadant snarest muligt ad tjenstlig Vej
indberettes til Baneingeniøren.
Opdages F orsømmelsen af Tjenstpersonalet ved et Tog,
- ligesom naar enhver anden paa fri Bane begaaet Lovovertrædelse opdages under Kørslen - vil vedkommende
Lokomotiv- henholdsvis Togfører kun have at føre Bemærkning derom paa sin Rapport. I Bemærkningen maa,
angives de nærmeste Stationer eller Holdepladser mellem
hvilke Stedet er beliggende, foruden nærmere Stedbetegnelse som Led Nr., Anlægsstation eller Kilometersten.
Maskinafdelingen henholdsvis vedkommende Trafikafde-
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lin g vil der.efter have at tilstille Baneafdelingen og vedkom mende Banesektion en Afskrift af saadanne Bemærklllnger.
Af Baneingeniøren anmeldes Sagen for Politiøvrigheden.
Overtrædelser, der begaas ombord paa Stat sba nernes
F æ r g e r e 11 e r S k i b e, anmeldes for Skibsføreren eller
den, som i hans Sted fører Befalingen, hvorefter det videre for nødne i Overensstemmelse med det foregaaende
foretages af disse.
N aar nogen findes at have overtraadt Politil ovens F orskrifter for Publikum eller de i sammes Medfør trufne
Anordninger, uden at de i det fore gaa ende un der 1-6
angivne Regler kunne komme til Anvendelse , f. Eks. fordi
der ikke for Forseelsen er fastsat Bøde af en
bestemt Størrelse, bliver Melding derom - saa vidt
muligt indeholdende Overtræderens Navn og Bopæl - at
afgive til Generaldirektoratet ad tjenstlig Vej .
Gribes nogen paa fersk Gernin g i en e g e n t I i g F o rbrydeI se mo d Driftens S i k ke rhed, bliver han at
anholde paa den i Politilovens § 13, Iste Stk., angivne
Maade og ufortøvet at aflevere til Politiet, hvornæst
M~l di n g straks tilstilles Generald irektoratet ad tj enstlig
Vej. I øvrigt for ~o ldes efter de . derom udstedte Ordrer.
De til Stationerne i Følge foranstaaende Punkt 2, jfr. 6,
indbetalte Bødebeløb frem sendes af Stationen snarest til
nærrneste Politiøvrighe d (Byfoged-, Herreds- eller Birkekontor) ledsaget af en skriftlig Meddelelse om , at Beløbet
er opkrævet som Bøde til Statskasse n i Henhold til Politilov for Stat sb anerne af I I . Maj 1897, samt om Overtr æderens Navn og Datoen for F orseelsen, hvorhos
Stationen udbeder sig Øvri g hedens Kvittering for Beløbets Modtagelse. Formularer til saadanne Meddelelser
kunne rekvireres hos Revisionen. Eventuelle Omkostninger
ved Bødebeløbenes Fremsendelse bæ res af Kontorholdet.
Øvrighedens Kvittering indsendes af Stationen ad tjenstlig
Vej til vedkommende Trafikafdeling med Meddelelse om
Overtræderens Navn og Datoen for Forseelsen samt
dennes Beskaffenhed.
Bane·, Maskin- og Søfartsafdelingen tilstille inden Udgangen af den første Maaned i hvert Fjerdingaar ved-
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kommende Trafikafdeling en Forteg nelse over de Bøder,
om hvis Indbetaling til Stationerne i det paagældende
. Traflkdistrikt i det foregaaende Fjerdingaar de have modtaget Indberetning i Overensstemmelse med Punkt 2.
Trafikafdelingerne tilstille aarlig hver for sit
Distrikts Vedkommende Finansministeriets Iste Re·
visionsdepartement en Fortegnelse, o r d n e t e ft e r J u r i sdiktionerne, over de til Politiøvrighederne i Finansaaret indbetalte Bødebeløb , ledsaget af de af bemeldte
Øvrigheder afgivne Kvitteringer.

Nr. 55.

Na ar nogen ødelægger eller beskadiger Banernes Ejendele paa saadan Maade, at Erstatning herfor efter de gældende Bestemmelser formenes at kunne paalægges ham, bliver
der straks at afkræve den skyldige en Godtgørelse eller
Erstatning, bestemt ved den højeste tilstedeværende Jernbane~
Embedsmands Skøn.
Saafremt disse Erstatningsbeløb ikke
uvægerlig erlægges, ere Banerne berettigede til at tilbageholde
den rejsendes Bagage. Om Sagen afgives i alle Tilfælde
straks Melding ad tjellstlig Vej til Generaldirektoratet. De
betalte Erstatningsbeløb indbetales af den, der har afkræ vet
Beløbene , til den nærmeste Station med Opgivelse af vedkommendes Navn og Beskadigelsens Art.
De indkomne Beløb optages i Regnskabet som tilfældig
Indtægt for Statsbanerne.
Naar Ødelæggelsen eller Beskadigelsen angaar Jernbanevogne (saavel Statsbanedriftens som fremmede Baners) I skal
den fungerende Stationsbestyrer straks afkræve vedkommende,
der har foraarsaget Skaden, Erstatningen med et Beløb, der
er fastsat i en Prisliste, som vil blive tilstillet samtlige Stationer. Erlægges Erstatningsbeløbet ikke straks paa Anfordring, kan Stationsbestyreren til Sikkerhed for Betalingen
tilbageholde dyt i Statsbanedriftens Besiddelse værende Fragtgods eller Kreaturer, ved hvilke Skaden. er foraarsaget.
Indtil videre skal der ikke opkræves Erstatning for
Skade, som under Transporten tilføjes Jernbanevogne af
Dyr, som befordres med Banerne.

Erstatning for
Beskadigelse
af Banernes
Ejendele.

(C 84).
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Naar Beløbet er indbetalt, vil Stationen have ad tjenstlig
Vej at fremsende til Generaldirektoratet fornøden Indberetning
om Beskadigelsen tilligemed en Angivelse af de Løbenumre i
Prislisten, der ere benyttede ved Fastsættelsen af Erstatningen,
samt om dennes Størrelse.
For Ituslagning af V ognruder er fastsat følgende særlige Takst:
For Dørvinduer i Person-, Post- og Bagagevogne, undtagen i sjællandske 6-hjulede Personvogne, samt for matte
Ruder i Klosetrummene ... . ......... . ...... . ... , Kr. 2,50.
For Dørvinduer i sj æ llandske 6-hjulede Personvogne og
jydsk-fynske H Vogne I for Sidevinduer i Personvogne samt
Vinduer i øverste Etage af sjællandske 2-Etages Vogne Kr. 2,00.
For Udkigsruder i Bagagevogne ....... , .... Kr. 1,50.
For smaa Ruder i Bremsekupeer samt i sj ællandske J b
Vogne ........ , . . ............................ I{r. 0,75.
For ituslaaede Kupler til Kupelamper er fastsat følgende
Betaling:
For en Kuppel til en elektrisk Lampe . . ......... Kr. 2,00.
For en Kuppel til en Mineralolielampe ... .. ...... Kr. 1,00.

Nr. 56. (C 85).
Det paalægges Funktionærerne, naar det maatte komme
til deres Kundskab, at der er opstaaet Ild i nogen deres
Embedsressort vedrørende Bygning, da uopholdeligt at begive
sig til Brandstedet, melde sig dl Tjeneste der og efter nærmere Anvisning af rette vedkommende af al Magt yde deres
Bistand til Slukning og Redning.
Det er en Selvfølge, at de, som maatte være til Stede
paa det Sted, hvor Brand opstaar (sær ligt de i Bygningerne
boende Funktionærer, Bude, Portnere m. v.), snarest muligt
bør drage Omsorg for, at alle vedkommende underrettes.
Nr. 57. (C 86).
Enhver ansat, der har med Sikkerhedstjenestens Ud. nøje
. b ek en d t me d R eg leførelse at gøre, VI'1 h ave at gøre sIg
mentet for Togenes Gang, i hvilket Øjemed et Særtryk i
Lommeformat vil blive uddelt til alle vedkommende. Der vil
ad tjenstlig Vej blive affordret de paagældende en skriftlig

Møde ved
Ildløs i
Banernes
Bygninger.

Kendskab
til Togreglementet.
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Erklæring om, at de have modtaget et Eksemplar af Reglementet, og om, at de have gjort sig nøje bekendt med de
~eri indeh oldte Bestemmelser.
Før en saadan Erklæring er
Indsendt til og modtaget af vedkommende Forvaltningschef,
kan det ikke tillades nogen, der har med den praktiske Tjenestes Udførelse at gøre, at befatte sig med Ar::bejder , der
vedrøre Sikkerhedstjenesten.

Nr. 58. (C 87).
. F or . saa meget som muligt at undgaa Forstyrrelse af
MindesmærkerOldtlds·MIndesmærker forbydes det uden forud dertil indhentet
og ITn..~ sen delses æ rlig Tilladelse at angribe Stendysser Gravhøie eller andre
tI J.' atlOnaJ.
'
J
musæet af OldtIdslevninger, der ligge paa Statsbanedriftens Grund. ' Hvis
jorcHundne Personalet ved Arbejdet p aa Banen skulde stød e paa slige
Genstande.
.
.
Oldtldsmmdesm ærker, bør Indberetnin ba derom uopholdeli bO' ske ,
og maa Fundet saavidt muligt ikke forstyrres , før nærmere
De ansatte anmodes dernæst
Undersøgelse har fundet Sted
om at virke hen til, at alle j ordfundne Sager fr'\, ældre Tid
ikke alene Danefæ indsen des til Nati onalmusæet i
København. Saafremt Genstandene beholdes der, vil Finderen
erh olde tilstillet en passende Godtgørelse. Hvis det erfares, at
noget af de af forn æ vnte Musæ um fredlyste Mindesm ærker _
der dels ere, dels efterhaanden vill e blive kendelig betegnede
med en Sten eller Pæ l, mæ rket med et kronet F . M. (» Fredet
Mindesmærke «) - trues med Beskadigel se eller have lidt ilde
Medfart, vil der hurtigst muligt gennem Afdelingerne væ re at
tilstille Nationalmusæet Meddelelse herom .
Personalet bør iøvrigt efter bedste Evne virke for Bevaringen og Indsamlingen for Musæet af jordfundne Sager 0 0'
i det hele bistaa samme i dets Virksomhed for Undersøgelse~
Fredninger og Efterforskninger af forskellig Art 00' saavidt
muligt besvare eventuelle direkte Henvendelser fra M~sæet om
arkæologiske Forhold.
'
\
Da Statsbanedriften som Forbruger af Sten, Grus o. desl.
kan give Anledning til, at private, som paatage sig Leverancen af saadanne Materialier , for at tilvejebringe dem forstyrre Oldtids· Mindesmærker, der ere privat Ejendom, anmodes ,
Banepersonalet om i Sagens Interesse uopholdelig at sende
Indberetning desangaaende til Generaldirektoratet, naar saadant kommer til dets Kundskab.
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Nr. 59. (C 88).
For at forhindre, at ' Smitte føres omkring mellem Inter· Forebyggelse
essen terne i Bibliothekskassen ved de fra Bibliotheket ud' o:et~f;~~~C;:ed
Iaante Bøger, anmodes Interessenter, i hvis Hjem der maatte BibI. Bøger.
opstaa smitsomme Sygdomme, om at undlade at rekvirere
Bøger fra Bibliotheket, og forsaavidt de i saadant Tilfælde
maatte være i Besiddelse af Bibliothekets Bøger, da at lade
disse 'd esinficere, forinden Indsendelse til Bibliotheket finder
Sted.

~l'eg~di~~s_

Nr. 60.

(C 89).
Under rode April 1893 har Hs. Majestæ t Kongen stad- Legat for
fo rulykkede
fæstet følgende
Jernbanefu nktionærer.,

Fundats
for

Poul Egede Rovsings Legat
for forulykkede Jernbanefunktionærer.
U nder Følelsen af <l cn dybe Sorg, der ramte os den
lode August 1892, da vi mistede vor eneste, rigtbegavede
Søn, Poul Egede Rovsi ng , ville vi gerne knytte hans Navn
til den Institution, der fra hans tidligste Aar mest beskæftigede hans Tanker og Fantasi, nemlig de danske Statsbaner,
og ,stifte derfor et Legat til Beløb af 2000 - To Tusinde Kroner, hvilket skal bevares som et selvstændigt Legat under
Navn af »Poul Egede Rovsings Legat for forulykkede Jernbanefunktion æ rer. « I taknemlig Paaskønnelse
af den Venlighed, Jernbanens Funktionærer altid udviste mod
ham, og i Mindet om, hvor medfølende og bevæget han var
ved enhver sørgelig Tildragelse, have vi nemlig bestemt, at
dette lille Legat skal anvendes til at hjælpe forulykkede
Funktionærer eller deres efterladte. Vi haabe, at det vil
trække fler,e og større Legater efter sig, idet vi føle os forvissede om, at alle paaskønne vorejernbanemænds altid redebonne Pligtopfyldelse og Nidkærhed i deres Tjeneste.
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Som nærmere Regler for Legatet have vi bestemt :

§ I. Legatkapitalen indbetales til Generald irektøren for
de danske Statsbaner i 4 % uopsigelige Kreditkasse-Obligat~oner med Rentekupons fra I rte Juni 1893 ) efter at ObligatIOnerne ~r~ noterede som tilhørende L egatet og fo rsynede
med Prohlbltivpaategning om, at de ikke uden In denrigsministeriets Tilladelse maa paa nogen Maade afh ændes eller
p~ntsættes.
Skulde Obligationerne nogensinde blive indfnede, da paahviler det Generaldirektøren at in dkøbe et tilsvarende Beløb i solide danske Pengeeff;!kter , hvis Kurs
noteres paa. Københavns
Børs ' b
0 0' som l{unne 11 0 t eres
[
.
.
paa
Navn, saavldt multgt 4 % Obligationer; de blive da at notere
og forsyne med Prohibitivpaategning som ovenfor anført.
Regnskabet for Legatet meddeles i det aarlige Regnskab for
S!gekassen for Statsbanerne paa Sjælland og revideres i Forbmdelse med dette.
. § 2. Hvert Aar i Begyndelsen af Juni bl iver LegatkapItalens Rente uddelt og bliver da udbetalt med H alvdelen
den 2 I de Juni, Poul Egede Rovsings Fødselsdag, og Halvdelen føl gende 2 I de December, enten til en eller to i Aarets
L~b r~gnet fra Iste April til 3Ite Marts under deres
Tjeneste t.llskade~omne ener deres efterladte. I Almindelig hed
k l
maa det Ikke g Ives til samme mere en d een GanO' o
lt'd . •
" g s a
a I g.lves som "~en Ekstrahjælp , uden at der, paa Grun d af
dets LIdenhed, bør tages Hensyn til det ved a nde n U nderstøtteise fra Statsbanernes Side.

§ 3. · Der kan ikke søges om Legatet , men det sta.ar
enhver overordnet. Funktionær frit at gøre Indstilling fbI' sine
u~derordnede, hvIlken Indstilling forsaavidt ikke er nødven·
dIg, da det maa formodes, at Generaldirektoratet altid har
Optegnelser om de. i Tjenesten tilskadekomnes Forhold 00'
ere ~is~e Indstillinger altsaa kun at betragte som sæ'rlig~
HenvIsnInger.
§ 4. Alle Funktiont rer ved de da.nske Statsbaner kunne
eventuel t nyde Legatet, dog ere de ved den sjællandske Nordbane . forulykkede fortrinsvis berettigede. Skulde Legatet et
Aar Ikk e kunne uddeles til nogen
Aarets Løb forulykket,

bestemme Uddelern e, om det skal gives til tidligere fontlykkede eller skal henl ægges til næste Aars Uddeling.

§ 5. Bestemmelse om Legatets Uddeling ' tage Generaldirektøren og jeg, undertegnede A. Rovsing, i Forening, saalænge jeg er i Live. Efter min Død foretages Uddelingen
af Generaldirektøren , eventuelt i Forening med Jernbanelægernes Delegerede i Repræsentantskabet for Sygekassen for
Statsbanerne paa Sjæ lland; saalænge og naar der ikke findes
nogen Delegeret , valgt af Jernbanelægerne , i nævnte Repræsentantskab , tage Generaldirektøren og Traflkchefen for Sjælland
Bestemmelse om Legatets Uddeling.
§ 6. Skulde der i Tidens Løb blive foretaget en saadan
Omordning af Statsbanedr iften og dens Bestyrelse, at Fundatsens Bestemmelser om Legatets Uddeling ikke længer
kunne ske ,Fyldest, træffer Indenrigsministeren - eventuelt
efter Forhandling med os, saafremt vi eller en af os er i
Live _ Bestemmelse. om Foretagelsen af saadanne Forandringer i Fundatsen, som ville være nødvendige til Legatets
Opretholdelse i Overensstemmelse med vor Tanke.
§ 7. Dersom vi i Fremtiden forøge Legatets Kapital,
forb eholde VI os Ret til eventuelt at foretage Ændringer i
denne Fundats.
Fredensborg, den r6de Januar 1893.
Julie Rovsing,

A. Rovsing,

f. Dithmer .

Jernbanelæge.

Nr. 6t. (C 90 ) .
For at Beplantningen af de Haver, som høre til Jernbanens Bygninger, kan fremmes, ville de ansatte, der ere
Brugere af et Jernbanen tilhørende Haveareal , fra Planteskolerne ved Langaa og Randers kunne gratis erholde Træplanter tilsendte, naar skriftligt Andragende derom indsendes
til Banechefen, anbefalet af Baneingeniøren.
Til Udleveringen og Benyttelsen af Planterne knyttes
følgende Betingelser:
'

Udlevering
af Planter
til ansatte .

/62-63

Planterne maa kun anvendes til Beplantning af Banens
H avearealer, og vil Jernbanens Plantør saavidt mulig t dermed
føre Kontrol.

.

Ved Plantningen vil Plantøren væ re villig til leilighedsvis at giv e Anvisning og Raad, navnlig i Henseende til Valg
af Planter og Jordens Behandling til Modtagelsen af Planterne_
Hvert Efteraar vil der udgaa Meddelelse om , naar An,dragender om Planter ville v ære at indsende.

Nr. 62.
Moderation
for R estaurationsgenstande.

-
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sionen. Mangler si dstnæ vnte Oplysning , forudsættes det, at
Permissionen kun søges for at opnaa Hvile eller Ads~redelse,
men ikke i nogen for vedkommende vigti gere Anledmng, og
vil Saa en da blive b ehandlet derefter. Vedkommendes foresatte skulle ledsage Andragendet med de Bemæ rkninger, hvortil
det giver Anledning , men navnlig oplyse, hvor vidt den :øgte
Tjenestefrihed vil foranledige Gener eller Udgifter for Dnften,
oa hvorledes vedkommendes Tjeneste kan besørges under hans
F~aværelse, samt hvor vidt der maatte væ re sæ rlige Momenter
til Stede, som tale for Indrømmelsen af det ansøgte.

(C 92),

Statsbanernes Embedsmænd og Betjente, so m i Tjenesteanliggender opholde sig paa Dampskibene og Dampfæ rgerne
paa Ruterne Korsør-Nyb org , K orsør-Kiel og Mas ned øOrehoved , kunne erholde de ordinæ re Restaurationsge nstande
mod Betaling af 3/4 af de Priser, som maatte væ re bestemte
for rejsende.

Nr. 63. (C 96),
Medd elelse af
Da de ved Statsbaned riften an satte ere forplig tede til af
Permission.
bedste Evn e at varetage den dem overdrag ne Tjeneste, har
in g en af dem Ret . til Permission.
S om en F ølg e heraf vil Perm ission overhovedet ikke
kunne forventes, medmindre Tj enesten t illader det.
Ved Afg ørelsen af Permissio ns· Andrag ender vil de'r blive. tage t He nsyn
,de ls til Øjemedet med Permissio nen, dels til de ns L æ ngde og
t il de n Tj enestefrihed, ved ko mmende t id lig ere har haft . paa
Gru nd af Sygdom eller Perm issio n, og e nde lig ti l de n U dg ift,
Pe rmissionen vil for vo ld e Banerne. S o m a nb efa lende Mo menter
for Andragender, der kun gaa ud paa a t søge H vile ell er
Adsprede lse , vil komme i Betragtning, at d en , de r søger
Permissio n, maa a ntages at træ ng e til Hvile paa Gr un d a f
Svage li g hed eller efter C\i1strenge nde Tj eneste , ell er at ha n i
læ ngere Peri oder uden Afbryd else har udfør t si n Tje neste paa
·en i enh ver Henseen de tilfredsstil lend e Maad e.
Naar ansatte søge Perm iss ion, sk ulle de i b et im el i g
T i d f o rin de n ad tjenstl ig Vej indse nde An drage nde dero m .
AI~søg:1inge n skal i lU ::Ieh.o l~e ;t)p lYSning ~ m det Tids rum, f~ r
hvIlket der søges Permiss ion. og om Øjemede t med Perm ts _

Nr. 64:.

(C 97).
Ifølge Resolution af Indenrigsministeriet er der fastsat 'fT i::taaelste
_.
a lJ enes efølgende Reg ler for Indrømmelse af TJenestefnhed for d e med fr ihed til de
kongelia eller ministeriel Udnævnelse ansatte Embeds- og m ~ d kgLe \.
b
.
1ll1l11sterle l
Bestillingsmæ nd ved Statsbanedriften :
Ud ll'æ vnelse
A. Tjenestefrihed bevilges af Generaldirektoratet:
a nsatte.
I) for Embedsmæ nd af Iste almindelige L ønningsklasse indtil 4 Uger,
2) fo r Embedsmænd af 2den almindelige L ønningsklasse samt for de ansatte, der ere udnæ vnte a f Indenrigsministeriet, indtil 6 Ug er.
B. Tjenestefrihed for de under ~ omhandlede ansatte. ~ j o~er
de foran angivne Græ nser bevilg es af Indenri gsmtmstenet
.p aa derom ad tjenstlig Vej gennem Generaldirektoratet
indgivet særligt Andragende.
C. Tilladelse til Rejser i Ud la ndet, hv ~d enten Rej sen er
Tj eneste- og Instruktionsrej se eller R ejse under Tjenestefrihe d, med deles af Generaldirektoratet i de Tilfælde, hvo r
dette ifølge A er bem y nd iget til a t bevil ge Tj enestefrihed .
I de Tilfælde, hvor Min isteriet ifølge B bevilger Tj e
nestefrihed, blive A ndragender o m R ejser i Ud land et
altid at forelægge Ministeriet.

Nr. 65.

(C 99).
Tj eneste frihe d
I Ti lslutning til Lønnings - R egul ativets § 4 me ddeles fu r ansatte i
j - IO alm.
følgende:
og l -X spec.
D e i L ønningsregulativet omha ndlede ansatte der ind - L ønning:k\.
,
un de r Mlb tæ rkaldes til Militærtj eneste som væ rnepligtige, skulle i b etimelig tjeneste.

-
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Tid ad tjenstlig Vej fremsende Andragende til Generaldirek·
toratet om Permission paa Grund af Militærtjeneste, inde·
holdende Oplysning om, til hvilken Art af Tjeneste ved
Hæren eller Søværnet Indkaldelsen gælder, Mød/e stedet, samt,
for saa vidt de ere vidende derom, for hvor langt et Tidsrum,
Permissionen kan derefter ventes meddelt for det opgivne
Tidsrum eller for den Tid, Indkaldelsen varer.
Saafremt
Tjenesten senere nødtvungent maatte udstrækkes over det
ordinære Tidsrum, - f, Eks. naar nogen af de til Fodfolket
indkaldte maatte blive udtaget til Underkorporal - , maa nyt
Andragende om Permissionens Forlængelse, ledsaget af de
fornødne Bevisligheder, indgives, hvorefter det i hvert enkelt
Tilfælde 'vil blive afgjort, om vedkommende skal afskediges.
eller vedblivende permitteres.
Saa snart nogen indkaldt bliver vidende om Hjemsen·
delsesdagen , maa han direkte tilstille Generaldirektoratet
Underretning om denne. Naar vedkommende er bleven hjem·
sendt, vil han straks have at melde sig til Tjeneste paa ny
til Generaldirektoratet eller vedkommende Forvaltningschef,
hvad enten den ham tilstaaede Permission maatte være udløben eller ikke; Overtrædelse heraf medfører Afsked.
De indkaldte skulle, naar det forlanges, møde ved Jernbanerne , saa ofte Militærtjenesten tillader det, og assistere ved forefaldende Arbejde. For ' saa vidt de indkaldte ved
Permitteringen ere Interessenter enten i den sjællandske eller
den jydsk-fynske Sygekasse, vedbliver dette Forhold, indtil de
benytte sig af den Ret til at udmelde sig af vedkommendeKasse, som maatte tilkomme dem efter dennes Statuter, og
ville de, indtil dette maatte være sket, have at svare Bidrag
af den fulde for dem normerede Løn m, v., uanset at de
ikkun oppebære Halvdelen af samme. Lønnen anvises til
Udbetaling paa det Sted, hy l paagældende sidst har forrettet
Tjeneste ved Banerne.

Nr. 66.

(C IOr),

Fritagelse I tJ Justitsministeriet har under r3de Juli r872 resolveret, at.
f~rKTbjheneste de ved de sjællandske Jernbaner fast ansatte Betjente i Hen·
I
vns.
Reserve- hold til Lov om Brandvæsenet i København af r 5de Maj r 868:
brandkorps. § 5 ville være at fritage for Tjeneste i Reservebrandkorpset,.
saalænge de have saadan Ansættelse.

-

'1 '29-

67'-68

'j TilslutnIng til denne Resolution har Ministeriet senere
udtalt , 'at det ' 'e r uforeneligt med fast' Ansættelse i Banernes
Tjeneste at · paatage sig Tjeneste i Reservebrandkorpset som
Stillingsmand.

Nr.

61~

(C 102) .

I

Alle vedkommendes Opmærksomhed henledes paa, at iFrigørelse, for
'l
Brandpolttt.H en h o Id
. ti'l § r 5 I. L ova f. r ste Marts r 8 89' om T'll
I æg ti og tjeneste paa
F orandringer i Lov af 2den Marts r 861 om Brand politiet paa Landet.
Landet m. v, ere Embeds- og Bestillingsmæ nd ved Stats·
banerne, derunder indbefattede Formænd, Ledvogtere og faste
Banearbejdere,fritagne for Brandpolitiets Tjeneste paa Landet,

Nr. ,6 S.

(C I03).
Alle vedkommendes Opmærksomhed henledes paa, at Ansattes
der under 9de April 189 r er LIdkommet en Lov om Snekast. Sneka stn in gs,
1 t.
pig
ning, I Følge denne Lover enhver. der staar i en Jernbanes
faste Tjeneste, fritaget for at forrette det ekstraordinære Sne·
kastningsarbejde , som K ommunerne mod Betaling kunne paa·
lægge deres Beboere uden for den fastsatte Omgang, lige som
ingen, der staar i fast Tjenesteforhold til Staten. er pligtig at
modtage Beskikkelse som -Snefoged.
Udover disse tvende Undtagelser har Loven ikke til·
sikret de ved Statsbanedriften ansatte nogen Fritagelse for de
Byrder med Hensyn til Snekastning, som ellers ved Loven
paalægges alle og enhver,
I Forbindelse hermed meddeles det. at Indenrigsministeriet har bifaldet, at de fast ansatte dag· og ugelønnede
samt indtil 1200 Kr. aarlig oppebærende maanedslønnede paa
Landet,
som ved Efterkommelsen af Bestemmelsen i Lovens § 8,
2det Stk., vilde unddrages Jernbanetjenesten under Saa·
danne Forhold, at de efter vedkommende Forvaltnings·
chefs Skøn cl e r vilde savnes, og
s o m derfor, efter bevislig modtagen Tilsigelse til Snekastning
for Kommunen, lade dette Arbejde udføre ved Stedfortrædere og selv forblive ved Jernbanetjenesten,
9
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foruden deres faste Løn erholde en Godtgørelse af 2 Kronet;_r
for den hele Snekastningsdag (I Krone for hver halve Dag,
regnet indtil 4 Timer), som de kunne komme til at anvende I
ved det i Loven omhandlede Arbejde · i Løbet af en Vinter.
End videre har Ministeriet bifaldet, at de i Købstæderne
bosatte Jernbanefunktionærer , der ere fast ansatte dag- og
ugelønnede eller maanedslønnede, der oppebære indtil 1200
Kr. aarlig, og som ved Udførelsen af deres Snekastningspligt
vilde unddrages Jernbanetjenesten under saadanne Forhold,
at de efter vedkommende Forvaltningschefs Skøn der vilde
savnes, foruden deres faste Løn erholde en Godtgørelse af
I Kr. for hver halve Snekastningsdag , der afkræves dem i
Henhold til den for vedkommende Købstad approberede Vedtægt for Snekastning, dog kun for saa vidt Snekastningen er
paalignet efter Skatteindtægt, og for saa vidt de paagældende
Funktionærer efter bevislig modtagen Tilsigelse til Snekastning
lade dette Arbejde udføre ved Stedfortrædere og selv forblive
ved Jernbanetjenesten.

Nr. 69.
Bestemmelser

(C 104).

Krigs·, Marine- og Indenrigsministerierne have vedtaget
Bestemmelser:
§

angaaend.e nedenstaaende
væmephgtlgt
]embaneperso·
nales Frita-

13 1

-

§ 3·
Om de Personer, der saaledes ere fritagne, skulle de
militære Afdelinger underrettes ved Generaldirektoratets F oranstaltning, og kun de, for hvem dette er sket, kunne tilbageholdes.
Underretningen skal gives ufortøvet , naar de paagældende ansættes i fast Jernbanetjeneste; dog saaledes, at den
for dem I der allerede ere ansatte, inden de indtræde i Krigsmagten, og som atter vende tilbage efter deres første samlede
Uddannelse ved denne, gives umiddelbart ved deres Tilbagevenden. Saafremt de igen afgaa fra den nævnte Tjeneste,
medens de endnu høre til Krigsmagten ,. skal der ligeledes
straks gives Underretning om dem .
§ 4·
Den foreskrevne Underretning skal gives i Form af et
Bevis, som udfærdiges af den Statsbaneafdeling , under hvem
den paagældende er eller sidst var ansat, og som uopholdelig
indsendes til den militære Afdeling, ved hvilken han i det
givne Øjeblik staar i N umtner.
Indsendelsen sker paa Mandens egen Foranstaltning, for
saa vidt Beviset angaar hans Ansættelse, og paa Udstederens,
for saa vidt det angaar hans Afgang.

I.

gelse for ~
Møde ved
Krigsrn aglen

I Henhold til Kongelig Anor.dning af 26de Maj 1893,
§ 9, om Foranstaltninger til Krigsmagtens hurtige Mobilisering
i Mobili- fritages de til Hæren eller Søværnet hørende værnepligtige,
iermgsul fælde.
..
.
.
. .
som indkaldes ved MobilIseringsordre, mIdlertIdIg for Møde
ved Krigsmagten , saa læ nge de ere fast ansatte i Statsbanedriftens Tjeneste .
§ 2.
Tidspunktet for deres Mød e ved Kri gs magten vil i paakommende Tilfælde blive fastsat af Krigs ministeren og Marineministeren efter fornøden Forhandling med Generaldirektoratet,
der foranstalter J at der da gives dem Paalæg om at afgaa til
Krigs magten med fornødne Bevisligheder for, at de have
været tilb ageholdte i Jernba netjenesten, jfr. § 6, sidste Sty kke .
løvrigt skulle de Myndigheder, un der hvem de ere ansatte,
saa vidt muligt drage Omsorg for, at de betimelig træ kkes
bort fra saadanne Steder, der kunne ventes besatte af Fjenden .

§ 5·
anføres den paagæ ldende med sin militære
Betegnelse, der findes i hans Mødebefaling , eller, hvis han
Lægdsrullehører til Søværnet, i hans Hjemsendelsespas.
betegnelsen , som ogsaa er optaget i Mødebefalingerne og
Hjemsendelsespassene, skal ikke a ngives.
U middelbart under hans Beteg nelse anføres »Er fast
ansat« eller efter Omstæ ndighederne »Er ikke læ ngere fast
ansat « i vedkommende Tjeneste.
Blanketter til disse Beviser, paa hvilke Bestemmelse rne
o m deres Udfærd igelse og Indsendelse ere optagne, kunne
faas ved Henvendelse til Generald irektoratet.

J Beviset

§ 6.
De om handlede værneplig tige skulle under Straf';lnsvar
iagttage følgende, saa læ nge deres faste Ansæ ttels.e i Jernbanetjenesten varer:

I3 2 -

Blive de indkaldte ved Mobiliseringsordre til Møde ved
Krigsmagten , tør de ikke udeblive fra denne uden at være
nøje forvissede om, at den foreskrevne Underretning om deres
Ansættelse er given; men saafremt saadant er sket, maa de
ikke forlade Jernbanetjenesten , førend de gennem deres fore satte ved denne faa Paalæg om at afgaa.
Møde de derefter for sent ved Krigsmagten , skulle de
kunne godtgøre, at deres Udeblivelse har været lovlig, hvilkel
kan ske ved, at de medbringe deres Beskikkelse i Jernbanetjenesten, eller, hvis denne ikke haves ved Haanden, en Erklæring fra deres foresatte nævnte Tjeneste om , at de have
været tilbageholdte.

§ 7·
Med disse Forskrifter gøres de værnepligtige bekendt
under deres Tjeneste ved Krigsmagten med Tilføjende, at de ,
naar det forlanges ved deres Ansættelse i eller Afgang fra
Jernbanetjeneste , ere forpligtede til at fremvise deres Mødebefaling, eller, hvis de høre til Søværnet, deres Hjemsendelsespas for den Myndighed, der skal udfærdige Beviset for dem,
og at de ved deres Ansættelse selv skulle indsende dette til
deres militære Afdeling.
§ 8.
Skulde truende politiske Forhold bevirke Indkaldelse af
Mandskab, uden at der udstedes Mobiliseringsordre, altsaa paa
sædvanlig Vis ved Indkaldelsesordrer, og det da skønnes nød,
vendigt foreløbig at lade de omhandlede Personer forblive i
de nævnte civile Virksomheder, ville de saa vidt muligt blive
forbigaaede ved Indkaldelsen . Hvis dette ikke sker, ville
Krigsministeren og Marineministeren udstede Bemyndigelse til,
at de tilbageholdes indtil videre, selvom de maatte modtage
Indkaldelsesordre, og de Myndigheder, under hvem de ere
ansatte, sætte dem da ufortøvet i Kundskab om denne Bemyndigelse.

Beviserne udfærdiges for samtlige under Generaldirektoratet ansatte gennem Sekretariatskontoret , for de under
Bane-, Maskin-, Trafik- og Søfartsafdelingerne ansatte af ved kommende Afdeling.

-
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Nr. ~O. (C '106).
Har nogen ved Statsoanedriften med Uge-; Dag- eller PengeunderTimeløn
ansat eller til fast Arbejde antagen paa Gr1.!nd
af ugestøttelsedtil
og ag.
.
smitsom Sygdom i Hjemmet eller stedfunden smittefarlig Be- lønnede
røring med en syg erholdt Paalæg af sine foresatte, af en Fundktisonærer
.
ve
tatsdertil berettiget Læge eller af nogen efter Lovgiv;ningen kom- banedriften
petent Myndighed om at afholde. sig fra at/!/'a' rbejde ved Ha- være
undeIr Frase paa
nerne, udbetales der ham, for saa vidt han er Medlem af en Grund af
af Statsbanedriftens Sygekasser, en PengehJ'ælp for hver Dag'smitHs~m
Syge
l
Jemmet.
han af de anførte Gnmde ikke kan arbejde, som fastsættes til
.
s/'" af den ham pr. Arbejdsdag tilkommende Løn, dog saaledes, at den ikke maa være over I Kr. 50 Øre pr. Dag.
Lønnen pr. Arbejdsdag beregnes for de ugelønnede til
1/7 af Ugelønnen og for de timelønnede med IO Gange Timelønssatsen paa en Hverdag.
Den nævnte Betingelse, at den paagældende skal være
Interessent i en af Statsbanedriftens Sygekasser, skal dog ikke
udelukke de paa ' Sjælland og Falster fast ansatte ' eller antagne, som paa Grund af kronisk Sygdom ikke kunne optages i Sygekassen, fra Adgang til desuagtet at erholde Pengehjælp, for saa vidt de ere antagne inden Iste Maj I894.
For saa vidt Arbejderen foruden den ham under de
omhandlede Forhold tilkommende Pengehjælp tillige maatte
erholde saadan Hjælp fra nogen anden Sygekasse, afkortes i
Pengehjælpen et Beløb svarende til det, hvormed den samlede
Hjælp maatte overstige vedkommendes faste Arbejdsfortjeneste.
Dersom den paagældende har været ansat et helt Regnskabsaar, og hans gennemsnitlige Indtægt pr. Arbejdsdag for det
sidst forløbne Regnskabsaar er større end hans faste Arbejds,
fortjeneste, skal Afkortning dog kun finde Sted med det
Beløb, hvormed den samlede Hjælp maatte overskride vedkommendes gennemsnitlige Arbejdsfortjeneste.
Af Pengehjælpen ydes ikke Bidrag til Sygekassen eller
Bibliothekskassen .
Pengehjælpen ydes i Reglen ikke for samme Sygdom
udover 26 paa hinanden følgende Uger.
Efter Udløbet af denne Tid kan dog Generaldirektoratet,
hvor Omstændighederne tale derfor, tilstaa Pengehjælpen for
il)dtil 29 Uger endnu, enten fuldtud eller med et neds:1t Beløb.
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Pengehjælpen kan bortfalde helt elle:r' delvis, "dersom
vedkommende vægrer sig ved ' efter Lægens Ordre at lade den
af smitsom Sygdom angrebne Person indlægge paa Sygehus,'
naar dette kan ske paa det offentliges Regning eller ved en
af Statsbanernes Sygekasser.
Udbetalingen af denne Pengehjælp er endelig betinget
af, at det ikke ifølge Lovgivningen paah'viler det offentlige at
yde vedkommende Erstatning for det ved saadant Paabud
foranledigede Tab.

Nr. 71. (C 108).
Afholdelse
K ommer nogen ve d S tats b anedn'ften med Uge- Dacr·
n. f særl1ge
'
b
Helbredelses- eller Timeløn ansat eller til fast Arbejde antagen under Ud'lukdgdiftker til førelse af Arbejde j Statsbanedriftens Tj'eneste til Skade kan
'
t l s a e omne.
. Generaldirektoratet, for saa vidt vedkommende er Medlem ~f
en af Statsbanedriftens Sygekasser (dog for de sjæll a ndfalst erske Funktiona.:rers Vedkomm ende med den i O rdre
N,r.
70 angivne Modifikation) tillade, at der anvendes et
(
Beløb af indtil 200 Kr. til Afholdelse af saadanne særlige
He lbredelsesudgifter m. m., som ikke paahvile Sygekasserne,
f. Eks. ekstraordinæ r Lægehj æ lp ,. Bandager, kunstige Lemmer
o, lign.
Denne Bemyndigelse til at anvende et Beløb af indtil
200 Kr. til særlige Helbredelsesudgifter er- ved Ministeriets
Resolution af 30. N ovbr. 1894 ogsaa gjort gældende, hvor
den tilskadekomne er maan edslønnet eller ikke fast ansat.
Nr. 72. (C 109).
Updbetalhi~ gl
Indenrigsministeriet har meddelt Bemyndigelse til at ud ·
af enge læ p
.
.. .
til Lærlinge betale Pengehjælp I TIlfælde af Sygdom, Tilsk3.dekomst m, v.
u~ddelr Maskin-til Lærlinge under Maskinafdelingen paa Siælland og Falster
a" e Ingen paa.
J
Sjæll and- I Overensstemmelse med de herom for fast ansatte eller til
Falster
.
R eg I er (jfr.
.
fælde i afTil-fast A r b ej'd e an t agne gIvne
Ordre Nr. 70, 7 I
Sygdom, Til- og 35 6 ).
s'kadekomst
m. m.

Nr. 73.

(C

III,

Uddrag) .
§I.

Fri bSefo ridlringd
paa l æ an

Frikort udfærdiges afGenercHdirektoratet og give lhæ nde.
med tilh. haverne de RettIgheder, S01'1l ere ,angivne paa Kortene eller
Overfarter fornærmere bestemmes ved særl ige Ordrer.

§.

73

2.

F r i p as til Befordring paa de sjællandske Statsbaner ansatte m. fl.,
og de fra Sjælland udgaaende Overfarter kunne udstedes ~ ~~rmfc~rei
følgende :
denne Landsdel, samt for
fremmede
Æ Ansatte elle?' til fast Arbejde antagne m . fl.
Baners ansatte.
De paa Sjælland og ved de derfra ud g aaende Overfarter ansatte eller til fast Arbejde antagne*) kunne
rejse frit som Passagerer med Togene, Færgerne og Skibene,
for saa vidt deres Tjenesteforretninger og Tjenesteforhold i
øvrigt tillade dem det, for uge- og daglønnedes Vedkommende
dog kun, for saa vidt de have forrettet stadig Tjeneste ved
Banerne i I Aar. For deres Børn kunne de paagældende
erh olde F ribefordring til Skolerejser.
I Sommersæsonen (Iste Maj-30te September) kan der
meddeles de her omhandlede Personer for dem selv, deres
Hustruer, hjemmevæ rende Børn og Tjenestefolk et efter Forholdene afpasset Antal Fripas til Rej ser paa K l a m p e n b o r g.
banen.
Til Aspiranter, Trafikelever, samt til uge- og daglønnet
Personale , der ikke har gjort Tjeneste i I A ar, kan Generaldirektoratet, naar Anledning dertil maatte findes, indrømme
Fribefordring for deres egen Person.
2, Embedsmænd og Betjente, som, efter at have
haft fast Ansættelse i Banernes Tjeneste, ere afgaaede med
p e n s i o n af den tidligere sjællandske Pensionskasse, samt
forhenværende ansatte ved de fra Sjælland udgaaende Overfarter , hvem der er tillagt Pension eller fast Understøttelse,
kunne erholde to Fripas maanedligt til Afbenyttelse for dem
selv, deres Hustruer, hjemmeværende Børn eller andre Medlemmer af deres fa ste Husstand,
'
,T il Enker efter Embedsm æ nd kan der tilstaas 6
Stkr. Fripas aarligt og til Enker efter Betjente 3 Stkr.
Fripas aarligt til Brug for dem selv og deres faste Husstand,
saafremt vedkommende Enker forblive i ugift Stand . Indtræde
de i nyt Ægteskab, bortfalder denne Begunstigelse.
Begunstigelsen tilkomm er kun de Enker, der enten
oppebære Pension af den tidligere sjællandske Pensionskasse,
I.
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eller hvem der som Enker efter> Embedsmænd eller Betjente
ved de fr~ ,Sjælland udgaaende Oy.erfart~r er tillagt Pension
~ll~r fast U \1derstøttels~.

:

B.
:f '

; ; il. ' "

I

b.

Personer, som rejse i l)'enesteanHggender og deslige
., vedkommende S(atsbat}erne paa Sjælland.

I : Fripas, tif Afbenyttelse af den paagældende
selv, ka:1 udstedes til Personer, som arbejde i Dagløn
eller Akkord paa Banerne eller Stationerne umiddelbart
under Banernes sammesteds fungerende Embedsmænd, for saa
vidt de rejse i Anledning af de dem overdragne Arbejder og
efter Ordre af de Embedsmænd, der have overdraget dem
s'a mme, saasom Ekstraarbejdere under Baneafdelingen , som
rejse til eller fra deres Arbejdssteder og desl.
Derimod skulle Haandværksmestre, Entreprenører og
andre, som have overtaget Arbejder for Banerne, saavelsom
deres Medhjælpere ' ikke nave Fripas, medmindre saada'nt
undtagelsesvis skulde være udtrykkelig betinget
de med
dem afsluttede Overenskomster.

§ 3·
For ovennævnte i § 2 omhandlede Fripas gælde føl·
gende almindelige Regler:
a. De i § 2 Litra B næv\1te Fripas kunne ikkun benyttes
af de paagældende selv, hvorimod de øvrige i § 2 om·
handlede Fripas, hvor ikke andet er angivet, k u n ne
benyttes, foruden af de paagældende selv, tillige af
deres H u s t r u e r, B ø r n e Il e r a n d r e M e d l e m m e r a f
deres faste Hus;;tand; de skulle udstedes lydende paa
den eller de Personers N a v n e, ~af hvem Fripassene agtes
afbenyttede, 'og indeholde Angivelse af vedkom·
mendes Forhold til .den til Fripas berettigede.
Betegnelsen af den Person, for hvem Fripasset udstedes,
bør i det hele taget være saa fuldstæ ndig og tydelig, at
,i ngen Forveksling eller Misforstaaelse deraf kan finde Sted.
Fripassen'e maa under Fortabelse af Retten
til fremtidigt at erholde Fripas ikke sælges eller
o verdrages andre til Afbenyttelse,
Den, der an·
træffes i uretlig Besiddelse af et Fripas, bliver, for saa

c.

d.

/
f.

g.
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vidt· der ikke er Anledning tiL at drage ~am til kriminelt
Ansvar, at ~ehandle , efter- Befordriqgsreglementets Be·
stemmelser med Hensyn til Personer, der rejse uden at
have løst Billet.
'
Fripassene kunne udstedes til Rejser imellem hvilke
som hejst af de sjællandske Statsbaners Stationer og til
hvilke ordinære Tog de paagældende maatte ønske, fol'
saa vidt Pladsen og andre Forhold tillade at be,fordre
dem, idet de, der ere forsynede med Fripas, i fornødent
Fald maa staa tilbage for dem, der have ordinære Bil·
letter; dog kan det ikke paalægges nogen, naar Rejsen
er begyndt, at stige ud paa en Mellemstation.
Fripassene kunne udstedes til enkelt Rejse eller til Tur
og Retur.
For Banernes egne ansatte eller til fast Arbejde an·
tagne er Gyldighedsfristen for Returrejsen ikke bunden til
noget bestemt Tidsrum , ,
Dc under § 2 A 2 omhandlede Fripas kunne ud'stedes med en Returfrist af indtil 2 Maaneder.
Naar flere, henhørende til samme Husstand,
r e j s e s a 111 m e n, kan det tillades ikkun at udstede eet
Fripas -, imod at det paa sa,iime tyd~ligt anføres, ' for
h vor m a n g e og hvilke Personer det gælder. Et saadant
Fripas regnes for ligesaa mange Fripas som det Antal
Personer, hvorpaa det lyder, dog saaledes, at
Børn under IO Aar ik,k un regnes for halve Personer
og betegnes som saadanne.
'
De i een Maaned ikke benyttede Fripas kunn,e,
for saa vidt angaar ikke-ansatte, bruges i en
følgende Maaned, dog ikke ud over det paagældende
Kalenderaar. Med Hensyn til ansattes Familiefripas hen-,
vises til Ordre Nr. 83 .
Den, som i Henhold hertil begærer flere Fripas i
nogen Maaned end det maanedligt normerede Antal, skal
væ re forpligtet til at paavise for dem, som skulle udstede
Fripassene, i hvilken foregaaende Maaned han ikke har
benyttet de ham tilstaaede Fri pas, og herom skal der
gøres Bemærkning i Fripasfortegnelsen .
Ombytning af Fripas fra en lavere til' en højere
V Qgnklasse, imod Betaling af Prisforskellen mellem de.

-
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'respektive Billetter , tilstedes ikke, lige saa lidt ' som
der kan erhverves Ret til Befordring i en højere V ogn' klasse end den for vedkommende normerede ved Køb
af en Till æ gsbillet i Henhold til Bestemmelse~ne t.
Befordringsreglementet, jfr; dog Ordre Nr. 94·

nogen som helst Ret til at ' fordre sig de heri omhand lede
Fripas meddelte rpen at Reglementet ikkun 'er at anse som
en Instruks for ' Jernbanernd Embedsmænd , angaaende', den
dem i den her omhandlede Henseende indtil' videre indrømmede Myndighed.
I

§ 4·
Ethvert Fripas ' giver samme Ret til B ef o r d r i n g a f
Rejsegods som en almindelig Billet.
§ S·
F a s t a n s a tt e E m b e d s m æ n d o g B e t j e n t e ved de;
sj æ llandske Statsbaner (dog ikke egentlige »Arbejdere c ) kunne,
for saa vidt Pladsen tillader det, faa frit forsendt i I1godspakv'o g nene mindre Genstande, som udelukkende ere
bestemte til eget Brug for dem selv eller deres
H u s s t a n d. T om Emballage befordres dog ikke frit.
Ved Forflyttelse eller Afskedigelse ' uden egen
Brøde kan det tillades ansatte eHer til fast Arbejde antagne
at erholde ' Fribefordringpaa Jernbanerne for deres Flytteg ods
til den Station, som ligger næ rmest deres nye Bolig.
A ll e andr'e F orsendelser end de ' ovenfor nævnte
k li n n e i k k u n s k e i m o d Betal i n g af o r d i n æ r F r agt,
dog ' saaledes, at der, . naar Forsendelserne bestaa af Genstande,
som udelukkende ere bestemte til Brug for vedkommehde Embedsmænd og Betj.ente · selv eller deres
Husstand , og de udføres ganske efter Jernbanernes Lejlighed, ikkun erlægges en Fjerdedel af den ordin æ re
F r a g t og Presenningleje for Den paagæ ldend e Forsendelse.
. Denne Begunstigelse indrømmes dog i kke med Hensyn
til Forsendelser af Bygningsmaterialier.
Den Embedsmand eller Betjent, som benytter disse Beg unstigelser til at faa forsendt enten frit eller imod modereret
Fra'gt Genstande, som ikke udelukkende ere bestemte til Brug
for ham eller hans Husstand, taber for Fremtiden ganske
Adgang til Begunstigelsen.

Til Forebyggelse af Misforstaaelse bemæ rkes, at per ved
dette Reglement ikke gives de deri omhandlede Pe'r soner

74-7&
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'(4.

(D 2 S).
.
Fribefordring:
Indenrigsministeriet har under. 13 de ' Maj d . A , resolveret, paa
Strækmngerne
at , den Adgang, der jfr. Ordre 73 er givet de ansatte til i KøbenhavnSommersæsonen ( Iste Maj - 30te September) at erholde et ~:lT;~~~g
efter Forholclene afpasset Antal Fripas til Rejser paa KlampenHolte
borgbanen til Brug for deres Hustruer, hjemmeværende Børn
og Tjenestefolk, fremtidig udvides til at omfatte Banestrækningerne København-Rungsted og HeJlerupHolte.

Fri Forsendelse paa
Alle Forsendelser paa Statsbanerne i Sjælland med til- Sj ælland
hørende Overfarter til de sjællandske Jernbaners Embedsmænds til og frø.
og Betjentes Husholdningsforening maa ske uden Erlæggelse Hfusholdningsorenmgen.
af Fragt mod en af Formanden for Foreningen underskrevel1,
Attest orn, at vedkommende Forsendelse udeLukkende er bestemt til Fordeling blandt Foreningens Medlemmer.
Paa
samme Maade maa F orsendelser fra Husholdni~gsforeningen
til dens Medlemmer ske fragtfrit.
Disse Forsendelser skulle altid ledsages af Fragtbreve.
De anføres paa sædvanlig Maade paa Fragtsedlerne, idet den
foranførte Attest vedlægges disse og indsendes tilligemed dem
til Revisionen.

Nr. 15. (C 112).

/

(C "5. Uddrag).
Fribefordr.
'
F rt'k o r t udfæ r d 1ges
a f G eneraldirektoratet. De ere"paa
J y11 Statsb.
a n <1 ogil
gyldige indtil Udløbet af det K alenderaar, hvori de udstedes,Fy n med tilh.
.
Overfarter for
og blive ved dettes Udløb at tdbagelevere.
ansat te med fl. ,
2.
Fripas ere enten gyldige for et bestemt Tidsrum der hav~
.
DomICIl I dIsse'
eller for enkelte Rejser.
Landsdele, for
3. De ved de jydsk-fynske Statsbaner ansatte have Ret fremmede
'
r
.
Hanets
ansatte
lor
deres B ørns S~ k o IereJser.
IIL v.
tt'1 at er h o Id e F npas
Nr. 16.
I.

76

-

-
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Fragtbrev og dets Udfyldning maa Betaling erlægges. I Tilfælde af, at denne Ret misbruges, fortaber vedkommende sin
Ret til saadan Fribefordring.
Tom Emballage befordres ikke frit.
I Henhold hertil forbydes det paa det strengeste , at
Gods medtages . i T oget uden de fornødne Ekspeditionspapirer ,
Enhver, som forsøger at smugle Gods med Togene, vil
bl ive mulkteret eller efter Omstæ ndighederne afskediget og
sat under retslig Tiltale.
An gaaende Familie·Fribefordring henvises til Ordre Nr. 83.

4,. F ,ripas for enkelte Rejser kunne tilstaas:
a , de ved de jydsk-fynske Statsbaner ansatte eller til
fast Arbejde antagne *) , for uge- og daglønnedes
Vedkommende dog kun, for saa vidt de have forrettet
stadig Tjeneste ved Banerne i I Aar.
Til Aspiranter, Trafikelever og til uge- og
daglønnede, som ikke have gjort stadig Tjeneste i I Aar,
kan Generaldirektoratet , naar Anledning dertil findes,
indrømme Fribefordring for deres egen Person.
b . Haandvæ rkere og Arbejdere, der ere beskæ ftigede ved
Jernbanen, naar ' disse begive sig til eller fra Arbejdsstedet ; dog ikke til Haandværkere, der ikke ere i Banens
Tjeneste, eller t il andre, der efter Kontrakt udføre Arbejder for Jernbanen, med ' min dre dette er hjemlet ved
Kontrakter, der ere approberede af Generaldirektoratet.
5. Naar Bestillingsmænd og Betjente ansættes, forflyttes
eller afskediges, kunne de efter Omstændighederne erholde
Fribefordring paa Jernbanen for dem selv, deres Familie og
deres Bohave.
6. Ethvert Frikort eller Fripas giver samme Ret til
Beford~ing af Bagage som en almindel ig Billet.
'l-< Fripas og Frikort kunne ikke gøres gyld ige til en
højere Vognklasse ved Køb af Tillægsbilletter, jfr. dog Ordre

Nr. 94.
8. I Tilfælde af Mangel paa Plads i Togene ere de
Bestillingsmæ nd og Betjente, som have Fribefordringsret til
2den og 3die Vognklasse , paa Rejser i private Anliggender
at staa tilbaCTe
for andre r eJ' sende. Naar Rejsen er
b
b
b
P liotiCTe
begyndt, kan det dog ikke paal ægges dem at stige ud paa
Mellemstationer.
Det er en Selvfølge, at alle , der rejse paa Frikort eller
Fripas , ere underkastede de for rejsende i Almindelighed
gældende Regler og Bestemmelser.
9. De a nsatte, som bo udenfor Bystationerne, have Ret
til Fribefordring paa Jernbanen af Levnetsmidler til eget Brug,
som indkøbes i Købstæderne eller Handelspladserne. Over
enhver saad an Forsendelse udfærdiges en fuldstæ ndig Ekspedition, ganske som over andet Fragtgods. For det fornødne
")
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Nr. 77. (C

I I 6).

I.

Frikort udfæ rdiges af Generaldirektoratet. De ere gyl· Fribef. pan
dige indtil Udløbet ' af det Kalenderaar, hvori de udstedes, og Statsb. paa
F als te r for
blive ved dettes Udløb at tilbagelevere.
ansatte m. R"
der h ave
Domicil
i
2.
denne LandsFripas ere enten gyldi g e for et bestemt Tidsrum ellerdel, for fremF n.pas clor et b estemt T'd
d d
r med e Baners
·
en k e lte R eJser.
I srum u ste es a ansatte !Il . R.
Generaldirektoratet for fremmede Jernbane-Embedsmæ nd eller
andre, hvis Virksomhed har særlig Interesse for Ba nen.
De ved Banen ansatte have Ret til at erhold e Fripas
for deres Børns Skolerejser.

I
3·
Fripas for enkelte Rejser tilstaas:
a . De ved Banen an satte eller til fast Arbej de a ntagne *), for uge- og daglønnedes Vedkommende dog
kun, for saa vidt de have forrettet stadig Tjeneste ved
Banerne i I Aar.
Til Aspir a nter, Trafikelever og til uge- og
daglønnede, som ikke have gjort stadig Tjeneste i I
Aar, kan Generaldirektoratet, naar Anledning dertil findes ,
indrømme Fribefordring for deres egen Person.
b. Haandværkere og Arbejdere, der ere beskæftigede ved
Jernbanen, naar de begive sig til og fra Arbejdsstedet,
dog ikke til saadanne, der ikke ere i Banens Tjeneste ;
*) :>:
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77
4·
Fripas tilstaas endvidere de ved Banen ansatte eller til
fast Arbejde antagnes Familier (Hustru, Børn og Tjenestefolk),
saaledes at de, der ere ansatte i Byer, kunne erholde for ·
hver Maaned 2 Fripas til Benyttelse for deres Familie, og de,
der ere ansatte paa Landet, desuden for hver Maaned 4 Fripas,
g æ ldende for Rejse til en bestemt Købstad .

143

78-8l

Efter særligt Andragende i hvert enkelt Tilfælde kan
der indrømmes samtlige ansatte fri Befordring af andre Varer,
der anskaffes til eget Brug. naar særlige Omstændigheder tale
for Indrømmelsen. Dette gælder navnlig om Brændsel, dog
at der ikke tilstaas Fribefordring over unødvendigt lange
T ransportstrækn inger.
Tom Emballage befordres ikke frit.

5·

/

Naar Embedsmænd og Betjente ansættes, forflyttes og
afskediges, vil der efter Omstændighederne blive dem tilstaaet
Fribefordring paa Jernbanen for dem selv, deres Familie og e
deres Bohave.
6.

Ethvert Frikort eller Fripas giver ·samme Ret til Be:
fordring af Bagage som en almindelig Billet.

7·
Fripas , og Frikort kunne ikke gøres gyldige til en
højere Vognklasse ved Køb af Tillægsbilletter, jfr. dog Ordre
Nr. 94·

8.
Ethvert Fripas gælder for Tur og Retur.
,J yde paa een voksen eller 2 Børn.

Det kan kun

9·
I Tilfælde af Mangel paa Plads i Toget maa enhver af
Banens egne Embedsmænd og Betjente paa Rejser i private
Anliggender staa tilbage for andre rejsende, dog kan det ikke
paal ægges dem at stige ud paa Mellemstationer, naar Rejsen
er begyndt.
I O.

De ansatte ved Landstationerne kunne faa fri Befordrin g
.af saadanne Levnetsmidler (herunder ikke indbefattet S p iritu osa) til eg et Brug, som ikke kunn e erholdes p aa Stedet, fra
Over enhver saadan F orsendelse , udnæ rmeste Købstad.
fæ rdiges Frag tbreve og E ksp edition paa sædvanlig Maade.
Vedko mmende ansatte attesterer, 'at S endingen er til ege t
Brug.

Nr. 78.

(D 108).
Gods. som af ansatte ønskes befordret frit til eget Brug Fribefordring
i Medfør af Ordrerne Nr. 73 § 5, Iste Stk, 75 § 9. rste Stk. af
Gods
til
eget
Brug.
og 76, § IO, Iste og 2det Stk, kan ikke forsendes som
Ekspresgods (paa brunt Fragtbrev).

Nr. 79.

(C 117).
De Fripas, der i Henhold til de for de enkelte Land s-Fribefordr. for
I dele
(Sj ælland, Jylland-Fyen. Falster) særskilt gældendes~-:~l~~t: J't:~sFribefordringsbestemmelser tilkomme de ansatte eller til fast
baner.
Arbejde antagne, ,kunne med Hensyn til Rejsernes Uds t r æ k n i n g udstedes med Gyldighed til hele Statsbaneomraadet.

Nr. 80.

(C 1I8).
Ansatte, d er ere permitterede paa Grund af Militæ rtjeneste Fribefordr.
,
'1 k
h Id F"b
C'
r Militærk unne
I ';: e er o e
rI elo
r d'
rIng pa a S tats b anern e eller med'undetjeneste.
det fo renede D ampskibsselskabs S kib e, naar d e ved Indk a ldelse n, Hjemse ndelsen eller iøvri g t fo retage militæ re Tjenesterej ser, fo r h vilke de erholde Go dtg ørelse a f Militæ retaten.

NI'. 8 1.
Naar uge- og timelø nn ede ansatte eller ti l fas t Arbej de Fribefordring
a ntagne afskediges i længere eller kortere Tid p aa Grund af +~;e~~:e ~!.
Militæ rtjeneste, \1il Tiden før og efter Militæ rtj enesten væ re
at sa m menl ægge ve d Bereg ninge n <;lf de t ene A ars Tj eneste

82-83
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ved Banerne, der i Henhold til de gældende 'B estemmelser
er en Betinge lse for de ovennævnte ansattes Ret · til Fribefordring,

Nr. S2.
Fribefordring
Det meddeles herved, at Reglen o m ' l Aars stadig Tjefor Uge- og
,
,
Timelønnede. neste ved Banerne som Betingelse for Opnaaelse af Fnbefordring for Uge- og ' Timelønnedes vedkommende ogsaa
kommer til Anvendelse med Hensyn til al anden Frihefordring',
naa r undtages den i Ordre Nr. 89 omhandlede Fribefordring
eller i Tilfælde af Ansættelse, Afskedigelse eller Forflyttelse.

Nr. 83.

-
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,Børn kunne med Hensyn- til Fripas , ikke betragtes som
hjemmeværende, blot fordi ' de rent midlertidig, f. Eks. ~aa
Besøg .. i ' Ferie, osv" opholde sig i ' Hjemmet.
Under Tjenestefolk vil kun være at henføre 'f ersoryer,
der staa i et virkelig fast, stadigt og lønnet Tjenestefor hold,
men ikke saadanne, der af en hvilkensomhel st Grund midlertidigt forrette Hus- eller Tyendegerning. Frip;:1s maa som Følge
heraf heller ikke udstedes til Personer, som rejse til eller forlade Konditioner hos ansatte.
De aarlige Fripas udstedes for det løbende Kalenderaar.
Af de maan ,edlige Fripas maa der kun udstedes 4 i en
Maaned uden Hensyn til, om Retten til at erholde Fripas er
bleven benyttet i en for egaae nde Maaned eller ikke.
'
.
For Klampe~borgbanen har det sit Forblivende ved den
i Ordre Nr. 73 givne R ege l.

") Personer, der ikke selv have Ret til Fribefordring , f. Eks. uge- og
daglønnede i det første AaT, kunne ikke faa Familiefripas.

/

\

(C 119)'

Familiefripas
Indenri gsmi nisteriet har med Hensyn til de i SJ' æ 11 an d
for ansatte 1
Sjælland og og J y Il a n d- F y n ansattes eller til fast Arbejde antagnes Ret
Jylland-Fyn. til at erholde Familiefripas*) fastsat den Regel, at der indrømmes de paagældende hver 24 Fripas aar! igt for deres
Familier (Hustru, hjemmeværende Børn og Tjenestefolk), samt
der hos dem, der ere ansatte paa L a ndet ', desuden 4 Fripas
maanedligt for deres Familier (»Familie« taget i den foran
angivne Betydning) til Rejser til nærmeste Købstad eller
H andelsplads og tilbage.
2 Børn kunne rejse frit paa l Fripas, naar de begge
ere un oer IO Aar gamle.
Det ovenfor givne Begreb om Familie vil være at opfatte strengt efter Ordlyden, og videre gaaende Fortolkninger
tilstedes ikke. Udtrykket »hjemmeværende Børnc er at forstaa
saaledes, at kun Børn, der som hørende til Husstanden have
fast Ophold i Hjemmet, kunne henregnes dertil. Som en
Følge heraf vil der ikke kunne udstedes Familiefripas for
Børn, der ere anbragte udenfor Hjemmet f. Eks. i Lære, i
Skoler, Pensionater eller lign" heller ikke selvom Forældrene
betale for deres Ophold.

145 -

Nr. 84.

(C , 120) ,
De Familiefripas, som til staas ansiltte eller til fast Ar- Fribefordr. af
bejde antagne i Tilfælde af permanent F o r fl y tt e l s e, maa F::~::~s i
foruden den paagældendes Hustru, hj em mevæ re,nde Born og Tilfælde af
·
fO Ik , tI'II'Ige omlralte:::'°læg tnlnge
'
Forflyttelse~g
e II er b esvogrede, derAnsættelse
T Jeneste
henhøre til vedkommendes faste Husstand, uden at , betale Afskedigelse.
for sig.
Denne Regel kan efter Omstændighederne ogsaa gives
Anvendelse paa Fripas, som i Tilfælde af Ansættelse eller
Afskedigelse udfærdiges efter sæ rligt derom indgivet Andragende.

Nr. S5. (C

12n·

De Familiefr,i pas, som i Henhold til de for de enkelte Udst~ækning
.
..
~
af Rejser paa
Landsdele (henholdSVIS Sjælland, Jylland-F yn og Falster) Familiefripas.
særskilt gældende Bestemmelser udstedes for de ansattes' eller
til fast Arbejde antagnes Hustruer og Børn. kunne, forsaavidt de ikke ere begrænsede til Rejser til nærmeste Købstad,
(Handelsplads) eller en Nabo·Købstad, benyttes hl Rejser over
hele tStatsbaneomraadet. De Familiefripas, som udfærdiges
for ,T j en e st e folk, kunne derimod- (bortset fra permanent
IO

.
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~orflyttelse,

Ansættelse eller Afskedigelse) kun udfærdiges til
Rejser indenfor det Baneomraade, (henholdsvis Sjælland,
Jylland -Fyn og Falster), i hvilket de paagældende ansatte ere
bosiddende.

Nr. 86. (C 122).
Rejser til
Det kan ikke tilstedes, at den Ret til 4 Familiefripas
nærmeste
Købs!. for demaanedlig til Rejser til nærmeste Købstad eller Handelsplads
paa Landet og tilbage, som er indrømmet de paa Landet ansatte eller til
ansattes
Familier. fast Arbejde antagne udover de almindelige 24 Familiefripas
benyttes til Rejser til andre Købstæder, henholdsvis Handelspladser end den, der i Virkeligheden er beliggende i den
korteste Afstand fra det Sted, hvor vedkommende er ansat.
Indenrigsministeriet har dog meddelt Generaldirektoratet
Bemyndigelse til at gøre Undtagelser fra den anførte Regel
ved, naar særlige lokale eller personlig'e Forhold tale derfor,
at give Tilladelse til, at de omhandlede Fripas benyttes til
Rejser til en N a b o-Købstad (Handelsplads) efter vedkommendes
eget Valg , selvom denne Købstad maatte være fjernere
fra vedkommende Sted end en i en anden Retning liggende.
Eventuelle Andragender om saadan Tilladelse ville være
a t fremsende ad tj enstlig Vej .

89-90

o g ikke til Rejser for at nyde Undervisning
enkelte Fag
{Musik, Sprog, Haandarbejde o. des!.), og tilstaas i Almindelighed
. kun indtil Børnenes fyldte 14 Aar, hvorfor Andragender om at
erholde Kort maa indeholde Oplysning om Børnenes Fødsels<lal' og Fødselsdag.
Ønskes Frikort til Skolerejser for Børn over 14 Aar,
vil der til Generaldirektøren være at indsende Attest for, at
vedkommende Barn endnu gaar i Skole, med Oplysning om,
hvilken Skole det besøger og hvorlænge Skolegangen vil vare,

!

Nr. 87.

Nr. 88.

(C

12 5).

Stationerne ere bemyndigede til at udfærdige Fripas til Fripas til
Sygerejser.
Interessenterne i Sygekasserne og disses Familier for at foretage Rejser til Sygekassernes L æger; dog vil der paa Fripasset
og i Fripasfortegnelsen udtrykkelig væ re at anføre, at det er
udfærdiget til Sygebesøg.
Enhver, der har erholdt et saadant Fripas, er forpligtet
til ved Besøget hos Lægen ufravigelig at forevise Fripasset
og at anmode denne om at paategne Fripasset med sit Navn,
hvilket Læger'ne ere opfordrede til at gøre, forsaavidt der ikke.
for Lægen maatte være Grund til at antage, at der har fundet
Misbrug Sted, i hvilket Fald dette vil blive bemærket paa
Fripasset, hvorefter vedkommende vil blive tilpligtet at tils vare Fripassets Værdi.

(C 123).

Naar nogen paa Landet ansat eller til fast Arbejde anOverskridelse
af Familie- tagen benytter mere end 4 Fripas i en Maaned til Rejser til
fripas til
nærmeste nærmeste Købstad (eventuelt Nabo-Købstad, henholdsvis
Købstad . Ha ndelsplads), henregnes det overskydende Antal altid til de
24 aarlige Fripas , der i øvrigt tilkomme den ansatte , med'mindre han samtidig med den maanedlige Fripasfortegnelse
indsender Billetter, svarende til Prisen for disse Rejser.

Frikort til
Skolerejse r.

Nr. 89.

(C 124).

Frikort til Skolerejser for ansattes eller til fast Arbej de
antagnes Børn kunne kun tilstaas til egen ti ige Skolerej ser

Nr. 90.

l Forbindelse med Ordre Nr. 89 meddeles, at der kan Fripas til
S yge rej s~ r.
udstedes Fripas for Sygekassernes Interessenter og disses Familier m. ' fl. for saa vidt de ere berettigede til Behandling paa
Sygekassens Regning, t il Rejser for e f t e r L æ g e n s O r d r e
at konsulere Sygekassens Specialistl æger.
For saa vidt der eventuelt maatte være Tale om Rejser
til Specialiste~, med hvem Sygekasserne ikke have Overenskomst, maa Spørgsmaalet om Fripas· Tilstaaelse hver Gang
forelægges Generaldirektoratet.

:N'r.91.

)

,.

Fripas til
I Forbindelse med Ordre Nr. 89 ,og 90 meddeles herved,
Sygerejser. at · den Stationerne givne Bemyndigelse til a~ udfærdige Fripas
til SygekC!,ssernes Interessenter og disses Familier for at foretage
Rejser til Sygekassernes Læger, ogsaa gæ lder ,for 1,lge· og dag·
lønnet Personale, der ikke have gjort Tjeneste i l Aar, samt
for, andre Interessenter, der iøvrigt ikke hav~nogen Ret ; til
l"ribefordring.

Nr. 92. (C 129, Uddrag).
~Fribef. i de
Med Htnsyn til Fribefordring i de forskellige Vognklasser
forsk. Vogn,
klasser. vil~e efterstaaende Regler være at følge:
.
I første Vognklasse køre General d irektøren, Kommitterede,
Forvaltningschefer, Kontorchefer og dermed ligestillede, Kasse·
kontrolløren, Bane- og TeJegrafingeniører, Maskiningeniører og
Maskininspektører, Trafikinspektører samt Skibsinspektøren.
I anden Vognklasse køre de Funktionærer, som ikke
ved nærværende Bestemmelse ere henviste til første eller
tredie VognIdasse, samt desuden surnumeræ re Aspiranter.
I tredie Vognklasse køre Skrivere, Billettrykkere, Medhjælpere iBiIlettrykkeriet, Vognopsynsmænd og Fyrbødere
under . Maskinafdelingen. Ekspedienter; Telegrafister, Trafik·
elever, Overportører, Pakmestre og Konduktører, Broform æ nd ,
Bedstemænd og Overfyrbødere under Søfartsafdelingen , samt
Kontorbude og iøvrigt underordnet Personale ved Statsbane·
driften.
Ansattes Hustruer og Børn køre i samme Vognklasse
som den paagældende ansatte selv. Hustruer og Børn af
ansatte i 2den almindelige Lønningsklasse køre dog i 'anden
Vognklasse , selv om Mand~n har Fribefordring i Iste Vognklasse. Denne Regel finder ogsaa Anvendelse paa Hustruer
og Børn af forhenværende ansatte i 2den almindelige Lønnings·
klasse, forsaavidt Fribefordring for Familie tilkommer dem,
samt paa Enker efter saadanne ansatte, der have Fribefordring.
Ansattes Børn maa paa Skolerejser ikke køre i højere end
anden . Vognklasse.
Tjenestefolk hos de ved Statsbanedriften ansatte rejse i
tredie Vognklasse , uden Hensyn til den højere eller lavere
Stilling, som de paagældende maatte indtage i Huset.

Dog kan .det paa særligt Andragende til General·
derektoratet tillades Tjenestefolk at rejse i samme Vognklasse
som deres Herskab, rtaar de skulle ledsage samme og For·
holdene gøre saadant særligt ønskeligt, f. Eks. ved Ledsagelse
af spæde Børn eller syge:

Nr. 93.

(C 130).
De Kommitterede og Forvaltningscheferne ere beret'tigede Ret til at
.
.
optage 2den
tIl at optage Personer, der ere forsynede med Billetter, KJ. rejsende
Frikort eller Fripas til 2den Vognklasse, i en Iste ~lflsses i Iste KJ.
Kupe, naar de ønske at forhandle med dem om Tjenestesager.

Nr. 94. (C 13 I) .
Naar Interessenter i Statsbanernes Sygekasser paa Grund Befordr. af
·
.
h'
Sygekasse·
af Sygdom Ønskes befordrede uden B eta lmg I en . øJere Interessenter
Vognklasse end den, hvortil de ifølge de gældende Be· i højere
Vognkl. end
stemmeIser have Ret til at bli\'e befordrede, kan dette kun normeret.
finde Sted ved, forinden Rejsen skal foregaa, at fremsætte
Andragende herom til Generaldirektoratet, bilagt med. en
Attest fra vedkommende L æge om Nødvendigheden af en
slig Befordring. For saa vidt Tilfældet er af en saa presse·
rende Beskaffenhed, at der ikke er tilstrækkelig Tid til at
indgive et saadant Andragende, kan Befordring i den højere
Yognklasse kun .finde Sted mod, at vedkommende 'e rlægger
Tillægs·Betaling, hvorefter der kan indgives Ansøgning til
Generaldirektoratet om Refusion, bilagt med Attest om Nød·
vendigheden af Befordring i højere V ognk lasse. Hvorvidt
saadan Refusion kan ventes indrømmet, vil afhæ nge af de i
hvert enkelt Tilfælde foreliggende F orhold.

Nr .. 95.' (C 132).
Ingen af de . ved Statsbanedriften ansatte maa ' rejse . frit Ans,attes
,
.
' •
. I'T'
F ærger e Il' er D am p's,kTi
Legltlmanon
med noget af Statsbanedr1ften~
' J. og;
l ec til at rejse
uden åt y'æ re' fdrsy'n"et enten med Frikort ellerFripas 1)il .a~hfrit paa Stats\) .
paagadden'd e Strkkning. . Herfra undtages alene, foniden det
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det paagældende Tog, Færge eller Dampskib tjenstgørende
Personale, nedennævnte 'overordnede Embedsmænd, der kunne
rejse uden Frikort eller Fripas som følger:
(paa samtlige . Stats.
.
GeneraldIrektøren,
Kommltte-,
d 'lh
h
f
'
( baner me ti ørende
B
d
M
k
re e,
ane- og
as Inc e en. O
t:
ven arter.
paa . St(itsbanerne i.
Trafikchefen for Sjælland og Sjælland og Falster
Falster
med tilhørende Over.farter,

1

(

..

T ~ afikchefen

C

\ paa Statsbanerne i
F
Y
n
,:
jylland og Fyn med
for Jylland og
( tilhørende Overfarter,
.
i hver paa den under

l hans Embe_dsvirksom-

Bane-, Telegraf- og Maskiningeniørerne samt Maskin- og'
Trafikinspektørerne
/'

I
I

hed henhølendeBanestrækning med de
eventuelt i samme indgaaende OverfarteJ,

Søfartschefen, Skibsinspektøren ~ paa samtlige .Statsbaog Skibsmaskininspektøren.
i nedriftens Overfarter.

*' N.r . 96. (C 133, Uddrag).
Regler for
a fUd;tedelse
Fripas for
Personalet.

. Fripas for Personalet under Statsbanedriften , saavel til
T'JenestereJser
.
.
A n l'Iggender, . udstedes
som tI'1 R eJser
1 pnvate
i Henhold til følgende Regkr:
I. a.
For Kontorpersonalet i Generaldirektoratet og
Forvaltningsafdelingerne af vedkommende Kontorchef, henholdsvis Trafikinspektør, Bane- og Telegrafingeniør . Maskiningeniør og -inspektør samt Skibsinspektør.
b: For Maskinafdelingens Personale af paagældende
Maskininspektør eller -ingeniør eller vedkommende , paa disses
Vegne eller for det udstationerede Personale af paagældende
Lokomotivformand, og hvor en saadan ikke .findes, af Stedets
Station mod Forevisning af Permissionsbevis, Rekvisition eller
Rejsetilladelse fra vedkommendes foresatte. Ved Udgangen a~
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h\ier Maaned indsende St.atioI}erne til paagældende Inspektør
eller I Ingeniør en Indberetning over de af dem udfærdigede
Fripas for Maskinafdelingens Personale.
2.
Under Tjenestefrihed og Tjenesterejser kan mod
Forevisning af Orlovsbevis eller Aflevering af en Rekvisition
fra den ifølge Punkt I til Fripasudstedelse berettigede Fripas
udfærdiges af en hvilken som helst Station uden for den , ansattes faste Opholdssted.
. Kan den nys omhandlede Rekvisition ikke skaffes · til
Veje i Tilfælde, hvor Foretagelse af en Tjenesterejse er
paatrængende nødvendig, bør den Station, hvor den ansatte
opholder sig, udfærdige et Fripas for ham mod en skriftlig,
eller, naar Forholdene lægge Hindringer i Vejen herfor (for
Eksempel paa Grund af Mangel paa Tid, Mangel paa Skrivekyndighed o. 5. v.), mundtlig Begæring fra ham selv. Ligeledes kan den Station, hvor en midlertidig forflyttet opholder
sig, udfærdige Fripas for denne mod hans egen skriftlige,
eventuelt mundtlige Begæring (jfr. foran).
Disse skriftlige
Begæringer samt Indberetning om mundtlige Begæringer fremsendes uopholdeligt af Stationen til den efter Punkt I til
Fripasudstedelse berettigede.
I alle fornævnte Tilfælde skal Stationen paa Bagsiden
af Fripasset anføre den Hjemmel, hvormed det er udstedt,
altsaa for Eksempel:
» Udstedt ifølge Rekvisition fra N. N. «
» Udstedt ifølge Orlovsbevis fra N. N. «
3. Ethvert Fripas maa udfærdiges lydende paa en bestemt navngiven Person med Angivelse af vedkommendes
Tjenestestilling. For øvrigt maa den vedkommende i Fripasset betegnes saa nøje, om fornødent ved Fornavn eller
Tjenestenummer , at ingen Forveksling med nogen anden af
samme Navn kan finde Sted . . Fra denne Regel kan der ved
Tjenesterejser gøres Undtagelse med Bane- og Værkstedsarbejdere samt Skibsmandskab, naar et større Antal følges ad
fra en Station til en "anden. I saa Fald kan Fripasset udfærdiges saaledes:
»17 Banearbejdere«.
.. s Besætning«.
»10 Mand af Dampfærgen
o. s. v.
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: 4. - Fripasset kan kun udfærdiges for den enkelte ' Rejse ·
imellem , to bes.temt opgivne Stationer og Retur. Skal det
benyttes til Tilbagerejse, maa det i Fripasset anføres, · hvilken
Dag, eller i alt Fald hvilken seneste Dag, Tilbagerejsen skal
nnde Sted. Efter denne Dag er · Fripasset ugyldigt. . Skal det
ikke have Gyldigh~d for Returen, maa Orde'ne »og Retur«
overstreges med Blæk.
s.. Fripasset maa dateres den Dag, Rejsen skal tiltrædes, og Rejsen' kan ikke afbrydes under Vejs, medmindre
det af .Indholdet fremgaar, at Ihændehaveren har Ret til at
opholde sigpaa en eller flere Mellemstationer.
I Fripasset maa anføres, til hvilken Vognklasse ' det er
gy\<digt.
6. Fripas til' Rejser i tjenstlige Anliggender skulle paategnes » T j e n e s t e r e j s e«, hviJket ligeledes for saadanne
Fripas Vedkommende skal anføres i den under Punkt ' IO
l omhandlede Fortegnelses Anmærkningsrubrik.
7. Rettelser i Fripas rilaa i Reglen - ikke finde Sted,
men fejlskrevne Fripas skulle omskrives og indsendes som
nedenfor bestemt under Punkt IO. ' Hvis en Rettelse undtagelsesvis er nødvendig, maa denne kun foretages af v~ d '
kommende Fripasudsteder under Vedføjelse af hans Navn.
· 8. Naar et Fripas paa Grund af Togstandsningereller
lignende ikke kan benyttes til Rejse Udstedelsesdagen eller til
Tilbagerejse den Dag ., Passet angiver for Returen, kan vedkommende Station give Fripasset en Paategning om Gyldighed til det første Tog, der antages at kunne føres igennem
til BestemmeL,esstationen. Fripassets Tekst maa dog ikke
forandres, og Paategningen skal underskrives af vedkommende
Stationsbestyrer.
i' 9.
Fripas i Tilfælde af Ansættelse eller Afskedigelse
udstedes af 'd en Myndighed, der ansætter eller afskediger vedkommende (henholdsvis Generaldirektoratet og Forvaltningsafdelinge'rne). U dstedelse _af Fripas til , Sygerejser foretages
saavel 'af den almindelige Fripasudsteder (efter Reglerne i
Ordre NI', 89) som af Stationerne.
IO .
Enhver, der i Henhold til · de ovenfor givne Regler
ordinært: eller ekstraordinært har at udfærdige Fripas for ansatte, skal inden den lode i hver Maaned direkte til Revisionen indsende Fortegnelse over de af ham i den foregaaende
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Maaned udstedte Fripas, bilagt med de i Maanedens Løb
makulerede eller fejlskrevne Fripasblanketter og, med de even ~
tuelt afleverede Rekvisitioner.

Nr. 91. - (C 134, Uddrag) .
'De de ansatte eller til fast Arbejde ant.agne
ifølge de gældende Bestemmelser tillagte Familiefripas udstedes i Henhold til følgende Regler:
' .
I.
For de i Generaldirektoratet og Forvaltningsafdelin·
gernes Administration ansatte (derunder Trafikinspektører,
Bane- og Telegrafingeniører, Maskiningeniører og-inspektører
og disses Kontorpersonale) udfærd iges Familiefripassene , af
vedkommende Kontorchef, henholdsvis Trafikinspektør o , s, v. ;
for Maskinafdelingens Personale af vedkommende Maskininspektør, henholdsvis Maskiningeniør, eller for det udstationerede Personale af vedkommende Lokomotivformand og,
hvor en saadan ikke findes, af Stedets Station;
Fripas til Tjenestefolk skulle altid udstedes paa særskilt
.

Fripasblanket.
.
. '
2.
Gyldighedsfristen med Hensyn til Returrejse , fastsættes til ikke ud over 2 Maaneder.
3. Paa Anmodning kan der af Udstederen paategnes
Fripasset Tinadelse til Udstigning I Gang paa Henrejsen og
I Gang paa Tilbagerejsen paa angiven Station.
.
4. Familiefripas kunne kun udstedes ad samme Ruter,
ad hvilke der udstedes Billetter. Hvor Billetter gælde ad forskellige Ruter, skal Rutebetegnelse. paaføres Fripasset. Dog
gælder Fripas mellem København og Helsingør (Helsingborg)
og Fripas, der omfatte denne Strækning. baade ad Nordbanen
og Kystbanen uden særlig Rutebetegne lse _
_
5. Familiefripas i Tilfælde af Ansættelse eller Afskedigelse udstedes og , Tilladelse til Fribefordring af Bohave meddeles af den Myndighed, der ansætter eller afskediger den
vedkommende (henholdsvis Generaldirektoratet og vedk ommende Forvaltningsafdeling).
I Tilfælde af Forflyttelse udstedes de fornødne Fripas,
henholdsvis ordnes Friforsendelsen af den paagældendes Bohave, af den Station, hvorfra Flytningen sker.

Udstedel -e
af Familie-

fripas _
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De ~vena~førte Bestemmelser finde ikke Anvendelse pa'a
andre Slags Fnpas end de udtrykkeligt nævnte:
'
Angaaende Udfærdigelsen ,gives følgende nærmere Be~
stemmeIser :
a. ~~l l!dfær?ig~lsen benyttes særlige Fripasbøger.
.
FamllIefnpa.s I Ttlfælde af Forflyttelse, hvilke Fripas
lkk~ me?regne.s I det aarlige Antal, udfærdiges dog af den
almmdelIge Fnpasbog. Saavel paa Fripassene som paa Fri·
pasfortegnelseri gøres Vedtegning om, at de ere udstedte i
Anledning af Forflyttelse.
. Naar Tjenestefolk have erholdt Tilladelse til at rejse
h~jere Klasse end 3die, skal Datoen for Generaldirektoratets
TIlladelse anføres baade paa Fripasset og paa Fripasfortegnelsen.
b. Over de udstedte Familiefripas optages særskilte
F ort.egnelser, som skulle indsendes direkte til Revisionen den
IO. I. hver Maaned for dea foregaaende Maaned, bilagte med
de 1 _Maanedens Løb makulerede eller fejlskrevne Fripas-.
blanketter.
T.illadelse for Tjenestefolk til at køre i højere Vogn~lasse
end 3dle skulle vedlægges Fortegnelsen.
- c. Udstederen af Fripassene maa føre Kontrol med, at
det Antal af 24 Familiefripas aarligt, som er tilstaaet de ansatte til Rejse mellem hvilke som helst af Siatsbaner~es Sta·
tioner, ikke overskrides. Til Brug ved Førelsen af en saadan
J<ontrol kan i Revisionen rekvireres en Journal.
. d. Naar en ansat forflyttes, har han at tilvejebringe et
BeVIS for, hvor mange Familiefripas af den foran omhandlede
Art, han har faaet udfærdiget i den forløbne Tid af Aaret.
Dette Bevis afleveres til den, til hvem han fremtidigt har at
h.envende sig . om Fripassenes Udstedelse, og indsendes af
sldstn~vnte. til Revisionen.
Vedkommende Fripasudsteder er
berettIget tIl at nægte at udfærdige Familiefripas af den om·
handlede Art, naar et saadant Bevis ikke afleveres.

Nr. 98. (C 139).
FripasI Tilfælde, i hvilke det ikke særligt er bestemt, hvem
udstedelse. . der skal udfærdige Fripas, paahviler Udfærdigelsen Stationerne.
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99-102

~r.

99. , (C ] 55)·
.
Under erklæret Isbaadtransport finder ingen FribefordringFribefordrings;
. '
Ophør under
af rejsende eller Rejsegods Sted paa Overfarterne. Herfra Isbaadundtages dog Rigsdagsmænd, der rejse paa de dem som saa- transport.
danne tillagte Frikort; særlig Betaling maa altsaa ikke afkræves dem .

Nr. 100. (C 15 6) .
Frikort og Fripas give i Almindelighed Ret til Fri- Fribefordring:
·
f R .
d '
O c
l . d \. af Rejsegodsor
ejsego s l samme mlang som en a mm e Ig
e
b f d nng a
Billet, dog med enkelte Afvigelser. Foruden den i Ordre 99
angivne Regel maa det mærkes, at Frikort (f. Eks. skandinaviske Fribilletter) kunne berettige til større Frivægt end den
alminddige, hvorfor Frikortenes Tekst maa efterses.
Jernbanelægernes Cykler befordres indenfor det den paa·
gældende Læge underlagteDistrikt som Rejsegods uden Betaling.
Den i Lov om Statsbanernes Takster m. m. af 23 de
April 18 96 , § 14, indeholdte Bestemmelse om, at der for Indskrivning af Rejsegods skal erlægges et Indskrivningsgebyr af
IO Øre, skal ogsaa bringes til Anvendelse paa det Rejsegods,
der fordres indskrevet af rejsende, som nyde Fribefordring.

Nr. 101. Der vil kunne tilstaas det Lokomotivpersonale, Fri Forsen.F
d I f
H.
f cl . delse af for-der er udkommanderet, fn orsen e se r a j e m m e t a -e 1 skellige Gendenne Anledning nødvendige Klædningsstykker, Vadsketøj ogstande til ud.
G
d
k
d
kommanderet
FødemIdler.
De paagældende
enstan e e spe eres paa LokomotivFølgesedler, der udfærdiges af vedkommende Maskininspektør, personale.
Lokomotivmester eller Lokomotivformand, eJler paa Stationer,
hvor der ikke find~s ansat nogen af disse Embedsmænd, af
vedkommende

S~ationsbestyrer.

Nr. 102. (C 157)·
', For at lette de fra København i Retning mod Fredericia
løbende Eksprestog ved de store
. Højtidsferier, bestemmes det,
at de i private Anliggender paa F ri p a s rejsende ikke maa

Forbud mod!
aBfeEnykttelse
sprestogene 45.,

103
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47 og 61 paabenytte Eksprestogene Nr. 45 (København~Korsør). Nr. 47

,vis<e pag~ (København-Strib) samt Nr. 63 (København-Korsør) og Nr.
f or reJsenue
med .Fripas. 65 (København-Strib) eller de umiddelbart forud for disse
Tog etablerede Assistal1cetog, 'm en benvises til Befordring med
,
Tog 43 eller Tog 61 paafølgende Dage:
fra og med Tirsdag Aften før Paaske og til Skærtorsdag
Morgen inklusive,
fra og med Fredag Aften før Pinse og til Pinsemorgen
inklusive samt
fra og med den nde December om ' Aftenen tii Isle
Juledags Morgen inklusive.
Det ovennævnte Forbud gælder for alle paa Fripas
rejsende baade ansatte og ikke ansatte, og ethvert Fripas maa
derfor for paa de ovennævnte Dage at give Adgang til Rejse
med bemeldte Tog have en udtrykkelig Paategning om, at
Rejsen foretages af tjenstlige Grunde.
Enhver Overtrædelse af ovenstaaende Forbud vil være
at anføre paa T ograpp orten , hvorefter Sagen indberettes til
Generaldirektoratet.
j

, Nr. 103. (C ' I 58).
Ansattes
Naar ansatte have faaet Tjenestefrihed for \ t rejse til
Adgang til
"
Fribefordring Udlandet, kunne de erholde en AnbefalIng (OrlovsbevIs) til
paa fremm edl' Brug ved Henvendelse o m fri Rejse for deres egen Person
,Baner,
paa Udlandets Jernbaner, 1 Permissionsandragendet bør Rejseruten opgives nøjagtigt med Angivelse af de vigtigste Byer,
over hvilke vedkommende agter at rejse (f. Eks. over KielHamborg-·Berlin-Frankfurt a , M. og hjem over Køln-Ham ·
borg-Vamdrup). Særligt henledes Opmærksomheden paa" at
de prøjssiske Statsbaner ikke tilstaa Fribefordring, naar Rejs,e·
ruten ikke er opg iven.
I Almindelighed bør Begæring om fri Rejse rettes til
ved kommende Direktion , Til nær\TIere Vejledning med Hen
syn til Baner, ved hvilke bestemte Regler maa følges, bemærkes:
I S v e r i g e og N o r g e udstedes Fripas i Reglen af Stati onerne.

-
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. De prøjssiske Statsbaner. Henvendelse om Fripas
rettes Hl d e n kongelige prøjssiske JernbanedirektIon , under
hvis Forvaltning del\ Bane ligger, paa hvilken Rejsen paa·
begyndes, der da udfærdiger Fripas fo r hele den paagæl,
dende prøjssiske Statsbanestrækning ,
Forandres Rej seruten undervejs, vil Anm odning om fri
Rejse derefter være at rette til den Direktion, under hvem
den Bane henhører, fra hvilken Afvigelsen foregaar.
D og gæ lder indtil videre den Regel med Hensyn til
Rejser via Vamd rup eller Kiel, at der erholdes Fripas ved
Henvencjelse til de tyske Stationer, henholdsvis Vamdrup og ,
Kiel, mod F orevisning eller Afgivelse af et af Generaldirektoratet udfærdi get Orlovsbevis, De nævnte Stationer ere dog
kun bemyndi gede til at udstede Fripas til saadanne prøjssiske
Statsbanestrækninger , hvis Udgangspunkt er henholdsvis
Vamdrup eller K iel, og som have umiddelbar Tilslutning til
hinalilden.
Hei1Vendelser om Fripas paa urette Sted lades ubesvarede.
Med Generaldirektionen for den mecklenborgske
Statsbane er afsluttet en Overenskomst, hvorefter Fripas
for ansatte ved de danske Statsbaner ikke kunne faas ved
Henvendelse til Generaldirektionen i Schwerin eller Overgangsstationerne (altsaa heller ikke Gjedser). Derimod ville Fripa s
kunne erholdes hos Generaldirektoratet for Statsbanedriften,
der er forsynet med de fornødne Blanketter. Direkte Henvendelser' til de mecklenborgske Baner kunne ikke ventes
besvarede.
I de Orlovsbeviser , som udfærdiges af Statsbanedriften,
·ville Ruteangivelser , der angaa de mecklenborgske Baner,
ikke blive optagne.
Direktionen for Jura-Simplon Banen i Svejts tilstaar kun Fribefordring til andre Baners ansatte, naar disse
høre under dens Nabobaner eller staa ' under en Administration, med hvem den har vigtigere Forretningsforbindelse.
Som Følge heraf udstedes der ikke Orlovsbeviser for
ansatte ved Statsbanerne med Anbefaling til Frirejse paa
Jura~Simplon Banens Linier,
ligesom der ikke af Statsbanerne udfærdiges Fripas for ansatte ved den nævnte Bane
til vore Linier.

IOJ.
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De sachsiske Statsbaner udfærdige kun Fripas for
Statsbanernes ansatte i Henhold tilOrlovsbevis fra Generaldirektoratet. For uge·, dag- eller timelønnede udstede de
sachsiske Statsbaner overhovedet i k k e Fripas.
Rigsjernbanerne i Elsas-Lothringen. Henvendelse
om Fripas vil være at rette tilOvergangsstationerne ,
derimod ikke til den kejserlige Generaldirektion.
De bayerske Statsbaner.
Henvendelse om Fripas
rettes tilOvergangsstationerne, derimod ikke til den
kg!. Generaldirektion.
"
Chemin' de fer Grand central BeIge (Bryssel).
Henvendelse om Fripas rettes tilOvergangsstationerne,
derimod i k k e til Direktionen .
Med Hensyn til Opnaaelse af fri Rejse paa indenlandske
Privatbaner vil i Reglen Forevisning af Permissionsbevis paa
Overgangsstationerne være tilstrækkelig.

159 .-

f. U n d t a g e l s e s v i s mere underordnede, naar dertil maatte
findes særlig Anledning.
De, som i Henhold til foranstaaende ønske at erholde
Fribefordring , ville derom have i betimelig Tid, mindst 3
Dage forud, at indgive skriftligt Andragende til Generaldirektoratet.

Nr. lOa.

Trafikchefen for Sjælland-Falster har i en Ordre
af 18de Januar 1898 meddelt, at et tidligere udstedt Forbud
mod Medtagelse af rejsende i rene Godstog ikke gælder for
Tjenesterejser, der foretages af ansatte eller andre Personer,
der ere beskæftigede ved Statsbanerne.

Ansattes
'Befordring
med rene
Godstog.

Nr. 106. Generaldirektoratet har under

I 7de Juli 1895 medOphold
delt Maskinchefen Bemyndigelse til at give ansatte under udenfor
.
. .
OpholdsMaskinafdelingen Tilladelse til under Sygdom og Rekonvale- statIOll under
scens at tage Ophold uden for deres Opholdsstation, naar de Sygdom eller
Rekonved Lægeattest dokumentere 0mkeligheden heraf.
vale scens.

Nr. 104.

(C 159).
Ifølge Overenskomst med »Det forenede DampskibsselAnsattes S k a b « k unne lU
. d'l'd
Frihefordring
ti VI ere tiø Jgen d e ve d S tats b anerne ansa t te
med det før- til Brug for deres egen Person erholde fri Befordring med
<enede
Damp- samt l'1ge S e ls k a b ets D amps k'b"
F art paa I n dl an d et, S verige
.' Skibsselskabs
I e I
Skibe.
og Norge samt i 0resundsfart:
a. Kontorchefer, Fuldmægtige og Assistenter ved Centralbestyrelsens og Forvaltningsafdelingernes Kontorer og
lignende.
b. Baneingeniører, Maskiningeniører, Maskininspektører, Trafikinspektører, Skibsinspektøren og lignende.
c. Overbanernestre, Lokomotivmestre og Værkmestre, Lokomotivførere, Formænd og Mestre i Værkstederne og lig.
nende.
d. Stationsforstandere, Godsekspeditører og Assistenter, Tog·
førere, Pakmestre ,Overportører og lignende.
Derimod
ikke Dampskibsekspeditører og disses Personale.
e. Skibsførere, Styrmænd, Maskinmestre, Maskinister og
Maskinassistenter ved Statsbanernes Skibe eller Færger
og lignende.

Nr. 107'. (D 24).
Under 26de Marts 1898 er udstedt følgende

Lov
om

Erstat!lingsansvar for Skade ved Jernbanedrift.
Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til
Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,
Lauenborg og Oldenborg,
Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort
Samtykke stadfæstet følgende Lov:

S

I.

Den Skade paa Person, der ved Kørselen paa Statsbanerne eller i øvrigt ved Benyttelsen af disses Driftsindretninger tilføjes de rejsende eller andre, for hvem der ikke paa
Grund af Tjenesteforhold under Statsbanen gælder . særlige

Lo v om
Erst atningsansvar for
Skade ved
JernD anedrift.

10('
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Erstatningsregler, er Driften pligtig at erstatte, medmindre det
oplyses, at den skadelidende selv forsætlig eller v,e d Uagtsomhed har hidført Skaden, eller at denne ikke kunde være
afværget ved den Agtpaagivenhed og Omhu, som Jernbanedrift udkræver fra Driftsbestyrelsens og Driftsbetjeningens
Side saavel i Henseende til Driftsmaaden som i Henseende
til Materiellet.
Under samme Betingelser er Statsbanedriften pligtig at
g ive Erstatning for beskadigede eller tilintetgjorteEjendele,
for saa vidt Forskrifterne i Lov Nr. 62 af 24de April 1896
om Statsbanernes Takster m. m. Afsnit III-Vikke her
komme til Anvendelse.

§ 2.
Den tilskadekomne er berettiget til Erstatning, saavel
for Udgifter ved Skadens Behandling som for det Næ,ringstab',
han lider som Følge af Skaden i Tidsrummet, indtil Lægebehandlingen · er endt. Saafremt Skaden maa antages ogsaa
ud over dette Tidsrum at ville medføre Forringelse i hans
økonomiske Forhold, er han derhos berettiget til at faa enten
en Erstatningssum en Gang for alle eller et løbende Underholdsbidrag, livsvarigt eller for et vist Tidsrum. Fremdeles
vil der kunne tillægges den tilskadekomne en passende Godtgørelse for de Lidelser, som ere ham paaførte, saavel som for
den Ulempe, Lyde og Vansir, . der maatte flyde af den ham
tilføjede Skade.
§ 3·
Saafrcmt nogens Død forvoldes under de i § l anførte
Omstændigheder, er Statsbanedriften pligtig at afholde Udgifterne ved hans Begravelse samt at yde Erstatning til den
. afdødes Ægtefælle og Børn, derunder Stif- og Adoptivbørn,
for det Tab, de lide ved at miste deres Forsørger, fastsa~
enten til en bestemt Sum en Gang for alle eller til et løbende
Underholdsbidrag, livsvarigt eller for et vist Tidsrum.
§ 4·
Erstatningskravene blive at fremsætte af rette vedkommende for Statsbanedriftens Bestyrelse snarest muligt og
senest 3 Maaneder efter, at den Begivenhed" der forvoldte
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Skaden, er indtruffen, eller - hvis Skaden ikke er fremtraadt
straks efter denne Begivenhed ' - 3 Maaneder efter, at den
tilskadekomne er kommen til Erkendelse af Skaden. Retssag
kan først anlægges, naarenten Kravet afvises af nævnte
Bestyrelse, eller der ikke inden 3 Maaneder efter Kravets
Fremsættelse opnaas Overenskomst om Erstatningen. Kravet
forældes, hvis Paatale ikke er sket inden 2 Aar efter at
Skaden er indtraadt.

§ 5·
Statsbanedriftens Erstatningsansvar med Hensyn til Tab
af eller Skade paa Rejsegods og andet til Befordring modtaget
Gods samt levende Dyr afgøres efter de derom i Lov Nr. 62
af 24de April 1896 om Statsbanernes Takster m. m. Afsnit
III-V indeholdte Forskrifter.
§ 6.
F oranstaaende Bestemmelser finde tilsvarende Anvendelse
paa private Jernbaner, saaledes at paagældende private Bane
ved Bestemmelsernes Anvendelse tr æder i Statsbanernes Sted,
hvilket ogsaa gælder de Jernbaneanlæg, paa hvilke der allerede
er givet Koncession.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Gi~et

paa Amalienborg, den 26de Marts 1898.

Under vor Kongelige Haand og Seg1.
Christian R.
(L. S.)
Bardenfleth.

Nr. IOS.

(D 119).
L For Bane- og Tel egr affor m æ n d, L okom otivfyrbødere, Depotarbejdere, Trafik-Elever, Stationskarle, Stationsbude, Brokarle, Matroser og Skibsfyrbødere skal der fremtidigt i de 3 første Aar efter vedkommendes Ansættelse som saadanne udfærdiges og indsendes
Konduiteliste en Gang om Aaret.
JJ

K

d't
on Ul elister for

dnyansactte i
e 3 ørste
Aar efter
Ansættelsen.
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Denne Regel beholder sin Gyldighed, selv . om vedkommende inden de 3 Aars Udløb forfremmes til en anden
Stilling ved den praktiske Driftstjeneste . saasom naar Eleve.n
forfremmes til Trafik-Assistent, Stationskarlen til Portør eller
Konduktør.
Lig~ledes skal Konduiteliste i de 3 første Aar efter Ansættelsen udfærdiges for saadanne nyansatte af 6te- IOde
almindelige Lønningsklasse , der ikke forrette Tjeneste
Generaldirektoratets eller Afdelingernes K o n t o r e r, og som
ikke ere overgaaede til den paagældende Stilling fra en anden
Stilling ved Statsbanerne, i hvilken de vare udnævnte af
Generaldirektoratet.
2. Konduitelisten udfæ rdiges første Gang for TrafikElever, naar de underkastes den foreløbige Prøve, og for Stationskarle, naar de underkastes Portørprøven. F or de øvrige
i Punkt I omhandlede Funktionærer udfæ rdiges den første
Konduiteliste ved Udgangen af det Kalenderaar, hvori paagældende blev ansat, saafremt Ansættelsen fandt Sted den
Iste Juli eller tidligere paa Aaret, ellers ved Udgangen af
·d et næste Kalenderaar.
2den og 3die Konduiteliste udfærdiges henholdsvis 1 og
2 Aar efter første.
3.

Konduitelisterne udfyldes:

a) for B;lOe og Telegrafformænd samt Brokarle under Baneafdelingen: af vedkommende Overbane- eller Telegrafmester.
b) for Lokomotivfyrbødere og
kommende Maskininspektør.

Depotarbejdere :

af

ved -

c) for Trafik-Elever (Assistenter), Stationskarle (Portører) og
Stationsbude : af vedkommende Stationsforstander · eller
Ekspedient ; for de und er en Godsekspeditør tj enstgørende
dog af denne, og for de paa et K ontor tjenstgørend e af
vedkommende K ontorchef eller Trafik inspektør. Er en
Stationskarl inden de 3 Aars Udløb overgaaet til T ogtjenesten, udfyld~s Listen åf vedkommende Trafikinspektør.
(F or København H.-Station gæ lde særlige
Regler) .
d) for Matroser og Skibsfyrbødere samt Brokade under
Søfartsafdelingen : af vedkommende Skibsfører.

(
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e) for andre: af den foresatte, som vedkommende Afdelingschef dertil bestemmer.
4. Har en ansat ikke gjort Tjeneste i 3 Maaneder under
sin nuværende foresatte, og denne derfor mener ikke at have
tilstrækkeligt Kendskab til ham, bestemmer Afdelingschefen,
hvem der skal udfylde Konduitelisten, eller anmoder eventuelt
d en Afdeling. hvorunder den paagældende hidtil maatte have
g jort Tjeneste, om at besørge Listen udfyldt.
S. Det nærmere med Hensyn til Listernes Udfyldning
fremgaar i Almindelighed af Skemaerne. Dog bemærkes, at
Rubrikken »Ydre « i de ældre Skemaer ikke fremtidigt vil
v ære at udfy lde. Endvidere maa det, naar der i Rubrikken
»Skikket til Avancement « gives Betegnelsen 1 eller 4,
stedse nøje paases, at Brugen af disse Tal særskilt begrundes
under specificeret Angivelse af de Omstændigheder, der ha ve
ført til Bedømmelsen.
6. Konduitelisten fremsendes, saasnart den er udfyldt, i
forseglet Brev til den næ rmeste højere foresatte, der sender
den videre , ligeledes under Forsegling . med de
Bemærkninger, som han finder Anledning til at tilføje, og
saadan fremdeles . Afdelingen oversender Listen til Sekretariatet.
7. Afdelingscheferne drage Omsorg for nærværende
O rdres Overholdelse og Gennemførelse.
8. Ordren kommer til Anvendelse ikke blot ved fremtidige Nyansættelser, men ogsaa paa dem af de i Pun~t l
o mhandlede, allerede a nsatte Funktionærer, der endnu ikke
have væ ret ansatte i de paagældende Stillinger mindst 2 Aar
efter det Tidspunkt , da den første Konduiteliste vilde have
været at udfæ rdi ge for dem efter Reglerne i Punkt 2.
9 . Ligesom hidtil vil der med visse Mellemrum være
a t udfærdige K onduiteli ster for Personalet i Almindelig~ed.
Herom vil hver Gang forn øden Bekendtgørelse udgaa . Lige·
ledes har det sit Forblivende ved de hidtil g ældende Regler
o m Konduitelisters Udfæ rdi gelse i visse Tilfælde ved F or·
:flytteiser m. v.

-
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frem«) for Tog; der skulle standse for at optage rejsende,
eller til Signal Nr. 25 (»Hold udenfor «), naar et Tog af andre
Grunde skal standses.
Tog, der efter Køreplanen kunne standse ved Holdepladser eller Billetsalgsteder , skulle sagtne deres Fart, indtil
de faa Signalet i Sigte, for derpaa efter Omstændighederne at
standse paa rette Sted eller genoptage Farten til Forbikørsel.

III. Signaler og deres Anvendelse.
Nr. 109. (C r6r).
Signalisering
. Pa d B'll t l t d *)
tra Billetsalg- .
a e. l e sa gs e er' og Holdepladser, h vor i n t e t
skder og S I d e s p o r f I n d e s, gives følgende Signaler fra de derværende
Holdepladser SignaIa ppara ter:
uden SIdespor.
r. For Tog, som efter Køreplanen ikke skulle standse,
vises om Dagen Signal Nr. 23 (»Kør igennem«),
i Mørke intet Lys.
2. For Tog, som efter Køreplanen kunne standse,
a. naar der er rejsende at optage,
vises om Dagen og i Mørke Signal Nr. 24 (»Kør
frem «), hvilket Signal altsaa betyder, at Toget skal
standse ved Holdepladsen eller Billetsalgstedet af
Hensyn til Trafikken,
b. naar der intet er at optage,
vises om Dagen og i Mørke Signal Nr. 23 (JKør
igennem «).
3· Naar der fra et Billetsalgsted eller en Holdeplads skal
si~naliseres »Fare « for et Tog, da sker det ved Hjælp af
SIgnal Nr. 25 (» Hold udenfor«). I Forbindelse med dette
Signal bør dog Billetsælgeren eller Ekspedienten tillige
anvende Haandsignal Nr. 22 (»Fare«).
S~gnalapparatets Normalstilling er Signal Nr. 23
(,Kør Igennem«) - som dog ikke gives med Lygtesignal
undtagen for saadanne Tog, der efter Køreplanen k u n n e
holde - ; dette Signal forandres altsaa til Signal Nr. 24 (,Kør
*)

Dog Ikke ved Nyskole og Gjedesby.

Nr. 110. (D 59).
De i Tillæget til almindeligt Signalreglement, Afsnit III B, E kstrat~g paa
.
Strækmngerne
omhandlede Ekstratog paa Strækmngerne København H. KøbenKlampenborg , Hellerup-Holte og København H.-Roskilde, havn H..
Klampenborg
for hvilke Signalerne Nr. 47 og 48 bortfalde, vIlle med HellerupHensyn til Toghastighed være at betragte som almindeligeHolte, København HRoskilde.
signaliserede Ekstratog.
Nr. 111. (C r65) .
Det bør paases, at tændte Lygter, der henstilles eller
bæres uden at skulle tjene som Signal, vende Lyset
saaledes, at de ikke fejlagtigt kunne opfattes som saadant og
vildlede de rangerende.

Behandling
af tændte
Lygter, der
ikke skulle
tjene som
SIgnal.

Nr. 112. I Anledning af, at den Opfattelse af Signal Nr. 49A
snvenldeNlse af
Igna r. 49
»Ekstratog vil passere næste Dag « er gjort gældende, at dette »Ekstratog
Signal ikke kan anvendes paa T og efter Kl. 12 N at til vil passere
.
næste Dag«.
Signalisering af Ekstratog, der skulle løbe mellem Kl. 5 Fm.
og det første efter dette Klokkeslet følgende Plantog i samme
Døgn, meddeles herved, at Signalet skal anvendes i Overensstemmelse med Ordlyden i Forklaririgen til Signalet, saaledes
at man ved Anvendelse af Signal Nr. 49 paa Tog, der løbe
efter KJ. r 2 N at, signaliserer et Ekstratog, som vil passere
samme Døgn efter Kl. 5 Fm., men før første Plantog.

Nr. 113. Bestemmelserne i Signalreglementet om Afgivelse af Afgangssignal
.
.
StationsAfgangssIgnal
med StatIOnsklokken
, S'Igna l N r. 19, sk a l rIOr- med
klokken.

114-- 116
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staas saaledes, at Antal af Slag paa Stationsklokken retter sig
efter Numrene paa de paa Stationen samtidig tilstedeværende Tog, saa at det sid~t afgaaende Tog under all~
Otns~ændigheder kun erholder eet Slag som Afgangssignal.

Uregle- Nr. 114. Ureglementerede Signaler af hvilken som helst Art
mentered e
Signaler maa maa hverken benyttes eller respekteres.
ikke anvendes.

af
un d er 29 cl e N ovem b er I 897 har Trafikchefen ,for Belysning
Sporsk 1fter.
'
Sjælland-Falster udstedt følgende Ordre :
Under Toggang skulle samtlige Lygter i de til paagælderlde 'fogvej hørende SporskiftesignaJer og Sporskiftevisere
være tændte uden Hensyn til, om Sporskiftet er mod- eller
medgaaende.
Sporskifter, som ere beliggende uden for Togvejene, og sbm ere til at belyse, skulle være belyste, naar de

-.r '
.l~r.

'11''••
"'

T, T

benyttes.
under 2den No- Haandsignaler
Trafikchefen for Jylland-Fyn har
ved offentlIge
Overkørsler.
vember 1897 udstedt følgende Ordre:
Fra: offentlige Overkørsler, som ligge indenfor Stationsmærkerne, og som bevogtes direkte ved Stationens F oranstaltning - altsaa hvor Trafikafdelingen har en Mand posteret til
Overkørslens Bevo~tning - skal der vises Haandsignal (Signal
Nr. 5-7) ,
-

Nr. llS.

/

Nr. IlS. (D 126).
SIgnaler
Efter at et T og er afgaaet fra en Station og straks
mellem Tog'
og Lokomo tiv_efter, at det har passeret yderste Sporskifte paa den paagælperson al~t veddende Station, skal Togbetjenten i bageste Vogn ved Haand.
'
Togs Atgang .
fra en Station. sIgnal Nr. 67 til Fyrbøderen paa Lokomotivet tilkendeg ive,
.
at hele Toget medføres.
Er Toget derimod sprængt, g iver Togbetjenten i den
bageste Del af Toget Signal Nr. 69 til Fyrbøderen .
Fyrbøderen skal ved om Dagen at udstrække den en e
Arm vandret og i Mørke ved at vise et hvidt Lys tilkend egive for Togbetjenten, at Signalet er forstaaet.
Lokomotivføreren skal paase, at de anførte Signaler ud veksles mellem Togbetjenten og Fyrbøderen. Udebliver Sig nalet fra Togbetjenten, vækkes dennes Opmærksomhed ved
et kort Stød i Dampfl.øjten.
De anførte Bestemmelser finde ikke Anvendelse ved
Tog, der helt igennem bremses med automatisk Vakuum:
bremse.
MastesignaletsNr.' 116. Dobbelte Haandsignaler, der anvendes ved Maste·
Erstatning
.
I e t s U tjenst
'
d ygtlg
. h ed, k unne kun erstatte et ubrugeli gt
med
dobbel te sIgna
Haand- Mastesignal. De dobbelte Haandsignaler kunne derimod ikke
signaler, ophæve et Signal, der vises fra den utjenstdygtige Mast.
Endvidere henledes Opmæ rksomhede'n paa, at naar en
efter Signalreglernentets Bestemmelser utydelig Signalg ivning
mod et kommende Tog kan medføre Fare for Sikkerheden ,
vil Toget være at standse og derefter lede ind efter R eglerne
for Ran perbevægelser.

-.r

.l~r.

119 • Paa Københavns Station findes ved Indkørselen Signd
sten
ve alm1ad
n-

fra Havnebanen I Signalmast med en almindelig Signalarm kørselen fra
.
Københavns
samt en Hjælpearm .
Havnebane.
For Betjeningen af denne Mast, hvorfra der kan gives
følgende Signaler for indkørende Tog:
L
Hold udenfor (tillige Normalstillingen),
2, Kør frem og
3. Kør frem med særlig Forsigtighed,
, fastsættes følgende almindelige Regler:
Signal N r, I vises:
a. naa r et Tog eller en Maskine skal afgaa fra Stationen
t i I H a v n e ,n og da ca . 5 Minutter før Afgangen;
b, naar rangerende eller ankommende Tog gaa ind paa
Godsbanegaarden eller Maskinsporet og derved belemre
Havnebanens Spor ;
c. naar der ikke er Maskiner i Havnen, og der som Følge
heraf ikke kan ventes T og derfra.
Naar dette Signal vises, maa som Regel intet Tog eller
Maskine afg aa fr a Havnen til Stationen, Er det nødven d i g t at køre imod Stationen, skal Bevægelsen foretages
med fornøden Forsigtighed og med den Mulighed for øje, at
der kan blive afsendt en Maskine eller et Tog fra Stationen.

120
Saa længe ' Signal N r. I vises, maa intet Tog eller Maskine
passere Vesterbrugade , men skal blive holdende Syd for
denne Passage.
Signal Nr. 2 vises, naar Havnebanetog kan modtages,
og det kan ventes at blive . ført over Vesterbrogade uden
Standsning.
Signal Nr. 3 vises, naar kun en enkelt Maskine eller et
kortere Tog kan modtages. I dette Tilfælde maa Toget være
forberedt paa at standse paa den anden Side af Vesterbrogade .

Nr. 120. Fra Blokposten i Station 230 paa den sjællandske
Vestbane maa der ikke vises Signalet ,Fri Bane« for østfra
Stat~on 23 0 kommende Tog, saalænge et vestfra kommende Tog holder
paa Sjællandsk
Vestbane. paa Stoppepladsen ved Vridsløselille for at optage rejsende.

IV. Den ffi Bane.

Signal -Fri
Bane« fra
Blokposten i

Nr. 121. (C 169).
I Stedet for de i Politireglementets § 2 foreskrevne Bestemmeiser med Hensyn til det fri Rum for Togene ville
følgende Bestemmelser være at efterkomme:
J.

Paa den fri Bane maa der i en Højde af indtil ' 2 ' 5/1
(760 mim) over Skinnetop ikke findes nogen Genstand
nærmere Banesporets Midte end 5' 3 1/s/l (r6so mim) og
i en Højde af 2' 5/1 (760 mim) indtil ro' (3140 mim) ikke
nærmere end 6' 6/1 (2040 m/m) , hvorhos Rummet over
Sporet skal væl'e frit i en Højde af mindst l S' 3 1/2/1
(4 800 mim) '

2.

Paa Banegaarde maa der ved
a. Hoved- og Omløbsspor i en Højde af indtil
3' 6 /1 (r roO mim) ikke findes nogen Genstand nærmere Spormidten end S' 3 1/s/l (r650 mim) og i en
Højde af 3' 6/1 (1100 mim) indtil 9' 8 5/ s /l (3°50 lU/m)
ikke nærmere end 6' 4 1/2 (2000 m/m) , hvorhos
Rummet over disse Spor skal være frit i en Højde
af mindst 15 ' 3 1/2/1 (4800 mim)'
li

b . Læssespor o. des!. ikke findes nogen Genstand
nærmere Spormidten end S' 3 1/8/1 (1650 mim). hvorhos
Rummet over disse Spor skal være frit i en Højde
af mindst IS ' 3 1/2/1 (4800 mim),

Frit Rum
for Togene.
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c . de Dele af Sporene, der ligge umiddelbart op ad
Varehusporte eller Ramper, paa den mod Varehuset
eller Rampen vendende Side i en Højde fra 3 ~ 3"
(1020 mIm) til JO ' 6 1/ 4
(3300 w/m) over Skinnetop
. ikke findes nogen Genstand nærmere Sporets Midte
end 6' 8 1/ 4 (2100 w/m) med Undtagelse af selve de
bevægelige Porte (denne Bestemmelse gælder dog
kun ved Nybygninger eller ved Forandringer af
bestaaende Anlæg).
Hv or Sporet har Sidehældning (Overhøjning. Kant),
maales Afstandene fra en i Sporrnidten oprejst Stok, der staar
vinkelret paa Sidehældningen (saa at altsaa Stokken hælder
med Sporet) .
Afvigelser fra foranstaaende Angivelser maa kun finde
Sted efter særlig Tilladelse eller Befaling fra Baneformændenes
foresatte, der ere bemyndigede til at tilstede saadanne Af
vigeiser, som ikke ere i Strid med de paa modstaaende Side
anførte Tegninger af Profilerne for det fri Rum.
Det bemærkes, ilt ved Hoved- og Omløbsspor forstaas
Spor, som befares af eller kunne ventes befarede af Plantog
og planmæssige Ekstratog.
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Nr. 122.

(C

J 70) .

Lokomotiv· og Togpersonalet advares mod under Kørslen
at hælde sig for langt ud fra Toget, idet Personalet derved
udsæ tter sig for at blive ramt af Genstande eller faste Bygningsværker langs Banen; selvom disse ikke ere anbragte saa
næ r ved Sporet som till adeli g t i Henhold · til Politireglementets
§ 2. Ligeledes advares Personalet imod at aabne Vogndøre
undervejs paa Steder, hvor Afstanden mellem Vognene og
andre Genstande paa Banen og Stationerne, f. Eks. Vandkraner og deslige, er saa indskrænket, at Personalet eller
Materiellet derved udsæ ttes for Fare og Beskadigelse.

Advarsel tiE
Lokomotivog Togpe·rsonalet.

~

'"
....,
~

"O

"~
::l

P

Nr. 123.

(C 171).
Naar et Sporafløb har fund et Sted, skal der gives fornøden telegrafisk Underretning til Trafik-, Maskin· og Bane·
afdelingen, og denne sidste Afdelin g har da hurtigst mulig t at

Efte rsyn af
Ma teriel og:
Spor eft er
Sporaftøb ..
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lade Sporet paa Afløbsstedet undersøge og eventuelt istandsætte. Med HensYlil til Undersøgelsen af de Køretøjer, der
have været af SporeIt, henvises til Ordre Nr. 168, Punkt IO .

(C 173).
Opmærksomheden henledes paa følgende i Politiloven
indeholdte Bestemmelse:
d J b
»Det er for samtlige under Statsdrift væren e ern aners
og tilhørende Søruters Vedkommende forbudt alle og enhver undtagen dem, der høre til Statsbanedriftens Personale, eller
som i Embeds eller Bestillings Medfør dertil ere berettigede,
eller som dertil have Statsbanestyreisens Tilladelse - at betræde eller færdes paa Banen med tilhørende Skraaninger,
Dæmninger, Grøfter, Broer og andre Anlæg uden for de over
Banen førende Overkørsler og Overgange, saavel som at
færdes paa Stationer~e, Færgerne og Skibene uden for de
for Publikum i Almindelighed eller betingelsesvis aabnede
Lokaliteter eller inden for disse sidste, naar ikke de for Adganaen stillede Betingelser ere opfyldte.«
I:> Det
paalægges 'derfor vedkomm~nde Jernbanefunktionærer at bortvise fra Banens Terrain enhver, der ikke ved
fornødent Legitimationskort kan godtgøre at have erholdt
Generaldirektørens udtrykkelige Tilladelse til at fæ rdes paa
den paagældende Banestrækning, samt at affordre ham den
for uberetti get Færdsel paa Banen foreskrevne Bøde.
til at færdes paa Banen uden fornævnte
Berettiaede
lO>
Legitimationskort ere alene:
Nr. 124.

lFærdsel paa
Banens
Terrain.

Generaldirektøren, de Kommitterede, Bane- og Maskinchefen

J.

I
l

for samtlige Statsbaner;

Trafikcheferne, Bane-, Telegraf. og! hver paa den under
Maskiningeniørerne;
Maskinog hans EmbedsvirkTrafikinspektørerne samt Overbane- somhed henhørende
og Telegrafmestrene
Banestrækning;
Statsbanefunktionærer i ' Uniform;
3. Bane-, Telegraf- og Signajformæ nd, Banevogtere, Banearbejdere, Led- o~ Signal vogtere samt Led - og Signalvogtersker, naar de legitimere sig ved Uniformshue eller
Politiskilt ;

2,

;
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4· Ekstraarbejdere, der arbejde paa Banen eller begive sig
til Arbejde paa denne og derhos ere kenote af Bane politiet som saadanne, dog at de skulle følge de Anvisninger med Hensyn til Færdsel paa Banen, som gives
dem af vedkommende Jernbanefunktionær ;
5· De bevægelige Postkontorers Personale og. Funktionærerne ved de faste ved Banelinierne beliggende Posthuse
under Udførelsen af deres Tjeneste eller i Anledning af
samme, og Politi-, Forst- og Toldfunktionærer samt
militære Personer i Overensstemmelse med Ordrerne
Nr. 295 og 300.
Banechefen, Baneingeniørerne og Telegrafi nge niørerne
ere bemyndigede ti l hver for sit Distrikts Vedkommende at
meddele Land inspektører, Entreprenører, Haandværkere og
andre, der skulle udføre Arbejder paa Statsbanernes Grund ,
samt Lejere af Statsbanernes Arealer fO f'hødent Legitimationskort for, at de have Tilladelse til at passere de Banestrækninger, som de maa færdes ad for at komme til og fra de
respektive Arbejdssteder.
For saa vidt Tilladelsen tillige maa gives til Arbejdere,
vil Legitimationskortet, naar Omstændighederne tillade det,
kunne indskræ'nkes til at lyde paa Lederen af Arbejdet og
Antallet af Arbejderne, som ledsage ham.
Enhver ovenfor under I, 2 og 3 nævnt, samt enhver
med Legitimationskort forsynet Jernbanefunktionæ r har Ret
til i Tjenestens Medfør at indføre fremmede uden Legitimation paa Banens Grund. Banepolitiet er dog berettiget til
at fordre oplyst, i hvilke Øjemed de fremmedes Færdsel paa
Banen finder Sted for derom eventuelt at kunne give Indberetning til dets foresatte.
Af Hensyn til den Fare, der er forbunden med Passagen Forbud mod
over København Stationsplads, ændres de ovenfor for Færdsel F<ærdsel paa
1 ø b enh avn
paa Banens Terrain gældende Regler saaledes:
Stationsplads ..
Det forbydes herved alle, hvis Gerning ikke nødvendigg ø r, at de skulle passere over eller opholde sig paa København Stationsplads , at færdes paa Steder, der ikke ere tilgængelige for Publikum. Forbudet omfatter som Følge heraf
ogsaa samtlige ansatte, hvad enten de ere iførte Uniform eller
ikke, som kun benytte Vejen over Stationspladsen for at be-
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give sig til og fra deres Arbejdssteder, Bopæle o. lign., ligesom de ansattes Familier.
København Stations Personale er forpligtet til at udvise
e n h v e r, der ikke har J ernbanetjenstforretninger paa Pladsen,
eller legitimerer sig ved et af Indenrigsministeriet eller Generaldirektoratet udfærdiget Adgangskort eller ved et af Banechefen ,
vedkommende Baneingeniør eller Telegrafingeniør i Henhold
til ovenstaaende udstedt Legitimation skort.
Denne Ordre berører dog ikke de Rettigheder, der i
Henhold til Pkt. 5 ovenfor og Ordrerne Nr. 295 og 300 er.e
indrømmede Funktionærer af Militæretaten, Øvrighedsperson er
og Politi·, Told-, Forst- og Postvæsenet.

Nr. 125.

(C I76) . .
Pasning og
De paa den fri Bane (::> : uden for Grænserne af StaBetjening af .
H OId ep l
) værende SIdespor
Sidespor paa tIoner og
adser
deles I. 2 Kate·den fri Bane. gorier:
1. Sidespor for Baneafdelingen (Ballast- eller Arbejdsspor), og
.
2. private Sidespor (hvorunder de paa Sjælland anlagte
militære Spor, hvad enten disse benyttes af Ekstratog
alene eller tillige af ordinære Tog) .
Det paahviler Baneafdelingen paa sædvanlig Maade at
paase, at Sidesporene af begge Kategorier med samtlige dertil
hørende Apparater og Anlæg til enhver Tid ere i brugbar
Stand.

I.
:Sporski~ter pa [l
den fn Ban e
,til Ballast- og af

-
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<l,nbringes, samt Hensigten dermed og det Tidsrum, i hvilket
det antages at ville · blive liggende. Om senere Optagelse skal
udgaa Meddelelse paa lignende Maade.
Saa længe et Sporskifte er til Stede i den fri Bane,skai
det for ethvert passerende Tog bevogtes, og skal der derfra
gives Signal enten »Fri Bane«, »Banen er i Orden« (Sporskiftet aflaaset til frit Hovedspor) eller »Fare « , )Holdt«_
Disse Signaler gives enten ved Hjælp af Vinger fra en Mast
(med tilhørende Lygte i Mørke) eller ved Haandsignal af
Sporskiftevagten . Mastesignalet for Tog, der køre mod Sporskiftet, sættes i Afhængighedsforhold til Sporskiftets Stilling.
Bevogtningen maa kun betros en fast ansat Banefunktionær
(Baneformand, Banevogter, Ledvogter eller Banearbejder).
Ethvert Sporskifte til Ballast- og Arbejdsspor paa den
fri Bane skal uden for den Tidsperiode , hvori det benyttes,
foruden at være aflaaset til frit Hoved~or. tillige fastspigres
og desuden forsynes med en Skruebolt, som trækker Tungen
fast imod Sidesk!nnen.
I den Periode, saadant Spor benyttes, skal Sporskiftet
altid holdes aflaaset til frit Hovedspor, undtageR naar det
aabnes for at tilstede et Arbejdstog Gennemgang til eller fra
Sidesporet , hvorefter det straks igen aflaases til frit Hovedspor) og derhos af Vogteren holdes fast ved ethvert Togs
Passage. Efter endt Dagsarbejde anbringes atter Skruebolten,
som holder Tungen fast til Sideskinnen.
Nøglen til foran omtalte Sporskiftes Laas opbevares af
F ormanden for den Strækning, hvor vedkommende Sidespor
er beliggende, men han tør kun benytte den med Overbane·
mesterens eller Baneingeniørens for hver enkelt Arbejdsperiod e
givne Tilladelse.

Sidespor for Baneafdelingen (Ballast- eller Arbejdsspor).

Følgende Regler gælde for Anbringelsen og Benyttelsen
.
.
Sporskifter paa den fn Bane til Ballast· eller Arbejdsspor
Arb ejdsspor. (ikke private Sidespor):
Intet herhen hørende S porskifte maa anbringes p aa den
fri Bane ::>: uden for Stationens IGrænser, uden at der forud
gives Meddelelse derom til Maskinafdelingen og vedkommende
Trafikafdeling , der uden Ophold ville have at give fornøden
Underretning til alle vedkommende underordnede. I Meddelelsen opgives nøjagtigt det Sted paa Banen, hvor Sporskiftet

2.

Private Sidespor.

Pasningen og Betjeningen af private Sidespor paahviler
Trafikafdelingen , der har at indsætte den dertil fornødne Op·
synsmand. Denne kan vælges efter Anvisning af Sidesporets
Ejer, men i saa Fald skal han i Henseende til de ham paa·
hvilende Forretninger ved Jernbanen . betragtes som fast ansat
Banefunktionær og ed fæstes som saadan.

Sporskifter
paa den fri
Bane til
private
Sidespor.
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H vad enten Opsynsmanden ' er anvist af Side-;porets Ejer,"
eller er valgt blandt Baneafdelingens eller Trafikafdelingens
faste Personale, vil sidstnævnte Afdeling have at forsyne ham'
med de fornødne Instrukser, navnlig i Henseende til Sikkerhedstjeneste og T ogekspeditionsforhold , samt at kontrollere
hans Tjenestes Udførelse paa lignende Maade som paa Stationerne,
Togstandsning ved private Sidespor medfører ikke Nødvendighed for, at det standsende Tog skal føres som Arbejds-'
tog, men Nabostationerne anses som Blokposter, saaledes at
et efterfølgende Tog først kan indlades paa den paagældende
Strækning, naar det Tog, der standsede ved Sidesporet, er
meldt ankommet til næste Station,
Opsynsmanden ved private Sidespor er ansvarlig for,
naar Sidesporet ikke benyttes, at Sporskifterne ere aflaasede
til frit Hovedspor, samt at de bevægelige · Stoppere ere aflaasede. Laasene maa kun fratages, naar Vogne skulle sættes
ind paa eller tages ud fra Sidesporet; saa snart dette er sket,
skal Aflaasning af Stoppere og Sporskifterne til frit Hovedspor uopholdelig finde Sted .
Opsynsmanden skal hver Gang, et Tog skal passere:
Sidesporet, hvad enten det skal holde derved eller ikke, betimelig forinden Togets Ankomst efterse Sporskifterne i Hovedsporet for at overbevise sig om, at de ere i Orden : samt at
de ere stillede og aflaasede til frit Hovedspor.
Han skal
derhos sørge for, at de ved Sporskifterne anbragte Signaler
med tilhørende Lygter ere i Orden, samt at de sidste ere
tændte i Mørke.
Opsynsmanden er ansvarlig for, at de rette Signaler
gives for Togene i Overensstemmelse med Signalreglementet,
hvorhos han personlig, saafremt de i Hovedsporet værende
Sporskifter ikke ere aflaasede fra et Central apparat , skal betjene det for Toget modgaaende Sporskifte samt derfra give
Haandsignalet »Fri Bane«.
V ognene skulle paa Sidesporet hensættes saaledes, at
Hovedsporet er frit :>: at Vognene staa inden for de anbragte
Frispormærker; Vognene skulle være bremsede eller afstoppede, naar de henstaa paa Sidesporet.
Ejeren af Sidesporet maa selv sørge for fornøden Ar-

-
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bejdskraft til uopholdelig at faa Vogne fra Toget ind paa
Sidesporet og omvendt, saafremt dette ikke sker ved Hjælp
af Lokomotivet (j fr . Ordre Nr. 147, Punkt I I).
Naar Sidesporet i længere Tid ikke skal benyttes, kan
,Bevogtningen og Signaliseringen bortfalde, men Sporskifterne
skulle da være aflaasede til frit Hovedspor, fastspigrede og
forsynede med Skruebolt, hvormed Tungen er trukken fast
mod Sideskinnen. Sporskiftetrækkene og Signalapparaterne
ville være at borttage, hvorhos Lokomotiv- og Togpersonalet
vil være at meddele fornøden Underretning om, at Bevogtning
og Signaliseringen ved Sporskiftet bortfalder.

Nr. 126. Bestemmelsen i Ordre 125, I, 3die Stykke, er ved Signalgi vning
Ordre fra Banechefen ændr~t saaledes, at derved samtlige de vfedd 1Bane"
a e mge ns
for Baneafdelmgen anlagte SIdespor (Ballast- eller Arbejdsspor) Sidespor p aa
paa den frie Bane afgives saavel Signal fra en Signalmastc1 en frie Bane,
som Haandsignal. Sidstnæ vnte Signal kan dog bortfalde, naar
der ved Sidesporet er indrettet Sikringsanlæg.
_

(C 177).
For at gøre det muligt at lade T og, saavel til og Sporskiftefra Vestbanen som til og fra Nordvestbanen, passere paa det forbindelsen
.
mellem Vestene e 11 er andet a f de 2 Spor, som paa Stræ kntngen mellem og NordvestRoskilde Station og Station 66 af Vestbanen ligge jævnsides banens Spo r
·
d en, er d
.
ve d Vogte rhns
h man
er 'I N æ rh eden a f Banevogterhus N r. 22 Imellem
Nr. 22 ved
Stationerne 641s5 og 65/ 66 indlagt en Sporskifteforbindelse Roskilde .
mellem begge Spor. I Vestbanens Spor vende Forbindelsens
Tunger imod Vest, i Nordvestbanens Spor imod 0st, saaledes
at Tog til eller fra Vestbanen , der paa Stræ kningen mellem
Roskilde Station og St. 6 5/ 66 skulle køre paa Nbrdvestbanen s
Spor, kunne passere uden Rebroussement, medens Nordvestbanens Tog ikke kunne benytte Vestbanens Spor mellem
Roskilde og St. 6 5/ 66 uden Rebroussement.
Begge Sporskifter ere forsynede med Sporskiftevisere.
I Banevogterhuset Nr. 22 kan der i den ene Lejlighed
det større Værelse opsættes et Morses Skriveapparat med
Nr. 127'.
I.

12
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Tilbehør i Forbindelse med Nordvestbanens Ledning, og
Lejligheden er ved Trafikafdelingens Foranstaltning forsynet
med det fornødne Inventar til midlertidig Afbenyttelse for ' en
Assistent. Lejligheden skal holdes aftaaset, naar deri ikke
benyttes.
2.
Under sædvanlige Forhold skulle de nævnte
Sporskifter være stillede til fri Passage i Hovedsporene , af
laasede og fastnaglede. Banevogteren, der bor i Hus Nr.
22, skal føre et stadigt Tilsyn med Sporski fterne og straks
gøre Anmeldelse for Baneformanden , om nogen Fejl skulde
vise sig ved disse .
Saavel Roskilde Station som Baneformanden skulle være
forsynede med Nøgler til Lejligheden og til Sporskifterne.
Baneformanden skal jævnlig efterse Sporskifterne og udlufte
Lejligheden.
3.
Under ekstraordinære Forhold, naar et af
Sporene mellem Roskilde Station og Hus Nr. '22 maatte være
ufarbart, skulle de i det foregaaende omhandlede Sporskifter
tages i Brug efter forudgaaende Ordre fra vedkommende
Trafikinspektør, og har denne herom at underrette Trafik
chefen, Banechefen, Baneingeniøren og Maskininspektøren. I
saa Fald skal en Assistent af Trafikinspektøren ansættes til
midlertidig Tjeneste i Hus Nr. 22, Telegrafappar?tet skal
sættes i Forbindelse med Linien og Sporskifternes Fornagling
fjernes ved Baneformandens Foranstaltning. For Sporskifternes
Benyttelse skulle derhos følgende ufravigelige Regler være
gældende:
a. Assistenten i Hus Nr. 22 skal pr. Telegraf underrette
Roskilde og Lejre Stationer, samt igennem Roskilde
Station Viby, Borup og Ringsted Stationer om, at alt
er i Orden til de nævnte Sporskifters Benyttelse, og
disse Stationer skulle derefter give de paagældende Tog
fornøden Underretning.
b. Hus Nr. 22 betragtes herefter som Station, og ethvert
Tog skal føres paa særlig Togordre mellem Hus Nr. 22
og den nærmeste $t~tion, hvor Toget planmæssigt holder.
c. Samtlige Telegrammer angaaende Sporskifternes Benyttelse til Passage af Tog skulle nedskrives og kollatio·
neres.
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d. Ethvert Tog, der skal passere Sporskifterne, skal standse
foran det paagældende Stationsmærke.
e. Sporskifterne skulle, umiddelbart efter at være
benyttede, stilles tilbage i Stilling med frit
H o ved s p o r o g a fl a a s e s.
Banevogteren i H\Js Nr. 22 skal stilles til Disposition
for Assistenten og skal efter dennes Ordre udføre Sporskifte·
tjenesten, passe Signalerne ved Sporskifterne m. v. samt al
øvrig Tjeneste, der maatte paalægges ham.
Bevogtningen af Overkørselen i Station 63 skal i saa
Fald efter Baneformandens Anordning ske ved dennes
Mandskab.
Saa snart de ekstraordinære Forhold, der have bevirket
Sporskifternes midlertidige Afbenyttelse, ere ophørte, skulle
Skifterne med alt Tilbehør bringes i den ovenfor under Punkt
2 foreskrevne Stand, og alle vedkom mende underrettes derom
i Overensstemmelse med det i Punkt 3 anførte om Afbe·
nyttelsen af Sporskifterne.

Nr. 128.

(C 178, Uddrag).

A.

Togiedeise m. m.

I.
Indtræffer Snefald, der antages at kunne blive til Fo ra.nstaltH inder for Togenes regelmæssige Gennemførelse, ha ve Sta. nin~er under.
. .
Snelæg.
bonerne straks at sende Melding derom til vedkommende
Trafikinspektører.
Bliver Banen saaledes belemret med Sne, at Togene
ikke længere kunne ventes regelmæssigt gennemførte ved egen
Hjælp, have Baneformændene hurtigst muligt at afgive
Melding derom til nærmeste med Telegrafapparat forsynet Sta·
tion. Meldingen skal indeholde kort og tydelig Oplysning om
a. Banens Tilstand (Angivelse af de belemrede Strækninger,
Sneens Højde o. des!.),
o. Vejrforholdene (Frost eller Tø, Vindens Retning og
Styrke, ] ordfygning o. des!.) og
c. de Foranstaltninger, som antages at burde træffes for at
gennemføre de nærmest 'ventede Tog (Formindskelse af
T ogenes Vognantal, Udsendelse af Sneplove o. des!.)
og sendes straks videre pr. Telegraf til de Tog, som skuqe
12*
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passere den paagældende Strækning, samt til vedkommende
Trafikinspektør, Baneingeniør og Overbanemest~r.
.
.
Saa længe en Formand undlader at afgive Melding tll
Stationen, antages hans Distrikt ikke at være belemret med
Sne, der kan genere Toggangen ...
Baneformanden har fC!r øvr.igt enten selv eller ved Afløser til enhver Tid at være nøje bekendt med Snetilstanden
paa sin Strækning . og .under saadanne Forhold paa passende
Maade at dele Eftersynet mellem sig selv og de faste Folk .
Banebevogtningen skal under Sneforhold lægge nøje
Mærke til Tilstanden paa Banen og ved Signaler o. des!.
. søge at hindre Tog fra at løbe fast i Sneen.
2.
Naar Togene ikke længere ved egen Hjælp kunne
passere en Banestrækning, eller naar Banestrækningen slet
ikke mere kan passeres, suspenderer vedkommende Trafikinspektør den regelm æssige Drift paa saa lang en Banestrækning, som han med behørigt Hensyn til Publi~ums Interesser og Driftens Tarv finder passende. Banestrækningen bør
altid vælges saaledes, at den begrænses af Købstad-, KnudeeIler Endestationer. Finder Trafikinspektøren , at der kan
være Anledning til at udstrække Suspensionen af den regelmæssige Drift til Stykker af N abosektionen, har han at henlede den der fungerende Trafikinspektørs Opmærksomh ed
derpaa, hvilken da har at træffe de i saa Henseend e forn ød ne
videre Foranstaltninger. Nabosektionerne skulle i Forening
søge opnaaet de bedst muli g'e Togforbindelser og navnli g
tage Bestemmelse om, hvorl æ nge korresponderende Tog b ør
vente paa hinanden, og om, naar ny Tog bør afsendes .

3. Saa snart Driften suspenderes, have Trafikinspektøren og Baneingeniøren i Forening at træffe de efter F 01'holdene hensigtsmæssigste Foranstaltninger til B~nens Rydning
og Indførelse af regelmæssig Toggang.
I Almindelighed leder under Sneforhold Baneingeniøre n
hele Rydningsarbejdet, Trafikinspektøren hele Toggangen.
For Sneplovtogs Vedkommende bestemmes deres Udsendelse
i Reglen af begge de nævnte Embedsmænd i Forening, men
Trafikinspektøren har den hele detaillerede Anordning i Over·
enstemmelse med de ved Reglementet for Togenes Gang og
andre Bestemmelser fastsatte Sikkerhedsforanstaltninger.
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Under Sneforhold' maå: :Tmfikinspektøren og Baneingeni·
øren ikke forlade deres Sek~ion, og Trafikinspektøren har saa
vidt muligt at .lede Toggangen fra HovedstatIonen.
Under særlige Forhold kan Trafikinspektøren og Bane·
ingeniøren overdrage henholdsvis en Stationsforstander og en
Overbanernester at lede respektive Toggangen og Rydnings.
arbejdet paa en mindre Strækning af Sektionen.
4. ' Trafikinspektørerne have under Sneforhold, saa vidt
fornødent efter indbyrdes Konference, at sørge for Fordelingen
af Togpersonalet og T ogmateriellet, samt ved Liniedepeche
at underrette Sektionens Stationer, Overbanernestre, Nohosek·
tionerne, Trafikchefen samt Maskinafdelingens paagældende
Repræsentant om de indtrufne Uregelmæssigheder, om de
F oranstaltninger, der ere trufne til deres Afhjælpning, og om
hvad der for øvrigt har Betydning for Togenes Gennemførelse
og Forbindelse, samt om, naar den regelmæssige Drift atter
genoptages.
5. Trafikchefen har Overledelsen af Togtjenesten og
navnlig at drage Omsorg for, at der tilvejebringes den for·
nødne Samvirken mellem Sektionerne.
6 Foreligger der Grund til at antage, at en Banestræk·
ning ikke læ ngere er fuldkommen farbar, blive de Tog, der
skulle føres over den, at formere saa lette som muligt, følgelig
alle de Vogne, som paa nogen Maade kunne undværes, at
udsætte. Postvognen kan under saadanne Forhold indran·
geres nærmest ved Maskinen.
Ekstra· og Prøvet og bør saa vidt muligt ikke udsendes
under Sneforhold , Lokomotiverne skulle medføre en Reserve·
beholdning af Sand, og der maa skæ nkes Telegraftjenesten
særlig Opmæ rksomhed .
7. N aar et T og forlader en Station under saadanne
Omstændigheder, at det maa anses for tvivlsomt, om det kan
komme igennem, skal Baneformanden drage Omsorg for, at
der er mindst 4 Mand med Skovle disponible til at ledsage
T aget, dersom Stationsbestyreren elier Togføreren maatte
ønske det. Af disse 4 Mand skal saa vidt muligt een høre til
Kolonnens faste Folk og have Kommandoen over de andre.
Formanden selv maa forblive paa sin Strækning.
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Rydningsa~bej'der.

8. Hvert Aar forinden Iste Oktober har Trafikchefen
efter Samraad med Bane- og Maskinchefen at fordele Sneplovene mellem de enkelte Sektioner, samt sørge for, at de
blive fordelte paa passende Stationer.
.
9. Maskinafdelingen har at sørge for , at Plovene ere i
tjenstdygtig Stand. Anmeldelse til nævnte Afdeling om alle
ved Brugen fremkomne Mangler ved eller Beskadigelser af en
Plov afgives af vedkommende Lokomotivfører eller af Maskin·
afdelingens Funktionærer paa de Stationer, hvortil Ploven er
indkommen i beskadiget Stand. Foruden til Maskininspektøren
bør der ogsaa sendes Anmeldelse til Tr-afik inspektøren o g
Baneingeniøren.
IO . Sneplove skulle i Reglen fremføres som sæ rlige T og
og maa aldrig anbringes foran Tog , der medføre rejsend e.
I Plovtoget kan anbringes Vog ne for Arbejde re, men af
disse Vog ne skal mindst hver anden væ re forsynet med Skrue·
bremse. I alle Tilfælde, hvor Sneplovtoget bestaar af fl ere
Dele end en Plov og et enkelt L o komotiv med Tender, skal
der anbringes Togiine mellem det bageste Køretøj og Dampfl øjten paa det forreste L okom otiv.
Kendingssignaler anbringes paa Sneplovtog i Overensstemmelse med de i Signal reglementet g ivne Bestemmelser.
II.
For Sneplovtog , der fremføres so m almin deli ge
Arbejdstog, gælde alle de i Reglementet fo r To gen es
Gang fastsatte Bestemmelser.
Sæ rligt bem æ rkes, at naar
en Sneplov er meldt afsendt til en Station, skal de nne
so m Regel hold e et H ovedspor ryd del igt for Sneplove ns
Passage, og der maa ingen Rangering foregaa i Snepl ovens
Togvej , idet det ikke kan paa regnes, at Plovføreren til enhiVer
Tid kan se eller respektere et Stopsignal fra Stationssig na lmasten . Det maa derhos iagttages , at Gennemkørslen sker
Jned ringe H astighed, idet der ved Passa gen langs Perronerne
og deslige Anlæ g skal udvises Forsigtighed.
Naar Pl ovenes
Forende er stærkt belastet med Sne, skal sæ rlig F orsigti g hed
iagttages .
12.
Naar et Tog er fastkørt, maa Snepl ovtog ik ke
føres ind paa det derved spæ rrede Banestykke , forinden S neplovtogets Fører har modtaget Underretning om, paa h,,:ilket
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Sted af Banen Toget er standset, og Togets Fører Underretning om, at Sneplov 'vil blive udsendt.
Arbejder T oget sig
løs, efterat Togets Fører har modtaget Underretning om , at
Sneplov vil blive afsendt, ville de i Togreglementets § 3 8
indeholdte Forskrifter være at iagttage. Sneplove maa derhos
i Reglen kun anvendes om Dagen; i Mørke tør de kun benyttes, naar Togstandsning derved kan forebygges, eller naar
det kommer an paa at bringe et standset Tog Hjælp.
13 · Saa snart Driften suspenderes, afgives Førere til
Plovtogene om muligt af Baneafdelingen , som har at drage
Omsorg for, at der under Sneforhold saa vidt muligt paa alle
Plovstationer haves særligt til Plovkørsel uddannede 00' deri
kyndige Førere. Til Plovførere bør Baneafdelingen fort~insvis
benytte Overbanernestre og i Mangel deraf Formænd eller
Næstformænd . Naar Baneafdelingen ikke kan afgive Førere,
afgives disse af Trafikafdelingen.
Føreren af Sneplovtog skal saavel forinden Afgangen
so m paa Rejsen, naar Lejlighed gives, forvisse sig om, at alle
Togets Dele ere solidt sammenkoblede og samrrwnkædede,
og at eventuelt Toglinen er i Orden, Føreren har ' enten selv
eller ved paalidelige Mæ nd at holde Udki g under Sneplovkørselen. Udkigget holdes fra Platformer , der a nbringes paa
Tenderne tæ t op til Lokomotivskæ rrnene.
14· Baneformændene skulle underrette Stationerne og
saa vidt muligt Plo vtogets F ører om Snedrivernes Tilstand og
navnlig fremh æ ve, hvilke Driver der ikke i Øjeblikket kunne
pløjes, og om der er Udsigt til , at dette i Løbet af D agen vil
kunne ske. Har Plovtogets Fører ikke modtaget tilstræ kkelig
Opl ysning af ovennævnte A rt, bør han standse fo ran de større
Driver, selv undersøge disse og derefter tage Bestemmelse om
Pløjningen.
15 · Saa læ nge Fygevejr vedvarer, vil det i Reg len
væ re uden Nytte at f~retage større Snekastningsarbejder, d og
bør Baneformændene anstreng e sig for at holde Banen farbar
for Tog, der udsendes under Fygevejr, ligesom ogsaa , naar
et Tog sidder fast paa Banen, for at skaffe det frit og gøre
det muligt for det at ko mme til den nærmeste Station, eller,
hvis dette ikke kan opnaas, da til nærmeste Gaard eller Hus
eller maaske blot ud af Sne<;lriven.
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Naar Fygningen er ophørt, skal der arbejdes af al Kraft
paa Banens Rydning og foretages de nødvendige Forarbejder
for Snepløjningen.
En Sneplov vil i mange Tilfælde kunne rydde Banen
for indtil 4 a 6 Fod 'sne, naar denne er nogenlunde løs, og
Drivernes Længde med de større Højder af Snelæg er for·
holdsvis ringe; men de paa denne Maade pløjede Strækninger
maa eftergaas med Skovl saa snart som muligt, og helst forinden det først kommende Tog kan ventes at ville passere
Strækningen.
Naar Sneen ved en Drives Begyndelse er meget fast,
ryddes den til en passende Højde.
Meget skraatliggende Driver gøres vandrette i passende
Højde ved en delvis Kastning. Ved Overkørsler, hvor Sneen
er fastkørt eller fasttraadt, skulle Sporene oprenses, til hvilket
Øjemed der enten kastes 2 Render langs Sporene eller ryddes
i Sporets Brede.
Høje eller lange Driver, der antages ikke at kunne
gennempløjes, skulle, forinden Ploven benyttes, søges gennemkastede i B æ lter af passende Brede og tværs paa Drivernes
Længderetning, for, ved paa denne Maade at skaffe Luft for
de oppløjede Snernasser, at forøge Plovens Virkeevne.
Ved selve Snepløjningen skal der ydes fornøden Hjælp
af Banepersonalet. Naar en Sneplov er dreven saa langt
frem i en Snedrive, som den kan komme, og derefter er
trukken tilbage, maa den ikke føres frem igen i Driven, før
den Sne, som findes i Sporet paa den Strækning, Ploven har
passeret, er fuldstændig udskovlet eller løsnet, hvis Sneen ved
Plovens Tilbagetrækning er bleven saa sammentrykket og
fast, at Ploven vilde kunne løbe op paa den faste Sne og
derved komme ud af Sporet.
Saa vidt· muligt bør det undgaas, at Sneploven kører
fast i Sneen, da Lokomotivet i saa Fald ikke kan trække
Ploven løs, forinden der først er anvendt en tidsspildende
Kastning af Sneen omkring Lokomotiv og Plov.
Naar Lokomotivføreren derfor under Plovens Fremførelse.
i en Snedrive mærker, at Farten næsten er standset, forinden
Driven er iorceret, bør han, hellere end at udsætte sig for at
køre Ploven saa fast, at Lokomotivet ikke kan trække den
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løs , straks standse og gaa tilbage, for ved fornyet Fart atter
at fortsætte Forceringen.
Banen kan ikke anses for fri, medmindre Sneen er bortryddet i en Brede af 3 Fod uden for hver Skinne og de
fremstillede Snevægge ere lodrette, samt efterat der i passende
Afstande er dannet Undvigepladser for I a 2 Mand iSnevæggene.
16. N aar Snedriver skulle forceres, bør Vogne med
Arbejdere eller eventuelt andre Vogne afkobles i passende
Afstand fra Driven. Ligeledes bør, for saa vidt Toget fremføres af 2 Lokomotiver, kun det ene anvendes til at forcere
Ploven igennem Driver, medens det andet benyttes til at
trække Ploven og det forcerende Lokomotiv fri, naar disse
køre fast i en Drive (om Hastigheden se Reglement for Togenes
Gang § 35).
Under Sneplovkørsel bør Lokomotivets Darupfløjte benyttes meget hyppig.
17. Overbanemestrene ' skulle i saa stort et Omfang som
muligt føre Tilsyn med Rydningsmandskabets Arbejder og
underrette Baneingeniøren om alle de Forholdsregler, som de
til Arbejdets Fremme maa tage.

C.

Antagelse af Ekstramandskab.

18. N aar et Tog løber fast i Sne, og der ikke kan
skaffes Hjælp fra Baneafdelingen til at frigøre det, bør T ogføreren søge at skaffe Ekstramandskab dertil efter de neden
angivne Regler for Antagelse og Lønning af Ekstramandskab.
Togføreren har at meddele hver af disse Ekstrafolk et
Bevis for det Arbejde, der af dem er udført, affattet i følgende Form:
Arbejder N. N. fra N, N, har arbejdet L _ _ __
Timer ved Snekastning for Tog Nr.
_mellem
Station N. N. og Station N. N,
(Datum. )
(Underskrift.)
Efter tilendebragt Rejse har Togføreren at tilstille vedkommende Baneingeniør en Liste over de benyttede Ekstrafolk og deres Tilgodehavende.
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Kommer under Arbejdet nogen af Banepersonalet til
Stede, har denne at overtage Ledelsen af Arbejdet samt Affattelsen og Indsendelsen af Arbejdslisten.

NI'. 129. (C 179).
I. Indenrigsministeriet har til forskellige Tider fastsat
B es t emme ser
angaaende følgende Bestemmelser om Foranstaftninger til at forhindre
Foranstaltninger
ved Ild svaa d e paa d
e 'ttl S tatsbanerne grænsende brandfarlige
brandfarlig t Arealer:

129
en Brede af 12 Alen, naar Statsbanerne ved dem skulle forpligtes til at træffe Sikkerhedsforanstaltninger paa sin Grund .
Det er en Selvfølge, at Høvinding ikke maa finde Sted
i brandfarligt Terrain.
I F orbindelse hermed meddeles, at naar Skraaningsbrand
skulde udbrede s:g til Arealer uden for Banens Hegn, vil
saad~nt ufortøvet være at anmelde for Raneingeniøren.

I. l

Terrain.

Den Græs- og Lyngvegetation, som fi~des inden for Banens Hegn, holdes i den tørre Aarstid (I 6de Marts3 Ite August) kort afhugget, for Skraaningernes Vedkommende dog kun, for saa vidt det kan ske uden at
udsætte dem for Beskadigelse. Det afhuggede Stof bortføres uden Ophold til Steder, hvor det ikke kan . forvolde Skade.,
2. Den til Plantning af levende Hegn langs begge Sider af
Jernbanen eksproprierede Strimmel af 3 Fods Brede
holdes i den tørre Aarstid under Hakke eller Spade,
for saa vidt som det kan ske uden Skade for Hegnsplantningen.
3. Findes der Tørvemose inden for Banehegnet, bliver Græseller Lyngvæ ksten paa denne at omhugge og Arealet at
belæg ge med Sand eller Grus.
Til brandfarligt Terrain henregnes :
a . Tørvemoser, so m g ræn se umiddelbart op t il Banens
Skel, medmindre de ere adskilte fra Banens Terrain ved en mindst 3 Alen bred, vaad Grøft,
b. Naaletræskove og Heder, som grænse umiddelbart
op til Banens Skel,
c. Kær. dog kun for saa vidt som disse inden for en
Afstand af 100 Alen fra Banens Midtlinie stød e o p
til andet brandfa rligt Terrain.
Naar en til Jernbanen stødende Lodsejer lader anlægge
Brandbælter paa en Strækning langs Jernbanen fo r at sikre
sin Ejendom , ville de ovenanførte Foranstaltninger ligeledes
være at træ ffe fra Banens Side paa bemeldte Strækning, dog
maa de Brandbæ lter, som en Lodsejer anl ægger, mindst have
I.

II.
II. Plakat af 5teMaj 1 847 angaaende Fare for Brand- .
c l
d p B Forebyggelsed
andt
an
re
lØ
buen
ef
B
bl
skade langs Jernbaner indeholder
a
ran d sI<a d epaa Bygninge r
stemmelser:
langs Jern§ I. Inden for en Afstand af 140 F od fra Midten af Bane- b anen .
sporet paa en Jernbane maa ingen ny Bygning opføres
med Straa- eller Rørtag eller halmdukket Tag, og lige
saa lidt maa mindre ildsfarlige Tagbeclækninger paa
allerede forhaanden væ rende Bygninger ombyttes med
Straa- eller Rørtag eJler halmdukket Tag.
§ 2 . De inden for en Afstand ar 40 Fod fra Midten af Banesporet paa en Jernbane allerede opførte, med Straa
eller Rør eller Halmdukker tækkede Bygninger bør
for synes med en ikke ildsfarlig Tagbedækning. Kan
dette med Hensyn t il Bygningernes Bestemmelse og
Indretning ikke ske, blive de at flytte (§ I).
§ 3. Heller ikke maa der inden for en Afstand af 140 Fod
fra Midten af Banesporet paa en Jernbane hensættes
Hæ sse eller store, af flere L æs bestaaende, Korn· og
H østakke, saa lidt som T ørvestakke og Mød dinger ,
eJler anbringes andre letfæ ngelige Ind retninger.
Ved
Byg ninger, som ikke li g ge mere end 80 Fod fra Mi dten
af Banesporet. maa de r ikke findes Bunker af Gødnin g ,
Straa, T ørv og Kvas imellem Byg ningerne og Jernbanen eller ved Siden af de førstn ævnte, men sli ge
Indretninger maa, naar de ikke kunne anbringes bag
ved Bygningerne , have en Afstand af i det mind ste
80 F od fra Mid ten af Banesporet.
. Banepolitiet , altsaa samtlige Baneafdelingens ansatte,
skal paase, at disse Bestemmelser overholdes , og det paalæ gges derfor enhver af disse ansatte at have Opm æ rksomheden henvendt paa de brandfarlige Genstande, der enten
maatte findes eller blive anbragte i lovstridig Nærhed af
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Banen, desangaaende ufortøvet at gøre Anmeldelse til Baneingeniøren og deri navngive den Lodsejer, der maatte have
handlet imod ovennævnte Plakats Bestemmelser, samt nævne
By en, Sognet, Herredet og Amtet, hvori hans Ejendom er
beliggende.

Afmærkning
De Strækninger af Statsbanerne der grænse op til
",-f'.brandfarligeb·
di':
Arealer.
I an lar I'Ige A rea ler, ere a fmær kede paa' følgende Maade :
For hver Ende af de paagældende Strækninger er anbragt i Ballasten ved Siden af Sporet en ca. 2 Fod høj Pæl,
der forneden er malet gul paa alle fire Sider, medens den
foroven er malet hvid paa de tre Sider og sort paa den
Side, der vender hen imod den ved den anden Ende af
Strækningen anbragte Pæl.
',.'

, I

Nr. 130.

131-132

188 -

(C 181).

Bevogtning
Til Bevogtning af Broerne over Masnedsund og Limaf Broerne .
.
<l ver Masned- fjorden er ved hver Bro ansat en Brofoged og det fornødne
sund og Antal Brokarle , hvis nærmeste foresatte er Overbanemesteren
Limfjorden. h
.
enholdsvls for 9de og 20de Overbanemesterstrækning.
Der vil være at holde Vagt paa Broerne i hele den
Del af Døgnet, hvori Skibe kunne forlange Gennemfart, eller
T og kunne ventes, ligesom ogsaa naar Isgang kan befrygtes.
Brofogden vil henholdsvis gennem Masnedsund og
Nørresundby Stationer faa Meddelels~ om alle Ekstratog, som
skulle passere Broen, samt om til hvilken Tid 'de kunne
ventes.
Brofogden har at hejse Signal for , at Fartøjers Passage
g ennem Broen er spærret, henholdsvis
I S Minutter før Tog kan ventes at ville ankomme til
Masnedsund Station, eller naar Rangeri ng paa Stationen kræver det, og
IS Minutter .før Tog kan ventes at ville ankomme til
Limfj ordsbroen .
Brofogden har dernæst at sørge for, at Svingbroen
bliver lukket og aflaaset. Naar dette er sket, forbliver han
selv staaende paa Svingbroen og sender en af Brokarlene til

den Ende af den faste Bro, .hvorfra det ventede Tog kommer.
Denne Brokarl forbliver der, idet han giver Haandsignalet
»Fare« ( »Holdt«), indtil T oget er standset. foran Broen , hv orefter han bestiger Lokomotivets Fodtrin . Naar Toget kan
køre ud paa Sving broen , giver Brofogden fra sin Plads paa
denne Haandsign alet »Fri Bane« (»Banen er i Orden «) , og
først da maa Toget ganske langsomt køre over Broen. Brokarlen forbliver staaende paa Fodtrinet af L ok omotivet, indtil
Toget er kommet over Broen .
F or Broernes Bevogtning m. v. er for øvrigt af Ind enrigsministeriet udfæ rdiget specielle Reglementer af henhol dsvis
I7de September 1883 og . 23de December 1878, hvorhos Brofogderne ere særligt instruerede.

Nr. 131. Paa de V ogter huse, der ikke ere forsynede med Pile paa
Indføringstraad, er der anbragt Pile, der vise Retningen tildvogk
tejrhthlse,
er l <e ave
det nærmeste med Indføringstraad forsynede Vogterhus.
Indføringstraad.
Nr. 132.

(C 175 ).
Det kan ikke tillades Statsbanernes Funktionæ rer ud enBenyttelsen af
'.
M edelør at -benytte
'
M
' atena
. lvogne, A r b ej' d S-A
Materialvogne"
I. JembanetJenestens
rbej dstrolliertrollier, Draisiner eller lignende Køretøjer paa Banen, ligesom og Dra isiner.
' der heller ikke maa gives Funktionæ rernes Koner og Bø rn
eller »fremmede « Adg ang til disse Køretøjer. Fra denne
Bestemmelse kan kun i nedenstaaende Tilfælde Afvi gelse
fin de Sted:
B a n e a f d e l i n g e n s F u n k t i on æ r e r kunne, naar sæ rlige Grunde maatte tale derfor, erholde Tilladelse til a t b enytte Arbejdstrollier til Kørsel paa Banen i privat Øjemed,
naar saadan Tilladelse forud for hvert enkelt Tilfæ lde er indhentet hos vedkommende Baneingeniør, der giver Tilladelsen
skriftligt, gældende for en b estemt Dag og Time.
Statsbanefunktionærers Familier kunne ved
Flytning efter forud af Baneingeniøren given Tilladelse befordres paa Banen med Arbejdstrollier, men disse skulle i saa
Fald fremføres med stor F orsigtighed under Ledsagelse a f
ansatte, der til F ods skulle skyde dem foran sig og navnli g
ikke maa slippe dem, hvor Banen har Fald .

132
Endvidere vil det af Baneingeniøren , eventuelt Overbanernesteren, kunne tillades Haandværkere, som skulle
arbejde paa Banen, samt Statstelegraffunk tio nærer,
som skulle foretage Eftersyn af eller Arbejder ved de langs
Banerne eksisterende Statstele graflinier (i Henhold til særlig
Overenskomst) , at benytte Banens Arbejdstrol1ier el1er Draisiner, men disse skulle da ledsages af en af Baneafdelingens
Funktionærer, hvis Anvi sninger uvægerligt ville være at følge
med Hensyn til Køretøjets Benyttelse.
Uden særlig Tilladelse af Baneingeniør eller Overbane ·
mester kunne L æ g e r eller J o r d e m ø d r e, naar det maatte
være nødvendigt i Tilfælde af Sygdom hos Statsbanefunktionærer eller disses Familier, ligesom ogsaa tilskadekomne _
i meget alvorlige Tilfælde befordres ved de nævnte Køretøjer ,
Disse skul1e ved slige Transporter altid fremføres af Statsbanefunktionærer , og dersom de udgaa fra eller passere Stationer, skul1e disses Forstandere saa vidt muligt underrettes
om Transporten.
Det er en Selvfølge, at Fremførelsen af de omhandlede.
Køretøjer
al1e de ovennævnte Tilfælde bør ske med
Iagttagelse af de i Reglementet for Togenes Gang givne
Forskrifter og med Anvendelse af de paabudte Signaler.
Overtrædelse af de ovenfor givne Bestemmelser ville
medføre streng Straf, eventuelt Afskedigelse af Banens Tjeneste .

V. Stationstjenesten.
Nr. 133.

(C 186).
F or at Uheld paa Banen eller Stationerne, hvorved
enten Personer komme til Skade eller Driften i væsentlig
Grad forulempes , snarest kunne komme til alle paagældendes
Kundskab, vil det være nødvendigt, at den Jernbanefunktionær, der først opdager eller gøres opmærksom paa Uheldet,
drager Omsorg for, at Meldingen derom hurtigst muligt afgives til nærmeste Station , der da straks telegrafisk ska l
indsende en foreløbig Indberetning til vedkommende Trafik inspektør.
Skulde Uheldet være af en saadan Beskaffenhed, at Anmeldelse til Øvrigheden skal finde Sted i Henhold til Politireglementets § 5S, bør dette stedse besørges af vedkommende
Station, der i den foreløbige Indberetning udtrykkelig maa
bemærke, at saadan Anmeldelse har funden Sted.

Nr. 134.

I ndberetning
om Uheld.

(C I91 ).
Flagni ng pan
Uden særlig Ordre flage samtlige Stationer:
Sta tionerne ,
Nytaarsdag,
r. og 2 . Paaskedag,
Store Bededag,
Kristi Himmelfartsdag,
I. og 2. Pinsedag,
I. og 2. Juledag,
paa D. M. Kongens og Dronningens, D. K. H. Kronprinsens og Kronprinsessens Fødselsdage, samt
Grundlovsdagen.

135-136

19 2

-

Den e n k e l t e Station er det tilladt at flage ved særlige Lejligheder, hvor andre Autoriteter og offentlige Institutioner flage.
Med Hensyn til Flagning paa Stationerne under fyrstelige Personers Rejser henvises til de herfor givne særlige
Regler.
Ved andre Lejligheder end de her nævnte, hvor der
maatte være Anledning til at flage, vil der udgaa sæ rlig
Ordre derom gennem vedkommende Trafikchef.

(C '92).
Under 20de Maj 1887 har det behaget Hs. Majestæt
Kongen allernaadigst at meddele Tilladelse til, at der i Stats·
banernes Stationsflag anbringes en Krone, hvorhos Ministeriet
har approberet, at bemeldte Stationer føre et Splitflag, . i hvis
ene Hjørne anbringes en Krone og derunder D. S. B.

Nr. 135.

Stationsflaget.

Nr. 136.

(C 195).
Naar et Sporafløb eller lignende Uheld finder Sted, og
Grunden dertil ikke straks li2"ger
klar for Dagen, skal den
~
øverste tilstedeværende Jernbaneembedsmand i Forening med
de øverste tilstedeværende Repræsentanter for de andre Afdelinger nøje undersøge alle Detailler ved den ved Uheldet
fremkaldte Situation og optage en Skitse deraf, som viser
'Køretøjernes Stillinger indbyrdes og i F orhold til Spor og
Sporskifte.
Skitsen indsendes som Bilag til Rapporten om
Uheldet ..
Som en Følge heraf maa, saafremt Forholdene tilstede
det, ingen ved saadanne Lejligheder røre ved Spor eller
Sporskifter, forinden der er erhvervet Tilladelse dertil af den
øverste tilstedeværende Funktionær.
Skulde der ikke ved den foran omhandlede Undersøgelse
opnaas noget sikkert Kendskab til Grunden til Sporafløbet,
vil Sagen uopholdelig være at indberette telegrafisk til Trafikinspektøren , der da hurtigst undersøger Forholdet paa den i
Ordre C 130m Trafikinspektørernes Forretninger, 6te Stykke
foreskrevne Maade.

Undersøgelser
angaaende
Sporafløb
m. m.

.1 37
De Vogne, som ere løbne af Spor .(ogsaa fremmede
V ogne), tilbageholdes paa Stationen til Brug ved den endelige . Undersøgelse ; ere de læssede, maa de snarest muligt
omlæsses for ikke at forsinke Godsets Viderebefordring. Ud·
gifterne ved Omlæsningen bæres af. Statsbanerne.

(C 196).
Ingen maa uden dertil af Stationsbestyreren modtagen U dførelse ~f
.
udve ndlge
Bemyndigelse eller Ordre foretage Forandrmger
ve d Spor- denStationsskifter . Drejeskiver og lignende Indretninger eller Signaler tjeneste.
eller flytte Jernbanevogne paa Stationerne.
Ledelsen af saadanne Arbejder maa kun overdrages til
ansatte, der ere edfæstede, paalidelige og fuldstændig kendte
med Tjenesten, og Arbejdet skal da enten udføres I af den
vedkommende ansatte personlig eller under hans umiddelbare Tilsyn.
Udfordres der til Udførelsen af de omhandlede Arbejder
en Samvirken af flere, skal Arbejdet overdrages til en enkelt,
bestemt betegnet ansat, der har at lede Arbejdet, og som er
ansvar,lig for dets rigtige og forsvarlige Udførelse . . Ham paahviler det at give de fornødne Ordrer til de medvirkende, og
disse have punktlig at efterkomme dem.
Enhver Ordre skal gives paa en bestemt, tydelig og
klar Maade.
Den, hvem Udførelsen af noget af de her omhandlede
Arbejder overdrages, har først at forvisse sig om, at Arbejdet
kan udføres uden at foraarsage Skade eller medføre Fare,
dernæst at udføre Arbejdet som foreskrevet med Omsigt og
Besindighed og endelig, naar det er udført, at træffe alle de
foreskrevne Sikkerhedsforanstaltninger.
Det paahviler Stationsbestyreren omhyggeligt at instruere
sine undergivne om Udførelsen af den udvendige Tjeneste
paa Stationen. Ligeledes har han at henvende sine undergivnes Opmærksomhed paa den Fare, som særlige Forhold
paa eller ved Stationen under visse Omstændigheder kunne
medføre, og at advare dem imod Handlinger, som kunne
hidføre saadan Fare.
Nr. 137.

J,

138

-
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Enhver Handling, som udføres paa en uagtsom og skø·,
desløs Maade eller i Strid med de givne Bestemmelser, og
som under visse Omstændigheder kunde medføre Skade, vil
ad sædvanlig tjenstlig Vej være at indberette til General·
direktoratet, selvom ingen Skade afstedkommes.
Enhver foresat, der bemærker eller erfarer saadan uagt·
som eller skødesløs Handling, men ikke indberetter den , vil
blive anset som medskyldig i den.
Da det er af almindelig Interesse, at Banens Drift ud·
føres paa sikker og forsvarlig Maade, paahviler det enhver
ved Banen ansat, uanset til hvilken Afdeling han henhører,
naar han bemærker , at Arbejdet paa eller ved en Station
udføres paa en Maade, som kan medføre Fare eller Skade, at
anmelde det for vedkommende Stationsbestyrer eller Trafik·
inspektør.
Det paahviler Trafikinspektørerne at vaage over, at den
udvendige Tjeneste paa Stationen er velordnet og bliver for·
svarligt udført i Overensstemmelse med de givne Bestem·
melser, samt at det Personale, hvem Udførelsen af denne
Tjeneste er overdraget, 'er paalideligt og vel instrueret. Lige·
ledes have de at henvende deres Opmærksomhed paa alle
Forhold paa eller ved Stationerne, som frembyde sæ rlig Fare,
og at sørge for, at der træffes de fornødne Foranstaltninger
til at undgaa saadan Fare.

(C 204).
For at befri samtlige Bygninger paa de sj æ llandske
Stationer for Væggetøj, Rotter, Mus og andet skadeligt Utøj
samt for derefter at holde disse Bygninger frie for dette Utøj
er der afsluttet K ontra k t med K ammerj.æger P o Iach, der har
forpligtet sig til at tage ud til den paag ældende Station og
uopholdelig at paabegynde Udryddelsen, der derefter skal
fortsættes saaledes, at Stationen inden en Maaneds F orløb er
befriet for Utøjet. De Midler, der benyttes til Udryddelsen ,
skulle anvendes saaledes, at ikke Menneskeliv derved udsættes
for Fare. Ere de anvendte Midler skadelige for andre Dyr
end det Utøj, der skal udryddes, skal Stationsbestyreren ud·
trykkeligt have Underretning om de Midler eller den Frem ·
gangsmaade, der skal følges for at forebygge denne Fare. •

Nr. 13S.

Fo rd rivelse
a t Rotter,
Væggetøj

o.

l. paa de
sj ællandske
Stationer.

-

195 --

139

Stationsbestyrerne skulle paa Forlangende attestere, at
Arbejderne ere forsvarligt udførte samt . endvidere attestere,
hvilke Billetter Kammerjægeren og hans Medhjælper have
løst til de Rejser, der ere foretagne udelukkende i det om·
ha ndlede Øjemed.
Kammerjægerens Assistance rekvireres gennem Trafik·
chefen henholdsvis Banechefen.

Nr. 139.

(C 205).
Til Brug i Tilfælde af Uheld paa Banen haves et Ant,l! Læ gekasser
større og mindre Lægekasser, indeholdende kirurgiske Instru· l~~c~~~:~r.
menter, Forbindingsredskaber o. L, hvorover Fortegnelse
findes i hver Kasse . Kasserne ere aflaasede, og Nøglen er i
en forseglet Konvolut vedhæftet Kassen; Seglet maa kun
brydes, naar Indholdet af forn ævnte Grund skal bruges,
Efter enhver Afbenyttelse skal Kassen til Supplering af de
brugte Hjælpemidler uopholdelig indsendes direkte til Trafik·
chefen af vedkommende Stationsbestyrer eller Togfører, der
derhos straks skal gøre Indberetning til Trafikchefen om den
stedfundne Afbenyttelse. Indberetningen sker paa en Blanket,
a f hvilken der vil findes Eksemplarer i alle Lægekasserne.
De større Kasser fordeles saaledes til Brug for eventuelle
Hjælpetog for det sjælland·falsterske Distrikts Vedkommende :

Helsingør
Hillerød
Rungsted
Kl ampenborg
København H
København ø
Roskilde
Ringsted
Sor ø
Slagelse
Korsør
Køge
Næstved
Masnedsund

139.
;'-:-'1

,",.,

.

I

.'

' t"

~ykøbin~F

140

1>97
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'.

Gjed~er

.
Holbæk .'
Kallundborg
Frederikssund
Skelskør

Angaaende Lægekassernes Benyttelse ,heilvises!.til »Vejledning for .]ernbanepersonalet. til -. foreløbig !()Behandjing, '. af
syge og saarede«, 'hvorhos bemærkes,: at .der;i ikke bør nægtes
under Transporten tilskadekomne rejsende!rAdgang'; til ' at ,benytte de i Lægekasserne værende ' Genstande, -selv :om vedkommendes Beskadigelse maatte formen es " at . være af ringere
Betydning.
',Ci . .
: i

for det jydsk-fynske Distrikts Vedkommende :
Nr.

I

2

3
4
5
6
7
8
9
IO

II
I2

13
4°
4I
42
43
44
45
46

Frederikshavn
Aalborg
Langaa
Aarhus H
Fredericia
Strib
Nyborg
Vamdrup
Esbjerg
Ringkøbing
Herning
Skanderborg
Ribe
Aarhus ø
Grenaa
Randers
Struer
Thisted
Assens
Glyngøre

De mindre Kasser, der skulde ledsage Togene, fordeles
til disse efter en af vedkommende Trafikchef fastsat Plan .
Paa ovennævnte Stationer i det sjælland-falsterske Distrikt
forefindes endvidere et Sæt Ambulancebaarer, paamalede
Stationsbetegnelse og Løbenummer.
Det paahviler Stationerne at føre Tilsyn med disse og eventuelt at lade dem indsende til Trafikchefen til Reparation.

Nr. 140.

(G: 207).
Alle Istandsættelser og Styrkeprøver af Krankæder I standsættelse
c
. M k'
. -l, Nyborg, hvor
' og
Prøve af
Sk u11 e .loretages l
as mal'Cd e l'mgehs V ærksted
Kra nkæder.
der i dette Øjemed er anbragt en ' Kædeprøvemaskine. ' Alle
Kæder, der ønskes istandsatte eller prøvede; skulle ,derfor,
forsynede med et tydeligt Mærke, inds endes til Maskininsp;ektøren ,i Nyborg tilligemed en Meddelelse, der iindeholder. følgende Oplysninger :
r. Kædens Hjemsted.
2. Til hvilken Kran Kæden henhører, eller hvortil den benyttes.
3. Kædens Længde i Meter.
4. Om Kæden skal · istandsættes eller kun efterses og prøves.
5. Kædens Mærke . .
Senest naar der er hengaaet 3 Aar, ·efter at K-æderne
sidste Gang ere istandsatte eller prøvede ;, ski.dle de · atter '
sendes til Nyborg for at efterses og prøves mei:J Hensyn til
Styrke, uanset om de trænge til Istandsættelse dIer ej .. Dette
periodiske Eftersyn foranlediges foretaget af den ·Embedsmand, under hvis Inventar Kranen henhører.
Enhver Kæde, der efter endt Istandsættelse eller Prøve
udgaar fra Nyborg Værksted, vil paa begge . de næst yderste
Led blive forsynet med et Mærke, der angivet det Træk,
hvormed Kæden tør belastes (paa den ene Halvdel af Leddet)
og med Tal for den Maaned og det Aar, ·da ' Kæden ·er prøvet
(paa den anden Halvdel af Leddet).
Har en Kæde saaledes Mæ rkerne B 4,5 T og IO N 96,
saa er Kædens tilladelige Belastning 4,5 Tons, og den- er
sidste Gang prøvet i Nyborg i Oktober Maaned I 896. .

141
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Enhver Kæde, der istandsættes, skal tillige underkastes
Styrkeprøve, forinden den afsendes fra Værkstedet. Forinden
nogen ny Kæde tages i Brug, skal den være prøvet og
mærket paa den anførte Maade.
Naar en til de faste Kraner hørende Kæde af den paagældende Station indsendes til Istandsættelse, vil der samtidig
være at rekvirere en Reservekæde fra vedkommende Baneingeniør; naar Indsendelsen af en Kæde derimod sker , ved
Baneingeniørens Foranstaltning I vil der af denne blive Stationen tilstillet en Reservekæde.
Hver Gang en Kæde udsendes fra Værkstedet i Nyborg
efter at være prøvet, skal der af Maskininspektøren samme
Steds sendes en Meddelelse til vedkommende Baneingeniør,
Maskininspektør eller Maskiningeniør- og; for de transportable
Kraners Vedkommende til den Station, hvor Kranen er hjemmehørende, hvilken Meddelelse skal indeholde en Udskrift af
Prøveprotokollen vedrørende den udsendte Kæde tillige med
de Bemærkninger, hvortil der iøvrigt maatte være Anledning.

199 -
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Prøvevejningerne fornødne Antal kasserede Skinner med paamalet Vægtangivelse. Rigtigheden af denne Angivelse undersøges med passende Mellemrum, og vil Baneafdelingen hertil
kunne benytte Maskinafdelingens Bistand.

Nr. 142. Med Hensyn til de under Maskinafdelingen hen- Eftersyn og
hørende Brovægte til Vejning af Jernbanevogne vil være at RBevision af
rovægte
forholde paa den i Ordre Nr. 141 angivne Maade, saaledes llnder Maskinat de deri for Stationsforstanderne fastsatte Regler maa iagt. afdelingen.
tages af vedkommende under Maskinafdelingen, under hvem
Brovægten nærmest henhører.
Brovægtene forsynes med Revisionsdato ligesom Vognene.
Om Prøvevejningernes Resultat sendes Meddelelse til
Maskinchefen.

(C 2 II).
F 01' Desinfektion af Personvogne, Latriner, Klosetter Desin fektion
.
af PerS0nm. m. gæ lde følgende Bestemmelser for samtlige StatIOner, vogne , Latriner, Klosetter,
Færger og Dampskibe.
Nr. 143.

Nr. 141.

(C 208).
Tilsynet med og Vedligeholdelsen af Brovægtene paan:e~er~g T~:~~hviler Baneafdelingen, til hvem Fejl og Beskadigelser ved
ligeholdeise Vægtene meldes. Baneafdelingen benytter herved Maskinaf Brovægte. afdelingens Bistand, der erholdes ved Henvendelse fra vedkommende Baneingeniør til Maskininspektøren i Nyborg. I
Tilfæ lde af mindre Fejl og Beskadigelser kan Henvendelse til
sidstnævnte dog ske umiddelbart fra Stationsforstanderne.
Stationsforstanderne paa de Stationer , hvor der findes
Brovægte til Brug for Trafikafdelingen, foretage mindst 2 Gange
om Aaret Prøvevejninger paa di'sse og indsende Beretning om
Resultatet af Vejningen til vedkommende Trafikinspektør, der
tager Bestemmelse, om de eventuelt forefundne Uoverensstemmelser kunne afhjælpes ved Vægttabeller eller om Fejlen
bør anmeldes for Baneafdelingen. Den til Benyttelse ved
Prøvevejningerne fornødne Arbejdskraft leveres og betales af
Baneafdelingen efter nærmere Rekvisition fra Stationsforstan·
derne til vedkommende Baneformænd . Baneafdelingen for·
anlediger , at der ved hver Brovægt findes det til Brug ved

m. m.

, Prøvevej-

I.

Under almindelige Forhold.

K l o sette r og La tri n er desinficeres ved, at de deri
værende Ekskrementmasser mindst 2 Gange daglig dækkes
med et omtrent 2 Tommer tykt Lag af pulveriseret Klorkalk,
blandet med det dobbelte Maal rent, godt tørret Sand . Latrin·
tønderne desinficeres efter Tømningen med en af de nedenfor
nævnte stærke Klorkalk- eller Karbolsyre-Opløsninger. Sædebræ dtet og Gulvet i Latrinerne afvadskes mindst 2 Gange
daglig med den stærke Karbolsyre Opløsning.
I Vandklosetter renses Kummen og Røret mindst 2
Gange daglig med en af de nævnte Opløsninger.
Pissoirer udskylles mindst 2 Gange daglig med en af
de nævnte Opløsninger.
De i Vognene værende Klosetter og Pissoirer
tømmes , renses og desinficeres efter hver Tur af Ende·
stationerne .

-
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HI Kl, '-Person vogne , og _B ,a gagevogne, ' hvori der
har været - befordret Personer, der " lide aL' smitsomme ' Sygdomme (se dog Afsnit II), afvadskes paa alle Gulv-, Væg- og
Loftflader samt paa Sæderne omhyggeligt , med den stærke
Karbolsyre- eller Klorkalkopløsning, hvorved det især paases,
at Opløsningen trænger godt ind i alle Sprækker og Huller,
fra hvilke Støv og Smuds om fornødent udskrabe~ og optages
med Klude dyppede i de nævnte desinficerende Opløsninger,
hvilke Klude derefter opbrændes, Vognen henstaar derefter i
12 Time,, ' hvorefter de desinficerede' Flader afvadskes grundigt
med Sæbe -og varmt Vand, ' Endelig udluftes Vognen ved
stærk Gennemtræk i mindst r Uge. '
I og Il K!. Personvogne, der ikke taale en saadan Desinficering, afvadskes overalt omhyggeligt med varmt Vand,
undtagen paa de" polstrede Dele, og udsættes derefter for
Gennemtræk i mindst 3 a 4 Uger.
Tør Fejning, Børstning eller Bankning af Vogne tør
under saadanne Omstændigheder ikke finde Sted.
Særlig Omhu maa anvendes paa Rensningen af saadanne
Steder, der ere besudlede med de syges Udtømmelser.
V æ r e l s e r, hvori Personer med smitsomme Sygdomme
have opholdt sig, desinficeres paa samme Maade. som III KL
Vogne.
For saa vidt Være!set indeholder FI~der, som ikke
taale en saadan Desinfektionsmaade, maa man før Vadskningen
af de dertil egnede Flader anvende Klorrøgning mindst r
Gang . Tapetpapir , der er besudlet med de syges Udtømmelser, maa efter forudgaaet Befugtnil1g med en af de næ vnte
stærke Opløsninger aftages og opbrændes.

II.

Under særlige Forhold.

Under de i Ordre Nr. r 52 nævnte Forhold desinficeres
de i Ordrens Punkt r, 7 og 8 omhandlede Vogne samt V ærelser, hvori Personer, som lide af Kolera eller mistænkelirre
"
Sygdomme, have opholdt sig, først ved Kl orrøgning ; derefter
skal alt, hvad der i Vognen skal vadskes, afvadskes med den
stærke Karbolsyreopløsning og derpaa med Sæbe og varm t
Vand; efter at dette er sket,skaI Vognen henstaa med
aabne Døre paa et tørt, for Regn beskyttet Sted i Træk i
mind st 7 Dage.

-
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Latriner, Klosetter og Pissoirer desinficeres som foreskrevet under almindelige Forhold.

Den stærke Karbolsyre-Opløsning tilberedes ' ved
at opløse 5 Dele Karbolsyre i roo Dele varmt Vand (45 Kvint
~il 4 Potter Vand); den stærke Klorkalk-Oplø'sl1ing ved
at opløse 4 Dele Klorkalk i roo Dele Vand (8 Kvint til I
Pot). Klorkalken udrøres først med lidt rent Vand til en
jævn Grød, hvorefter Resten af Vandet lidt efter lidt tilsættes
under Omrøring. Den derved dannede mælkeagtige Blanding
maa henstaa 1/2 Time under jævnlig Omrøring. KlorkalkOpløsningen bør altid være frisk tilberedt, og maa ligesom
Klorkalken opbevares i Mørke i tilproppede Beholdere.
Klon-øgning. Da Klorluften let undviger gennem
Sprækker, maa Vinduer og Døre og andre Aabninger i de
Rum, hvori Røgningen skal foregaa, tættes godt ved Overklæbning med Papir eller paa anden passende Maade. ' Skydevinduer maa først trækkes op og derefter tættes ved at overklæbe Sprækkerne 'paa den udvendige Side.
Før Klorudviklingen maa Rummet fyldes med Vanddamp, . ved efter dets Størrelse deri at hensætte en eller flere
Kedler eller andre Beholdere med kogende Vand. Klorluften
udvikles af Klorkalk, der i en højt over Gulvet anbragt Skaal
overhældes med almindelig raa Saltsyre; for hver Kubikmeter
(o mtrent 32 Kubikfod) Rum maa man tage 5 Kvint Klorkalk
og ro Kvint Saltsyre. Klumper af Klorkalken ma3. trykkes
"itu. Derefter lukkes og ' tæ ttes den Dør, der har givet Ad·
gang til Rummet.
Rummet skal henstaa lukket mindst 8 Timer, efter at
Klorudviklingeri er begyndt.
Ved derefter udenfra at aabne
tvende hinanden diametralt modsatte Døre eller Vinduer maa
man sørge for Adgang for frisk Luft, saa at Ru;nmet bliver
tilstrækkeligt renset for Klordamp, for at man uden Fare kan
begive sig' ind i det. De øvrige Døre og Vinduer maa da
aabnes, og Rummet henstaa under fuld Gennemtræk saa
læ nge, indtil Resterne af Klorduften ere fortrængte.

144-147

-

202-

Nr. 144.

T ogkrydsnin g
g

paa R ønBbjer
el ler ur
Krydsningsstation.

(C 222).
Naar Tog skulle' krydse paa Rønbjerg eller Bur Krydsningsstationer ' stilles begge Indgangssporskifter i Forvejen af
Stationsbestyreren, saaledes at Togene kunne køre ind
hvert paa sit Spor, efterhaanden som Stationsbestyreren ved
Mastesignalet giver Tilladelse dertil. Forinden et Togs Afgang
skiftes Udgangssporskiftet ved Togførerens Foranstaltning af
en Togbetjent i det paagældende Tog. Efter Togenes Afgang
stilles Sporskifterne af Stationsbestyreren .

Nr. 145.

(C 223).
Med Hensyn til Sporskiftning og Vognrangering
betJenmg paa
Thy- og paa Mellemstationerne paa Thybanen og Sallingbanen
Sallingbanen. bestemmes følgende:

Spo~skifte-

r. Hvor mekanisk Sporskifteaflaasning findes, anvendes ene
denne og ingen anden Aflaasning.
2. Ved Udveksling af Vogne betjenes Sporskiftet af en Togbetjent i det paagældende Tog.
3· Paa Krydsningsstationer stilles begge Indgangssporskifter
i Forvejen af Stationen, saaledes at Togene kunne køre
ind hvert paa sit Spor, efterhaanden som der gives Tilladelse dertil. Forinden et Togs Afgang skiftes Udgangssporskiftet af en Togbetjent i det paagældende Tog.
Efter Togenes Afgang stilles Sporskifterne af Stationen.

Nr. 146.

Hjælp ved
D rej ning af
Drejeskiver.

(C 224).
Stationerne skulle naar saadant er nødvendigt, og ved' ;
kommende L
okomotivlører
ved D amp fl'
øJten ti'Ik a Id er A'
SSIstance, hjælpe ved Drejningen af Drejeskiver.
Lokomotivførerne maa kun, hvor Nødvendighed dertil
er til Stede, og hvor Maskinafdelingen ikke selv har Folk til
Stede, begæ re Assistance under Togenes Ekspedition.

Nr. 147'.

Rangering.

(C 226, D 75 ).
Rangeringen skal altid ledes af en bestemt fast
ansat, der er ansvarlig for, at Arbej det udføres med Omsigt,
N øjagtighed og efter de foreskrevne Regler.
I.

-
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Den ved Togene forefaldende Rangering ledes paa vigtigere Stationer efter vedkommende Trafikchefs nærmere Bestemmelse af Stalionspersonalet , og paa de øvrige Stationer
af Togføreren, medens den Rangering, der i øvrigt forefalder
paa Stationerne, hvorunder dog ikke forstaas det Maskinafdelingen underlagte Sporomraade, ledes alene af Stationspersonalet.
Maskinerne ledsages som Regel kun til og fra Lokomotivremisens Drejeskive af Stationspersonalet , men dette skal
dog ledsage Rangeringsmaskiner , der kun betjenes af een
Mand, til og fra selve Lokomotivremisen ..
2.
Ved Rangeringen bør særlig iagttages:
a t det fornødne Antal Bremser ere betjente, eller at der
medføres de fornødne Haandspager eller Stoppetræer,
naar der ikke findes Bremser blandt de Vogne , der
flyttes;
a t der ikke køres med større Hastighed, end at der ved
Bremsningsmidlerne haves fuldstændig Magt over Vognene;
a t de Spor, der skulle passeres, ere frie, at Sporskifter og
Drejeskiver ere stillede rigtigt, og at modgaaende Sporskifter om fornødent ere aflaasede eller betjente :
a t VoO'nene
efter at være blevne hensatte paa deres PladS,
b
,
staa inden for Frispormærkerne ;
a t henstaaende Vogne, hvorimod der rangeres, holdes bremsede, indtil Rangeringen er til Ende;
a t Vogne bag i Toget, bestemte for den paagældende Station, ikke afkobles, før Rangeringen er til Ende, eller
i alt Fald skydes I il. 2 Vognlængder tilbage, og
a t de fort';skrevne Signaler gives og efterkommes.
Der maa desuden ved Rangeringen lægges nøje Mæ rke
til, at der ikke befinder sig Mennesker mellem Vognene, be- '
skæftigede med Kobling o. 1., naar der gives Ordre til fremeller tilbagegaaende Bevægelser. Al Til- og Frakobling- skal
ske, medens Vognene staa stille.
3. Ved Rangering med lange Tog bør der anvendes
særlig Omhu ved Bremsernes Betjening, og navnlig bør de
bageste Bremser holdes let antrukne, forinden Toget eller en
Togdel skal standses, for at det ved en pludselig Bremsning
fremkomne Ryk ikke skal foranledige Koblingsmidlernes Spræng-
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ning. Ved Fordelingen af Brerrlsepersonalc:;t bør det s'cia vidt
muligt paases l ' at GIe ,mest erfarne : og paalideligste Betjente
'
'.,.
'!
.
.
betjene de bageste Bremser.
Naar der , rangeres i Mørke mod ' henstaaende . Vogne,
skal den" der .leder Rangeringen, foranledige; , at den mod
Lokomotivet vendende Ende af de Vogne, mod: hvilke der
rangeres, belyses ved en Haandlygte, medmindre Lyset fra
det rangerede Lokomotiv · gør saadant ,unødvendigt. I Krum:
spor skal Lyset afgives fra , Sporets indvendige Side. i
Ved Rangering med sammenlæssede Tømmeryogne, der.
mdbyrdes ere forbundne med Trækstænger, bør anvendes stor
Forsigtighed og navnlig bør det. iagttages, aLde raa nævnte
Maade sammenkoblede Vogne under ingen Omstændigheder
udsættes for stærke Stød eller Sammentrykninger.
,
Ved Rangering med Bassinvogne maa ligeledes anvendes
stor Forsigtighed, og navnlig maa saadanne Vogne ikke rangeres med Stød,
Ved Rangering med Tov, hvorved Bev;:egelsen ' overføres fra Lokomotiv eller en dermed forspændt Togdel til
V ogne, som skulle flyttes, idet Lokomotivet elle!' Toget gaar
ad et Spor, og de Vogne, som skulle flyttes, ad et andet, bør
der altid vises, forøget Agtpaagivenhed I og bør det, for ikke
at udsætte den Betjent, der skal betjene Tovet, Jor Fare,
paases, at Tovet saavelsom Trækkekroge og Ringe ere fuldkomment paalidelige, ligesom ogsaa Igangsættelsen skal ske
med et jævnt og ikke med et pludseligt Ryk.
4. Personalet kan .under Rangeringen staa paa Lokomotivets eller Vognens Fodtrin, men det er derimod enhver for~udt at opholde sig paa Buffer eller Haandbremser, at gaa
Imellem Vognene samt over eller under Bufferne, saa længe
Vognene ere i Bevægelse. Den, der leder Rang.e ringen, maa
vælge sin Plads saaledes, at han er i Stand til at overse det
mest mulige af den Strækning, der skal befares, og til straks
at standse Toget; for saa vidt der skulde vise sig Hindrinaer
pa a Togvejen.
Han maa derhos ; naar der rangeres rr':ed
Lokomotiv, stille sig, saaledes, at han kan ses af Lokomotivføreren, og at denne tydeligt kan se, respektive høre Signalerne.
·
,
5. Alle ' ved Rangeringen beskæftigede skulle være forsynede , med Signalfløjte og i Mørke tillige med Haandsignal-
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lanterne.
Signalerne ' gives alene med .Haandsignaler 'eller
Signalfløjte .. og . i Mørke tillige; ' om fornødent, . med Haandsignallanten,!e og- , repeteres" for saa vidt der rangeres med
Lokomotiv, af dettes Dampfløjte.
.
. , pen; der 'leder Rangeringen af en Togdel , bør i passende Tid , forinden ved en ' lang" Fløjtetone avertere Lokomotivføreren om Standsningen. Herved vil der være at tage
tilbørligt Hensyn til Togdelens Hastighed og Vægt samt til
Bremsekraften .
. 6. U nder Rangeringen skulle. de Vogne, hvortil eller
hvormed der rangeres, være forbundne med Skruekoblinger.
Det · kan dog, naar det maa anses for nødvendigt, tillades, at
der rangeres med Stød, ;): at en eller flere afkoblede Vogne
gives Fart , henimod det Sted, hvortil de ere bestemte, og
derefter. slippes, men den, der leder Rangeringen, maa da
sørge for, at det fornødne Personale og de fornødne Midler til
Vognenes StalJdsning ere til Stede. Hvor Lokomotiv benyttes, skal dette, naar det ønskes ført ind i et andet Spor
end det, hvorpaa Vognene føres ind, først standses uden Jor
det pa.ag<l::!ldende Sporskifte.
.
Saadan Rangering maa ikke foretages, medmindre der
mellem de paagældende Vogne findes et tilstrækkeligt Antal
forsynet med Skrue- eller Haandbremse, og Bevægelsen maa
standses, uden at der stødes mod henstaaende Vogne eller
St?ppebomme; Lokomotivføreren underrettes ved følgende
Si~naJ med Signalfløjten: e (en kort og- en lang Tone).
~angering med Stød maa ikke finde Sted paa
for den offentlige Færdsel tilgængelige Steder.
7. Ved Rangering med Heste skal Ttækkekrogen befæstes i de Hager, hvormed Vognene ere forsynede.
faste
8. Naar der rangeres imod henstaaende Voane
b
,
Stoppebomme eller imod Tog, maa Farten nøje reguleres,
saaledes at der ikke tørnes saa haardt, at der derv.ed kan
foraarsages Skade. Særlig Forsigtighed i saa Henseende vil
være at iagttage, naar der rangeres med Person- eller Postvogne eller imod saadanne.
9. Sporskifter i Hovedspor skulle efter endt Rangering
straks stilles tilbage til ' Hovedspor.
Sporskifter i Sidespor skulle efter endt Benyttelse saa
vidt muligt stilles saaledes, at Vogne, der henstaa paa Side-
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sporene og ved ufo rudsete særlige Omstændigheder ufrivilligt
sættes i Bevægelse, ikke kunne løbe ind i Hovedspor.
) o. I Tilfælde af, at et Tog maa ledes ind paa et belemret Spor (t. Eks. ved Krydsning), skal Lokomotivføreren ,
forinden Toget indlades paa Stationen, have særlig Underretning om Forholdene, og hvorledes han har at forholde siO'
med Hensyn til de henstaaende Vogne.
b
. I l.
N aar Vogne afkobles ved private Sidespor, maa
det Ikke overlades alene . til Folkene ved Sporet at indsæ tte
dem i Sidespor , og Toget skal, naar Vognenes Indsættelse i
~ide.sporet ikke sker ved Lokomotivet, forblive paa Stedet,
IIldtd Vognene ere bragte i Sidespor, og Hovedsporet er frit.

12. Naar der foretages Rangerbevægelser med enkelte
Lokomotiver, enkelte Vogne eller hele Tog, saaledes at Vognene eller Lokomotiverne komme uden for Banernes indhegnede Grund paa Terrain, der er tilgængeligt for den almindelige Færdsel, hvorunder henregnes Terrain med ikke afspærrede
O verkørsler, skal der beordres en Mand til enten at gaa foran:
Vog ntoget eller tage Plads ved de Overkørsler, der madltte
berøres af de paagældende Rangerbevægelser , forsynet med
Faresignal for derved at advare de vejfarende. Disse Bestemmelse~ skulle dog ikke finde Anvendelse ved Rangeringen
paa umdhegnede Havnepladser.

13·

N aar Bane- eller Maskinafdelingen uden for de Terrainer, der ere disse Afdelinger særligt overdragne, paa Grund
a f Arbejders Udførelse ønsker henstaaende Vogne flyttede ,
skal dette først anmeldes for Stationen, der da giver de fornødne. Anvisninger og derefter bærer Ansvaret . for Vognenes
Flytntng, for at de staa inden for Spormærkerne , og for at
de ere tilstrækkeligt sikrede .
14· For saa vidt det er nødvendigt at lade private
F olk foretage Flytning af Vogne, skal dette foregaa under
Stationens Kontrol, paa dennes Ansvar og med dennes TilladeIse. ' Foretage private F o lk derimod Flytning af Jernbane vogne, uden at Stationens Tilladelse dertil er indhentet, vil
der, hvad enten der ved Flytningen ' er sket nogen Skade
eller ej, være at g øre Indberetning herom, bilagt med alle
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fornødne Oplysninger til, at den paagældende kan drages til
Ansvar efter Straffeloven *).
15. For Rangering til og fra Broklapperne i de forskellige Dampfærgehavne gælde de derfor givne særlige Regler .

*- - ----

(C 227 )·
RanO'eringen paa det faste Land til 00' fra Broklappen Rangering til
b
b
og fra Bropaahviler den vedkommende Trafikafdeling.
klapper i de

Nr. 148.

forskellige

I.

Grænsen mellem Trafik- og Søfartsafdelingens Omraader Dampfærgehavne.
dannes af den Stoppebom , der er anbragt umiddelbart
foran Broklappen. Stoppebommen betjenes af Søfartsafdelingen og maa ved Vognenes Ombordsætning først
aabnes, efter at det rangerende T og er standset foran
Bommen og overtaget af Søfartsafdelingen.

2.

Stoppebommen skal ved Vognenes Ilandsætning straks
lægges over Sporet, saa snart det rangerende Togs bageste
Vogn er passeret Bommen, hvorefter Toget standses og
overgives til Trafikafdelingen .

3. Bommen lukkes dog ikke mellem de enkelte Rangerbevægelser af samme Tog.
4. Rangering til og fra Færgerne skal ske med stor Forsigtighed. Der maa derfor kun køres langsomt, og den,
der forestaar Rangering en, skal, saa snart det forekommer
ham, at Hastigheden er for stor, ved Avertissementssign a l
eventuelt Stopsignal reducere Bevægelseshastigheden paa
passende Maade. Skal der standses, maa den rangerend e
betimelig forud give Lokomotivføreren Avertissementssignal, saaledes at Farten allerede, forinden Stopsignalet
g ives, er saa meget sagtnet, at den endelige Standsning
kan ske lempelig t og varso mt .
Til F æ rgerne maa ikke rangeres med et større Antal
end 9 Vogne; skal et større Vognantal ombo rdsættes ,
deles Rangering en paa passende Maade.
Naar forreste Vogn passerer Midten af Færgen, gives
med sammes Klokke et Avertissementssignal.
*) jfr. dog de for Fl ytning ar Vogne p aa H avnespo rene gældende
Bestemmelst,r.

særl ige

14'9
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S. Saa vidt muligt bør

l/S af

Vognantallet være forsyn.e t
med betjent Bremse, hvorhos ved Ombordsætningen om
muligt den forreste eller næstforreste, ved Ilandsætningen
den bageste eller næstbageste Vogn bør være fors y.net
med betjent Bremse.
Før Rangerbevæg elsen til Fag en paabegyndes, skulle
Bremserne væ re svagt antrukne, saaledes at I a 2 Omdrejninger ere tilstræ kkelige til at fastskrue Bremsen, naaI'
Signal dertil gives.
Hvor der haves Færg evogn , regnes denne for 2
almindelige Bremser.
Kan de foranførte Bestemmelser med Hensyn til
Bremseantal og Bremsernes Fordeling i det · rangerende
Tog ikke overholdes uden væsentli g t Ophold for de paagældende Tog, skal i ethvert Tilfæ lde de forhaandenværende Bremser væ re betjente, og Rangeringen maa
under saadanne F orhold ske med saa meget større F orsigtighed.
6. Under Rangeringen skulle Reservekoblingerne være anbragte paa den efter deres Indretning foreskrevne Maade.
Herfra undtages dog Rangeringen til og fra Storebæ ltsfærgerne samt Rangeringen gennem det krumme Spor
paa Fredericia Station, hvor de hidtil anvendte særlicre
b
Koblingsmidler fremdeles bibeholdes.
7. Trafik- og Søfartsafdelingernes stedlige Repræsentanter
have paa bedste Maade og i betimelig Tid at holde hinanden underrettede om ethvert Forhold, der kan have
Indflydelse paa ovennæ vnte Rangeringsarbejder , f. Eks.
særlig Vandstand, Mangel paa Bremser, uheldig Fordeling
af disse o. 1.

Nr. 149.
R angering .
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Naar Vogne henstaa paa Maskinafdelingens Sporomraade,
skal det paases, at Vognene staa sporfrit og ere sammenkoblede og bremsede: Om Natten eller i Blæst skulle derhos
de yderste af de henstaaende Vogne være sikrede ved Hj æ lp
af Stoppebomme eller, for saa vidt saadanne ikke kunne
anbringes, ved Stoppe klodser foran Hjulene.

2 °9-

:. . , Med Hensyn 'til Vogne, der . af Maskinafdelincrens Per.
b
sonale flyttes udenfor Maskinafdelingens Sporomraade, henvises
til Ordre Nr. 14'7, Punkt 13. '

Nr. 150.

(C 229)·
F r i s p o r m æ r k e r apvendes til Betegnelse af det Punkt
imellem 2 sammenløbne Spor, til hvilket Køretøjer kunne
henstilles paa det ene Spor uden at lægge Hindring er i Vejen
for Køretøjers frie Passage paa det andet Spor.
Mærket
bestaar af en lav rød- og hvidmalet Træ klod s , anbragt saaledes, at den rager 2 a 3 Tommer op over Ballasten.

Nr. 151.

F rispormæ rk er.

(C 230).
Naar det ved Reparationer paa Vogne, der henstaa paa Sikrin g af
Spor, som ikke henhøre under Maskinafdelingen, er nød ven· Vogne , de r
·
A b 'd
.
'
he nstaa under
d Igt, at r ej erne opholde SIg under Vognen, skulle følgende Re paratio n
Forsigtighedsreg ler iagttag es:
paa Bane·
gaard ene.
Intet saadant Arbejde maa foretages uden vedkommende
Stationsbestyrers Samtykke.
Forinden Tilladelsen gives, skal Stationsbestyreren træffe
enhver fornøden Sikkerhedsforanstaltning , saaledes at den
Vogn, paa hvilken der skal arbejdes, ikke paakøres under
Rangering eller deslige, eller paa anden Maade udsættes for
at blive sat i Bevægelse saa læ nge Arbejdet vedvarer. '
Derfor skal den Sporstrækning , paa hvilken den paagældende V ogn henstaar, alene eller i R æ kke med andre
V ogne, afspæ rres for enhver Togbevægelse , saavel ved Si u ,
b
naler (rødt F lag paa Vognrækkens yderste Vogne eller Standsignaler paa begge Sider af Vognræ kken) som ved, at Adgangen til Sporstrækningen fra andre Spor saa vidt muligt
forhindres ved Sporskiftestillingen (aflaaset), som ogsaa ved at
fornøden Underretning gives Lederne af Rangerbevæ gel sen ,
Lokomotivføreren og andre Deltagere i Rangeringen.
Ved Reparation af Vogne i rangerede Tog under Ophold
ved Perron kan Anvendelsen af Signaler bortfalde, naar
Underretningen til Lokomotiv- og T ogfører m. v. giver betryggende Sikkerhed mod Vognens Flytning.
14

.~
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Stationsbestyreren bærer det fulde Ansvar for, at Sikkerhedsforanstaltningerne ere trufne paa betryggende Maade, og
dd er strengt forbudt de paagældende Arbejdere at blande
sig deri og da navnlig at stille eller aflaase de omhandlede
Sporskifter.
Saa snart Arbejder af den her omhandlede Art ere
sluttede, skal vedkommende Arbejder uopholdelig underrette Stationsbestyreren , som derefter sørger for, at Sikrings·
foranstaltningerne hæves.

N.'. 152. (C 233)·
Instruk s anI Tilfælde af Fare for den asiatiske Koleras Indførsel fra
gaaen(tlelt Tyskland ville føle-ende Bestemmelser blive satte i Kraft fra
Fo rans a ninger til Fore-et nærmere bestemt Tidspunkt:
bygge~ske rljf(d.
I
Samtlie-e Overenskomster med de tyske Baner anaSJatls e 0 •
~
lerns Ind- gaaende Gennemførsel af Person- og Bagagevogne ophæves.
førelsek i l Danske Vogne af den nævnte Art, der , indkomme til Vamdrup
D anm a r a(
Jernbanen. eller Vedsted, efter at denne Instruks er traadt i Kraft, maa
ikke benyttes før efter endt Desinfektion*).
2.
Naar et Tog ankommer sydfra til Vamdrup eller
Vedsted, forblive de rejsende foreløbig i Kupeerne. Der vil
derefter af dertil beskikkede og instruerede Læger blive foretaget et Eftersyn af de rejsende og deres Haandbagage for
hver Kupe især og af selve Kupeerne. Det indskrevne Rejsegods bringes derimod til særlige Rum, hvor det efterses af
~

Toldvæsenet.
Saa snart Eftersynene ere endte, kunne de rejsende og
den Bagage, hvorved intet er fundet at bemærke, videre.sendes.
3. Viser det sig ved Eftersynet af de rejsende, at der
blandt disse forefindes Personer, der lide af Kolera, Kolerine,
Diarrhoe eller andre mistænkelige SygdommeS bliver Viderebefordringen af saadanne Personer og deres Bagage forment,
og det bliver derefter alene af Lægerne at bestemme, hvilke
Foransta'l tninger der videre skulle træffes til de syges Isolation
og Behandling og til Desinfektion af deres Bagage .

.:,) jfr.

Ordre N r.

143 , II.
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De rejsende, der have været i samme Kupe som den
syge, skal der affordres Oplysning om deres Navn og Bestemmeisessted, for at Sundhedsautoriteterne kunne vedblive
at føre Kontrol med dem, i hvilket Øjemed disse telegrafisk
skulle underrettes om Ankomsten ved Foranstaltning af den
ved Vamdrup, henholdsvis Vedsted Station ansatte Politifunktionær , eller, for saa vidt denne ikke maatte være tilstede,
ved Stationens Foranstaltning. Personer, der ledsage en rejsende, som er truffen lidende af de nævnte Sygdomme, kan
det tillades at blive hos den syge under den Forudsætning,
at de ere villige til at underkaste sig de deraf flydende
F oranstaltninger med Hensyn til Isolation og Desinfektion.
4. Hvis der blandt Rejsegodset eller Haandbagagen
forefindes uvadsket Linned, Uld tøj eller Sengetøj, vil dette
være at opbrænde, saafremt det ikke paa Stedet tilbagesendes
af, de rejsende. Saafremt der skulde ankomme ,Rejsegods,
hvortil ingen Pa3sager melder sig som Ejermand, vil de't være
at tilbageholde i Vamdrup, henholdsvis Vedsted, og maa
saadant Rejsegods ved Reklamationer ikke forsendes nordpaa,
forinden det er undersøgt af Toldvæsenet og befundet at
være af den Beskaffenhed, at det uden Fare for Smitte kan
indføres i Danmark. Til Opbevaring af saadant Rejsegods
kan der eventuelt afgives en tom Godsvogn. Som Følge af
det nævnte Eftersyn af Rejsegods og Haandbagage vil alt fra
Tyskland ankommende Rejsegods være at toldberigtige i
Vamdrup eller Vedsted.
5. Ved disse Eftersyn vil Stations- og ' Togpersonalet
have at være behj ælpelige efter yderste Evne, og navnlig har
det at paase, at ingen af de rejsende forlade Kupeerne, forinden de dertil have erholdt Lægernes udtrykkelige Tilladelse,
eventuelt at de begive sig til de Rum, der maatte blive dem
anviste.
6. Under Viderebefordringen fra Vamdrup , henholdsvis
Vedsted , og i øvrigt overalt paa Banerne skal Tog og Stationspersonalet have Opmærksomheden nøje henvendt paa
mistænkelige Sygdomstilfælde blandt Passagererne, og i forekommende Tilfæ lde foranledige eventuelt telegrafisk tilkaldt en Læge paa den næ rmeste Station. Saafremt det af
Hensyn til de stedlige Forhold bliver nødvendigt at lade den

-
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[syge ,fortsætte' R!ej'sen til et Sted', hvor 'der er Hospital, eller
hvo~ den syge bedre, kan blive ,isoleret og underkastet Læge'
:behandling" dIer den tilkald't e ' Læge erklærer, at den syge
,kan fortsætte Rejsen til sit 'Bestemmelsessted, da skal Videre'befor.dringen iske i en særlig- Vogn, ligesom ogsaa vedk om'
mendes !Bagage ,maa befordres ,afsondret fra andet Rejsegods.
,Sundhedsautbriteterne paa det Sted, hvortil den syge begiver
sig, bør derhos i alle Tilfælde telegrafisk underrettes om An,komsten, for a't de i denne Anledning fornødne Foranstalt.ninger kunne b'live trufne.
7. Danske Personvogne, hvori Kolerasyge eller Person er
med mistænkelige Sygdomme ere blevne befordrede, skulle
hurtigst muligt udsættes af Toget, hvorhos Togføreren underretter den paagældende Station om Grunden til Udsættelsen.
Vognene rengøres og desinficeres derefter straks. *)
8. Tyske Personvogne, hvori Kolerasyge eller Personer
med mistænkelige Sygdomme ere blevne befordrede, eller
Bagagevo'gne, hvori nævnte Personers Bagage er bleven befordret, ville ved Ankomsten til Vamdrup eller Vedsted straks
være at rengøre og desinficere.*)
9. Værelser og Rum, hvori Kolerasy ge eller Personer
med mistænkelige
Sygdomme have opholdt sig, rengøres og
,
desinficeres.
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: 1-2.
Alle telegrafi,s ke Meqdele\ser · v.~:d,~r<:!r~.Rd:e; eJe l
denne Instruks omhandlede "Fqthold ' befordres som Tjenestetelegrammer.
, d"!"(J'll(

.' .' \~ i

Il::

r '_ ~,l i !'l~

Nr., 153~ (C

l l ( ;' I

j

~;

;::r,r;'J:

240, D 130, Uddrag).
" ., .. ',,',';: _ I
Fra Modtagernes Side ville f~lgende Forsigtighedsregl~r Forsigtighedsvære at træffe ved Tømning af Bassinvogne med Petr~l~un; , regler ved
,,
.
" ' , , ,"
, , ,.I Tømning af
Benzin og lign. brandfarlige Vædsker samt med Gas.
' "Bassinvogne.
•

, .

: . : ' lJ

'

•

li

I ('

! I:

Aflæsning af Bassinvogne maa kun,' finde Sted paa
de af vedkommende }ernbanefunktionær dertil ,' anviste Sr>dr!
samt kun ved Dagens Lys, "
' \ . ' , ~r i'; )
1.

I

"

Bassinvognenes Tømning forde'n 'i'lds;fJfHge Væd ske
maa kun finde Sted 'ved Hjælp ' af 'tætte Slang er 'eIler Rør, og
det maa nøje iagttages, at der ved Fades' 6g "rønders Paa' :
fyldning fra Vognene træffes betryggende Porkiuitaltning; ,tiF
Forhindring af Spild af den ildsfarlige ' Vædske.
' " ,';
2,

,

' " " "

I

'l

En ,Optøen af Rør og Ledni ,nge~ paa B,as~invognen~ ,
maa, h~ad enten disse ere tomme eller fyldte, , kunsk~ ved
,','i
,;,
;
Anvendelsen af kogende Vand, Damp eller ophedede Tøjstykker,
, _ .. "".
I

3,

"

·i '

•

,

Godsvogne kunne som sædvanligt gennemføres ti l
Bestemmelsesstationen , men enhver Godsvog n, dansk ell er
fremmed, der 'i ndgaar fra Tyskland, skal efter endt Aflæsn ing
underkastes en grundig Desinfektion. Det samme gælder om
de fra Tyskland returnerede tomme danske Godsvogne , der
skulle desinficeres i Vamdrup eller Vedsted , uanset at saadan
Desinfektion muligt allerede er foretagen paa den tyske Afgangsstation. Fra denne Bestemmelse undtages dog de tyske
Godsvogne, der; tømmes paa nævnte to Stationer og straks
efter Aflæsningen tilbagesendes.
I I.
Det tyske Tog- og Lokomotivpersonale , der ankommer ti! Vamdrup eller Vedsted, underkastes samme Eftersyn som de rejsende.
IO.

, *)

Jfr, Ordre

N r. '43 , II,

4, Indvend ig Undersøgelse af de , tømte Bassinvogne
maa først finde Sted, efter at de have henstaaet en passende
Tid tomme" og efter, at man har overbe:vist . sig, ,om, , at alle
Gasarter ere und vegne, ligesom U I,ldersøgel;;,\!n J dfl f kun maa
fi nde Sted uden Anvendelse af ubeQ'ækkc;t ,;Lys. ).
,!' )
5, I Nærheden af læssede eller tomme Bassinvogn'e , 'till
Forsendelse af ildsfarlige Vædsker maa der undet ingen Om~ 1
stændigheder tæ ndes Ild eller ryges Tobak.
,I"

N'r. 154. (C

250, Uddrag),
.
For at modarbejde den paa visse Tider: af ,Aaret ,med - Foranstalt'd IS
' k t'lb
d K nap he d paa
' G o,ds- ninger
til Mods tær k Go d s t ra fik peno
I age ven d ene
arbejdeIse
af
vogne har Generaldirektoratet fastsat følgende til Efterretningr Vognmangel.
og Iagttagelse for ,alle vedkommend("!:

154
A.

-
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Foranstaltninger, som skulle træffes forud eller til
bestemte ' Tider.

Det paahviler F orvaltningscheferne og alle andre vedkommende Embedsmænd ved Statsbanedriften, enhver indenfor
sit Omraade, ved U d bydelser , Kontraktafslutninger , Rekvisitioner m. m., saa vidt det er muligt og økonomisk forsvarlig·t,
at virke hen til, at Leverancer .til Banerne af Brændsel,
Skinn.e r og alle andre Varer, hvis Transport vil lægge Beslag
paa God'svognsmateriel i noget Omfan~, i k k e ti r æ s t e r e s i
Maanederne Marts, April og Oktober.
Saa vidt muligt forholdes paa tilsvarende Maade med
Hensyn til Transporter af Ballast fra Jernbanens Grusgrave
samt andre tjenstlige Transporter.
2.
Maskinafdelingen lader jævnligt, og især i Februar
og August Maaned, unders~ge, om Vognopsynsmændene og
Vognsmørerne have et passende ~orraad af den Slags
Erstatningsstykker , som erfaringsmæssigt hyppig kræves til
Afhjælpning af mindre Mangler og Beskadi'gelser ved Vognmateriellet og navnlig ved de mest anvendte Godsvognstyper,
samt sørger i manglende Fald for den fornødne Supplering af
disse Forraad.
l.

....... .................... .......................... .
B.

155

-

IO. Sendinger til Brug for Driften skulle paa· og af·
læsses hurtigst muligt, om fornødent ved Hjælp af Ekstra·
mandskab. Den til enhver Tid gældende Paa· og Aflæsnings·
frist for Publikum bør i hvert Fald ikke overskrides ved
saad'anne Sendinger; finder desuagtet Overskridelse Sted, skal
vedkommende Station efter Maanedens Udløb opføre Vognene
med fornødne Oplysninger (dog uden Beregning af Vogn penge)
paa et Eksemplar af Formular Nr. A 203 og indsende · dette
ad tjenstlig Vej til Generaldirektoratet inden den IOde i den
følgende Maaned.
l I.
V ærkstederne skulle daglig, i saa stort Omfang
som formaalstjenligt, blandt de til Reparation indgaaede Gods·
vogne udsøge de mindst beskadigede og gøre disse færdige
først, ligesom Istandsættelsen af de Vagnarter, hvorpaa der er
størst Mangel, skal fremmes med særlig Hurtighed ,eventuelt
gennem Overarbejde.
Det maa paases, at Vognopsynsmænd og Vognsmørere
ikke uden Nødvendighed foranledige Godsvogne indsendte til
Værkstederne, men saa hurtigt som muligt se lv afhjælpe fore·
fundne mindre Mangler. Hvor Forholdene tilsige det, bør der,
navnlig paa Værkstedstationerne, tildeles Vogn opsynet midler·
tidig Assistance fra Værkstederne .

Foranstaltninger i vognknappe Tider.

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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6. Faar en Station 20 eller flere Vogne - læssede
eller af Vognfordeleren til Bortse.ndelse beordrede tomme , færdige til Afgang, og disse ikke kunne ventes afhentede af
de planmæssige eller allerede anordnede Tog inde~ ca. 4
Timer, skal Stationen ad telegrafisk Vej gøre Indberetning til
Sektionen, der eventuelt anordner de fornødne Ekstratog.
••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• •• ° . ° •• • • • • • • • • , • • • • • • •

9. Større Godstransporter til Brug for Driften skulle
saa vidt muligt foregaa saaledes, at Vognene kunne være
disponible for den almindelige Trafik paa de stærkest trafi. kerede Dage i Ugen. Til fornævnte Transporter benyttes
fortrinsvis Vogne af de Typer, der bedst kunne undværes fra
den almindelige Trafik.

155. Paa Københavns Station III findes et Arbejdsspor,
.
der paa en Strækning har den ene Skmne fælles med denne
Stations 3die Spor.
·
.
f R anger b evæge lser
I den A n I edmng
er der tI'1 •S'k
1 rIng a
nordfra truffet følgende Foranstaltninger:

NI',

Nord for Lokomotivremisen er der anbragt et Maste·
signal med en Arm .
F ølgende Signaler kunne gives :
a) 3die Spor maa ikke passeres
Ved Dagen
Armen vandret.

I M ø rke
Rødt Lys,

In struks for
Benyttelsen
af de t ved

Købe nhav~s
StatIon
III s
3 die Spor
beliggende
Arbejdsspor.

lii6'
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'b) 3die Spor kan frit passeres
Ved Dagen
I Mørke
Armen skraat nedad.
Grønt Lys.
11'\\,
,Normalsignalet er .' det ,under b anførte.
I,; ,,' , : 'Disse Signaler have kun Betydning for det
"(I'~, rangerende Per's onale.
I :'!II ..Iøvrigt bemærkes:
~."i r, r :; Forinden Køretøjer ' bringes ind ,paa Arbej dssporet,
hvorved 3die Spor belemres, skal den paagældende Funktionæ r af Maskinafdelingens Personale, efter at have overbevist
S jg I OI11,' at der ingen Rangertog eller Maskiner ere under
Indkørsel til 3dieSpor, give det under a anførte Signal.
'_': ' Det erstattes med Normalsignalet snarest efter, at Passagen ad 3die Spor atter er bleven fri .
l,.,':! , 2,
Rangertog eller enkelte Maskiner, der passere ind
paa 3die Spor nordfra, skulle, naar der fra Mastesignalet vises
det" llmder il: nævnte Signal, s t e d s e standses foran dette
Sig nal ) , hvorefter Rangerlederen begiver sig nedad 3die Spor
og , foranlediger, at Arbejdskøretøjet anbringes saaledes, at den
Strækning, der skal passeres, er fri ; hvorefter SigiJ-a1 af den
paagældende Funktionær af Maskinafdelingen giv'e s til Rangerbevæ gelsens Fortsættelse.
3. Natsignalerne vises, indtil Tjenesten paa Station III
er sluttet, eller indtil eventuelle efte'r dette Tidspunkt ventede,
Maskiner ere ankomne.
4. Signalet betjenes ved Maskinafdelingens F o ranstaltning.
,,::: ,; !

Aarhus
H avnebane.

Nr~ 156.
Under I3de Februar r897
Aarhus udstedt følgende:
'

har Trafikchefen

INSTRUKS
for

Signalbetjeningen og 'for I(ørselen paa Aarhus Havnebane.
Ved " Aarhus Havnebane" forstaaes i det følgende de tre Banestrækning er,
der ere begrænsede af de anbragte 3 Stationsmærker henholdsvis v ed
Spaniebroen, ved den østlige Ende af Svingbroen og ved søndre Mole.

A:

Signalerne.

r. Mastesignalernes Normalstilling er for Indkørselsmasterne
S ignal Nr. 25, »Hold udenfor.« " og for Udkørselsmasten
Signal r. 27, »Udkørsel forbudt «,
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2. Signal Nr. , 24, ~) Kø~ frem « " .gi,ves· kun ', efter Forlangende
ved Ringning (ra den tilsvarende ~øglekontakt.
Fra
Udkørselsmasten gives Signal Nr. 26, : »Fd Udkørsel «, ku
efter Forlangende fra vedkommende Togs Fører.
3. Naar et Tog er bleven indladt paa Havnebanen , maa
, Signal Nr. 24, »Kør frem «, ell~r Signal Nr. 26\ »F.r i Udkørsel« , , ikke gives for noget andet Tog, forinden det
førstriævnte Tog har passeret Statio.nsmærket ved Spaniebroen (fOl: opadkørende Tog) eller Skinnekontaktens Skive
i ,Signalhuset er falden ned som Tegn paa, at Toget har
passeret vedkommende Skinnel~ontakt (for nedadkørende
T.og).
4. Et Tog, som ' 'har faaet Tilladelse , trl at køre ' op fra
' Svingbrden, maa derefter ikke køre ind ' paa 'søndre Mole
_ ejheller omvendt - fo~inden 'det af Signalgiveren har
erholdt mundtlig 'Tilladelse dediL

5. Er 'Si~~al
24, '» K~rf~~m« "eller S (gnal ', ~r. 2 ,6 , »Fri
Udkørsei « ~ 'givet, skå~ det straks stilles tilbage i Normalstilli!1g 's a~l~de's' : FC!r ~pa?køreqde ' Tog, naar Skinnekon·
takte'n ha~ virke't', fqr nedadkørende , Tog, naar Maskinen
har passeret ' Udkør~elsmasten og for , Rangertog , naar
Togets ~ederste Køretøjpaa Tilbagekørselen 'er' kO,mmen
inden :ror Statlo nsmærj<<:;t vecl,.Spariiebroen, :
, '

Nr.

6, Nedadkørende Tog ,eller ' Rangertog ' maaikke passere
Stationsmæ rket ved Spaniebroen, forinden Udkørselsmasten
viser Signal Nr. 26, »Fri Udkørsel« ; Rangertog ! maa i
det Hele taget ikke , passere U dkørseJsmastell. '
7, S~ingbroen ' kan 'ikke oplukkes eller lukkes uden ved
Hjælp af en Skruenøgl'e', og Sidesporet ' ve'd Svineslagteriet er aflaaset med en Yale,Laas . Disse to Nøgler
opbevares i Signalhuset ; de maa afhentes umiddelbart
forin den Broen e ller Sporet skal aabnes, og maa bringes
tilbage straks efter' Afbenyttelsen, N a a r , begge N ø glerne ikke er~i Huset, maa der ikke gives Tog
Tilladelse til a t kom m e ind pa ; Havnebanen,
-,
8, Signalgi.veren -skal være forsynet med et Signalflag, en
Signalfløjte og en Haandsignallygte. ,;
.

, l'

.'

-
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9. Fejl ved Signal apparaterne eller udeblivende Virkning
ved de elektris~e Dele af samme skulle uopholdelig af
Signalgiveren anmeldes for Stationen.
\

I.

2.

3.
4.
5.
6.

i.

-

2I8

B. Kørsel paa Havnebanen.
Togene skulle som Regel skydes opacl og trækkes nedad
Faldet.
Forbindelsestogene kunne dog trækkes opad
Faldet, - naar den bageste Vogn har en betjent Skruebremse. Kan for andre Togs Vedkommende Maskinen
ikke anbringes nederst paa Faldet, skal i nedadkørende
T og den forreste Vogn være forsynet med en betjent
Skruebremse ; kan dette ikke lade sig gøre, skal den forreste V ogn ha ve n e d p i n d e t Haandbremse og den næstforrest< betjent Skrue- eller Haandbremse. I opad kørende
Tog skal den bageste Vogn have betjent Skruebremse og
naar en saadan ikke kan skaffes, betjent Haandbremse.
Mindst hver 6te Vogn skal have betjent Skruebremse,
eller mindst hver 3die Vogn betjent Haanclbremse.
Dobbeltkobling (e~'entuelt Sidekæder) skal benyttes i alle
Tilfælde, hvor Maskinen ikke er nederst paa Faldet.
I Mørke skulle Togene føre Slutsignal. Ere Vognene
foran Maskinen, anbringes Slutsignalet paa forreste Køretøj.
Nedadkørende Tog maa ikke bevæge sig med større
Hastighed, end at en Mand kan følge med i Skridtgang.
Personalet, der ledsager Tog over Havnebanen, skal altid
være forsynet med Signalfløjte , i Mørke desuden med
tændt Haandsignallygte.
Naar Overkørsjerne.. ved Svingbroen og Svineslagteriet
passeres af Tog, skulle de bevogtes af en af Togets Betjente, indtil det forreste Køretøj har passeret Overkørslen.

Kørssel .mellemN1·, 157. For Kørselen mellem Stationspladsen og' den nye
tatlOns.
pladsen og Remise i Esbjerg er der af Hensyn til Sporets stærke Stigning
den nye af Generaldirektoratet fastsat følgende s æ r I i!! C S i k k e r h e d sRemise i
~
Esbjerg. r e g I e r :
»Lokomotivet skal altid væ re nederst paa Faldet.
Mindst hvert tredie Køretøj skal have betjent Skruebremse. Lokomotivet tæller for I Bremse.
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Nedkørsel maa ikke ske hurtigere, end en Mand kan gaa.
. Al Kørsel med Vogne mellem Stationen og Kulgaarden,
henholdsvis Lokomotivremisen , foregaar under Ledsagelse af
en Stationsbetjent; derimod kunne Lokomotiver uden Vogne
bevæge sig mellem Remisen og Sporrnærket mellem østre og
vestre Kulgaardsspor uden Ledsagelse af Stationsbetjent.
Kørsel med Vogne ad det vestre Kulgaardsspor maa
kun finde Sted efter forudgaaet Aftale for hvert enkelt Tilfælde med den Vagthavende i Lokomotivremisen. Omvendt
maa Lokomotiverne uden Vogne ikke føres ind paa østre
Kulgaardsspor uden Ledsagelse af en Ansat fra Stationen.
I Mørke skulle Rangertogene føre et blaat Lys som
Slutsignal paa sidste Vogn.
Togmaskinerne overtages af Stationen, henholdsvis afleveres til Remisen paa vestre Spor umiddelbart inden for
ovennævnte Spormærke . «

(D II8).
Naar der efter Afløb i et Sporskifte forsøges at trække
. l paa S por Igen,
.
i"
d en dette
d e t a fl øb ne Matene
sk a l d er, lorm
sker, foretages fornøden Opklodsning i Sporskiftet, da dette
ellers udsættes for Brud.

Nr. 158.

Optrækning
alefter
Materiel
Afløbning i et
Sporski fte.

Nr. 1:»9.
Under 9de Juni I893 er der af Trafikchefen forIndsætning og
Sjælland-Falster og Maskinchefen fastsat følaende
Bestem- aBfovrttagningl
b
ogne tI
melser vedrørende Vognes Indførelse i og Bortskaffelse fra
og fra
V k d
Centralær ste erne paa Københavns Banegaard, nemlig:
værkstedet i
»AlIe Vogne af enhver Art , som skulle til Værk- K.øbenhavn.
stedet, indsættes gennem dettes sydlige Indgangsspor og
fordeles saa vidt muligt paa Sporene efter Værkstedets Anvisning.
V ogne med Varer til Værkstedet eller Maskinafdelingens
Magasin indsættes gennem Værkstedets Udgangsspor, men kun
umiddelbart efter at færdige Vogne ere borttagne.
Borttagning af færdige Vogne fra Værkstedets Udgangsspor skal saavidt muligt ske mellem KI. 6 og 8 om Morgenen,

160-161'
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dog om r fornødent : ogsaa paaandre Tider af Dagen. : Indsætning" og , Borttagning ' af Vogne sker efter Rekv.isition fra
Værkstedet: Rekvisitionen angiver hvormange Vogne, der hver'
Gang "ønskes' indsatte og borttagne og skal være 'Stationen i
Hænde Dagen forinden«.
I ,HenHold ' hertil ville alle vedkommende , under Maskinafdelingen', have 'at iagttage det fornødne.
'
,
,r

.
,

,

, '

ba;

Nr. ' 160;
ejet l Lyngby Stations ilordreEnde beliggende
S pors k IIte
'c.
'l
'
B,I
ti r an,e'al'cd e' l'mgens L'agerplads er medgaaende for
Baneafde- den ordinære 'Kørselsretning paa det 'Hovedspor, hvor SporLal~~;;;~dS. skiftet ud,mynder, vil der under ordinære Forhold,naar . Sporskiftet ' ikke : be'nytt~s ' og altsaa er aflaaset og fastspigret for
s)rdfra khm'm~hde 'gennemkørende Tog ', ikke være ' at . vise
Haandsignal Nr. 20 (Fri Bane) ved det sydligst ' modgaa:ende)
Sporskifte, hvorimod denne Signalgivning skal finde Sted i
den Tidsperiode, Sporskiftet benyttes, og dette altsaa kun kan
være aflaaset til frit Hovedspor, men ikke fastspigret.

Sporskifte
paa
Lyngby
Station
til

;,
.1 •. ·

I

f

..

Benævnelser Nr. 161.
De københavnske Banegaarde benævnes
paa de
Ekspe d"ttlOnslor
c h l
københavnske
o d saaledes:
Banegaarde i
Ek spedi tionsStationen paa Frederiksberg . .. .•.. København
forhol d,
do.
» Nørrebro .. , ........ Københav~
, l,:.

1

~lle

"
F .,
N.,

,do:
, » Østerbro . .... ... ... Købel).havn ø.,
Ekspec;litionsstedet , fo~ svensk norsk
Gods i Frihavnen . '... . .. ...... , København ø.
. "'"
(Fri,havneq),
StationeIl; paa Vesterbro ......... '. København H.

H:

De tre U~rlerafdelingeraf København
betegne's ligesom hidtil'!,! II og IIL København H. l er saaledes den
egentlige H ?vedstation, København H. II Afgangs- og ' Ankomstbanegaarden for Nordbanetogene og København H. III
Afgangs- og Ankomstbanega.arden for Klampenborgtogene.

:
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Følgende Stationer og Holdepladse paa Sjælland- Brovægte pa a
Sjæll andFalster ere forsynede med Brovægte:
F alster.
Helsingør, K vistgaard , Hillerød , Allerød, Bloustrød,
Birkerød, København, Københavns Frihavnsstation, Frederiksberg, Frederikssund, Taastrup, Roskilde, Borup, Ringsted,
Sorø, Slagelse, Korsør, Køge, Næstved, Masnedsund, Masned ø,
Nykøbing F., Gedser, Skelskør, Holbæk, jyderup, Kallundb org
og Værslev.

Nr. 162.

163
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N aar to Vogne med Dobbeltkrog sammenkobles, da
benyttes den ene Kobling til Hovedforbindelsen i Krogens
øverste Gab og den anden Kobling til Sikkerhed i den anden
Krogs nederste Gab (Tegning III).
IlI.

VI. Vognmateriellet.
Nr. 163.

Kobling
a f Vogne.

(C 252 ).
Naar to Vogne med enkelte Trækkroge, og som begge
ere forsynede med Sidekæder og Skruekobling, skulle sammenkobles, lægges den ene Vogns Skruekobling i den anden
V ogns Trækkrog, hvorefter den sammenskrues. Sidekæderne
hæftes ind i hinanden saaledes, at Krogene gribe ind i de
modsatte Kæders Led (Tegning I).

r.

Skruekoblingens Lod skal, for saa vidt det er indrettet
dertil, altid henlægges saavel oven paa Hovedkoblingen som ·
oven paa Sikkerhedskoblingen, saaledes at det ikke kan falde
ned fra den sidste og berøre Varmekoblingen (Tegning III).
Er Loddet ikke bevægeligt, skal det hænge ned (Tegning II).
For saa vidt Skruekoblingens Lod er bevægeligt, skal
. det lægges paa B ø j I e n og" ikke paa L a s k e r n e, da disse let
bøjes, ved at Loddet kommer i Klemme imellem dem.
Koblinger, der ikke ere i Brug, maa ikke ophænges
Trækkrogens øverste Gab, men skulle enten lægges bag den
Næse, der findes paa de ældre Kroges Nakke (Tegning lV ),
IV.

V.

Naar en Vogn med enkelt Krog skal sammenkobles med
en Vogn, der har Dobbeltkrog , da benyttes Dobbeltkrogens
Kobling til Forbindelse, medens den enkelte Krogs Kobling
hænges i Dobbeltkrogens nederste Gab (Tegning II).
II.

eller i de under Bufferplanken anbragte Hager (Tegning V).
Sidekæder, der ikke ere i Brug, ophænges saaledes, at Krogen
hæftes ind i Kædens øverste Led .
Stationerne have at drage Omsorg for, at Koblingerne
paa de V ogne , der skulle afse ndes, forinden det paagældende
Togs Ank omst ere i fuldstæ ndig Orden, vel rengjorte, samt
Skruestykkerne lige langt og helt udskruede , saa ledes at

:164:

Kobling af
TB og T e
Vogne.

Udførel se
af Kobling.
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Sammenkoblingen kan . udføres 'metldet mind'st rilUlige Ophold .
Det maa dog . saåvel af Stations- ' som , Togp'e rsbnalet paases,
at KoMi.n gen ikke ,drejes saa ' lan gt ud, at Splitten for Enden
af Skruen knækkes, da Koblingen derved under Farten kan
tabes. Til at befri Koblingerne for gammel Olie og Smuds
kan der benyttes Stenolie.
Da Sammenskruningen af Koblingerne paa de Vogne,
der overføres med Dampfæ rge , bliver vanskeliggjort derved ,
a t ' Skruerne og Møtrikkerne under Paa virkning af Søluften
ruste sammen, paalægges det enhver Station, der afsender
Vogne, bestemte til Overførsel med Dampfærge, forinden Afsendelsen at foranledige Skruerne tilbørligt smurte.
Paa samtlige T B- og T c-Vogne er der anbragt faste,
stive Træ kkeapparater med tilhørende korte, løse Trækstænger.
Naar disse Vogne skulle benyttes til Befordring af lange
Genstande, læssede paa Tømmerskamlerne , maa Skruekoblingerne ikke benyttes til Vognenes indbyrdes Forbindelse,
men derimod skulle Trækstængerne anvendes som Kobling
mellem Vognene.
Efter Benyttelsen anbringes Trækstæ ngerne paa de dertil
bestemte Indretninger paa Vognsiderne .

Nr. 16<1. (e 253).
Af- og Tilkobling af Vogne og Lokomotiver skal ikke
udføres ved Maskinpersonalet, men efter Forholdene enten
ved Stations- eller Togpersonalet.
Ved Kørsel paa Havnebaner (Strækningen mellem Stationen og Havnen) bør Vognene væ re dobbeltkoblede paa den
i Ordre Nr. r63 omhandlede Maade , dog bør de ikke være
koblede fastere, end at de frit kunne passere Kurverne,
(Denne Bestemmelse finder dog ikke Anvendelse paa Københavns Havnebane).
Det paahviler Togføreren i alle Tilfælde at forvi §se sig
om, at Koblingen udføres forsvarligt og i Overensstemmelse
med de i Ordre Nr. r63 givne Regler.
Togførerne skulle paa Tograpporterne gøre Bemærkning
om, hvilke Koblinger der ikke ere i Orden, og hvilke Stationer, der have afsendt de paagældende Vogne.

-
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Nr. 165. (D 94) .
Under Henvisning til Ordrerne Nr. r63 og 164 meddeles
det, at den dobbelte Sammenkobling mellem Vogne indbyrdes
henholdsvis mellem Vogne og Lokomotiver eller mellem to
Lokomotiver absolut ikke maa fraviges.
Som Følge heraf skal paagældende Vogn eller Lokomotiv altid udsættes af Toget, naar den ene af Skruekoblingerne gaar itu, og man ikke kan erstatte den ved en Reserveko bling.
Sker Koblingsbruddet under K ørslen imellem 2 Stationer,
søges det samlede T og dog under forsi gtig Kørsel bragt videre
til nærmeste Station, hvor Udsættel sen da bør finde Sted .

K obli ng .

(e 254) .
Den elektriske T ogbelysni ngs Kabler ere forsynede med Koblinger fo r
~
den elektnske
.
K oblmger med Mundstykker, der have samme l~ orm som Togb elysnin gs
Vakuumslangernes, saaledes at Kablerne samles paa samme K able r.
Maade som Vakuumslangerne. Paa Vognenes Bufferplanker
er der anbragt Slutstykker, hvorpaa Kablernes Koblingsmundsty kker a I t i d skulle anbringes, naar de ikke benyttes til
Sammenkobling af Kablerne mellem Vognene.

NI'. 166.

NI'. 16'7. (e 255).
Sammenkoblingen af Vakuumslangerne foretages paa
følgende Maade:
Hvert Koblingsstykke fattes med en Haand og løftes
saa højt, at Gummiringene om Sideaabningerne bringes i fuldstændig indbyrdes Berøring, hvoref er det hele sæ nkes, saa at
Styrefligene gribe ind i hinand en og presse Koblingsstykkerne
tæt sammen.
Paa tilsvarende Maade forenes Vakuumslangens Kobling
med den tilhørende Slutplade, der først maa løftes af Krogen.
Naar Vakuumkoblingen ikke benyttes til Forbindelse
med Ledningen paa en anden Vogn, skal den altid forenes
med den tilhørende Slutplade.
Disse Bestemmelser maa stedse nøje iagttages saavel for
V og ne, der indgaa i Togene, som for henstaaende Vogne.
IS

'1

Udførel se af

Vakuumslangern es
Sammenkoblin g.
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Vakuumslallgerne paa de Vogne, der have to Opstandere,
skulle kobles saaledes, at Slangekoblingen ikke kommer til at
krydse Skruekoblingen, og naar to Vogne med dobbelte Opstandere støde sammen, skulle Slangerne kobles sammen paa
begge Sider af Skruekoblingen.
Paa de med Vakuumledning forsynede Godsvogne, der
have Endedøre . er den opstaaende Del af Røret forenet med
Bremseledningen ved en Gummislange og i øvrigt ophængt i
Hager paa Endedørene. Naar Endedøren skal aabnes, maa
Rørledningen hægtes af Hagerne og lægges over den nær·
meste Buffer; den maa straks bringes op paa sin Plads igen,
naar Døren atter lukkes. Køres med aaben Endedør , skal
Koblingen hænges op paa Gitterdøren inden for Endedørene
paa de dertil bestemte Hager.

Nr. 168.

Til syn med
Vognmateriellet.
Vognopsynsmænd.

(C 256, D 7).
Tilsynet med Vogn materiellet er underlagt Maskininspek.
tørerne, der assisteres af Lokomotivmestrene , Lokomotivformændene, Vognopsynsmændene og Vognsmørerne.
I. Statsbanestrækningerne ere inddelte i følgende Vo g n·
op s y nsd is tri kter:
A.

Under Iste Mask i nsekti o n.

Iste Opsynsdistrikt omfatter Strækningen Frederikshavn-Ran·
ders (Randers og Hobro ekskl.). Vognopsynsmanden er
stationeret i A a l b o r g.
'
2det Opsynsdistrikt omfatter Strækningerne Randers-Aarhus
(Langaa og A arhus H. ekskl.) , Randers - Ryomgaard og
Aarhus·-Grenaa (Aarhus ø. inkl.) . Vogn opsynsmanden
er stationeret i A a r h u s.
3die Opsynsdistrikt (A) omfatter Strækningen Aarhus H .Daugaard (ekskl. Skanderborg). V ognopsynsmanden er
stationeret i A a r h u s.
3die Opsynsdistrikt (B) omfatter Strækningen Daugaard (ekskl.)
- Vamdrup (ekskl. Lunderskov).
5te Opsynsdistrikt omfatter Stræ kningen Skanderborg-Skjern.
V ognopsynsmanden er stationeret i S k a n d e r b o r g .
i
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B. Under 2den Maskinsektion.
4 de Opsynsdistrikt omfatter Strækningerne Thisted-StruerSkive-Nykøbing M., Struer-Skjern (Skjern ekskl.). Vogn·
opsynsmanden er stationeret i S t r u e r.
6te 'Opsynsdistrikt omfatter Strækningerne Lunderskov-Es·
bjerg-Skjern (Skjern ekskl.) samt Bramminge-Vedsted.
V ognopsynsmanden er stationeret i E s b j e r g.
8de Opsynsdistrikt omfatter Strækningerne Langaa-Skive(Skive
ekskl.), Viborg-Aalestrup, Løgstør-Hobro (H obro inkl.).
Vognopsyn smanden er. stationeret i V i b org.
C. U nde r 3 d ie M ask in sektio n.
7 de Opsynsdistrikt omfatter Strækningerne Nyborg-Strib samt
Tommerup-Assens. Vognopsynsmanden er stationeret i

Nyb o rg.
D. Under 4de Maskinsekti o n.
I ste Opsynsdistrikt omfatter Strækningen København ·-Kallundbor g \ Vognopsynsmanden er stationeret i København .
2det Opsynsdistrikt omfatter Strækningerne Frederiksberg (ekskl.)
-Frederikssund og Roskilde (ekskl.)-Slagelse (ekskl.).
Vognopsynsmanden er stationeret i København .
3 die Opsynsdistrikt omfatter Strækningen Roskilde (ekskl.)Gjedser (Næstved ekskl. ). Vognopsynsmanden er stationeret i K ø b e n h a v n. *)
4 de Opsynsdistrikt omfatter Strækningerne København ø. (Fri·
havnen inkl.)-Hellerup -Klampenborg-Helsingør og Kø·
benhavn H. (ekskl.) - Hellerup-·Hillerød-S nekkersten samt
Frederiksberg (ekskl.)-Nørrebro-København ø. Vogn·
opsynsmanden er stationeret i Københ av n ø.
ste Opsynsdistrikt omfatter Strækningerne Slagelse (ink1. )Korsør og Næstved (inkl.)-Slagelse-Værslev (ekskl.) samt
Dalmose -Skelskør. Vognopsynsmanden er stationeret i
Korsør.
Vognopsynsmændene skulle efterse Vognene i deres Distrikt samt sørge for, at Vognene ere opsmurte og i en saadan
Sta nd. at de uden Ulempe for Sikkerheden kunne bringes
over Banen, hvorhos de , skulle kontrollere de dem under·
ordnede Vognsmøreres Arbejde.
" ) Lokomotivformande n i Nykøb in g F. fllllgerer som Vognopsynsmand
Falsterbanen .

1'"'*
)

i, aa
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Lokomotivformændene træde i Vognopsynsmændenes
Sted, for saa vidt angaar Tilsynet med Vognene paa den
Station, paa hvilken de ere ansatte, og for saa vidt der ikke
paa denne findes ansat nogen Vog nopsynsmand .
Vognsmørere.
2. Vognsmørere ere ansatte p aa følgende Stationer :
Under Iste sjællandske Vognopsynsdistrikt: København H., Frederiksberg, Roskilde, Holbæk og K allundborg.
»
Vog nopsynsdistrikt : Frederikssund og
»
2det
Ringsted .
Vognopsynsdistrikt: K øge , Masnedsun d
»
og Nykøbing F.
Vognopsynsdistrikt : København ø., Frihavnen , Nørrebro, Hillerød og Helsingør.
»
»
Vognopsynsdistrikt
: Slag else , Korsør,
te
5
Næstved og Skelskør.
Iste jydsk-fynske V ognopsynsdistrikt : Frederikshavn, A alborg .
V ognopsynsdistrikt : , Randers , Grenaa,
»
2det
Aarhus ø.
Vognopsynsdistrikt : Aarhus H ., Horsens,
Fredericia, Vamdrup.
V ogn opsy nsdistrikt : Skive, Struer, Rin gkøbin g , Thisted, Gly ngøre . .
»
Vog nopsynsdistrikt : Sk~nderborg , Silke»
ste
borg , Herning , Skjern.
6te
Vognopsynsd istrikt : Lunderskov, Esbjerg,
Ribe, Vedsted.
»
Vognopsynsdistrikt: N y b org, Odense, A s» 7de
sens, Strib.
8de
»
V ognopsynsdistrikt : Langaa, Hobro, Viborg.
V ognsmørerne skulle efterse samt eventuelt smøre samtlige Vogne, der ankomme til den Station, hvor de have Ophold, og ere ansvarlige for, at ingen V ogn forlader denne
Station uden Smørelse.
V ognsm ørerne skulle efterse alle
Vogne i ethvert Tog, der holder ved Stationen, hvorfor de i
den Anledning skulle give Møde i betimelig Tid forinden det
. paagældende Togs køreplanmæssige Ankomsttid samt fremme
Eftersynet saaledes, at Togets planm æssige Afgangstid fra
p
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Stationen ikke overskrides, medmindre der forefindes større
Beskadigelser ved Vognene, som nødvendiggør et længere
Ophold .
Vognsmørerne maa ved Togets Ankomst straks melde
sig hos Lokomotivføreren og ligeledes melde til ham, saa
snart Vogneftersynet har fundet Sted. U debliver V ognsmørerne, maa dette anføres paa Lokomotivførerens Rapport, og
Fyrbøderen s~al da foretage Eftersynet af Toget, for saa vidt
Tiden tillader det, og han ikke derved forsømmer sine Forretninger paa Lokomotivet.
Vognsmøreren maa melde til Lokomotivføreren og Togføreren, naar Vognaksler i Toget vise Tegn til at lunke, samt
mærke den paagældende Akselkasse med Kridt. Lokomotivføreren maa da under Kørslen holde øje med Vognen samt
underrette den næste V ognsmører, der eventuelt kan fjerne
Kridtmærket.
N aar en Vogn under Kørselen løber varm, skal V og nopsynsmanden eller Vognsmøreren eller i disses Fraværelse
T ogføreren tilkalde vedkommende Stationsforstander for i
F OI'ening med ham at undersøge, om Vognen er forsvarligt
læsset eller ikke. Vognen vil derhos, saa snart det lader sig
g øre, være at efterveje for at konstatere Ladningens V ægt.
Stationsforstanderen indsen der Indberetning om enhver
Varmløbning af Vogne med Oplysning om, hvorvidt en Eftervejning er foretagen, om denne eventuelt har vist, at Vognen
har været overlæsset, samt om Læssets Fordeling.
3. Det paahviler saavel Vognopsynsmændene som Mindre .
.
G
d fVognbeskadlV ognsmørerne , til Foreby ggelse af at Vogne paa
run agelsers Afforholdsvis ubetydelige Mangler eller Beskadigelser udsættes hjælpning.
af Driften, at udføre de nødvendige mindre Reparationer til
Afhjælpning af saadanne Mangler, som ikke kræve Værkstedernes Assistance.
Bemærkes en mindre Beskadigelse ved en Vogn, der
i n d g~ar i et Tog, hvis planmæssige Ophold paa den paag ældende Station er for kort til Reparationens Udførelse, skal
V og nen forsynes med de nedenfor omhandlede gule Sedler,
og Beskadigelsen skal da afhj ælpes ved Vognens Ankomst
til Bestemmelsesstationen, hvorefter Sedlerne fjernes.
Saada nne mindre Reparationer skulle foretages uden Hensyn til,
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om vedkommende V ogn hører hjemme i et andet Sta~sbane·
distrikt eller tilhører en fremmed Bane.
Beskadigelser
4. Saafremt Vognen tilhører en fremmed Bane i skal
paa fremmed~Stationen hurtigst indberette til Maskininspektøren, at den er
Vogne.
standset, med Oplysning om Fejlen samt om Vognens
Nummer og Ejendomsbanens Navn.
Eventuelle fornødne
Erstatningsstykker til Vognen rekvireres gennem vedkom·
mende Maskininspektør . Maskininspektøren maa underrette ved·
kommende Trafikchef om Standsningen samt om Tiden, der for·
ventes at medgaa, inden Vognen atter er tjenstdygtig, hvor·
efter han anordner Reparationen. Efter endt Reparation af·
leveres ' Vognen til Stationen til Hj emsendelse , hvorom Sta·
tionen straks maa underrette· Trafikchefen. De teskadigede
Genstande sendes tilbage til Værkstedet paa Vognens Hjem·
stedsstation.
Togperso5. Saafremt Tog· og Stationspersonalet opdager Mangler
nalets og eller Beskadigelser ved Vognene, skulle saadanne uopholdelig
Statlonernes
Pligter m. H. -a nmeldes til vedkommende Station, som, naar Afhjælpningen
t. Tilvsynet ikke kan ske uden et Værksteds Assistance, foranlediger
med agn·
materiellet. Vognen beklæbet med to Meldesedler (se nedenfor) samt det
videre fornødne med Hensyn til Maskinafdelingens Under·
retning om Manglens henholdsvis Beskadigelsens Beskaf·
fenhed.
I den Anledning ere de paagældende Stationer forsy'
nede med tre Bøger indeholdende henholdsvis gule, grønne
eller røde Meldesedler, hver Seddel i Forbindelse med to
Taloner.
De først udleverede Bøger indeholde kun een Seddel ;
men fremtidig ville disse Bøger blive indrettede med to Sedler
og foruden de to Taloner tillige med en Stamme, der er beregnet til Opbevaring paa Stationen for derigennem at kunne
dokumentere, hvilke Vogne den har forsynet med Meldesedler,
hvori . Vognenes Mangler have best ~aet, og hvem der har
anmeldt disse .
De . ny Bøger ville imidlertid først blive leverede Stationerne efterhaanden, som Beholdningen af de gamle
Bøger opbruges, og indtil dette sker, ville Stationerne
derfor have at tage to af de nuværende Bøger i Brug ad
.Gangen, hvoraf Talonerne i den ene betragtes og anvendes
som Stamme.

-
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Naar Stationen modtager mundtlig Meddelelse om en
Mangel ved en Vogn, udfyldes efter Omstændighederne enten
to gule, grønne eller røde Sedler samt de to Taloner
(henholdsvis Stammen), hvorefter Sedlerne paaklæbes Vognen,
den ene Talon sendes -til vedkommende V æ rksted, og den
anden Talon udleveres Anmelderen som Kvittering for Anmeldelsen.
I Tilfælde af at Stationen er i Tvivl om Udstræ k·
ningen af. den anmeldte Mangel ved Vognen, beklæbes den
med røde Sedler, og Maskinafdelingen vil da efter Modta·
gelsen i Værkstedet ' af den paagældende Talon foranledige
Vognen efterset.
Pan de Stationer, hvor der er ansat Lokomotivformænd,
V ognopsynsmænd eller Vognsmørere, vil den paagældende
Station kunne raadføre sig med disse Funktionærer, om hvilke
Sedler der skulle anvendes.
6. De omtalte Meldesedler ere:
Meldesedler.
a. Rød Seddel (hvorpaa er trykt »Sto ppet« ) , der anvendes, naar Vognen er saa beskadiget, at den ikke tør
indlemmes i et regulært Tog, hvorfor Vognen forbliver
staaende paa St.ationen for at brin ges i Værksted ved
Maskinafdelingens F oranstaltning, efter at den eventuelt
er omlæsset.
•
b. Grøn Seddel (hvorpaa er trykt »Utjenstdygtig, maa
ik 'ke læsses«), der anvendes, naarV ognen vel kan indlemmes i et regulært Tog, men dog' uden Læs.
c. Gul Seddel (hvorpaa er trykt »Trænger til Reparati o n«), der anvendes, naar Vognen vel endnu kan benyttes, men dog saa snart som muligt bør underkastes
Eftersyn. Vognen kan da fremdeles benyttes, men kun
i Retning af den Station, hvor det paagældende V ærksted findes .
Til.... . alle Paaskrifter paa Meldesedlerne skal beny ttes
sort eller blaat Blyant (ikke Blæk eller Blækstift).
Paa Personogne og andre Vogne, der ikke have
p a a s k r i fts t a v I e r, skulle Sedlerne anbringes paa Vognenes
Længdedragere og . desuden eventuelle Kridtpaask~ifter paa
Trinbrædderne (ikke Løbebrædderne) .

'"-
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Paa G o d s v o g n e skulle Sedlerne anbringes paa Paaskriftstavlerne eller, saafremt saadanne ikke findes, paa Længde·
dragerne.
Forholds7. N aar en Vogn kun har saadanne Mangler, at de
regl~r, naar efter Stationens Skøn ville kunne afhjælpes ved Vognopsynsmindre
.
Mangler ved personalets Foranstaltning, skal V ognen Ikke beklæbes med
Vognene Meldesedler, før dette Personale, efter at have efterset den,
forefindes. kræver det. V ognen sendes I" Sidste 'f'lc
I læ Id e ti'1 V ær k ste d I'
Overensstemmelse m,ed det nedenfor anførte, saafremt der
ikke af Maskinafdelingen undtagelsesvis stilles Forlangende
om, at den skal sendes andetsteds hen.
Vogne , der ere under Paalæsning, eller som løbe
T ogene, og hvis Fejl eller Mangler ikke ere større, end at
Vognene uden Ulempe kunne befordres til Bestemmelsesstedet,
maa kun beklæbes med Meldesedler, saafremt Bestemmelses·
stedet ligger i Retning af nærmeste Værksted og ikke er nogen
længere bortliggende Station end Værkstedsstationen. I modsat
Fald skal vedkommende Afgangs· eller Mellemstation foran·
ledige, at der - vedhæftet Ekspeditionspapirerne - sendes
en Anmodning til Bestemmelsesstedet om at lade Vognen
beklæbe straks efter Ankomsten. Ligger Bestemmelsestedet
uden for Statsbanerne, sendes Anmodningen til vedkommende
Overgangsstation.
Beskadigede
8. Naar en Rude i en Personvogndør trænger til For. Dørvinduer ny eIse og Vognen ikke kan komme til Væ rkstedet uden at
I Personvogne.
'
løbe tOfu dertil, skal Vinduet udtages og efter at være bekl æ bet med et tydeligt Mæ rke, der viser, til hvilken Vogn
V induet hører, og fra hvilken Station det kommer, indsendes
til Værkstedet henh oldsvis i København, Nyborg eller Aarhus,
hvorefter det vil blive tilbagesendt til Stationen efter at væ re
istandsat.
Vognes Ind·
9. Den med Meldesedler beklæbede Vogn dirigeres til
sendeIse til Værkstedet i
Værksted.
K ø b e n h a v n , naar Vog nen er forefunden beskadiget paa
Sjæ lland eller Falster,
N y b o r g , naar Vognen er forefunden beskadiget paa Fyn,
Aarhu s , naar Vognen er forefunden beskadiget i Jylland .
Det bemærkes, at Indsendelse til det Vognen paamalede
Værksted, for saa vidt dette ligger i en anden Landsdel, kun
bør ske efter særligt Forlangende af Maskinafdelingen.

.
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Indkaldes en Vogn til Værkstedet, paahviler det den '
Station, paa hvilken Vognen findes, at foranledige, at Vognen
beklæbes med
gule Sedler, paa hvilken angives, efter hvis Ordre den er
.
indkaldt til Værkstedet, eller med
g rønne Sedler, dersom Ordren gaar ud paa, at Vognen skal
sendes tom til Værkstedet.
Findes Vognen ved Indkaldelsesordrens Modtagelse ikke
læ ngere paa den Station, til hvilken Ordren er adresseret,
sendes denne straks videre til den Station, hvorhen Vognen
er sendt.
IO.
Vogne, der have været af Spor, skulle straks Eftersyn af
underkastes et foreløbigt Eftersyn af Vognopsyneteller Vogne efter
Sporafløb.
Lokomotivføreren, men selvom der ikke ved dette opdages
nogen Fejl ved Vognen, skal den beklæ bes med grønne
Meldesedler - paa hvilke anføres, at Vognen har været af
Spor - og sendes tom til Væ rkstedet, eventuelt dog først
efter at det i Ordre N r. 136, næstsidste Punktum, foreskrevne
Eftersyn har fundet Sted. Skulde Vognens Omlæsning frembyde sæ rlige Vanskeligheder, indhentes næ rmere Forholds·
ordre hos vedkommende Trafikinspektør, der da for fre mmede V ognes Vedkommende eventuelt maa drage Omsorg
for , at den Statsbanerne ifølge Vognoverenskomsten paa.
hvilende Melding om, at Vognen har været af Spor, find e r
Sted som foreskrevet.

Nr. 169. Naar der ved V ogne, der skulle overføres med Afhjælpning
'.
af Fejl ved
F æ rgerne , forefindes Fejl af saadan Art, at de kunne af· Vogne, der
hj æ lpes under V ognenes Transport med Færgen, skal Vogn. overføres med
Færgerne .
opsy nsmanden eller en Vog nsmører følge med Vognen og
rette Fejlen . De Rejser, der foretages med F æ rgerne i dette
Øjemed af ansatte under Vogn opsynet , og de dermed i For.
bindeIse , staaende Returrejst.r , kunne foretages uden særlig
R ejselegitimation , naar vedkommende, straks efter at væ re
k ommet o mbord, melder sig til Færgens Fører.

Nr. 17'0. Skal en Vogn, der ikke tilhører Statsbanerne, tilRep aration af
.
Mas k mali
' Cd e I'mg en Vogn
fremmed
et a f V æ r koste cl erne clor at repareres, g iver
materiel.

1171-172

-

uopholdelig Trafikchefen Meddelels~ om, naar d~n atter i
tjenstdygtig Stand er overgivet tit Driften.
De til en fremmed Vogns Istandsættelse paa Statsbanerne
eller en Statsbanevogns Istandsættelse paa de fremmede Baner
nødvendige nye Vogndele , saavel som beskadigede Vogne,
transporteres fragtfri t over de forskellige Baner.

Nr. 171.

Naar det af Vognopsynet eller andre af Maskin·
fd
r
Personale
bemærkes, at V oe-ne
med gul Repara·
Vogne til a e 1l1gens
~
Værkstederne tionsseddel løbe ud over eller i modsat Retuing af det Værk·
sted, hvortil de skulle indgaa , skal den vedkommende straks
gøre Indberetning hero m.
Ind5e ndelse

a f beskadigede

Vognenes
Beklæbning
med Melde.
sedler.

-
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Nr. 172. I Anledn'ing af Ordre Nr. 168 meddeles herved,
at der ved BeskadiO'elser paa Vogne saavidt muligt skal und·
b
•
.gaas, at Vognene befordres unødig lange Vejlæ ngder, og hvor
det kan lade sig gøre, kan der derfor af Vognopsynet ind·
sendes Stykker til Reparati on i nærmeste Værksted eller rekvi·
reres Stykker ombyttede i Hjemstedsværkstedet , dog bør det
iag ttages, at Maskinafdelingens Personale i følgende Tilfælde
forlange Vogne, der ere beklæbede med Meldeseddel, sendte
til det Værksted, hvor Vognene høre hjemme :
I) naar Vognene skulle revideres;
2) naar Vognene i hvert Tilfælde inden Udløbet af 1/2 Aar
skulle revideres ;
3) naar Vognene have større Beskadigelser, t. Eks. skulle
have omfattende Fornyelse af Beklæd nin g, ny e Aksel·
kasser o. lign.
Derimod ville Vogne, der have Beskadigelser af ringe
Omfang, der kun kræve Fornyelse eller Istandsættelse af
mindre Dele, t. Ek~. Fornyelse af Fodtrin, Signalholdere,
Beslagdele , af enkelte Gulv- eller Beklædningsbrædder , være
at sende til de i Ordre Nr. 168 anførte V æ rksteder, for saa
vidt man ikke kan nøjes med til disse Værksteder at indsende
den beskadigede Del til Reparati on.
Vogne, der ved Uheld ere blevne saa beskadigede. at
de hurtigst muligt skulle i Værksted, kunne foreløbigt sendes
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til de i Ordre Nr. 168 anførte Værksteder for senere derfra at
sen des til det Værksted, hvor de høre hjemme.
V ogne, fra hvilke Stykker ere borttagne for at repareres,
skulle foranlediges beklæbede med rød Seddel.
~r.

173.

(C 257 ).
Paa hver af Statsbanernes Vogne skal der findes angivet, Revision af
naar V ognen SI'd st har været under k astet Eftersyn i V ærk- ' Vogne .
stedet.
Dette Eftersyn skal senest foretages
for Person-, Post- og Bagagevognenes Vedkom~ende,
naar Vognen siden det sidst foretagne Eftersyn har løbet
30000 Km., eller der er hengaaet 2 Aar siden dette Eftersyn,
fo r Godsvognenes Vedkommende, naar der si den det sidst
foretagne Eftersyn er hengaaet 3 Aar.

Nr. 1~4. I Henh old til Ordre Nr. 173 skal Revisi on af
GO d svogne senest fi n de S te,
d naar d er SI'd en SI'd ste R"
eVIsIon
er hengaaet 3 Aar.
Da det imidlertid kan forudsættes , at
nogle af disse Vogne , særligt de lukkede Godsvogne med
Bremse, der henhøre til faste Togstammer, ville have udslidte
Bandager inden Udløbet- af 3 Aar, maa Vognopsynet have
Opmærksomheden henvendt paa disse Vogne, eftermaale deres
Bandager og foranledige dem paaklæbede med Meldesedler,
naar Hjulene ere saa udslidte , at de bør afdrejes.

R e vision a f
Godsvogne.

Nr. 175. Sneplove skulle ligesom Godsvogne (Ordre N r. 173)

Re vision af
Sneplove ,

senest underkastes Eftersyn , riaar der siden det sidst foret ag ne
Eftersyn er hengaaet 3 Aar.

NI·. 176. (C 259) .
Dækslerne paa Personvognenes Lygtekasser skulle stedse
.
h OI des lukkede, da Kupeerne ellers beskadIges af Regnvand
og Fugtighed. Dækslerne skulle med F orsigtighed aabnes og
lukkes med Haanden .

Lu kni ng af
Perso nyognen es Lygte.
dæksler.

-
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Nr. 177.

(C 260) .
Personvognenes Tag maa ikke bestiges paa anden Maade
Bestigning a f
Person.v,og- .end ved Hjælp af de paa Vognene anbragte Trapper eller
nenes l ag.
ved Hjælp af særlige Stiger.

Nr. 178.

Aflaasning af
P ersonvogne.

.

(C 261).
Naar Personvogne henstaa paa Stationerne ubenyttede,
skulle Vinduerne være lukkede (saa vidt muligt paa en saadan
Maade, at de ikke kunne aabnes udvendigt fra), Gardinerne
trukne for og' Dørene aflaasede paa de af Vognene, som ere
indrettede hertil.
Hvor Forholdene vanskeliggøre denne Ordning, kan dog,
efter Trafikchefernes nærmere Bestemmelse, Undtagelser fra
Reglen tillades.

Nr. 179.

(C 262).

Rengøring a f
RenO'øringen af Person-, Post· og
l'erson-, Pos tb
.
d'
Bagagevogne. Stationerne og foretages under
Isses

Bagagevogne paahviler
'dd Ib
T'l
uml e are I syn og
Kontrol dels af det faste Personale og dels af særligt Rengøringspersonale. De paa Stationerne henstaaende Reservevogne skulle altid være i saadan Stand, at de med kort Varsel
kunne sættes i Togene uden først at behøve nogen Rengøring.
De faste Vogne i Togene rengøres derimod efter en af vedkommende Trafikchef under særligt Hensyn til Toggang,
Behov og stedlige F orhold udarbejdet Plan. For saa vidt der
ikke ved denne er foreskrevet den nedenstaaende grundige
Rengøring, skulle Udgangsstationerne , forinden h v e r t Togs
Afgang derfra, efterse Vognene (herunder ogsaa de i Bagagevognene værende Hundekupeer) og underkaste dem den nødvendige Rengøring . Altid bør dog Løbestænger, Haandbøjler,
Dørgreb og Overslag afgnides og, for saa vidt det er fornødent, Sæderne børstes eller afgnides, Vinduerne pudses og
Gulvene fejes. Togførerne skulle i betimelig Tid være tilstede
paa Udgangsstationerne for at efterse, om alt er i Orden,
paavise muligt tilstedeværende Mangler samt drage Omsorg
for, at de afhjælpes, forinden der anvises Passagererne Plads
i Toget.
Paa større Mellemstationer, hvor Tiden tillader . det,
skulle Løbestænger, Haandbøjler og Dørgreb afgnides.

-
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Rengøringsarbejderne ~kulle foretages med den største
Omhyggelighed, og det maa nøje paases, at Betræk, Voksdug,
Maatter, Maling m. v. ikke beskadiges, ligesom ogsaa, at
Polering og Lakering ikke tager Skade eller ridses.
Alle i Vognene fundne Genstande afleveres uopholdelig
til Stationerne. Fejl eller Beskadigelser , der anmeldes til
Stationerne, ville af disse være at foranledige afhjulpne enten
ved Henvendelse til Vognopsynsmanden eller, hvor en saadan
ikke findes, til Maskinafdeline-en. De til V oO'nenes
RenO'ørinO'
b
b
b
leverede Redskaber og Materialier skulle benyttes efter deres
Bestemmelse, anvendes med Økonomi og holdes i renlig og
ordentlig Stand samt opbevares paa dertil anviste Steder.
~

I. Indvendig Rengøring af Person- og Bagagevogne_
Under Vognenes indvendige Rengøring maa samtlig e
Døre være oplukkede for at tilvejebringe Gennemtræk, men
det maa dog paases, navnlig i stormfuldt Vejr, at Dørene ere
saaledes stillede eller fastgjorte, at de ikke kunne sm ække til.
I og II Kl. Kupeer: Gulvtæ pper cg løse Sæder udtages, bankes med Spanskrør eller Støvpiske og børstes. Faste,
polstrede Dele bankes og børstes, Loft og V ægge aftørres,
Pletter aftages, Gardiner og Net rystes og aftørres, Knager,
Netholdere og Gardinstænger aftørres. Poleret Trævæ rk aftørres, om fornødent med en fugtig, afvreden Svamp, og
gnides derefter blankt med linnede Klude.
Gulvet fejes,
vad skes med Svaber eller Gulvklud og aftørres. Vinduerne
og faste Lygteglas afvadskes og poleres. Spejlene aftørres
·og poleres.
Opmærksomheden henledes paa at skaane Opslagene og
Voksdugsbetrækket, idet man med Børsten ren gør Sæ derne.
Klosetter og Servanter renses, udskylles og forsynes med
Vand; dog maa Vandbeholderen til Vadskeapparaterne i A M
ogBM Vognene ikke fyldes i Tidsrummet fra Iste November
til 30te April. Klosetterne desinficeres efter de derfor givne
Regler og forsynes om fornødent med Klosetpapir. Alt malet
Træværk vadskes om fornødent med mildt Sæbevand (ikke
over l/S Pd. Sæ be til hver Spand Vand), skylles og aftørres.
Naar der benyttes Sæbevand, maa ethvert Spor deraf altid
efter Brugen afsky lies 'med rent Vand.
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III Kl. Kupeer: Alt malet Træværk, Vægge, Loft,
Bænke, Hylder, Skillerum og Vinduesrammer aftørres og vadskes
med rent Vand eller om fornødent med mildt Sæbevand og
tørres efter med Klude. Jernværket aftørres. Gulvet fejes og
vadskes med Gulvskrupper og tørres med Svabere eller Gulvklude.
Lygteglas og Ruder vadskes og poleres som foreskrevet for I og II Kl. Kupeer.
Bagagevogne: Tremmeristene udtages, fejes og vadGulve, Loft,
skes.
Pissoirerne udskylles og desinficeres.
Skillerum, Vægge, Diske, Hylder, Bænke og Vinduesrammer
afstøves, vadskes og tørres ligesom det indre af III Kl. Vogne.
Lygteglas og Vinduesruder vadskes og poleres. Hundekupeerne
afstøves, vadskes og aftørres paa Gulv, Loft og V ægge.
De Afdelinger af Vogne, hvori der findes Kedler til
Togenes Opvarming, undtages fra den almindelige Rengøring.

II.

Udvendig Rengøring af Person-, Post- og Bagagevogne.

Vognene afvadskes udvendigt med rent Vand ved Hjælp
af Vognvadskere , men samtlige Døre, Vinduer, Jalousier og
Ventiler maa være tillukkede, medens Vognene vadskes udvendigt. For saa vidt det maatte være nødvendigt til Aftagning af Pletter, kan der til den udvendige Vadsk tilsættes
Vandet . noget Soda, dog ikke over l/~ Pd. Soda pr. Spand
Vand, og maa ethvert Spor af Sodavand omhyggeligt efter
Brugen bortskylles med rent Vand.
Fodtrin og Undervogn vadskes med Vand og Svabere.
Der gives derefter Vognene en rigelig Afskylning med rent
Vand. Løbestængerne afgnides, Vinduerne aftørres og poleres.
Alt udvendigt Beslag (Haandbøjler , Dørgreb og Overslag) af
Messing indgnides med Wienerkalk eller Kridt tilsat med
Vand, Spiritus eller Stearin olie , og efter Indtørringen pudses
disse Dele aldeles rene og blanke ved Hjælp af et Stykke
Klæde eller Skind. Forniklede Beslag maa kun vadskes med
rent Vand og gnides blankt med Skind uden Anvendelse af
andre Pudsemidler.
Hvor Pudsningen af Lygterne foregaar oven paa Vogntagene, renses Lygterummene og poleres Lygterumsglassene
af den, der foretager Lygtepudsningen. Paa de Steder, hvor
Lygterne tages ned og pudses i særlige Lokaler, ska l denne

"
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Rensning foretages af Rengøringspersonalet. Lygterummene
maa særlig renses for al spildt Olie ved omhyggelig Aftørringmed ren Tvist.
U middelbart forinden ethvert Tog skal benyttes, skulle
Vog~enes Løbestænger og Haandtag atter afgnides.

III.

Vognlygternes Rengøring.

Lampen udtages, Vægen afklippes og hæves. Nysølvseller pletterede Plader paa Oliebeholderne, Sideskærmene samt
Skorstenenes nederste Del renses for Olie og Smuds og blankpoleres med. Wienerkalk eller Kridt, Lampeglas og Glaskupler
poleres, OlIebeholderen fyldes saaledes, at den ikke flyder
over, o.g Prop?en tilskrues. Selve Lygten aftørres og pudses
udvendIgt og Il1dvendigt. Lampen indsættes i Lygten af ti 1svarende Nummer
Lampisterne skulle forvisse sig 0111,
at Lygtekasserne med Tilbehør ere i fuldstændig Orden og
aldeles tørre og fri for Olie i Bunden.

Nr. 180.

(C 267).
I.

Almindelige Bestemmelser.

Enh vel' Vogn, hvori der har været befordret i n d e n _Reng<lring og
land ske Kreaturer,. som ikke lide af nogen smitsom Sygdom , ~tDesinfektion
Kvægvogne ,
rengøres efter de I Afsnit II foreskrevne Regler.
m. v.
2.
Enhver Vogn, som indkommer fra Udlandet med
Heste, Muldyr, Æsler, Hornkvæg, Faar, Geder eller Svin til
Stationer i Danmark med direkte Ekspedition eller omekspederet paa Græ nsestationen, skal, hvad enten Dyrene ere blevn e
befordrede løse i Vognene eller have været indelukkede i
Kasser, Bure eller deslige, snarest muligt efter Aflæsnin a en
rengøres og d e si n ficeres efter de under Afsnit II f~re.
skrevne Regler.
3· Enhver Vogn, hvori der har væ ret befordret Krea .
tu:er, der ere eller antages at væ re smittede af Kvægpest,
MIltbrand, miltbrand artet Rosen eller Mund· og Klovesyge,
desll1ficeres efter de i Afsnit III foreskrevne Regler.
4· Endvidere skulle alle fra det sydlige Udland tilba aekommende d a nske Vogne, der efter deres Konstr:kI.

lS0

t i o n k u n n e a n ven d e s t i l K r e a t u r t r a n s p o r t, straks
renses og desinficeres her i Landet. - Indgaa de t o m m e fra
U diandet, renses og desinficeres de paa Grænsestationen (Vamdrup, henholdsvis Vedsted), indgaa de l æssed e, skulle de
renses og desinficeres paa den Station, hvor Vognen tømmes,
i hvilken Anledning Vamdrup, henholdsvis Vedsted, beH:eber
enhver saadan Vogn paa begge Sider med en lyserød Seddel
med Paatry k: » Denne Vogn skal renses og desinficeres paa
Modtagelsesstationen , saa snart den er tømt for det deri ind ladede Gods ".
Ingen Vogn, der er forsynet med saadan Seddel, maa
benyttes til Læsning af Gods eller Kreaturer, ej heller videresendes til Sverig eller Norge, herunder indbefattet Helsingborg
og Malmø.
Saa snart Desinfektio n har funden Sted, skal
Sedlen ufortøvet fjernes.
Desinfektionen foretages efter Reglerne i Punkt IS ·
5. Vogne, der skulle underkastes Desinfektion, maa ikke
tages i Brug, forinden denne er fuldført, og Vognene skulle
holdes omhyggeligt lukkede fra Aflæsningen er endt til Desinfektionen paabegyndes. V ogne, der tilhøre Baner i det sydlige Udland og indgaa med Kreaturer, maa dog slet ikke benyttes paa Returen, ' men skulle efter endt Desinfektion sendes
til paagældende Grænsestation. Følgesedlerne maa bære Paategning om, at Vognene ere returgaaende Kvægvogne .
6. Tyske Kvægvogne, som returneres til Grænsestationen ,
skulle, efter at Desinfektionen er foretagen, paaklæbes en
Seddel med Angivelse af, hvor og naar Desinfektionen er sket.
7. Da Vogne med danske Kvægsendinger til Tyskland
ville blive desinficerede paa Ankomststationerne, paalæ gges
det Stationerne at give Afsenderne Underretning herom, samt
om, at der for Desinfektionen af Modtageren vil blive opkrævet
et Gebyr af I Reichsmark for hver V ogn.
8. Dyr, der formenes .a t lide af smitsomme Sygdomme,
modtages ikke til Transport.
Anmeldelse bør gøres til nærmeste Politiøvrighed.

II.

-
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Rengøring og Desinfektion af Kvægvogne under
almindelige Forhold.

9. Vogne, hvori i n d e n l a n d s k e Kreaturer have været
befordrede, r e n s e s paa følgende Maade:

iso
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Alle i Vognene værende Urenligheder fjernes med en
Skovl eller Kost; Gulv, Vægge, Loft samt om fornødent Vognenes udvendige Sider skures grundigt med Koste og rigeligt
Vand, indtil ethvert Spor af Urenlighed er fjernet, hvorefter
Vognene afskylles. Efter Afskylningen aftørres Vognenes Gulv
med Svabere, for at ikke henstaaende Vand skal ødelægge
Vognbunden, hvorhos samtlige Døre og Lemme aabnes, for
at ~en derved tilvejebragte Træk yderligere kan tørre Vognen.
!iVJS der paa Grund af Frostvejr ikke kan bruges koldt Vand,
eller naar dette viser sig utilstrækkel igt til at rense Vognene
fuldstændigt, skal der benyttes varmt Vand . Ved Rengøringen
skal det iagttages, at det fra Vognene løbende Vand 'erholder
frit Afløb .
IO.
Vogne, hvori de i Punkt 2 omhandlede Kreaturer
fra Udlandet have været befordrede, renses paa ovenangivne Maade, hvorpaa de desinficeres ved Vadskninoaf '
b
Gul v , Vægge og Loft med s vag Karbolsyreopløsning , der
tilberedes ve.d at opløse 2 Dele Karbolsyre i 100 Dele varmt
Vand (18 Kvint til 4 Potter Vand).
I I.
Ved u d p o l s t r e d e Vo g n e skulle de polstrede
Stykker udtages af Vognene, udbankes grundigt og derefter
børstes rene .

III.

Under særlige Forhold.

12.
I Tilfælde af, at Vogne ere eller formenes at være
blevne smittede af Kvægpest , Miltbrand eller miltbrandartet
Rosen, rengøres de som under II anført, hvurefter de desinficeres
ved
en omhyggelig Overstrygning af Gulv,
~ ægge og Loft med en s t æ r k Karbolsyreopløsning , der
tIlberedes ved at opløse 5 Dele Karbolsyre i 100 Dele varmt
Vand (45 Kvint til 4 Potter Vand). Overstrygningen af Gulv,
Vægge og Loft foretages med en almindelig Kalkkost. Efter
endt Desinfektion skulle alle Døre og Luger aabnes, for at
Luften hurtig kan tørre Vognen indvendigt og fjerne enhver
animalsk Lugt.
13· Ved u d p o l s t r e d e V o g n e skulle de polstrede
Stykker udtages og opbrændes, hvorefter Desinfektionen fore.
tages.
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14. Den ovenangivne Desinfektionsmaade skal i Regle~l
kun anvendes efter særlig Ordre fra det paagældende Veten·
nærtilsyn, Politiøvrighed, eller naar det ved særlig Ordre er
paabudt for enkelte eJler alle Arter af Dyr, men dog ogsaa
uden saadan Ordre i Tilfælde af, at der faas Kundskab om
Forhold, der maatte gøre det utvivlsomt eller i hvert Fald
vække stærk Mistanke om, at der foreligger en for Miltbrand ,
miltbrandartet Rosen eller Kvægpest hidrørende Smitte af
V ognen. Navnlig maa der næres stærk Mistanke om, at en
V og n er bleven smittet', naar et sygt eller dødt Dyr er
ankommet deri, og det ikke er øjensynligt (so m naar D y ret
f. Eks. har lidt en alvorlig ydre Beskadigelse) eller ved
hurtig sagkyndig Undersøgelse paa anden Maade ~an, go~t.
gøres, at Dyrets Sygdom eller Død ikke staar I . F orbm·
delse med noO'en af de ovennævnte Sygdomme. Anmeldes
eller opdages det, at der i en V ogn er funden selvdøde Svin,
skal nævnte Desinfektionsmaade stedse foretages af Ankomst-

stati onen .

IS. I alle Tilfæ lde, hvor Vogne, som .have væ ret benyttede til F orsen d e lse a f K rea t urer, sku
- ' lle desl'nficeres til
Forebyggelse af Mund- og Klovesy g e, foregaar Des·
infektionen af Vognene ved Hj æ lp af Kalkmælk i Stedet
for Karb olsyreopløsning. Kalkmælken, der altid skal bruges
frisk tilberedt, anvendes i Forholdet I Del bræ ndt , ulæsket
Kalk til 8 D ele Vand.
F orip..den Desinfektionen sk.ulle
Vognene m. v. omhyggeligt rengøres efter de under II givne
Forskrifter.
Desinfektionen med Kalkm æ lk maa ske med stø rste
Grundighed og saaledes, at hver Plet i Vog ne n overstryges.

IV. Løst Materiel, Ramper etc .
16. Vog nenes løse Materiel samt det ved D y re nes Ind·
og Ud ladning, Beford ring, Fodring, Vandin g, Fastbinding
eller i lignende Øjemed beny ttede Materiel, .1lherun der transportable R a mper, L adebroer og Trævæ rk i Kv ægfoldene ,
eventuelt V ægte, rengøres og desinficeres paa sam me Maade
som Vognene, dog bør Presenninger, hvormed Vog nene
have været dækkede, i Almindelighed ikke desi nficeres, men
derimodre 'n ses omhyggelig·t, f. Eks. ved . Overskylning
med Vand , naar de ' ere blevne foruren ede .

-
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Faste Ramper, Kvægfolde samt Vejene til og fra Foldene h oldes rene for Gødning, Strøelse o. 1.
I ' Tilfælde af en virkelig Smitte, eller naar der haves
Mistanke derom, eJler naar det under Afsnit III § 14 nævnte
Paabud er udstedt, skulle de tillige, saa ofte de have været
benyttede, d og ikke hyppigere end I Gang daglig, rengøres
? g derefter ved Hj æ lp af en Vandkande overgydes med den
s t æ r k e Karbolsyreopløsning.
Ramperne ved Jernbanestationerne ville stedse væ re at
·desi nficere med Kalkmælk, naar der fra paagældende Station
har funden Afsendelse Sted af Kvæg, Faar, Geder eller Svin,
·d er forinden Afsendelsen- i større Mængder have væ ret sammenbragte fra forskelli ge Steder, saasom ved Markeder, Dyrskuer,
s amlede Svineopkøb og lignende.

V. Behandling af Gødning, Strøelse m. v., der opsamles fra
Kreaturforsendelser, som ere unde rgivne Desinfektionstvang .
17. Gødning , Strøelse o. L nedgraves i en Dybde af
3 Fod. Jordlaget paa dette Sted rives og overgydes paa
den ovenfor angivne Maade med den stærke Karbolsyre.opløsning.
18. Under en paa Grund af Mund - og Klovesyge
paabudt Desinfektion kan den ved Stationerne opsamlede
'Gødning og Strøelse fra Kreaturforsendelser , . ogsaa i afspærrede Distrikter, overlades E ntreprenører og af disse bortfjernes
fra Stationerne efter at væ re bestrøet men Melkalk eller overhæld t med Kalkm ælk . . Sk ulde der imidlertid i en Transport
af Kvæg m. v. findes noget D yr , der e r angrebet af Mundog Klovesyge eller maa mistænkes for at være det, behandles
'Gød ningen m . v. overensstemmende med den i § 17 givne
Forskrift.

Foranstaaende Reg ler ere ti ltraad te af sa mtlige p rivate
B aner i Danmark.
16"

'I

lSI

-
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Nr. 181.

Afkølingsvognen es
Rensning.

(C 269).
Da de i Statsbanernes Afkølingsvogne (Litra , Js.) for,
sendte Varer hyppig have taget Skade af det fra den smeltede Is neddrivende Vand, paalægges det alle vedkommende
at føre Tilsyn med, at disse Vogne ere i god og ren Stand,
saaledes at der navnlig er godt Afløb for Vandet.
I.
Forinden Afkølingsvognen ved Sæsonens Begyn,
delse tages i Brug som saadan. skal der finde en grundi g
Rensning Sted af Vognen i dens Helhed, ogsaa af selve
Iskassen.

Saavel de Stationer, hvor Afkølingsvognene aflæsses,
som Isfyldningsstationerne og Afgangsstationerne skulle hver
Gang Aflæsning, Ispaafyldning og Indlæsning finder Sted .
foretage følgende:
De under Iskasserne anbragte Bakker samt Ristene over
Afløbshullerne befries fuldstændigt for Halmrester og Smuds.
De saavel fra Bakkerne som fra Vognbunden nedløbende Rør
gennemrenses (f. Eks. med tykt Spanskrør). Eventuelt maa
Ristene midlertidig borttages for at fjerne Smuds, der har
samlet sig omkring Afløbshullet under Ristene. Naar denne
Rensning har funde!1 Sted, maa det ved Paafyldning af Vand
i Bakkerne konstateres, at der er frit og hurtigt Afløb gennem
Rørene.
Vognbunden maa omhyggeligt renses og tørres.
For saa vidt der er anbragt Kuffertriste , i Vognen, maa
disse fjernes under denne Proces.
2.

3. Forinden Vognen paafyldes med Is, bør den ud luftes, og dette bør navnlig foretages af Aflæsningsstationen
straks efter Vognens Tømning. Efter hver Benyttelse skal
V ognen om fornødent vadskes og renses ' grundigt.
Det maa derhos paases, at Luften i Vognen, forinden
den skal beny~tes, er frisk, og at Vognen er fuldstændig tør.
Om nødvendigt kan Vognen løbe til Paafyldningsstationen
med aabentstaaende Døre, naar disse blive forsvarligt paa,
haspede.
4. Stationerne ville blive holdte ansvarlige for, at Afkølingsvognene til enhver Tid ere i tilfredsstillende Stand
under Benyttelsen .

-
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182-183

Om mangelfuld , Rensning gøres Indberetning til Trafik,
afdelingen.

Nr. 182.

(C 270).
Bremsekupeerne i Godsvognene skulle stedse holdes vel Rengøring af
Godsvognenes
rengjorte af Stationerne.
Bremsekupe'er,

Nr. 183. (C 272).
Med Hensyn til Størrelsen af Vognes tilladelige MaksimalHjulstandpaa $tatsbanerp.e , og Dampfærgerne .ville fø,l gende
Bestemmelser være at iagttage:
" , .' ,
' Paa de forskellige B~nestræ kniIlgerfinder ingen
I Il qs k r æ n k n i n g Sted med Hensyn til VognenesHjulstand
eller Akselantal (se dog Ordre Nr. '184).
'. ....
Skull~ Vognen'e overføres med' e'n k e It's p o'~- e d e D ain
fæ r g e r (Helsingør-Helsingborg, Masnedsund, Lillebælt, Sallingsund og Od<;lesund), finder ingen Indskrænkning Sted med
Hensyn, til Hjulstand eller 'Akselantal, men Bogievognenes
B ogie~maa være s~a bevægelige, at de kunne drejes Se over
og under Horizontalplanet.
,
Skulle Vognene overføres med d o b bel tspored e Damp:
f æ rge r (København-Malmø og Korsør-Nyborg), maa
to-akslede V ogne paa Dampfæ rgerne »Korsør« og »Nyborg«
have indtil 6 lJl. Hjulstand 'samt paa Dampfærgerne
»Sjælland . og' »København~< indtil 7 m.
'tre-akslede Vogne have samme totale Hjulstand som
, anført for to'a,kslede Vogne, men Midtakslen skal væ re
forskydelig (paa »Kors~r « og »Nyborg« med 6 m. total
, Hj~lstand30 mm . til begge Sider af Akselgaflen og paa
»Sjarlland « og »København « med 7 m. total Hjulstand
40 mm, Ved mindre Hjulstande kræ ves mindre Forskydelighed af Midtakslen.)
B og ,i evogne ikke have større Afstand mellem Bogiecentrern,e
, end 12m., og selve Bog iernes Hjulstande maa ikke over,
stige 5 m" dog maa Læssets (Vognens) største Bred~
ikke være større end følgel1de Maal:.

p-

" ;,,

Tilladelig
Hjulstand
m. rn.

. paaDampfærgen'
. Korsør «
eller
»Nyborg«

Bogiecenter-Afstand

m ·; ··· · ··· · 1 2950 mm .

12
I I

;d ' .

I

1/2

»

Il

. . . ... . .

3000

... .... .

30 30

»

»Sjælland «
'eller
»København '
3000

mm.

3 0 30 »

»

3 100

,)

3 100

»

3 1 30

),

1
1 0
9 / 2 » · · · · · · .. 1 3 4

»

3 1 50

»

JO

o

•

•

••••

•

... ... . .

184-·186

Den af Adressaten paategnede Blanket sendes derefter
med første T og til V amdrup eller V edsted; den vedhæftes
der denpaagæ ldende Fragtseddel og følger med denne til
Revisionen, der efter at have søgt Oplysning om, 'hvorvidt
en . forsinket Tilbagekvering af vedkommende Vogn har fundet
Sted , eventuelt foranlediger det Statsbanerne ifaldne ForsinkeIsesgeby r opkrævet.

3 060

3 0 70

1/

JO 2 »
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1
Er . Afstanden mellem Bogiecentrerne mindre end 9 /2m.,
kunne Vognene v,æ re læ ssed.e 'h elt ud til LaC1eprofi let
mm.).
Bogierne skulle være saa bevægelige , at de kunne
drejes 5 o over og under Horizontalplanet samt 8 o til hver
Side af Vertikal planet.
,.
..
, Vogne . med radielt indstillelige Aksler kunne
ikke overføres med de dobbeltsporede Dampfærger . .
Indgaar der til Vamdrup eller V edsted Salonvogne bestemte til Sjælland, som ikk~ tilfredsstille ovenstaaende Be,
stemmelser, skulle de føres igennem til Nyborg, som da uo p-

Nr. 184.

(C 273).
. ; I Forbindelse med Ordre Nr. 183 meddeles det herved F remførelse
at 2- eller
3-akslede Godsvogne med en større Akselafstan~ med
af Godsvogne
.
over 5 m
og BogIevogne , med en større Afstand mellem Bogicentrerne Akselafstand .
end S Meter ville være at forsyne med en hvid Paaklæbningsseddel som hostaaende.
\.--.

(3150

holdelig maa underrettes pr. Telegraf.
Naar der til Vamdrup eller Vedsted indgaar Vogn ladningsgods for Sj æ lland, læsset i Vo gne, aer ikke opfylde
de ovennævnte Betingelser , ville disse Stationer herom have
at give Modtagelsesstationen telegrafisk Meddelelse.
Denne underretter snarest Adressaten og indhenter dennes
skriftlige Erklæring om, hvorvidt" han er villig til at b æ re
Omkostningerne ved Godsets Oml æsning ' i Vamdrup eller
Vedsted, samt til at betale det Forsinkelsesgebyr, som Statsbanerne eventuelt maatte komme til at udrede til de fremme d e
Baner i Anledning af Omlæsningen. Til disse Meddelelser
benyttes en særlig Formular.
Om Adressatens Svar underrettes V amdrup eller Ved sted
hurtigst pr. Telegraf, hvorefter næ vnte Stationer efter O mstændighederne enten foranledige Oml æsningen foretagen eller
indhente Afsendelsesbanens Disposition.

Det paalægges Grænsestationerne eventuelt at forsyne
de fremmede Vogne med den nævnte Seddel.
.
,Naar lange Bogievogne skulle hensættes paa Sidespor,
I hVIS Nærhed findes faste Bygningsværker (Ramper, Signaler
m . v. ), maa selvfølgelig særlig Forsigtighed iagttages .

185~

(C 274).
V ogne med mindre Hjulstand end 3'5 Meter maa ikke Mindste
indlemmes i de af de preussiske Statsbaners Tog. hvis til- HjuJstand for
ladte . Has f I~h e d overs
. k rI'd er 6 o K'Jlometer i Timen. Dette er Vogne
I tyske
Perso ntog.
for TIden TIlfælde~ med samtlige Person- og Iltog paa Hovedbanerne.
Nr.

Nr. 186. (C 275 ).
Til de private Sidespor fira Knabstrup Station til
Knabstrup Teglvæ rk maa ikke sendes Vogne med større
Hjulstand end 4 Meter.

Vogne til
Knabstrup .

-

Nr., 18?

(C 276, D 34, 66, 133, 141).

Godsvognes
, 1'01' d,en MaksimalbelastniQg, m,~d hvilken Godsvogne af
Bruttolast
paaH ensyn ti'1 ,S porets, S,tyr k e maa &:~øres over d ,e 10rs
r
k e ll'tge S tats~
de forskellige
Statsbanestrækninger,

baQestrækninger, gælder den Bestemmelse ;
at en ,Vogns Totalvægt (dens egen Vægt
Ladningens
V ægt) , fordelt pa;i , Vognens Aksler ikke maa foranledige ,en
Overskridelse af de nedenfor anførte Større Iser af det t,illadelige Akseltryk:

+

I
T illil,delig t , Akseltryk pan Strækninge n

' I.'

L

Kø.benhavn R - Korsør
Roskilde- Masn edø
do, - Kallundborg
København I-L - Hellerup-Hillerød
- Snekkersten
København Ø.~Rungsted--'
Helsingør
F red eriksberg- N ørrebro- J(øbenhavn ø,
..
Nyborg- Strib'
Vamdrup- Frederiksha vn
L angaa- Struer

l
I

Iltog
Kilo

I
Persontog
af alle
Arter

: I
alle
andre
-Tog.

Kilo

Kil o
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188-190

a t ingen Vogn -maa belastes ud over den Maksimalbelastning ,
som er paamalet Vognen (jfr, dog Ordre Nr. 272).
De ovenfor nævnte Togarter bestemmes ved Tjenestekøreplanen.

Nr. 188.

(C 277).
Vagne, der skulle føres over Hestebanen mellem Ulstrup
Station og Gudenaa, maa ikke læsses ' med mere ,end 6000
Kilogram .

Vogne til
Ulstrup
Hestebane.

-I

I

I
9 ,000

11 ,000

Nr. 189.

11 ,000

(C 278). ,
Vogne,hvis Bruttolast overstiger 8500 Kilogram pr. Aksel,
maa ikke ekspederes til norske Stationer.

Godsvogne
til norske
S tationer.

Lunderskov - E s b.ie~g

I L Frederi ksberg- Fred erikssund
Næst ved - Slagelse":'" Værslev
Dalmose- Skelskø r
O reh oved- Gedse r
Tommerup - Asse ns
Esbje rg- Strue r
Brrrm minge- Vedsted
Skanderbo rg- Skern
Ho bro- Løgstø r
-Viborg- Aalest rup
Skive- Glyngø re
Strue r- Oddesu nd Syd
Aa rhu s- Ryo mgaard

Nr. 190.

(C 279).
Efter Bestemmelserne i Ordre Nr.
Punkt IV) kunne Strækningerne ;
10 ,0 00

11 ,000

I V. Oddes un d Nord- T histed

Durup,- Glyngøre (Nykøb i ng M.)
Oddesund N. - Thisted
ikke befares af t o · a k sI e d e Vogne med større Totalvægt
(Vognenes Taravægt
Belastning) end 13,500 Kg.
Til Stationerne paa disse Banestrækninger maa der derfor,
naar det kan undgaas, ikke læsses »store V ogne « , da disses
Bæreevne ikke vil kunne udnyttes. Er en »stor Vogn « bestilt.
leveres to smaa »i Mangel af en stor« (med IO pCt. Afdrag i
Frag ten, jfr. Godsreglementets § 2 I). Ere .store Vogne « ind ."
komne paa disse Banestrækninger (læssede som smaa) , ville
de, naar de atter skulle gaa derfra i læsset Tilstand, være at
betragte som smaa.

+

II I. St rømm en- G renaa
Randers- St rømm en
6 ,000

F orøvrigt henledes Opm æ rksomh~den paa ;
a t den i Politireg lemeo,tets § 39 bestemte Maksimalbelastning
af Godsvogne i Iltog af indtil 2/3 af Vognens Bæ ree vne
ikke maa overskrides, og

r87 (j fr. Ordrens

VognlIlateriellets
Be nyttelse .

-
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. S amtlige øvrige Statsbanestrækn in'ger kunne
ifølge (fornævnte Ordre befares af a Ile Statsbanernes
store to-aksle'de Vogne. Med Hensyn; til nogle private
V ogne henvises til Ordre Nr. 199, Punkt II.
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Nr. 191.

,

(C 280).

.

. I Forbindelse. med Ordre Nr. 121, der indeholder Op' Iysning om det fri Rum for Togene, og under Henvisning til
Ordrerne Nr. 183 og. 184 meddeles herved , at aabne Godsvogne paa de nedenfor anførte Banestrækninger ville kunne
læsses indtil de vedføjede Profiler:

'.
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~

~

I
I
I

.

I

\

A. Paa $ta tsbanerne
efter hosstaaende P ro
fil I.

l

J
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stillet Skabeloner for
Profil I, og ville de

I,

kunne passere disse

I

Skabeloner, være at
tilbagevise.
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I
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l
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Svenske og Norske
Jernbaner Profil III
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ikke

I
I

.

..,

•

I Vamdrup, Vedsted

V ogne,

~
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.. . . . .

og Helsingborg er op-
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B. Til fremmede Bane r :
o

:z:

Malmø (lokalt) Profil I
Helsingborg-Halmstad (ink!. )
I
Tyske Baner
» I
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Godsvogne, der fra Stationer uden for Statsban
d fi
erne ere
Pr:~~ ~I ~r en dans~ Pri\'atbane, for hvilken hosstaaende
. I Henhold til den særlige Fortegnelse er normeret
og hVIs Læs overskrider dette Profil, ville være at behandl~
o.verensstemmende med Bestemmelserne i Ordre C N
r. 271,
sidste Stykke.
læ

253 -

I Fortegnelsen over den paa danske Privatbaner tilladelige Hjulstand, Hjultryk m. v. Side 4 rettes ud for Hillerøds·
holm det tilladelige Hjultryk til 4600 Kg .

Nr. 195.

Nr. 192. (C 281).
!Fremførelse af
V d
'11
2-etages
e anstI et Prøve med en
Vogn.e paa rikssundbanen har det vist sig at
:F'rederlkssund-dret k
'
banen.
an passere samtlige denne
2d t
F
e og paa rederikssund Station

2·etages Vogn paa F reded
enne Art af Vogne uhinBanes Statione~s
r>:
Iste og
tillige 3 dje Spor.

--'"

Nr. 193. (C 282).
I ndskrænk_
Af
ning i Bede i det sjællandske Distrikt hjemmehørende Vo
<nytteisen af maa Vognene af Litra Ic, Litra Tn o V
K
.gne
sjællandske ekspederes fl St t'
.
g
ogn L 6028 Ikke
Vogne.
.I
a IOner udenfor Sjælland.
EndvIdere maa KL 6028 ikke ekspederes til Københavns
Havnebane samt til Magle Mølles Sidespor ved Næstved.

,
Nr. 194. (D 81 86) .
Codsvogne
.'
<'t il CribskovDa Gnbskovbanens Spor fra Hillerød Station til Hillerødsbanen.
holms Teglværker er bleven forstærket saaledes at V
med IO 50 0 k B
'
ogne
1"
g. æreevne kunne passere det ville fremtidig
~~m~ 1ge i Fortegnelsen over Driftsmaterielle~ af Iste April
9
opfø:te Statsbanegodsvogne kunne benyttes til Forsendelser til og fra Hillerødsholm med Undtagelse af nedennæ vnte Vogne:
)
GA, GB Nr. 2253- 2299

,I

Qn
»
39 08 -3983, 9 001 '-9422
}s
47 01 - 47 20, 4731 - 4780 og
ovrigt alle hvidmalede Vogne,
KL Nr. 6028
PF
7521-7620, 7754-797,15001-15240
8
Pc » 799 1-8000
samt alle private Vogne Nr. 980 1- 10000.

195

(C 288).
.
Læming af
Det paahviler Afgangsstationerne at føre et omhyggeligt Vogne.
Tilsyn med Vognenes Læsning samt drage Omsorg for , at Eftervejning_
Vognenes Bæ reevne udnyttes saa meget som muligt,dog
under Iagttagelse af, at Læsset saa vidt muligt fordeles ligeli gt
i Vognen, og at der ikke ved Læsningen af uensartet Gods
- saasom tomme og fyldte Kolli i hver sin Vognende sker Overbelastning af den ene Vognende. Forinden en Vogn
overtages til Befordring, maa Afgangsstationen forvisse sig
om, at Læsningen af den er forsvarligt udført. De Stationer,
der ere forsynede med Vognvægte (Brovægte eller transportable Vognvægte) , skulle, saa ofte Omstændighederne tillade
det, efterveje ankommende og afgaaende Vogne. Samtlige
Stationer og Togpersonalet skulle føre Tilsyn med, at de i
Togene værende Vogne, for saa vidt det udvendigt er kendeligt, ere forsvarligt læssede. Er det øjensynligt, at en Vogn
enten i sin Helhed eller for den ene Vognendes Vedkommende
er læsset over Bæreevnen *), maa Vognen ikke afsendes eller
videresendes, men skal eventuelt straks udsættes af Toget;
vedkommende Station skal da ubetinget efterveje og om fornødent omlade Vognen.
Paa lignende Maade forholdes, naar anden uforsvarli g
Læssemaade opdages.
Opstaar der kun Formodning om Læsning ud over den
angivne V ægt, men ikke over Bæreevnen, kan Afsendelsessta tionen , naar den ikke har Vognvægt, T ogpersonalet og
Mellemstationerne dog indskrænke sig til at rette Anmodning
til Modtagelsesstationen eller, for saa vidt denne ikke har
Vognvægt, til en passende med Vogn vægt forsynet Mellemstation om at foretage Eftervejning ; denne Anmodning skal
da ubetinget efterkommes af vedkommende Station.
*)

Angaaende Begrebet .Bæreevne« se Ordre Nr. 272.

195

-
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Modtagelsesstationerne skulle ubetinget efterveje Vogne,
der formenes a t være læssede med større V ægt end angivet.
Stationer, der ikke have Vognvægt, skulle i de Tilfælde,
hvor Eftervejning ubetinget er foreskreven, rekvirere en transportabel V ogn v~gt gennem Sektionen eller hos en af de
næ rmeste Stationer.
I alle Tilfælde, hvor Overlæsning eller anden ufol"svarlig
Læssemaade opdages, ska l Indberetning gøres.
Afgangsstationerne ville blive holdte ansvarlige f~ r, at
de Vogne, som de afsende, ere forsvarligt læssede, og i de
Tilfælde, hvor Overlæsning ud ove" den angivne Vægt eller
Bæreevne maatte vise sig iøjnefaldende, eller hvor Eftervejning af Vogne i det hele taget forsømmes, tillige for Over~æsningen.
, I

N aar en Vognopsynsmand eller Vognsmører finder Anledning til at antage, at en Vogn er overlæsset, skal han i
betimelig Tid ved skriftlig Rekvisition til Stationen forlange
Vognen eftervejet , og Stationen skal derefter foranledige , at
·d ette sker, samt at der tilstilles nævnte Funktionær en skriftliob
Meddelelse om Vejningsresultatet.
Vognopsynsmanden vil derefter have at underrette vedkommende Maskininspektør om den eventuelle Overbelas'tnings Størrelse, om hvorvidt der derved er foraarsaget Beskadigelse paa Vognen, samt om paa hvilken Station den
var læsset.
Naar en Vogn er befunden at være overlæsset med mere
end 5 pCt. af dens paaskrevne Bæ reevne (i sin Helhed eller
ved delvis Overlæsning af den ene Vognende), maa ~ogl1en
ikke sættes i Drift igen, forinden den er bleven unde~søgt af
Vognopsynsmanden, som derfor eventuelt vil være at· kalde
til Stede efter Vognens Aflæsning, og so m da har at foranstalte det videre fornødne.
Enhver Station, der er forsynet med Vognvægt, vil
have at føre en Vognvejningsjournal, hvori Resultatet af
Eftervejninger vil væ re at indføre.
Naar Vogne, enten so m Følge af forannævnte Bestemmelser eller paa Grund af var m løbne Aksler eller lignende,
udsættes paa en Mellemstation for at oml æsses skal denne
Station straks underret'te ·saavel Modtagelses· so~ Afsendelses.
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stationen herom og opgive Numrene paa de Vogne, i hvilke
de respektive Forsendelser ere omlæssede.

Nr. 196.

(C 292 ).
Ved Læsning af lange Genstande maa det nøje iagttages, Læsning af
lange Genat disse ikke naa længere uden for Vognen end B u ffe r·
stande.
hylstrene.
Saafremt Genstandene ere for lange for een Vogn, maa
der til Transporten af saadanne Genstande anvendes 2 eller
flere V ogne og da fortrinsvis de hertil bestemte Vogne af
Litra T B, T C og T D eller T A, som kunne indbyrdes for·
enes henholdsvis ved Koblingsstænger eller ved en fri Vogn
(Mellemløber), og som alle ere forsynede med Tømmerskamler,
ud over hvilke Læsset dog altid maa række mindst 1 1/ 2 Fod.
Anvendelsen af almindelige aabne Godsvogne til saadanne Transporter maa kun finde Sted , naar 2 Vogne ere
tilstrækkelige til Læsningen og da under Iagttagelse af føl·
gende Bestemmelser :
I. L æsset skal hvile paa Strøer, saaledes at det intet Sted
kommer Vognbunden næ rmere end 4 T ommer, hvilket
Maal dog vil være at forøge til c. IO Tommer, saafremt
Læsset skal befordres med enkeltsporede Færger. (A n·
gaaende Overførelse med dobbeltsporede Færger se
nedenfor).
Af Strøer maa der kun findes I Stk. i hver af
Vognene saa vidt muligt anbragt paa Midten tværs paa
Vognbundens L æ ngderetning.
Strøerne maa være saa
lan ge, at de naa ud over Vognenes Længdedragere (;) :
indtil 2 a 3 Tommer fra Vognsiden).
Tykkelsen af de forskellige Vog nes Strøer skai fo r
øvrigt være saaledes, at Vognenes mulige forskelli ge
. Bundhøjde udj ævnes .
2 . Naar Læsset fylder Vognenes hele Brede, skal der desuden omtrent midt paa hver Vo gns Længdesider an·
bringes og solidt fastgøres lodret stillede Strøer , der
kunne holde Læsset frit af Vognsiderne.
Er Læssets '
L æ ngd e 35-40 F od, maa Sidestrøerne være mindst 5"
tykke , er dets Længd e 28-:-35 Fod, maa Sidestrøerne
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være mindst 4" tykke, og for Længder under 28 Fod
mindst 3" tykke. Strøernes Brede maa være mindst 6"
3. Ved Anvendelsen af saakaldte Underløbere for lang~
Genstande skal det altid iagttages, at Underløberne ere
fuldstændig fri og uafhængige af Læsset. Læsset maa
derfor ved Hjælp af et passende Antal Bund· og Sidestrøer holdes frit af Underløbernes Vognbunde og Sider.
Samtlige Strøer maa k u n findes i den Vogn , hvori Genstandene ere læssede , og mindst have de ovenfor under
l og 2 anførte Tykkelser.
Med Hensyn til Transporten af lange Genstande , der
skulle befordres med de dobbeltsporede Dampfærger (København-Malmø og Korsør-Nyborg), bemærkes:
a t Sammenlæsning af almindelige Godsvogne ikke maa finde
Sted,
a t d~rtil saadanne Transporter vil være at anvende Vognene
LItra T B og T C sammenkoblede med de for disse Vogne
særligt bestemte Trækstænger, og
a t for saa vidt Læsset er af den Beskaffenhed, at U nderløbere kunne anvendes, vil Læsset kunne anbringes paa
en almindelig Godsvogn, naar Bundstrøerne gøres I O
Tommer tykke som ovenfor anført, medens Sidestrøernes
Tykkelse efter Omstændighederne maa forøges yderligere
end foran anført, under Hensyn til Længden af de læssede
Genstande og Vognenes Passage gennem Kurverne paa
Dampfærgernes Spor.
Tomme Vogne maa aldrig, hverken i Tog eller under
Rangering, føres sammenkoblede med Stænger. Dog kunne
tomme Vogne af Litra T D ved Hjælp af Trækstænger tilhænges en T B- eller T c-Vogn som bageste Vogne i Toa,
der ! Tjenestekøreplanen ere opførte som blandede Tog he~
holdsvis Godstog.
Strøerne skulle, naar Afsenderen ønsker det, leveres af
Afsendelsesstationen , der vil kunne rekvirere dem hos vedkommende Trafikafdeling. Trafikafdelingerne benytte hertil
kassable Sveller, der rekvireres hos Baneafdelingen.
.
Strøerne maa under ingen Omstændigheder spigres til
Vognenes Sidebeklædning eller Gulv, men skulle spigres eller
surres fast til Læsset samt eventuelt- forbindes indbyrdes .
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Nl', 197.

(C 293).
Møllesten, Slibesten, løse Metalhjul og lignende tunge
cylindriske Genstande, hvis Bredde er væsentlig mindre end
deres Tv:ærmaal, maa ikke læsses paa Højkant, men skulI~
lægges fladt ned mod Vognbunden. Ere disse Genstandes
Tværmaal større end Vognens Bredde, maa nærmere Forholdsordre angaaende Befordringen først indhentes hos vedkommende Trafikchef.

Nr. 198.

(C 296).
Indenrigsministeriet har under
nedenstaaende

Almindelige

Juli 1896 approberetAnve ndelse a l
private Jernbanevogne li l
Godsbefordring paa .
Betingelser
. Statsbann ne.
2 I de

for

Anvendelse af private Jernbanevogne til Godsbefordring
paa de danske Statsbane~
r.

Anvendelse af private Jernbanevogne, som ikke henhøre
til en anden Jernbanes Vognpark, til Godsbefordring paa
Statsbanerne kan kun finde Sted i Henhold til særlig med
Generaldirektoratet for Statsbanedriften forud truffen Overenskomst, hvorved Generaldirektoratet vil have at paase, saavel
at de nedenfor angivne Betingelser ske Fyldest som ogsaa,
at Anvendelsen af de paagældende V ogne ikke i øvrigt strider
mod Statsbanedriftens Tarv.
2.

De private V ogne skulle i Henseende til Konstruktion orr
b
Udstyrelse fyldestgøre de Fordringer , som stilles af General·
direktoratet i Henhold til de for Statsbanerne gældende
Politi- og Befordringsbestemmelser eller ved Statsbanedriften
fulgte N ormer og Regler.
Det kan forlanges, at en fuldstændig Hovedtegning t il
hver Vogn skal forelægges Generaldirektoratet til Approbation ,
inden Vognen bygges.

'Ii
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Generaldirektoratet bestemmer, hvorvidt og paa hvilken
Maade Vognene skulle være forsynede med Bremse-, Signal-,
Varme- og Belysningsindretninger eller med gennemgaaende
Ledninger til disse.
Enhver ikke hidtil paa Statsbanerne benyttet privat
Vogn underkastes et maskinteknisk Eftersyn, hvornæst det
afgøres af Generaldirektoratet, om Vognen kan stedes til Anvendelse paa Statsbanerne.
3·

Statsbanedriften fører det almindelige Tilsyn med Vognene, saalænge de henstaa paa Stationerne. Vognenes Ved·
ligeholdelse sker ved Statsbanedriftens Foranstaltning, men paa
Vognejerens Bekostning, saaledesat Udgiften refunderes Statsbanedriften efter Regning.
4·
Statsbanedriften overtager intet Ansvar for muligt indtræffende Mangler eller Beskadigelser ved Vognene, medmindre de maatte kunne tilregnes Statsbanerne.

-
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station eller . til et andet Sted, hvor Ejeren ønsker dem læssede paany. Statsbanedriften er berettiget til undervejs at
benytte en · saadan 'Vogn til andre Godsforsendelser , der. ikke
.kunne skade Vognens Bestemmelse.
9·

Som Vederlag for de afVognejeren selv leverede Vogne
betaler Statsbanedriften Ejeren for hver Kilometer, en af
hans Vogne har gennemløbet paa Statsbanerne enten i belæsset eller i tom Tilstand, en Løbeleje , der fastsættes til 2
Øre pr. Vognkilometer før lukkede Vogne og I Øre for
aabne Vogne. Opgørelse ' finder Sted for hver tilbagelagt
Kalenderlllaaned.
IO.

For saa vidt det af Hensyn til Vognenes Henstaaen paa
deres Hjemstedsstation skulde blive nød'v endigt at etablere
særlige Udvidelser eller Sp'oranlæg, ville de dermed forbundne
U dgifter være at afholde af Vognejeren.
II.

S·
Rengøring og eventuel Desinfektion af Vognene foretages
ved Vognejerens Foranstaltning.

Den i Henhold til Punkt I afsluttede Overensk omst kan
til enhver Tid opsiges af en af Parterne til Ophør med 1/2
Aars Varsel.

6.

Vognene maa kun benyttes af Ejeren og kun til
Transport af dennes egne Godsforsendelser i hele Vognladninger
såmt af brugt Emballage, jft. dog Punkt 8.
y derligere Indskrænkninger i Benyttelsen kunne fastsættes ved den særlige Overenskomst (Punkt I).
7·

Befordringen af det i Punkt 6, Iste Stk., omhandlede
V ognladnings- og Returgods foregaar i Henhold til de i de
gældende Love og offentliggjorte Reglementer indeholdte Be·
fordrings· og Takstbestemmelser.
8.

Efter endt Aflæsning føres Vognene saa hurtigt, som
Omstændighederne tillade det, fragtfrit til deres Hjemsteds ·

Nr. 199.

(C 297, D 27, 45, 13 0 ).
I Henhold til Punkt I af de i Ordre Nr. 198 indeholdte Ov e rens.
ko fi ster med
. almindelige Betingelser .for Anvende lse af private Jernbanepri'Clte
vogne til Godsbefordring paa. de danske Statsbaner har Vogn ej ere.
Generaldirektoratet afsluttet Overenskomster med ne dennævnte
private Vognejere. Ifølge disse Overenskomster kunne de
paagældende over Statsbanerne lade forsende i egne, særligt
dertil indrettede, af Generaldirektoratet antagne ,Vogne følg ende Forsendelser (j fr. Ordre Nr. 198, Punkt 6):
a. Hr. Carl Jacobsen, Ny Carlsberg: Øl fra Ny
Carlsberg i lukkede Vogne, Litra Z A (Hjemstedsstation :
Frederiksberg).
b . Aktieselskabet De forenede Bryggerier: Mineral.
van'de og Øl fra T.uborgs Fabrikker
lukkede
V ogne, Litra Z B (Hjemstedsstation : Hellerup) .
17~
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Vognenes
Benyttelse.

Fragt.

Brugt
Emballage.

l'

.I. fyldning.

-
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c. Københavns Magistrat: Affald fra Københavns
Kvægtorv og offentlige Slagtehuse i lukkede
Vogne, Litra Z C (Hjemstedsstation :. København) .
d. Aktieselskabet Kø be nha vns R e nova ti o lis·K o mp agn i:
Latringødning mellem Sidesporet ved Lersøen og
Stationerne Lillerød, Kvistgaard, Ballerup, Stenløse, Frederikssund og Hedehusene . i lukkede
Vogne, Litra Z D (Hjemstedsstation : Lersøen).
e. Det danske Petroleums·Aktieselskab: Petroleum
i lukkede Vogne, Litra Z E (Hjemstedsstation efter nær·
mere Aftale).
f. Agent Carl J. Ulrich, Haslev: Ost i en lukket Vogn,
Litra Z F (Hjemstedsstation : Haslev).
g. Aktieselskabet Københavns Mælkeforsyning: Mælk
i lukkede Vogne, Litra Z G (Hjemstedsstation : Frederiks·
berg).
h. Hr. P. Halvorsen, København: fersk Kød i lukkede
Vogne, Litra Z H (Hjemstedsst~tion: København).
I. Odder Andels·Svineslagteri:
fersk Kød i lukkede
Vogne, Litra Z H (Hjemstedsstation : Aarhus).
k. Det danske Kulkompagni: Kul mellem København
ø Station og Frederiksberg Gasværks Sidespor i
aabne Vogne, Litra Z K (Hjemstedsstation : København 0 ).
l. Fyrvæsenet: Gas i særlige Gastransportvogne (Hjem.
stedsstation : Esbjerg).
2.
I de omhandlede Vogne maa kun forsendes de <111givne Arter af Gods i hele Vognlad ninger samt - for de
under I. a, b, f, g, h, i og k nævnte Vognes Vedkommen de
- tillige brugt Emballage, men ikke andet Gods, jfr. dog
Ordre Nr. 298, Punkt 8.
3. Fragten af Sendinger i de omhandlede Vogne vil
fremtidig være at beregne g a n s k e efter de til enhver Tid
gældende Takstbestemmelser; for lukkede Vognes Vedkommende altsaa med Tillæg af Presenningleje.
4· Brugt Emballage kan sendes i de under I a, b og
f- k omhandlede Vogne efter de i Godsreglementet af I ste
Januar 1897 fastsatte Regler.
5. Ny Carlsbergs og Tuborgs Fabrikkers Vognes
Forsyning med Is besørges af Afsender og Modtager selv.
Carl J. Ulrichs, Københavns Mælkeforsynings samt
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.P. Halvorsens og Odd ~'r Andels·Svi nest:agteris Vognes
Isfyldning k an besørges af Afsenderen selv ;besørges ·' den af
Statsbanerne, opkræves herfor' tarifmæssig't IsgebJr. >
6. ' Af Ny Carlsbergs og ' Tuborgs Fa,hdkkers Ind- og Udg
Vogne kan 01 udlæsses paa Mellemstationer, og i Mælke- unlædsnin
en·eJs.
forsyningens Vogne kan Mælk indlæsses paa Mellem·
stationer, alt paa de i Gcidsreglementets § 28, Afsnit 2, Punkt
a - e fastsatte Betingelser (j fr . Ordre C 375. Punkt 36).
7. Med Hensyn til Københavns Renovati o nskom-SærligeRegJer
. V ognes B elor
c d'
.
'
for Renovapagnls
rIng samt F'y Id nll1g
og F orsynll1g
m. v. tionskompag- herunder ogsaa Spørgsmaalet ' om, paa hvilke Tider af niets Vogne.
Aaret Transporterne kunne f~regaa - følges de Forskrifter,
som gives af Statsbanedriften eller Sundhedsautoriteterne.
8. Med Hensyn til ,det danske petroleums·Aktie-Særlige Regler
,
for Petro·
se Is ka bs Vognes Befordring samt Fyldning og Tømning m. v. leum,selfølges de Forskrifter, som gives af Statsbanedriften eller Brand_skabets Vogne.
væsenet, j fr. bl. a. Ordre Nr. r 53. Punkt r-5.
9· V o g n l e j e beregnes i k k e for forsin ket Paa· og Af- Vogn leje.
læsning af de under I a-k omhandlede Vogne,
IO
Ny CarlsberO's 00' Tubor gs Fabrikkers Ekspedition
b
b
.
'
ud over
V ogne kunne ogsaa ekspederes til Stationer paa ø s ts j æ II a n d- Statsba·;lerne.
ske og lollandske Jernbaner efter samme Regler, som gælde
for Vognenes Befordring paa Statsbanerne . P. H a l vor s e n s
Vogne kunne ekspederes til tyske Stationer. Carl}. Ulrichs
Vogn kan ekspederes fra Stationer paa østsjællandske,
l o llandske og sydfynske Jernbaner samt SvendborgN y b o r g Banen med Ost bestemt for Stationer paa Stats_
banerne.
I r. Ved Læsningen af de private Vogne maa det under Belastning. ,
Hensyn til nogle af Vognenes store Tara vægt samt Isfyldning
na vnlig iagttages, at Tota.lvægten ikke overskrider de for de
forskellige Befordringsstrækninger .fastsatte Maksima (se Ordre
rS7 m. fl.).
Vognene af Litra Z H kunne overhovedet ikke
føres over Banerne læssede til fuld Bæreevne og med helt
fy ldte Isbeholdere .
Endvidere bemærkes, at Beholderne i Z E Vognene
kunne rumme mere Petroleum. end V ognenes Bæreevne
tillader.
. tI'1 d e østsJæ
. II an d sk e og .tI'1 'd e bruds
Fa k~e KalkN aar d e Ilen h o Id SVIS
12.
og Nylollandske J ernbaners Vognpark henhørende private Vogne, købing Kalk- ·
værks Vogne.
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der ejes af Fakse Kalkbrud og N y'købing , Kalkværk,
ekspederes til Statsbane stationer , beregnes almindelig Frag t
efter de gæ ldende Regler. . Ligeledes beregnes Vognleje for
eventuel forsinket Paa- eller Aflæsning af saadanne Vogne.

Nr. 200.

Benyttelse
a f Gribskovban ens og

203.:.....206

-262 --

(C 299).

Gribskovbanens med Nummer I - I O betegnede GodsKa~:erup- vogne kunne indlemmes i Statsbanernes Tog, men, da de ere
~e~~i:n~e forsynede med radielt indstillelige Aksler, ere de udelukkede
Vugne.
fra Befordring med Storebæltsfærgerne og F æ rgerne mellem
København og Malmø.
Kagerup-Helsinge · Banens Godsvogne Nr. l og 2 (mæ rkede K. H. B.) kunne indlemmes i Statsbanernes Tog og
overføres med samtlige F æ rger.

Vogne, der under Sneforhold i længere Tid have ,henstaaet paa en Station, skulle underkastes et lignende gr~ndigt
Eftersyn af Akselkasser -og Lagere, forinden de indlemmes i
noget Tog.

Nr. 203.

Det meddeles herved til Efterretning, at der i Varmeslanger.
Re servehver Kedelvogn skal findes 2 Varmeslanger. Desuden skal
hver Vognsmører være forsynet med 2 Varmeslanger for at
kunne erstatte ubrugelige Slanger.
Overkomplette Slanger indsendes henholdsvis til Magasinerne i København, Aarhus eller Nyborg, hvortil ogsaa
Rekvisitioner paa Slanger til Supplering indsendes.

Nr. 204.
Nr. 201.
L øst Matni el
til Godsvog nene.

(C 301). .

Det til Godsvognene hørende løse Materiel skal altid
ledsage disse. For saa vidt det under Vognenes Ben y ttelse
bliver nødvendigt at udtage saadant Materiel af dets Leje,
f. Eks. Presenningstænger og Tømmerblokke, maa det midlertidig anbringes i Bunden af Vognene.

Gassen i Personvognenes Gasbeholdere maa ikke Personc d' G
b ' vognenes
have større Tryk end 6 Atmosfærer, lor lassen ta er I Gasbeholdere.
Lyskraft ved større Tryk.

Nr. 205.

Minimumstykkelsen for Koblingsbøjler
ningsstedet fastsættes herved til 25 mm.

Ophæng-

K oblingsb øjler.

Efle l'syn af Nr~
V ogne under
Snelu rhold . paa

202. Naar Tog i længere Tid ere spærrede af S ne
'
.
.
.
fn Bane eller paa en Station, hvor der Ikke findes an sat
nogen Vognopsynsmand eller Vognsmører , skal V ognopsynsmanden for den Stræ kning, paa hvilken T oget befinder sig,
snarest muligt begive sig til Toget for at efterse Vognene.
I Tilfælde, hvor V ognopsynsmanden~ ikke kan komme tilstede,
er det Lokomotivførerens Pligt at efterse Vognene i Toget.
Ved et saadant Eftersyn skulle samtlige · Vognes A kselkasser grundigt undersøges , eventuelt udpumpes, og Lagrene
opsmøres, og dette skal ske, forinden Toget føres videre udover en Station.

Nr. 206. Naar et Køretøj indleveres til Forsendelse paa Befordring af
.
.
.,
K øretøjer paa
egne Hjul, skal vedkommende StatIOn a It I d tilkalde den paa- egne Hjul.
gældende Vognopsynsmand , respekt. Lokomotivformand , for
at det af ham ka~ konstateres, at Køretøjet opfylder Politireglementets Forskrifter og i det Hele taget egner sig til Befordring i ordinære Tog, forinden Forsendelsen finde r Sted.
r

Nr.

207~

CD 128).
modtagen Meddelelse fra de svenske Statsbaner
svenske Godsvogne læsses med indtil 5 pCt. ud·
over den Vognen paamalede »Last « uden at Overlæsning
finder Sted. De svenske Godsvognes »Bæreevne« er altsaa
den paamalede Last med Tillæg af 5 pCt.
Den paamalede »Last «I der hidtil er angiven i Kilogram,
forandres efterhaanden til »Tons «.
Ved en Ton forstaaes
r,ooo Kgr.

S"e nske G odsIfølge
vogne s
kunne
all.e
Bæreevne.

VII. Lokomotiverne.

II

Nr. 208. (C 305).
I Tilfælde af, at Dampfløjten paa det Toget fremførende
Lokom ot iv maatte blive ubrugelig undervejs, vil Toget være
at føre med Forsigtighed og med ikke over 3 Mils Fart i
Timen til den nærmeste foranliggende Station, hvor det kan
krydse, eventuelt passeres af andre Tog , og skal der til
denne Station tilkaldes Reservelokomotiv til Togets ' Videre·
førsel derfra.

L okomotivernes
D ampfløjte.

Nr. 209. Efter Ordre fra Generaldirektøren paalægO'es det
•
.
b
herved LokomotIvpersonalet at Indskrænke Afgivelsen af
Dampfløjtesignaler i Almindelighed saa meget som muligt,
navnlig paa de Steder, hvor det maa antages I at Signalerne
kunne være til Gene for Vejfærdslen.

Afgivel se af
Dctmpfløjtes ignaler.

Nr. 210. For at undgaa unødig Larm under Anvendelsen
afDampfløjten ere nogle Lokomotiver forsynede med 2 Fløjter.
Den l i 11 e Dampfløjte , hvis Træk sidder tilhøjre skal
fortrinsvis anvendes til Repetering af Rangeringssignaler ved
Togafgang og under lignende Forhold, hvor en svagere Tone
er tilstrækkelig, medens den s t o r e Dampfløjte kun skal bruges
til, Afgivelse af Bremse- og Allarillsignaler samt over Hovedet,
hvor der er særlig Anledning til at allarmere saa kraftigt
som muligt.

Lokomotivernes
D,a mpfl øj te :

I

I

\.
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B~nyttelse

af Nr. 211. Det paalægges herved Førerne af Rangermaskinerne
SIgnalklokken
paa RUlIger- som Regel at benytte Signalklokken i Stedet for Dampfløjten
maskiner. til at advare de Vejfarende, naar de med Maskiner eller Tog
passere Overkørsler, der ikke ere bevogtede.

Lol<omo- Nr. 212. (C 306). _
tivernes
Ved Anordning af, hvilket Lokomotiv, der skal fremMaksimalhastighed. føre eller koble til et ordinært Tog eller Ekstratog, bør fornødent Hensyn tages til, om Lokomotivet vil være i Stand
til at fremføre Toget med den planlagte Hastighed.
Den for ethvert Lokomotiv -- ogsaa Rangerlokomotiver
fastsatte Maksimalhastighed er anført
Lokomotivets
Førerhus.
Det bemærkes, at Lokomotiver af Litra E, G og Ls
ikke maa fremføres med større Hastighed end 6 Mil i Timen,
samt at Rangerlokomotiverne som Regel ikke maa . køre
med større Hastighed end 3 Mil i Timen, hvorfor sidstnævnte
Lokomo'tiver ere mindre egnede til Fremførelse af Tog.

Nr. 213.

FkorSputndsDet paalægges alle vedkommende saa vidt muligt at
orno Ivers
.
Benyt telse ogindskræn ke Anvendelsen af Forspandslokomotiver, da det
Fremførelse. bageste Lokomotiv lider meget af Støv fra Ballasten, og det
derhos som Regel tager uforholdsmæssig lang Tid at ekspedere
og rangere med større Tog end dem, der kunne fremføres af
et enkelt Lokomotiv.
Anvendelse af Forspandslokomotiv kan selvfølgelig være
uundgaaelig for Iltog og andre Forbindelsestog, hvor en Deling
af Toget ikke kan anses for hensigtssvarende, men i de fleste
(. andre Tilfælde og særligt ved blandede Tog og Godstog bør
det for hver Gang især tages under nøje Overvejelse, om det
ikke vil være gørligt og nok saa hensigtsmæssigt at etablere
Ekstratog, hvilket da bør foretrækkes.
Returnerede Tog- og Reservelokomotiver samt Lokomotiver til og fra Værkstederne bør som Regel ikke kobles
til Togene, men saa vidt muligt s~ndes som særlige Tog.
Io

'I
I

(C 307).
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Nr. 214.

(C 308).
Naar et Tog fremføres af 2 Lokomotiver for SV:1.Te Tog me d 2
Baner eller af 2 Lokomotiver for lette Baner , kunne Stati o- Lokomotiver.
nerne lade Lokomotiverne sammenkoble i den Orden, som
maatte fremme Rangeringen mest, uden Hensyn til Lokomotivernes Konstruktion og Trækkeevne.
Naar et Tog skal fremføres af et Lokomotiv for svære
Baner samt et Lok omotiv for lette Baner, skal det sidstnævnte Lokomotiv altid være· forrest.
Under Rangering paa Mellemstationer maa det anbefales
at lade det forreste Lokomotiv frakoble og kun at rangere
med det ene af Lokomotiverne, idet der herved som Regel
vil vindes Tid.

Nr. 216.

(C 309).
Naar et Lokomotiv af Litra P skal anvendes til at sky de Benyttelse af
en Sn~plov foran sig, bør det kobles til Ploven med den E~ cle, P-tTv:~O~t
hvor Skorstenen findes.
Sneplovkørsel.

Nr. 216.
I.

(C 3 ro).
Med Hensyn til saavel Tog- som Rangerlokomotivers Lokomotivernes
ordinære Anvendelse til Rangeringstjeneste fastsla as Rangeririgsen almindelig Anordning ved nærmere Forhandling melle m tjeneste.
Maskinchefen og den paagældende Trafikchef.
Lokomotivpersonalet maa dpg ikke vægre sig ved at
udføre den Rangering, som af vedkommende Stationsfunktionær eller Tog fører paa disses Ansvar e k st r aordinært e1ier mundtligt maatte forlanges af det.
Rangeringen udføres i Overensstemmelse med de i
Ordre Nr. '47 fastsatte Bestemmelser.
Lokomotivføreren skal med Lokomotivet foretage
.enhver Bevægelse, so m forlanges af ham, for saa vidt
han ikke finder, at den kan medføre Fare, og maa han
i dette Tilfælde gøre den, der leder Rangeringen, opmæ rksom herpaa.Sidstnævnte kan derpaa kun skriftligt
beordre Lokomotivføreren til at foretage Bevægelsen,
hvorved Ansvaret for mulig opstaaende Skade selvfølgelig
paahviler ham alene og ikke. Lokomotivføreren.

217
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Naar Rangeringen paa Afgangs- og Ankomststat:oner
varer læ ngere end fastslaaet i den almindelige Anordning,
er Stationsbestyreren pligtig til paa en dertil indrettet
Formular at meddele Lokomotivføreren Kvittering for
den Tid, han har rangeret.

4. Togbetjente, der skulle ledsage et uden Vog ne
kørende Lokomotiv, ifølge skriftlig Ordre fra vedkommende
Stationsbestyrer.

Et afgaaende Lokomotiv skal, naar ikke anden Ordre
modtages, være for sit Tog saa betids, at Prøverne med
Vakuumledningen, Toglinerne m. m . kunne væ re til- '
endebragte i betimelig Tid, dog skal Lokomotivet være
for T oget senest 5 Minutter før den planmæssige Afgangstid.

NI'. 218. Naar AdganO'skort til Kørsel paa Lok omoti ver Kørsel paa
b
Lokomotl ver.
benyttes, skal dette føres paa Loko motivførerrapporten, hv or
tillige maa anføres, hvem ejer har benyttet det.
Lokom otivførere og Fyrbødere, der ønske at gøre sig
bekendte med fremmede L okomotiver , kunne faa udleveret
Adgangskort til Kørsel med disse, naar de derom henvende
sig til Maskininspektørerne .

3. Hvor Trækkekraften paa vedkommende Station ikke
stra>kker til at faa de respektive Tog rangerede i rette
Tid, kunne de Lokomotiver, der have Damp, rekvireres,
mod at der efter endt Rangeringstjeneste af Stationen
meddeles Lokomotivføreren den i Punkt I omhandlede
Kvittering, og mod at Indberetning gøres til Trafikinspektøren ; men vedkommenJe Stationsforstander vil
strengt blive holdt anvarlig for at Lokomotivet ikke tilkaldes uden tilstrækkelig Grund og ikke benyttes længere
Tid end absolut nødvendigt eller hindres i Forberedelse
til Tjeneste for Plan· eller Ekstratog.

, I

NI', 217. (C 311) .
Fornden det tjenstgørende Lokomotivpersonale og dettes
pn~ i ;~~~:~o- foresatte er det kun tilladt nedennævnte ansatte at køre paa
Loko motivet:
I.
Vedkommende ' Forvaltningschef, Telegrafingeniør,
Maskiningeniør, Trafikinspektør, Baneingeniør, Overbanernester
og Telegrafmester samt andre, der ved skriftlig Tilladelse fra
Generaldirektoratet eller Maskinchefen bemyndiges dertil.
2.
Rangermestre eller -formænd, Overportører, Portører
eller Stationskarle , der paa Stationerne skulle ledsage Lokomotiverne .
3. Statsbanedriftens underordnede Telegraffunktionærer
ifølge skriftlig Ordre fra Telegrafingeniøren, Telegrafmesteren
eller vedkommende Stationsbestyrer, naar de skulle inspicere
Telegrafledningerne paa Banen.

Ret til Kørsel

218-219

Nr. 219.

(C 3 I 2).
Im t ruks fo r
S t a tio nsbe Sly-

I.

Stationsbe.:ltyrerne paa Vandforsyningsstationerne med l'erne Illed
Undtagelse af de nedenfor under A nævnte ere ansvarlie'e ILlenksyn
o omo-til
for, at der findes det til Lokomotivernes Forsyning nødven live rnes Vand·
V an d l. C lsternerne,
'
samt a t C'IS t erner, V an dk raner og fo rsyning .
d Jge
Pumper ere i forsvarlig og brugbar Stand, og at de ikke udsættes for Overlast eIler for Brud af Frosten .
I Tilfælde af Beskadigelse af Vandforsyningsapparaterne
sendes telegrafisk Meddelelse herom til vedkommende Maskininspektør og Vognopsynsmand. Meddelelsen bør være saa
fuldstændig, at der efter den kan sendes Mandskab med fornødent Værktøj og Reservestykker til at afhjælpe Skaden.
Om Vinteren skulle de Haner eller Ventiler, der til vejebringe Forbindelsen mellem Cisterne' og Forvarmer , ved
Maskinafdelingens Foranstaltning være plo mberede i aaben
Stilling, og før dette er sket, maa der ikke fyres i F orvarmeren. Meddelelse om eventuelle Beskadigelser af Pl o mberne sendes telegrafisk til vedkommende Vognopsynsmand.
Naar Temperaturen i flere Timer har været under Frysepunktet, skal der fyres i Forvarmeren, men Vandet i Cisternen
maa paa ingen Maade opvarmes til mere end loa ISO R.
Paa de Stationer, hvor Forvarmeren er erstattet med Kakkelovn, maa der ' ligeledes fyres i denne, naar Temperaturen i
flere Timer har været under Frysepunktet. Samtidig med,
~
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V.
D e nedenfor under C og D anførte Stationer skulle afgive en Mand til at betjene Vandkranen, medens Lokomotivet
tager Vand. Denne Mand maa aab ne Cisterneventilen samt
sænke og løfte Nedfaldsrøret eller eventuelt dreje Vandkranen .

at der fyres i Forvarmeren, maa der fyres i Vandkranerne
for s.aa vidt disse ere satte i Forbindelse med Cisternen o~
ere lIldrettede til Indfyring. F or de Vandkraners Vedkommende, i hvilke der ikke kan fyres, skulle Kranernes F odog Ventilgr ube dækkes med et tykt Lag Hestegødning, naar
stærk F rost indtræder.
I Frostvejr maa Stationsbestyrerne paase, at Pumpe og
Pumperør tømmes hver Gang, der er pumpet, og vil der med
Hensyn til de fornødne Manipulationer herved kun ne faas
Underretning hos vedkommende Maskininpektør.

VI.
Samtlige Stationer skulle afgive Assistance ved Vandtagningen af de Ra ngerlokomotiver , der k un betjenes af een
Mand .
VII .
For de nedenfor under A anførte Stationer, hvor Maskinafddingen har det udelukkende Tilsyn med Vandforsyningen,
fi nde af ovenstaaende In5truks kun Punkterne IV og VI
Anvendelse.

II.
Stationsbestyrerne for de nedenfor under D anførte Stationer rekvirere de til Vandforsyningsapparaterne fornødne
Materialier saasom Brændsel, Smørelse, Pakning og Værktøj
hos Maskinafdelingen, og de ere ansvarlige for en økonomisk
Omgang med dem. Paa de øvrige Stationer rekvireres disse
1\1 aterialier af Maskinafdelingens Personale.

Vandforsyningsstationerne inddeles i følgende fire Klasser:
A. Stationer, hvor Maskinafdelingen har udelukkende Tilsyn
med Vandforsyningen :
Nykøbing M.
Aarhus H.
Helsingør.
Ribe .
Aarhus 0.
Kallundborg.
Skanderborg
.
København.
Assens.
Skelskør.
Korsør.
Esbjerg .
Strib.
L angaa.
Fredericia.
Struer.
Masnedsund
.
F rederiksha vn.
Thisted.
N y borg .
Glyngøre .
Nykøbing F .

, III.
De under Maskinafdelingen ansatte Pumpere ere i deres
daglige Tjeneste underkastede Stationsbestyrernes Tilsyn og
skulle efterkomme disses Befalinger med Hensyn til Vandforsyningsapparaterne ; de have at anmelde Sygdom og Forfald
til Stationsbestyrerne, der om fornødent maa rekvirere Afløsere
fra nærmeste Baneformandsstrækning. Paa Stationer, hvor der
findes Damppumpe, skal Afløser for Pumperen dog rekvireres
fra vedkommende Maskininspektør, medmindre denne en Gang
for alle har bestemt, at en nærmere betegnet Mand kan benyttes dertil.
IV.
I

B. Stationer , der føre Tilsy n med Vandfor5yning en, hvortil
Personale afgives af Maskinafdelingen:
Frederikssund.
Løgstør
Grenaa .
Vamdrup.
Hobr o.
Vedsted .
Lunderskov.
C. Stationer, der føre Tilsyn med Vandforsyningen, og hv or
Maskinafdelingen afgiver Personale til Pumpningen og

N aar der paa en Vandforsyningsstation ikke haves eller
kan sk affes Vand til det først ventede Togs Forsyning, skal
Stationsbestyreren 'u nderrette de nærmest liggende Vandforsyningsstationer til alle Sider herom, og disse skulle da med dele det til Lokomotivførerne for de passerende Tog. Naar
der atter haves Vand, maa der til de samme Stationer sendes
Underretning herom.

j
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Fyringen under Forvarmeren, medens Stationen afgiver
Personale til Assistance ved Vandtagningen :
Aalborg.
Odense.
Skern.
Randers.
Slagelse.
Gedser.
Herning .
Ringkøbing.
Varde.
Holstebro .
Roskilde.
Viborg.
Oddesund N.
Silkeborg.
D. Stationer, der maa besørge hele Vandforsyningen, altsaa
afgive Personale til Pumpning, Fyring under Forvarmeren
og til Vandtagningen :
Aalestrup.
Holte.
Roslev.
Aars.
Hornslet.
Ryo mgaard .
Aarup.
Horseps .
Skive.
Ballerup:
Hvalsø.
Skørping.
Bjerring bro .
Hørdum.
Sorø.
Borup.
Jyderup.
Sparkæ r.
Bramminge.
Køge.
Taastrup.
Brønderslev.
Klampenborg.
Tommerup.
Dalmose.
Lundby.
Trold~ede.
Flemløse.
Moselund.
Ullerslev.
Fredensborg.
Mørkøv.
Vejen.
Gørding.
Næstved .
Vejle.
Haslev.
Nørresundby.
Vemb .
Hillerød.
Oddesund· Syd .
Vinderup.
Hinnerup.
Orehoved.
Ydby.
Hjørring.
Ringsted.
Ølgod .
Holbæk.

. Lokomotiver- Nr. 220. Herved tages følgende Bestemmelse med
nes V. und- tl'l Lokomotl'vernes V an dl"lorsyntng paa sJæ
. 11 an d s k e og
f ors)' lllng paa
Sjælland og ske Baner:
Falster.

221

273 -

Hensyn
l' I
la
ster-

Nordbanen:
Samtlige Tog tage Vand i København og Helsingør.
Godstogene og de blandede Tog kunne desuden tage Vand
Hillerød. Holte og Fredensborg ere kun Reservestationer.

Klampenborgbanen :
København er Hovedstation for Vandforsyningen.
tages saa lidt som muligt Vand i Klampenborg.

Der

Frederikssundbanen:
København og Frederikssund ere H ovedstationer for
Vandforsyningen. Ballerup er Reservestation. Der tages saa
meget Vand som muligt i København.

Nordvestbanen :
. Samtlige T og tage Vand i København og Kallundborg.
Iltogene tage, om fornødent, Vand i Roskilde, alle andre Tog
tage Vand i Holbæk. Mørkøv, Hvalsø og Jyderup ere kun
Reservestationer, de to sidstnævnte benyttes saa lidt som muligt .

Vestbanen:
Samtlige T og tage Vand i København og K orsør. Iltogene undgaa saa vidt muligt Vandtagning under Vejs, men
kan Vandtagning ikke undgaas, tag'es Vand i Roskilde. Alle
andre Tog skulle tage Vand i Ringsted. Borup, Slagelse,
Taastrup og Sorø ere Reservestationer , de to sidste benyttes
saa lidt som muligt.

Sydbanen:
Samtlige Tog tage Vand i København og Næstved ,
samt saa lidt som muligt i Masnedsund. Iltogene tage ikke
Vand andre Steder, de andre Tog kunne desuden om fornødent tage Vand i Køge og Roskilde. Lundby er Reservestation, men benyttes saa lidt som muligt.

Falsterbanen :
Iltogene tage Vand i Orehoved og Gedser, for alle
andre Tog er Nykøbing Hovedstation for Vandforsyningen.

Slagelse- Næstved- Skælskør-Banen :
Alle Tog tage Vand i Slagelse, Næstved og Skælskør.
Dalmose er fast Reservestation, hvor der altid bør tages Vand,
naar Tiden tillader det.

Nr. 221. Enhver Fyrbøder er ansvarlig for, at Førerhuset i aRfeLDhokldelst~
o omo Idet Lo.komotiv, han betjener, er holdt i ordentlig Stand, og vemes Førermaa selv besørge den dertil fornødne Rengøring samt Afhus.
pudsning af. alle blanke Dele.
Ved Lokomotiver med skiftende Hold Personale besørges Renholdelsen efter vedkommende Maskininspektørs
Ordre.
18

222-224
Forbud mod ~r.
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222.

Det indskærpes herved Lokomotivpersonalet, at
Røg f~a Lo· Udstødning af Røg fra Lokomotiverne absolut maa undgaas.
k omotlverne .
Under Opholdet paa Stationerne maa Blæseren .benyttes,
Fyrdøren aabnes, og i fornødent Fald Wales Kul anvendes,
hvor disse føres, for at forhindre Røgudtrædelse , og under
Rejsen paa fri Bane maa Fyret behandles saaledes, at al .Røg
forbrændes .
Lokomotiver- ~r.
nes Betjening.

223. Lokomotivførerne ville have at indrette Fyringen
i Kedlerne og Dampforbruget saaledes efter hinanden, at der
som Regel ikke forbruges mere Damp end Kedlen til enhver
Tid producerer.
Da Damp af 6 Kilo Tryk giver Lokomotivet langt
mindre Trækkekraft og Hastighed end Damp af 9 a IO Kilo
Tryk, medens der i begge Tilfælde benyttes lige mange Kul
til at fordampe den samme Vandmængde, vil det indses, at
der baade spildes Kraft og Kul ved at køre med lavt Tryk.
Paasætning af Vand i Kedlen maa al Tid ske ved klar,
stærk brændende Ild, og al Tid kun naar Damptrykket er
det højst tilladte, da Rør og Fyrkasser ellers blive beskadigede. Lokomotivførerne ville derfor have at sørge for, at
Damptrykketingensinde under Farten synker mere end højst
I Kilo under det højst tilladte Tryk, og at Injektoren kun
sættes i Virksomhed, naar dette Tryk er tilstede.

Førelsen af ~r.

224.

Kulrapporterne , (Formular Ma Nr. 205) der udKulraPKPolrter fyldes af Lokomotivføreren, afs luttes hver Lørdag Aften, samt
00'
ureg~skaber. ved hver Regnskabsmaaneds Slutning (den 24de om Aftenen,
med Undtagelse af Marts Maaned, da Afslutningen finder
Sted den 3Ite om Aftenen) og skulle udvise, hvilke Kvantiteter af Brændsel, der paa hver enkelt Dag er modtaget fra
de forskellige Lagere. Lokomotivføreren har . at sørge for, at
Kulmanden hver enkelt Dag med sit Navn i den dertil beo
stemte Rubrik attesterer Rigtigheden af det paa Rapporterne
anførte Kvantum. Efter Afslutningen indleveres Rapporterne
til nærmeste Foresatte, der indsender dem til Maskininspektøren. F ra Stationer, hvor der ikke findes Loko motivfor·
mand, indsendes Rapporterne direkte til Maskininspektøren.

-
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Der aflægges særlig Rapport for hvert enkelt i Uge!1
benyttet Lokomotiv.
~
Rapporter over Brændsel til Maskiner, der fr:=mføre Tog
fra andre Forvaltninger, til Eks. Ballasttog, Arbejdstog O. S. v.,
skulle forsynes med Paategning om, for hvilken Afdeling eller
Forvaltning (hvilken Banesektion, Trafiksektion O. s. v.) Toget
fremføres.
Samme Paategning skal gives Rapporter over
Brændsel, der benyttes til Rangeringsmaskiner ; de herhen hø·
rende Oplysninger ville blive Personalet meddelte af Maskininspektøren.
Medens den foran omhandlede Kulrapport udfærdiges af
Lokomotivføreren, vil Kulmanden samtidig have at aflægge
Regnskab over det i den tilsvarende Periodes Løb udleverede
Kvantum Brændsel. Hertil benyttes Blanketter af Form!. Ma.
Nr. 25, hvori anføres de Kvantiteter, der paa hver af Ugens
DaO'e
ere udleverede til hver enkelt Fører, med Angivelse
b
saavel af Lokomotivets Nr. som Førerens Nr. og Navn; det
saaledes opførte skal følgelig stemme med det Kvantum, der
findes opført paa Kulrapporterne , hvis Rigtighed Kulrnanden
med sin Underskrift har bekræftet. Kulrnanden skal udfylde
de enkelte Poster i Regnskabet samtidigt med, at han attesterer
Lokomotivførerens Rapport med sin Underskrift, og saavel
Lokomotivføreren som Kulrnanden skulle forvisse sig om, at
de 2 Poster føres ens.
Foruden det til Lokomotiverne udleverede Kul skulle
Kulregnskaberne endvidere indeholde Oplysning om, hvilke
Kvantiteter Lokomotiv-Brændsel, der i Periodens Løb er forbrugt til specielle Øjemed, f. Eks. til Gasproduktion, Damp·
pumper, D ampkedler, eventuelt til Fyring under Vognkedler osv.
Som almindelig Regel gælder, at Alt anføres i Tons
med Anvendelse af en Decimal, Centner samt at almindelige
L okom otivkul i Kulregnskabet: føres uden særlig Vedtegning,
medens der for Walesk ul sættes et W og for Cinders et C efter
Tallet.
Der aflægges særligt Regnskab for det Udleverede fra
hver enkelt Kulgaard paa det paagæ ldende Sted, og Kul·
gaardens Betegnelse angives foro ven paa Regnskabet. Kul·
gaardene i København betegnes i R ækkefølgen fra øst til
Vest indtil videre K. L. M. S., saaledes at Kulgaarden pa a
Station III tildeles Litra K.

225-228
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Kulregnskabet afsluttes og indsendes til de samme Tider
og paa samme Maade som ovenfor angivet for Kulrapporterne .
Denne Ordre gælder ogsaa for lste, 2den og 3die Maskinsektion, forsaavidt den kan finde Anvendelse der.

Nr. 225. For saa meget som muligt · at indskrænke F or.
sendeIsen af Smønngs· og Pakningsmaterialier, Vandstands· og
S mørings- og Lampeglas og lignende til Depoternes Lagere paalægges det
P aknmgsL
.
.
.
mate riale. de
okomotIvførere 1 4de Maskmsektion, hvis Kørsel medfører,
at de ankomme til København i Tiden mellem Kl. 6 Morgen
og 5 1/2 Eftermd . (Lørdag samt Søn· og Helligdage K1. 3 1/2
Efterrn .) at forsyne sig med Materialier af den nævnte Art
fra Magasinet samme Steds; kun naar det er nødvendigt, er
det tilladt at tage Forsy ning en fra et af Depoternes Lagere,
og i saadant Tilfælde maa dette anføres paa den daglige
Rapport med Angivelse af Aarsagen til at Reglen er fravegen .

undgaa Dampspænding ' paa Tertserne ville disse blive forsynede med smaa Huller, der ' altid skulle h oldes aabne.

Nr. 229. Det paalægges Lokomotivførerne at sørge for rettidig Udveksling af Bremseklodserne paa Lokomotiver og
Tendere, saaledes at Slid paa Bremsestængerne undgaas.

Lok omotivernes F or.syning med

Rek visition
paa
Materiali er.

Nr. 226.

Rekvisitioner paa Materialier , der benyttes til
Maskiner, der fremføre Tog for andre Forvaltninger, til Eks.
Ballasttog, Arbejdstog o . s. v., skulle fors y nes med Paateg~ing
om, for hvilken Afdeling eller Forvaltning (hvilken Banesektion,
Trafiksektion o. s. v.) Toget fremføres. Samme Paateg ning
skal gives Rekvisitioner paa Materialier , der benyttes til
Rangeringsmaskiner .

Banerø mmerpladern e.

Nr. 227. Naar det skulde vise sig at Banerømmerpladerne
'
h Vlrv
. le S tøv op paa Maskinen, saa tillades
paa L O k omo t lverne
det herved Lokomotivførerne at fjerne disse Plader i den tørre
Aarstid , og opbevare dem paa Tenderen.
V ærkstederne ville drage Omsorg for, at Pladerne ere
mærkede med vedkommende Lokomotivs Nummer.

P akning af

Nr. 228.

De ovale Renseklapper maa kun pakkes p aa
Renseklappens Tætningsflade , hvorimod det forbydes at
lægge Pakning under Tertser eller Spændeskiver. For at

Ren seklappe r. selve
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Udveksling
af Bremsekl od ser.

\
Nr. 230.

Asbestpakning maa fremtidigt ikke udblødes i
Vand, men skal udblødes i Fernis, hvorved det maa iagttages,
at Asbesten bliver v'a lket noget, for at Fernissen kan trænge
ind i Massen. Den ene Side af Asbestpakningen bør overstryges med Grafit eller Blyantspulver, enten tørt eller blandet
med Cylinderolie, for at Pakningen kan slippe Samlingsflangen.
Den anden Side vil paa Grund af Fernissen klæbe sig fast til,
T æ tningsflangen. Saaledes behandlet vil man i Reglen kunne
samle Flangerne paany, uden at anbringe nyt Fortætningsmateriale imellem dem .
Til Pakning ved Udvadskeklapper og lignende Steder,
hvor Asbestplader , udblødte i Fernis, ikke kunne anvendes,
maa bruges Asbesttraad, udblødt i Fernis.

Nr. 231.

Anvendelse
af Asbestpakning.

Ved Fyrets Pasning har Lokomotivfører og Fyr- F orbrænding
af Kul i Lokobøder at rette deres O pmærksom h ed paa tre H ove d pun k ter : mo tiv-I1dkasAt Lokomotivet altid har den fornødne Damp til Togets serne og Vejledning til Berettidige Fremførelse ,
handling a f
At Fyret reguleres saaledes, at der ikke bruges flere L okomotiVel ne s F yr .
Kul end nødvendigt, og at ingen Damp gaar til Spilde.
At Røg undgaas baade fordi den er generende for
Publikum og Ansatte og tilsmudser Materiellet og Bygninger,
og fordi den er uøkonomisk, da den bortfører Dele af
Bræ ndselet til in gen N ytte, i Stedet for at disse burde ha ve
afgivet Varme .
Alle tre Hovedpunkter opfyldes bedst ved at forbrænde
Kullene under en saa høj Varmegrad som muligt, og dette
maa derfor stedse tilstræbes.
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II

Kullene kunne nemlig brænde ved, en meget forskellig
Varmegrad og med mere eller mindre Tilførsel af Luft For
at faa den største samlede Varmemængde ud af Kullene, maa
de forbrændes under en saa høj Varmegrad som muligt, og
hertil er rigelig Luft en Nødvendighed.
Naar Kul forbrænde med en forholdsvis lav Varmegrad
viser Gløder og Flammer sig mørkerøde, og Spidserne af
Flammerne ere ' sortagtige. Saasnart saadanne Flammer naa
Kedelrørene i Lokomotivet, ophører deres Forbrænding, fordi
Indsnevringen gennem Rørene afkøler Flammen under Tændepunktet, og fordi der tillige i de snævre Kanaler mangler frisk
Luft til at vedligeholde Forbrændingen, Der gaar altsaa kun
Røg igennem Rørene og denne varmer forholdsvis lidt, . samt
bedækker Rørene med Sod, hvilket yderligere besværliggør
Dampudviklingen.
Naar Kullene derimod forbrænde ved den højest mulige
Varmegrad, saa ere Gløder og Flamme helt hvidlige at se
paa , Flammen kan da være saa hed, at den gaar helt
igennem Rørene og ud af Skorstenen uden at slaas ned til
Røg, En saadan hed Flamme vil ikke sætte Sod i Rørene,
den vil derimod brænde den Sod op, som tidligere maatte
have samlet sig der. Med en saadan Forbrænding vil Spildedampen komme helt hvid ud af Skorstenen, og efter at
Dampen er lukket af, viser der sig kun ganske svage Spor af
Røg. Det er en Selvfølge, at en saadan Forbrænding giver
mere Varme (og Damp) med den samme Kulmængde , end
den først omtalte .
Alle Sorter Kul kunne forbrændes røgfrit paa dertil
egnede Ildsteder, men paa den anden Side kan der ogsaa
frembringes' Røg af enhver Kuliid, endog af en Ild af saakaldte
røgfri Waleskul, naar enten Ildstedet eller Ildens Behandling
ikke er saaledes som de bør være.
For , at opnaa Forbrænding med den højest mulige
Varmegrad og den mindst mulige Røgudvikling maa følgende
Betingelser være til Stede:
,
I. Tilstrækkelig stærkt Træk af Luft gennem Ilden ;
II. .En ren Rist under og passende jævn Paafyldning af
Kullene paa Ilden;
III. Passende Tilførsel af Luft oven over Ilden ,

-
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Det sidste er aldeles nødvendigt for at undgaa Røgen,
og er tillige, naar anvendt paa rette Maade, et af de bedste
Midler til Brændselsbesparelse. Det sker ved at lade Luften
gaa ind ad den aabne Fyrdør , og ved Hjælp af Skærme af
Jærn eller ildfaste Sten at lede den ned i Flammerne. Skærmene (Røgbrændere eller Murbuer, som de kaldes) gøre dobbelt
N ytte, nemlig baade ved at lede den kolde Luft fra Døren
ned paa rette Sted og forhindre, at den drages oven over
FlamrlJerne lige ind i Kedelrørene, og ved at holde en stærk
Hede vedlige i den øverste Del af lidkassen , hvilket foraarsager, at den udviklede Røg ikke kan passere dette Sted uden
at overhedes langt over Tændepunktet. Idet Røgen altsaa
overhedes ved Hjælp af Skærmene, støder den tillige sammen
med den friske Luft fra Fyrdøren , blandes fuldstændigt med '
denne, og forbrænder derved med hvide Flammer og overordentlig stærk .rIede,
Det vil indses af Enhver, at den fordelagtigste Skærm
( (Murbue og Røgbrænder) til dette Øjemed er en af ildfaste
Sten, fordi dette Materiale kan opsamle en langt større Varmemængde end Metalskærme, De ildfaste Sten blive under
Kørslen hvidglødende i Ildkassen, og de ere i denne Tilstand
fortrinlige til at antænde enhver Blanding af Røg og Luft,
som passerer dem, Denne Blanding behøver nemlig en forholdsvis høj Varme for at ant~ndes, en Varme, der er større
end den, som rødglødende Jærn har. Desuden virker Stenskærmen regulerende paa Varmen derved, at den opsamler en
Del deraf, naar Ilden afgiver den stærkeste Hede, og til Gengæld afgiver Varme igen, naar Ilden af en eller anden Aarsag
er dæmpet, f. Eks. fordi der lige er kastet en Del friske Kul
paa den, Erfarne Lokomotivfolk vide derfor meget vel, at
der lettere og bedre holdes Damp med Murskærm og Røgbrænder end uden disse, men dette gælder selvfølgelig kun
naar disse A pparater komme til at virke paa rette Maade
derved, at der indlades frisk Luft gennem Fyrdøren, Uden
Tilførsel af Luft oven over Ilden er det nemlig en Umulighed
at faa Røgen til at brænde, lige saa lidt som Kul kan brænde
i de lukkede Gasretorter.
Luft ovenfra medfører endvidere den Fordel, at der
drages mindre Aske og Kul gennem Rørene ind i Røgkamret,
naar Brugen af Askeklappen samtidig reguleres efter Behov -
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Dygtige Førere faa sjælden ret megen Aske i Røgkamret, og
en fyldt Røgkasse samt utætte Rør skyldes i Reglen den
Aarsag, at der .er kørt med tyk og stærkt rygende Ild paa
samme Tid som man har fyldt meget Vand i Kedlen. Begge
Dele tyde paa en daarlig Fører.
Den rigtige Maade at behandle Ilden i Lokomotivfyrkasserne paa, er saaledes som følger.
Saa snart Ilden efter Optænding er bleven saa stor, at
den kan bedække hele Risten, maa der kun lægges faa Kul
paa ad Gangen, saa at Ilden stedse brænder med klar Flamme
paa en Del af Risten . Dette naas lettest ved at holde ganske
tynd Ild paa hele Midtpartiet af Ristarealet. Naar der er
ko mmen Damptryk i Kedlen, og der er Aarsag til at paaskynde Opfyringen, kan Blæseren sættes jævnt til, men saa
snart den bruges, maa der altid gives passende Luft gennem
F yrdøren . Hvis Blæseren bruges med lukket Fyrdør, og der
lige forinden er lagt nye Kul over Ilden, opstaar der saa
megen Røg , som der overhovede~ kan frembringes i en Fyrkasse, men der udvikles kun liden Varme. Denne Fremgangsmaade bør derfor aldrig tilstedes.
Hvis der derimod er Tid nok, bør Blæseren ikke benyttes uden maaske i uheldigt Vejr lige under Indfyringen,
naar Vinden blæser Ild og Røg tilbage gennem Remiseskor·
stenene.
Blæseren er kun et daarligt Hjælpemiddel t il Opfyring,
og det er mest økonomisk slet ikke at behøve dens Anvend else.
Der maa stræbes hen til, at der er en temmelig stor og
klar gennem bræ ndt Ild til den Tid , da Maskinen kører 'for
Toget, saaledes at der er rigelig Ild og Damp uden frisk
Opfyring, medens Maskinen bevæges paa Stationspladsen .
Viser det sig alligevel nødvendigt at fyre paany inden Afg angen, da maa der kun lægges lidt Kul paa ad Gangen,
Fyrdøren skal holdes noget aaben , og Blæseren skal sættes
let til , indtil Røgudviklingen er standset.
Hvis Ilden derimod er stor nok og i passende Orden,
kan Maskinen sæ ttes for T oget uden mindste Røg, og der
fyres ikke før efter Afgangen. Straks efter at Toget er sat i
Gang gives en let Indfyring, for hurtigt at skaffe flammende
Ild, og efter denne lades Fyrdøren stedse saa megetaaben,

\
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at Flammerne ere hvidlige , og der ikke ses Røg oven over
Skorstenen mellem Spildedampen, hvorhos Askeklappen ikke
maa holdes for højt aaben. Fyrdøren maa som Regel ingensinde lukkes tæt til saalænge Fyringen vedbliver, først efter
at den sidste Indfyring er helt gennembrændt, og Ilden
ganske klar henad en Station med længere Ophold, kan
Døren lukkes.
Paa Grund af den aabne Fyrdør maa det stedse erindres,
at Askeklappen lukkes tæt til, forinden der lukkes af for
Dampen under Kørslen.
Under Kørslen sker Fyringen stedse med fuldt aaben
l'yrdør, den lukkes altsaa slet ikke halvt eller helt til mellem
hver Skovlfuld, og Kullene lægges paa i meget smaa Partier.
Skal der fyres over det hele, lægger man først en Skovlfuld
under Murbuen tæt op til Rørvæggen , derefter en i hver af
de forreste Hjørner, derefter en i hver af de bageste Hjørner
og tilsidst en lige under Fyrdøren . • Viser der sig Huller i
Midten af Ilden, dækkes de med en ganske lille Skovlfuld,
men i Reglen passer Midten af Ilden sig selv. For at faa
den bedste F orbrænding skal Ilden ogsaa under Kørslen være
tyndest der, og tykkere langs med Fyrkassens Sider, højest i
alle 4 Hjørner.
Noget forinden der skal lukkes for Dampen, fordi
Toget nærmer sig et Holdested, skal Fyringen indstilles, saaledes at Ilden er klar og røgfri, naar der lukkes af. Naar
Askeklappen saa desuden lukkes Ih Minut før Regulatoren
bliver det, medens Fyrdøren vedblivende holdes lidt aaben,
saa vil Toget løbe ind til Stationen uden mindste Røg.
Selvfølgelig fyres der nu ikke igen før, Maskinen efter AL
gangen har gj ort et Par Slag.
I Reglen vil man med en saadan Behandling af Ilden
og ved fornuftig Kørsel have fuld Damp hele Tiden . Men
hvis det træffer, at der en enkelt Gang af en eller anden
Aarsag er mindre Damp end ønskeligt, og man derfor vil
fy re og aabne Dæmperen (Askeklappen) paa Stationen, saa
maa Blæseren altid samtidigt sættes let til og Fyrdøren forblive aaben. Herved vil Dampen stige hurtigst og Røgplagen
undgaas. Men det er altid Tegn paa en mindre god Behandling af enten Ilden eller Maskinen, naar der er Brug for Blæser
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under Vejs, og dennes Anvendelse er at · anse for Ødselhed
med Brændsel.
Til en dygtig og sparsommelig og røgfri Fyring behøves
en lille Skovl. De mest besparende Maskiner fyres altid
med ganske smaa Skovlfulde, og den Lokomotivfører, hvis
Fyrbøder har 1/2 Skæ ppe Kul paa sin Skovl hver Gang,
kommer sikkert aldrig til at staa øverst paa Kullisten for Besparelse.

Eftersyn af Nr. 232. Det paalægges herved Lokomotivførerne at have
Blæser- og O
k
h
h
Smørerør.
pmær som eden envendt paa, at Blæserens Damprør saa
vel som selve Blæseren til enhver Tid er i komplet, tæt og
stærk Tilstand og i saa Henseende prøve og undersøge
Rørene.
Ligeledes bør Smørerørene jævnlig undersøges, da ogsaa
d isse Rør ere udsatte for at fortæres af Gasarterne og Heden
i Røgkammeret.

Blyskrue r Nr. 233. Herved meddeles , at Blyskruerne i Lokom otivi D ampkedlerne og de stationære Kedler samt i Varmekedlerne i
kedler.
Togene villle faa en lidt anden Form, og at der for Frem.
tiden vil blive anvendt 3 Slags:
I
1
I . Til Brug i Lokomotivkedler med Tryk fra 10 / 2 12 Atm. ,
mærkede 12 og en Krone .
2. Til Brug for L okomotivkedler med Tryk fra 8 1/ 2 - 1 0
Atm ., mæ rkede IO og en Krone .
3· Til Brug for stationære Kedler og Varmekedler med
Tryk fra 4-8 Atm ., mærkede 8 og en Krone.
Blyskruerne i Lokomotivkedlerne skulle efterses 0 b0' om
fornødent skiftes hveranden Maaned. De tættes i Blyproppen
ved Hj æ lp af lidt Blyhvidt og nittes eller trykkes i en Skrue.
stik svagt paa langs. Ved Eftersynet skal Lokom otivføreren
være til Stede og paase, at Hullet er rent, at der ingen Sten
findes over det og at det hele er i Orden, saa at der med
normal Vandstand intet Uheld kan ske.
Ved de stationære Kedler efterses Blypropperne , naar
Kedlerne ud vaskes.

234-237
Ved Varmekedlerne i Togene efterses Blyskruerne ligeledes under Kedlernes Udvaskning.

Nr. 234. Lagerne i Lokomotivernes Plejl- og K obber-Lagernes Tilstæ nger skulle stedse til passes p a a h e I e S ø l e n s O m f a n g og l:~~:~ti~:~
maa fra nyt af kun have 1/2 mm Slør j Sideretningen.
Lagerne skulle tilpasses saaledes at de bryste, og der
maa ikke væ re Luft imellem Lagerbrysterne til at trække paa.
Lagertilpasningen skal altid gøres af de i Værkstederne
dertil indøvede Folk, og det forbydes Lok omotivpersonalet
selv at file eller skrabe paa Lagerne.
Lokomotivmestere og Lokomotivformændene ville paase
det (;w enstaaende og i hvert enkelt Tilfælde undersøge , om
Tilpasningen er sket paa rette Maade.
Lokomotivførerne ville derimod selv have at tilse Stang Smøreapparaternes g ode Tilstand .

Nr. 235. Det paalægges L okomotivførerne under Far~en at Vandstanden
holde Vandstanden nær den ved en Plade under Glasset be- i Lokomotivkedlerne.
tegnede
•
» Normal Vandstand «,
og det er forb udt, saa længe et Lokomotiver foran et T og ,
at have Vandstanden højere end 30 m m fra den øverste Glasmøttrik, naar Regulatoren er lukket.

Nr. 236. Det meddeles herved Lokomotivperso nalet, at der Tendernes
Kulikke maa findes fle re Kul paa Tenderen end det Kvantum, beholdning.
der er paamalet samme.

Nr. 237. Lokomotivførernes Opmæ rksomhed henledes paa, Benyttelse af
at det under alie Omstæ ndi g heder er fordelagtigere a t k ø r e Regulatoren.
Lokom o tiverne med en kneben oplukket Re g ul a t o r
o g en l æ n g ere udlagt St y ring, end at køre med fuld
aaben Reg ulator og høj E x p ansion.
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Grunden hertil er, at Dampen fra L okomotivkedlen altid
er stærkt vandblandet og ved Hjælp af den indknebne Regulator . befries for sit med revne Vand og paa denne Maade
vil blive overført til Cylinderen i tør Tilstand .
Der opnaas herved mange Fordele ; dels kastes der ikke
v armt Vand ud af Skorstenen og der gaar saaledes intet
Brændsel til Spilde af denne Aarsag, Maskinen bruger altsaa
færre Kul, dels bliver Trykket i Gliderkassen ringere og
Gliderne presses derfor ikke saa haardt paa Spejlet men gaa
altsaa lettere, dels vil Olien ikke være udsat for at bortskylles
fra Gliderspejlene af det medrevne Vand, endvidere medfører
den større Glidervandring bedre Aabning af Kanalerne for
Ind- og Udstrømning af Dampen, og endelig faar Glider og
Spejl paa Grund af Glidernes længere Vandring en mere
jæ vn Afslidning og vil holde bedre tæt samt være mindre
udsat for at rive.

Opklodsnings- Nr.

238. Samtlige Lokomotiver ville af Værkstederne blive
maLterkiale for forsynede med Opklodsningsmateriale, bestaaende af gamle
o omotiverne.
Jernstykker og lign. til Brug ved indtræffende Maskinuheld.
Dette Materiale skal ikke optages i Lokomotivernes Inventarliste, men Førerne ere ansvarlige for, at det altid er til Stede
paa Lokomotiverne, og for saa vidt noget bortkommer, maa
de faa det manglende suppleret fra Depoterne.

Pe riodisk
Eftersyn af
L o komotIVerne.

Nr. 239. Følgende Bestemmelser fastsættes herved med
Hensyn til de periodiske Eftersy n af Lokomotiverne:
Paa den første Udvadskedag i hver Maaned:
udtages de til Vakuumbremsen hørende Kontraventiler, der
efterses og eventuelt indslibes.
Aftages D æ kslerne paa Vakuumcylindrenes Kugleventilsty kker og d isse efterses.
( Er der ved E ftersynet af d isse Dele eller ved anden Lejli gh ed forefun de n nogen Fejl, og denne dere fter berigtiget, maa E ftersynet gentages efter
nogle Dages F orløb , for at det kan konstateres, at F ej len er afhjulpen ).

Renses Ejektoren.
Rensningen af Ejektoren foregaar, medens der er Damp
paa Kedlen ved først at aftage Kapselmøtrikken paa Ejektorens
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Bagside samt udskrue den lille Tragt og derpaa at slippe
Damp ned til den lille Ejektor, hvorved alle Kanaler blive
udblæste.
Giver Ejektoren endnu ikke godt Vakuum ,
saa udskrues ogsaa den store Tragt, medens Ejektoren er
varm, og alle Randene renses for Sten ved Hj æ lp af fint
Smergellærred. Ved samme Lejlighed udtag es Kugleventilen
i Drypfiasken og renses.
Til alle Skruer paa Ejektoren maa kun benyttes godt
passende Tapnøg ler for ikke at forbøje Stykkerne og ødelægge Sekskanterne.
(I alle Re miser og Værkstede r maa fi ndes de fo rnødne Antal og Støtrel ser
a f disse N øgler, som kunne rekvireres hos Værkstederne).

Paa den første U dvadskedag i de lige Maan ede r:>;
Februar, April o. s. v.;
aabnes for Rummet imellem Fyrkassens V ægge og lyses op
imellem samme, saa at Undersøgelse kan finde Sted,
om der har samlet sig Sten.
Blypropperne udtages og renses for Sten ligesom ogsaa
Hullerne, hvori de sidde.
Kedel- Fødeventilerne aabnes, Ventilerne efterses eller slibes
og Fødehullet befries for Sten.
Vandstands- og Prøvehaner aabnes, efterslibes og sm øres,
og Hullerne udstikkes ind til Kedlens Indre og befries
for Sten.
Tendereisternen udvaskes.
Paa den første Udvadskedag i de ulige Maaneder :>; Januar, Marts o. s. v.:
efterses Smørepuderne i Truckerne og Tenderakselkasserne ,
hvor disse have Undersmøring.
(Dette Eftersyn kan for 4de Maskinsektions Vedkommende foretage s paa
en anden Tid , men b ør i h ver t Tilfæld" fi nde Sted en Gang hveranden
Maaned).

Spildedampsrørene efterses og udbrændes om fornødent;
Dunkrafte og andet Inventar smøres og efterses.
Om Eftersynet føres i hver Remise en Noteringsbog af
Lokomotivmesteren eller Lokomotivformanden, og hvor ingen

240-2<1.

-

-

286-

Touenes Nr. 240. De Lokomotiver, der ere forsynede med Foran·
Qpva~mning staltninger til T ogenes Opvarmning, skulle afgive Damp dertil,
vedLokom
Dampo. naar O mstæ n d'Ig h e derne maatte k ræve d et.
"
fra
tiverne.
Paa Forlangende fra vedkommende Station skal den
paagæ ldende Lokomotivfører derfor lade sin Maskine rangere
for Toget og opvarme dette.
Ligeledes skulle Lokomotiverne medvirke ved Opvarm·
ning af en Del af Togets Vogne under Kørselen, naar Varme·
apparatets egen Kedel ikke kan præstere tilstrækkelig Damp
til hele det paagældende Tog.
Endelig ville visse Tog kunne opvarmes under Kørselen
alene med Damp fra Lokomofivet.
I Henhold hertil ville alle vedk ommende have at vare·
tag e det fornødne i Overensstemmelse med de i » Vejledning
for Togenes Opvarmning ved Damp« anførte Bestemmelser.

, tationer.

Nr. 2<11.

,

Generaldirektoratet har meddelt mig, at en Tog·
maskine for et til en Endestation ankommet Tog maa kunne
foretage Rangeringsbevægelser. Lokomotivførerne maa derfor
sørge for ved Ankomsten til en Endestation at have saa
megen Damp og saa meget Fyr i L okom otivet, at der, om
det forlanges , kan foretages R angeringsarbejder med L oko·
motivet.
Endestationerne ere instruerede om, at de, saa vidt
muligt ved Togets Ankomst eller i hvert Fald, saa snart som
muligt efter denne, bør un derrette Lokomotivføreren om den
Rangering, der vil blive at udføre.

2<12-2<15

4 . For Rangeringsmaskiner beregnes 0 , 20 Pd. Olie pr.
Times Rangering
5. I de Tog, der fremføres med Forspand, beregnes et
Ekstraforbrug af 3 Pd. Olie for den bageste Maskine og hver
enkelt Tur, denne kører, uafhængigt af Turens Længde.
6. For Maskiner, som opsmøres efter Ordre uden at
blive benyttede, beregnes et Ekstraforbrug af 2 Pd. Olie fo r
hver Opsmøring.
7. Paa Lokomotivførerrapporten anføres fremtid ig for·
uden Lokomotivets Nr. tillige dettes Litra.
8. Saavel Lokomotivfører som Fyrbøder maa vente at
blive mulkterede i Tilfælde af et større Olieforbrug end det
tilladte.

saadanne findes, af vedkommende Fører selv. Eftersynet af de
enkelte Dele kan, o~n det anses fornødent, foregaa hyppigere
end paabudt i denne Ordre.
Saavel Lokomotivfører som Fyrbøder skal være tilstede
ved Eftersynet.
Paa de Arbejder, der foretages dagligt og paa de
almindelige Udvadskedage, have ovennævnte Bestemmelser
ingen Indflydelse .

Rangering
pa a Ende·

28 7 -

Nr. 2<12.

Det ugentlige Forbrug af Tvist og Sæbe til L oko Tvist og
.
. og 1/ Pund blød Lokomotiver.
Sæbe til
motiver
maa l'kk e oversk ri'd e r Pun d T Vist
2
Sæbe pr. Lokomotiv.

Nr. 243.

Paa Grund af den Fare, der er forbunden med at Sam.men.
lø b e tæt e fter h manden
'
kobltng af
·
l a d e Mas k mer
ad samme S pOl' uden Maskiner,
der
at være sammenkoblede, vil det være at iagttage, at to køre til eller
·
d er paa en S
'
'd ' sk uIl e k øre ti'1 e Il er fra fra Tog.
samme
M as k mel',
tatlOn
samtlig
samme Tog, altid ere sammenkoblede.
.

Nr. 244. Lokomotivpersonalets Opmærksomhed henled es
paa, at der ikke maa gives Kontradamp samtidig med at der
bremses med Vakuumbremsen, naar denne virker tilfredss til ·
len de, idet Anvendelsen af Kontrad amp i saa Fald ikke er til
nogen Nytte.

Nr. 245. I Forbindelse med Ordre Nr. 2 r6 fastsættes om · Lokomo ti·
staaende a lm indelige Anordning med Hensyn til Tog. oavernes. Range.
.
"
b
ringstJ eneste.
Rangenngs maskmernes orcl lllæ re Anvend else til Rangerings·
tjeneste i det jydsk·fynske Trafikdistrikt :

245

~

245

288

leder Rangeringen, paa Forlangende give Lokom otivføreren skriftlig Kvittering i en dertil hos denne Funktionær beroende Kvitteringsbog.
d. F or Udgangsstationernes Vedkommende maa Lokomotivføreren underrettes mindst 1/2 Time forinden Rangeringens
Begyndelse, naar denne skal ske med Toglokomotiver og
i længere Tid end anført under a.

a. Toglokomotivernes ordinære Rangeringstjeneste paa Udgangs- og Endestationerne omfatter de angivne Tidsrum
for hver af de paagældende Stationer.
b. Tjenesten for de udelukkende til Rangering bestemte
Lokomotiver fastsættes ved den angivne særlige Kørselsfordeling for hver enkelt Station.
c. For al Rangering ud over den under a og b foran nævnte
skal Stationsbestyreren eller paa dennes Vegne den, der

Togmaskinernes Anvendelse
til Rangering.
Station.

Udgangsstationen.

Endestationen.

Antal Min utter før planmæ ssig
Afgan gs ti d .

Anta l Min utter efter
Ankomsten .

IS

or Tog

Kørselsfordeling for Rangeringsmaskinerne .

Maskine hele Døgnet.
do.
undtagen 6-9 Em. hver Søndag,
Onsdag og Torsdag.
Naar der læsses i Jernbanevogne fra Damp- eller større Sejlskibe, kan Stationen desuden med I Times Varsel disponere
over en tredie Maskine, saafremt en saadan er disponibel.

41

l

45

Nyborg ..... .

30

»

»

40

»

»

47

20

63
65

49

I

Maskine fra 5 Fm. til 1 1/ 2 Nat.
do.
fra 6 Fm. til 12 Middag og fra 2 Em. til 9 Em.
(heri Havnekørsel).
Fra Lørdag Aften KJ. 6 til Mandag Morgen Kl. 6 afgives
kun I Maskine til Rangering paa Stationen og ved Havnen.
1

Odense ...... .

IO

IO

Tommerup . ... .

15

IS

Assens ....... .

20

20
1

Strib ......... .

20

IO

Freder.icia ..... .

20

20

2
1

.
Vamdrup ..... .

IS

IS

1

Maskine hele Døgnet.
do .
fra 1 Fm. til 7 Fm. og fra

2

Maskiner hele Døgnet.
Maskine fra 12 1/ 2 Fm. til 4 Fm. og fra

Em. til 7 Em.

1 1/ 2

Em. til 4 Em.

Maskine hele Døgnet undtagen fra 6 Fm. til 8 30 Fm. og
15
2
Em. til 4 15 Em.
19

245

245

-

Togmaskinernes Anvendelse
til Rangering.

Station.

-- -

Antal Minutter før planmæssig
Afgangstid.

skanderborg

l3 7
3°9

15 for Tog 3°4
»
IO »
306

15 for Tog 306
»
308
3° »

)}

»

)}

._--

. ..... .
---

skern ....... ..
- -

A nkomsten.

f3°30

)}

. ..
25

H erning

ta l IvIinutter efter

Al L

I

I JO fQJ:- Tog 3°2
»
25 »
3°4
IS »
306
182
20 »
»
IO
3 12
"

25 for Tog 161
IO
3°1

3° for Tog 3°2
»
306
9° »
( 308
»
3° »
3I 2

t

---

Kørselsfordeling for Rangeringsmaskinerne.

Endestationen.

Udgangsstationen.

)}

)}

,-

'-

--

45 for Tog 3°1
»
I 40 »
3°3
»
»
35
3°7
I
I- -I

A.

B.

--

A arhus H. .....

-

I
C.
-

--------

R anders .. ... . .

-

-

45 for Tog 179

-

I
IO

G renaa .. . .....
--

A arhus

ø . . . ...

IO

IS

IO

~ 23 I
g l237
»
233

for To

---

l

--

»
-

2O for Tog 23 2
»
25 »
234
{ 23 6
IS »
l23 8
~

'-

Stationspladsen.
2 Maskiner hele Døgnet.
Søndag Eftermiddag dog kun I Ma skine.
Havnen.
l Maskine fra 6 Fm , til 12 Nat.
Denne Maskine fremfører som Regel Forbindelsestogene
fra KJ. 9 Em. til I 1 30 Em. Om Søndagen benyttes
Maskinen kun om F ormiddagen til Rangering.
F o rbindelsestogene.
30
I Maskine fra 8 Fm. til I Em. og fra 3
til 7 Em.

l Maskine fra 530 Fm. til Arbejdet er endt (ca. KJ. I '/2 Nat).
1 Maskine fra 6 Fm . til 2 Em. og fra 4 Em. til 8 Em.
Om Søndagen benyttes kun l Rangermaskine, men T og 16s s
Maskine skal da eventuelt assistere ved Rangeringen.

-

245

292 -

-

245

293 -

Togmaskinernes Anvendelse
til Rangering.
Station.

Udgangsstationen .

-

Antal Minu tte r før planmæssig
Afgangstid.

Aalborg .... . ..

157
15 for Tog{
~ 16 5
»
16 »
180
»
»
20
18 4
»
186
15
~

Lunderskov ....

Bramminge

I

Kørselsfordeling for Rangeringsmaskinerne.

Antal Minutter efter
Ankomsten.

I

-

Frederikshavn ..

1- - -- Endestationen.

~~~

I

1I
1

Maskine fra 6 Fm. til I I 30 Fm., fra I Em. til 6 Em. og
fra 7 15 Em. til Tjenesten er endt.
-------

I

5 for Tog 165
( 16 7

IO

»

»

I

I

~~ I 84

I

Maskine fra 530 Fm. til 12 Middag, fra
og fra 6 Em. til 12 Nat.

I

Em. til 5 Em.

-

262
40 for Togf
30 for' TOg{
268
1
~
27
» ~ 264
2o
26 7
6o»
»
1
»
~ 274
40»
»
275
30 » »
27°
---1- --------------20
20

""

-- ----1- - -- -------------- - - -

Hverdage.

Esbjerg ...... . .

20

15

Ribe ... . , .....

IO

15

15

15

.

Vedsted ...... .

Maskine hele Døgnet.
do .
fra 530 Fm. til I a 2 Nat, Tirsdage og Lørdage
dog fra 5 Fm.
do.
fra 7 Fm. til 8 Em.
do.
fra 7 til IO Fm. og 2 til 8 Em. (denne Maskine
anvendes dog ikke om Mandagen).
Søn- og Helligdage.
I Maskine fra 4 Fm, til Natrangeringen er endt.
do.
fra 7 Fm. til I Em. og fra 3 ah Em. til 7 Em.

- - - - - - - - - - -- -- - -- - -- - - - - - - - - - - IO

( 268
Langaa. '" .... dog 20 for Tog { 6
~ 27
og 35 » ' »
272
Hobro ..... . . . .

20 for Tog 373
50 »
»
375

IO

dog 25 for Tog 265
20 for Tog 372
25»
»
374
30 »
»
376

I

Maskine fra 545 Fm. til 1 1 30 Fm.
do.
fra 12 30 Em. til 5 E m.
do.
ira 545 Em. til 9 Em.

-

294 -

-

295 -
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Togmaskinernes Anvendelse
til Rangering.
Station.

I

Udgangss tationen.
Antal Mi nu tter fø r pla nm æssig
Afga ngstid.

Antal Minutter e ft er
Anko mste n.

Aalestrup . ... . '.

30 fo r Tog 376

I .30 for Tog 385
I

Viborg . . .. . ...

IS for T og 383
»
38 S
9° »

IS fo r T og 382
»
20 »
384
»
IS »
386

-----

Kørselsfordeling for Rangeringsmaskinerne.

Endestationen .

I

Skive .. .. . . . ..

62
3° for T og { 3366 '
Maskinen af T og 364

25

bring er Vogne ti l og
fra B av nebanen .

2S for Tog
20

»

»

Struer . .. . . . . ..

15

»

»

IO

»

»

263
26S
J 274
26 9
268
27 2
343
345
347

26

r 2732
5 for T og , 274
I 34 2
l 344
261
26 5
»
IO »
268
26 9
346

I

l
f

l

--

--

G lyngøre . . .. . .

4°
-

----

»

-

-

»

-

-

oddesund

..

-

-

----

Sy d .

IS

15

35

5°

---

O ddesu nd N ord.

-- -

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

Maskine fra 4 Fm . til 5 30 F m., fra 7 3 0 Fm . til 1 2 Middag
og fra 3 Em. til 6 1 5 E m.
(Naar Gly ngøre fo rl anger det, sendes Maski nen dertil XL 9 35
F m., t ilbage K L 10 55 F m.)
I

Nykøbing M.

-

Maskine fra 6 30 Fm . t il 12 Middag og
fra 1 30 Em . ti l 3 30 Fm .

361
(
{ 363
l 36 5

25 for Tog

62
30 fo r T og {l 33
66

l

-

-

2.:15

297 -
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Togmaskinernes Anvendelse
til Rangering.
Station.

Udgangss~~tionen.

r

Anta l lVl inutter før planmæssig I
Afgangstid
,

Thisted ........

Varde .........

20 for Tog 262

Ringkøbing ....

IS for Tog 264

--

--

-

- --- -

Holstebro .. : . ..

An tal Minutter efter
Ankomsten .

I 9°
3°

IS for Tog 26r

Endestationen.

60

1
for Tog{ 34

»

»

{

343
345
347

25 for Tog 275
3° for Tog 27 1
20 for Tog 27 6

---

I omstaaende Tider er ikke medregnet den Tid, der
medgaar til Drejning af Maskinerne og til disses Løb mellem
Remisen og Drejeskiven.
Maskiner til Tog, der opvarmes ved Damp fra Lokomotivet, skulle udhentes saa meget tidligere, som Vejrforholdene
kræve det for Opvarmningens Skyld.
Rangeringstiden for de udelukkende til Rangeringen bestemte Lokomotiver regnes fra det Tidspunkt, da den paagældende Maskine forlader Maskinafdelingens Spor og til det
Tidspunkt, hvor den atter ko mmer indenfor Grænsen for
disse Spor.
Hele Rangeringstiden for Toglokomotiver paa Udgangsog Endestation føres i Lokomotivførerrapportens Anmæ rkningsrubrik. For den Tid, i hvilken der paa Udgangsstationen er
rangeret mere end I S Minutter og for den Tid, i hvilken der
paa Endestationen er rangeret mere end I S Minutter, beregnes
der Personalet Godtgørelse. Paa Foden af Rapporten anføres
kun den Rangeringstid , for hvilken der tilkommer Personalet
Godtgørelse.
Kvitteringer for Rangering vedhæftes Lokomotivfører·
rapporten.
De almindelige Bestemmelser gælde ogsaa for Rangering
i Sjælland-Falster.

Kørselsfordeling for Rangeringsmaskinerne.

-

VIII. Togt j enesten.
Nr. 246.

Togenes
Standsning
paa rette
Sted paa
Stationerne.

(C 316).
Det indskærpes Lokomotivpersonalet at regulere Togenes
Hastighed ved Indkørselen til Stationer saaledes, at der under
alle Omstændigheder kan standses paa rette Sted.
Togstandsning maa ske med overordentlig Forsigtighed
paa de Stationer, hvor der ikke haves tilstrækkelig Sporlængde foran Standsningsstedet til, at Toget uden Fare kan
fortsætte sit Løb, dersom Bremseapparaterne svigte.
Paa Stationer af denne Art vil der med Hensyn til
Standsningen være at iagttage følgende:
Ved skrue bremsede Tog, ::>: Tog, hvis Standsning skal
iværksættes alene ved Hjælp af de med Haandkraft
betjente Bremser i Toget, skal Farten tages af dette
ved Hjælp af Skruebremserne efter Signaler med Damp_
fløjten og saa betids, at Toget med Sikkerhed kan
bringes til Standsning paa rette Sted ved Stationen,
Er Lokomotiv eller Tender forsynet med Vakuumbremse , maa denne kun bringes til Anvendelse i Tilfælde af Fare.
Ved vakuumbremsede Tog, ::> : Tog , der kunne bremses
saavel ved Vakuumbremse som ve d Skruebremse , skal
Farten tages af Toget ved Hjælp af Vakuumbremsen
og saa betids, at der, selvom denne skulde svigte,
dog kan standses paa det almindelige Stoppested alene
ved Hj æ lp af de betjente Skruebremser og efter givet
Signal.

299-

246

. Den endelige Standsning paa de omhandlede Sta'tioner skal derefter ske alene ved de betjente Skruebremser efter Signal fra Dampfløjten , og Vakuum bremsen maa som Regel ikke benyttes ved Standsningen, men 3kal holdes i Reserve til uforudsete T ilfælde.
F or at der ved Indkørselen til bemeldte Stationer
kan raades over den størst mulige Bremsekraft, skulle
samtlige Togbetjente, senest n<;lar Toget er Ih Mil
fra den paagældende ' Station, og efter nærmere dero m
af Trafikafdelingerne g i v~e Stedbetegnelser have taget
Plads hver ved sin Skruebremse ; Billetteringen maa
altsaa tilendebringes betimeligt forinden . Bremser med
aabne Sæder skulle ogsaa besættes i V i n t e r m a a n ed e r n e ved Indkørselen til de her omhandlede Stationer',
saafremt Toget medfører tilstrækkeligt Personale tit
saadan Besættelse. Undtagelsesvis kan der afses fra, at
Togføreren betjener en Skruebremse, naar andre Hensyn
til hans Gernings Udførelse nødvendiggør det. Det
Antal Skruebremser , der ved Indkørselen til bemeldte
Stationer saaledes er betjent, meddeles til Lokomotivføreren.
Lokomotivføreren skal paa Slll Rapport anføre, naar det
har været nødvendigt at benytte Vakuumbremsen til den
endelige Standsning af T oget, og oplyse Grunden hertil.
I Tilfælde, hvor der kan være Tvivl om, hvorvidt Togets
Skruebremser have væ ret tilbørligt betjente efter de givne
Signaler, skal Lokomotiv- og Togpersonalet sa a hurtigt som
muligt efter Standsningen ve d at beføle Bremsekl odserne forsikre sig om , hvorvidt disse ere varme, og L okomotivpersonalet maa skaffe si g Vidner paa Klodsernes Tilstand , i Fald
det vil beraabe sig paa, at T ogbremserne ikke have assisteret
til strækkeligt ved Standsningen.
I Tvivlstilfælde bør nav nli g
den fungerende Stationsforstander tiltræde som Vidne med
Hensyn til Bremseklodsernes Tilstand .
De Stationer, hvor det for Tiden maa anses for at væ re
forbundet rned sæ rlig Fare at køre ud over det almindeli ge
Stoppested, ere :
Vamdrup, Fredericia, Aarhus H., Viborg (for T og fra
Aalestrupbanen), Skive (vest fra ), Glyngøre, Struer (øst og vest

247- 249

-

3°0

fra) , Oddesund Syd, Oddesund Nord, Thisted, Esbjerg, Vedsted, Nyborg Færgehal, Tommerup (syd fra), Strib , Helsingør,
Klampenborg, København (alle 3 Stationer), Østerbro, Freder,ikssund, Kallundborg, Korsør Station og Færgehal, Skjelskør,
Masnedsund, Masnedø, Orehoved Færgehal, Gedser.

Togenes
Standsning Nr. 241. Ved Indkørselen til de i Ordre Nr. 246 anførte
. paa rette Stationer maa Vakuumbremsen kun i Tilfælde af Fare beSted paa
Stationerne. nyttes indenfor Stationsmærket.

Togenes
Standsning
paa re tte
Sted foran
Stationerne.

Nr. 248. ~oran Stationsmærkerne for de i Ordre Nr. 248
.
nævnte Stationer er der paa Pæle (Telegrafpæle) anbragt
Signalrnærker af hosstaaende F orm :

III!IIIIII"

~!.!l!.J.!.!lill!!I.![.!.I! lI.I
'J ~
bestaaende af en grøntmalet Jærnplade med hvide Kanter.
Disse Signal mæ rker ere anbragte til Underretning for
L okomotivpersonalet om, at Toget nærmer sig en af de Stati oner, hvor det er forbundet med særlig Fare at køre ud over
det almindelige Stoppested, og hvor Indkørselen altsaa skal
ske i Overensstemmelse med de i Ordre Nr. 248 givne Regler.

Lanlgsom Nr. 249. (C 317 og D 30).
g en nem
visse Stationer. .
Togene maa ikke køre igennem 'Langaa , Lunderskov,
R oskilde, Slagelse, Nørrebro, Hellerup, Klampenborg eller
Snekkersten Stationer samt Svanemøllens Krydsningsstation
med større Hastighed end 4S Kilometer i Timen .

K0rse

-

-

3°1 -

250-253

Nr. 250. (C 318).
Passagerer bør som Regel afsætte3 og optages ved de Togenes
dertil bestemte Perroner, hvorfor Togenes Personvogndel saa ~~~n~~~~~!
vidt muligt bør bringes til Standsning ud for disse .
nerne.

Nr. 251. (C 319).
De Tog , som have Tilladelse til at standse ved Billet.TOgsdtaBndjS
lning
ve
l e~
salgssteder for at optage eller afsæ tte Passagerer, skulle stedse saJgssteder.
standse, medmindre Togføreren udtrykkelig har meddelt L okomotivføreren, at Toget ikke har Passagerer at afsætte, og
der fra Billetsalget vises Signal for Gennemkørsel.
Billetsalgsstederne ville uopholdelig have at indsen de Indberetning til vedkommende Trafikchef, naar et Tog standser
uden Anledning.

Nr. 252. (C 321 ).
Saa længe Kedelpasseren af Hensyn til Eftersynet afKSd
fra
e ignlaJ
e passeren
Varmeledningen i T ogene maa opholde sig mellem Vognene, til Togføreren.
skal der til Underretning for Togføreren vises rødt Flag eller
rødt ' Lys fra Kedelvognen.

Nr. 253.

(C 322).

.
S
O
dTogenes Gang
L Anledmng ae at Banen mellem truer og ddesun ove r Struer
Syd passerer Struer Havneplads, bestemmes følgende med Havneplads.
Hensyn til Togenes Gang over bemeldte Havneplads :
I. For at sikre Togets frie Passage skal en af Struer Statio ns
ansatte gaa over Havnepladsen i hele dennes Læng de
umiddelbart forud for Toget.
2. Togene skulle standse foran Havnepladsens Begyndelse
og tør ikke sæ tte sig i Bevægelse over denne, forinden
den ansatte , der skal gaa forud for dem over Havne·
pladsen, har givet Signal dertil.
3. Togenes Hastighed over Havnepladsen maa ikke være
større J end at forbemeldte ansatte, der gaar forud for
Toget, kan gaa i jævn Skridtgang.

254:-256
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4. Lokomotivføreren skal ringe med Lokomotivets Klokke
under hele Passagen og saave1 selv som Fyrb,ø deren
holde meget skarpt Udkig.
Hvis Lokomotivet ikke er fors ynet med Klokke, skal
den ansatte . der gaar forud for Toget, ringe med en
Haandklokke under hele Passagen,

. Posttogenes ~r.

254:. (D 91 ) ,
Naar Posttoge ne Nr. 266 oa 273 ikke skulle holde ved
ved He Bill et.
b
salgssted. He Billetsalgssted, maa Forbikørselen ske saa langsomt, at
Posttasken fra Toget kan tilkastes Brevsamleren.
Fo rbikør~el

Forbud imod

Nr. 255.

Paa given Anledning

henlede~

.....

Togbremsernes
Betjening,

førelsen og Ekspeditionen af Togene og særlig af Nattogene
bør drage Omsorg for, at der ikke foraarsages mere Støj end
a bsolut nødvendigt. Lydsignaler bør derfor kun vare saa
længe som Hensynet til T ydeligheden fordrer ; ligeledes bør
Afgivelsen af Ordre ved Tilraab saavidt muligt og højrøstet
Samtale mellem Funktionærerne indbyrdes ubetinget undgaas.

Nr. 256. Af Trafikcheferne er der truffet nærmere Bestem·
melser om det Tidspunkt, ved hvilket Togbetjentene skulle
indtage deres Plads ved deres respektive Bremser under Ind·
kørselen med vakuumbremsede Tog til de i Slutningen af
Ordre II Nr, 202 anførte Stationer.
I Henhold hertil medde les følgende:

I.

For T o g til Københavns Station L
Ved Passagen af, henholdsvis Afgangen fra Frederiksberg.
For Tog til Østerbro Station,
Ved Passagen af, henholdsvis Afgangen fra
eller Nørrebro Station.

Hellerup

Personalets Op-

tøj

af Tog.

For Tog til Københavns Stationer II og III.
Ved Passagen af, henhol dsvis Afgangen fra Nørrebro.

For Tog til Frederikssund.
Ved V ogterhus Nr. 18, det første Vogterhus paa venstre
Haand efter Ølstykke.

usnø~lvenddig mæ rksomhed paa, at det af Hensyn til de Rejsende ved Frem-

un er
Fremførelse

For Tog til Klampenborg .
Ved Enden af Skoven ved Charlottenlund.

Det sjælland-falsterske Tr afikdistrikt.

Samtlige Togbetjente skulle saa betids begive sig til
deres respektive Bremser, at de have indtaget deres Plads ved
disse paa nedenfor angivne Steder:
For Tog til Helsingør.
Ved Passagen af, henholdsvis Afgangen fra Snekkersten.

For Tog til Kallundborg.
Ved Banevogterhus Nr. 39,
For Tog til Korsør Station og Færgehal.
Ved Passagen af, henholdsvis Afgangen fra Svendstrup.
For Tog til Skelskør.
Ved Passagen af, henholdsvis Afgangen fra Tjæreby '
Holdeplads.
For To g ti l Masnedsund, der ikke standse ved
Vordingborg.
Ved Passagen af, henholdsvis Afgangen fra Lundby.
For Tog til Masnedsund, der s t a ndse ved
Vordingborg.
Ved Afgangen fra Vordingborg.
Fo r Tog til Masnedsund fra Masnedø,
Ved Passagen af Broen.
For Tog til Masnedø .
Ved Passagen af Broen.
For Tog tii O rehove d Færgehal.
Ved Passagen af, henholdsvis Afgan gen fra N ør re Alslev.

2:»6
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For Tog til Gedser.
Ved Passagen af, henholdsvis Afgangen fra Gedesby
Billetsalgssted.

Til Oddesund Nord.
Ved Overkørsel Nr. 5·
Til Thisted.
Ved Overkørsel Nr. 256.

Paa de Stationer, hvor Togpersonalet skal være ved
Bremserne straks ved Afgangen derfra , maa Billetteringen tilendebringes paa Stationen og T oget om fornødent afvente
dette.

II.
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Til Esbjerg (fra 0st) .
Ved Vogterhus Nr. 30.
Til Esbjerg (fra Nord).
Ved Vogterhus Nr. 34.

Det jydsk-fynske Trafikdistrikt.

Til Ve dsted.
Ved Vogterhus Nr. IS.

Ved Indkørselen til de nedennævnte Stationer skulle
T ogbetjentene senest have taget Plads ved deres respektive
Bremser saaledes:

Til Nyborg.
Ved Vogterhus Nr. 3.

Til Fredericia (fra Syd og Nord).
Ved Vogterhus Nr. 4.

Til Tommerup (fra Syd).
Ved første Skov efter Knarreborg.

Til Aarh us H. (fra Syd).
Ved Vogterhus Nr. 77.

Til Strib.
Ved Vogterhus Nr. 47.

Til Aarhus H . (fra Nord).
Ved Broen ved Fiskerhuset.

Til Vamdrup.
Ved Vogterhus Nr. 16:

Til Viborg ( fra 0st ).
Ved Vogterhus Nr. 18.

Hvilket herved meddeles til Efterretning for Lokomotivpersonalet.

Til Viborg ( fra Vest).
Ved Vogterhus Nr. 20.
Til Skive (fra Ves:t).
Ved Jærnbroen over Skive Aa.

Nr. 257.

Idet Overholdelsen af Bestemmelserne i Togregle- Formind skelse
mentet Punkt 35 angaaende Formindskelsen af Togenes ~fl T~gen es
.re astlgh ed.
Hastighed i visse Tilfælde indskærpes, henledes Opmærkso mheden særligt paa, at naar Bloksigaaler paa den frie Bane i
usigtbart Vejr eller af andre Aarsager ikke tydeligt kunne
skelnes, maa Togenes Hastighed afpasses saaledes, at S ignalerne i Tide kunne respekteres, og et Bloksignal maa
under ingen Omst æ ndigheder passeres, uden at L okomotivføreren har forvisset sig om, at det viser »Fri Bane «.

Til Gly ngøre.
Ved Overkørsel Nr. 146.
Til Strl,ler (fra 0st ).
Ved Jærnbroen over Qvistrup Aa.
T i I S t r u e r (f r a Ves t ).
Ved Vogterhus Nr. 113.
Til Oddesund Syd .
Ved Vogterhus Nr. 7.

20
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258-261
Afgangssign al
for T og .

Fremførelse
af T og med
andre L okomoti ver e ~d
b estemt l
Kørselsfordel ingen .

Togs og
Mask iners
L edsagelse
over Overkørsler,
der
ikke ere
betjente .

306 -

-

262-266

Foranstaaeude Regler komme ogsaa til Anvendelse paa.
andre Stationer, hvor der afsendes Tog med korte Mellemrum.

Nr. 258. Det indskærpes Lokomotivførerne , at Afgangssignal for Togene paa Stationerne skal gives umiddelbart efter
Togførernes Afgangssignal, saaledes at disse 2 Signaler følge
Slag i Slag.

Nr. 262. Saafremt Lokomotivpersonalet i Tjenestens Medfør Overn atningslokaler for
· rd e l'mgen I'kk e k an Lokomotiv
skal overnatte paa et S ted, h vor M as k mal'
overlade det et Lokale til Overnatning, vil et saadant blive personalet.
tilvejebragt ved Trafikafdelingens F o ranstaltning, naar Loko motivpersonalet , forinden Togets Afgang fra Endestationen,
henvender sig herom til Tog føreren .

Nr. 259. Naar Togene skulle fremføres af Lokomotiver af
en anden Trækkekrafts-Klasse end bestemt ved ,Lokomotivernes Kørselsfordeling « , maa der af Maskinafdelingen (ved•
kommende L okomotIvmester, Lokomotivformand o. s. v.) gives
vedkommende Station Meddelelse herom i betimelig Tid, for
at der kan blive taget Hensyn hertil ved Fastsættelsen af det
A ntal Vogne, der skulle medtages i T ogene.
Paa Overnatningsstationerne skulle Lokomotivførerne give Meddelelsen
til den Portør, der ledsager den paagældende Maskine til
Remisen.

Nr. 263. Samtlig e i den af Generaldirektoratet udfærdigede
r
- T
Køreplan for A nsatte 0plørte
og -- og k un d'Isse T og betragtes som ordinæ re Tog .

Nr. 260. Under 23de Juli 1898 har Trafikchefen for Sjælland-Falster udstedt følgende Ordre.
»Naar Maskiner eller Tog passere Banestrækningen Fred en'k s berg- K ø b en h avn e fter at B ane b evogtnmgspersonalet
.
har
afsluttet sin Tjeneste, vil det ufravigeligt væ re at iagttage, at
der paa alle Overkørsler gaar en Ansat med L y gte eller Flag
Skridtgang foran Toget for at advare de vejfarende. «
Hvilket herved meddeles.

T og efte rsyn ~r.

3°7-

Benævnelse
.Ordi nære
Tog«.

Nr. 264. Det paalægges herved Lokomotivpersonalet at Afgivelse af
affatte alle Tjensttelegrammer , der overleveres Stationerne til Teleg r:\mmer.
i

Befordring , s kriftl ig t.

Nr. 265. (C 3 I 5)·
I Reglement fo r Togenes Gang forandres næstsidste
Sty kke af Punkt 34 til at lyde saaledes :
»1 blandede T og og Godstog maa der ikke væ re flere
end 8 belæssede eller ubelæssede Aksler bag den
b ageste ve d H aandkraft betjente Bremse.c
Endvidere slettes i sidste Stykke af Punkt I I Ordene:
»eller der indføres i den g amle, for hvor lang en Strækning
T oget paa ny har erholdt fri Bane.c

261. , Under 26de' Juli 1898 har Trafikchefen for Sjæl-

paa Udgan gs- land-Falster
statIO nerne.

ud stedt en Ordre, hvoraf meddeles følgende:
I de allerfleste Tilfælde vil T og personal et ved de fra
K øbenhavn afgaaend e T og ikke have Tid til at foretage det
befalede E ftersyn af T oget , efter at dette er ført til Perron,
og det vil derfor væ re at iagttage, at bemeldte Eftersyn i
alle saadanne T ilfæ lde bliver foretag et , medens T oget endnu
henstaar paa Pladsen.
Naar det er muligt at faa Tog maskinen anb ragt for
Toget, medens dette henstaar paa Pladsen, vil Vakuumprøven
ogsaa væ re at fo retag e der Steds.

T ogregl ementet.

Nr. 266. U nde r I I te Janua r 1898 har Trafikchefen for Besørgelse af
Post til og fra
Sjæ lland-Falster udstedt fø lgende Ordre :
SvanemøJl ens
»F ra den [ sde d . M. at regne skal Tog 1 r O I benyttes Kryd sningstil F orsende1'se af Post til og fra Svanemøllens . Krydsnings- stalion.
stati on. Naar Svanemøllen har P ost t il T oget, meddeles dette
20*
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telegrafisk til Nørrebro Station forinden Togets Afgang' derfra ,
Togføreren underrettes og giver Meddelelsen videre til Lokomotivføreren, der standser Toget ved Svane møllen ; denne
Station sætter sit Signal paa »Kør--igennem«, idet Toget ikke
skal standses foran Stationen.
Haves der kun Post til Stationen, behøve Togene ikke
at standse, da næ vnte Forsendelser af T ogpersonalet kunne
udkastes under Forbifarten. «

Nr. 267. (C 221 ).
Regler for
Paa den sjællandske Vestbane findes følgende særlige
Benyttelsen
.
.
af de særligeKrydsnIngsstatIoner, nemlig Kværkeby, Fjenneslev,
Kryd~nings- Frederikslund, Forlev og Svendstrup.
statIoner
.
paa den
Af dIsse ere Kværkeby og Frederikslund udelukken de
sjællandske bestemte til Krydsning af Plan-, Ekstra- og ArbeJ' dstog og
Vestbane.
'
som Følge heraf finder der hyerken Person- eller Godsbefordring Sted til og fra disse Stationer.
Fjenneslev og Forlev have derimod i deres Egenskab
af henholdsvis Holdeplads med offentlig Sidespor og Station
tillige Person- og Godsekspedition, hvorhos Svendstrup er
forsynet med et privat Sidespor.
Paa samtlige Kryd sningsstationer ere Telegraf- og Ringeapparaterne indrettede paa sædvanlig Maade, dog er der
truffet saadanne Foranstaltninger, at Stationsbestyreren paa
Tider, hvor Stationen ikke kan 'blive benyttet til Togkrydsning , kan stille i;aavel sine Telegraf- som Ringeapparater ud
af Forbindelse med Ledningerne, og Ringningen kan da fore gaa mellem de to Nabostati oner uden Krydsningsstationens
Medvirkning.
Krydsende Tog køre al t i d til højre for hinanden paa Kryd s ningsstationerne og skulle køre
ind paa Stationerne med stor Forsigtighed. I Overensstemmelse hermed ere Stationernes Signalanlæg indrettede
saaledes, at Mastesignalet Nr. 24 (»Kør frem«) kun kan gives
til det Spor, som ligger til høj re for det paagældende Togs
Retning.
Ved Togenes Udkørsel betjenes det østlige medgaaende
Sporskifte ikke, men køres op af Toget, hvorimod det vestlige
betjenes og aflaases fra Centralapparatet.

-
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268-270

Det paahviler Ekspedienten, straks efter at de krydsende
Tog have forladt Stationen, at efterse, trække og aflaase
Sporskifterne, saaledes at Hovedsporet er frit til Togpassage.

18 96 har Trafikchefen fors b tt l
Under 29 de December
.
. por eny e se
Sjælland udstedt en Ordre, hVOrI meddeles, at der for StatJo- paa den
nerne Kværkeby, FJ'enneslev, Frederikslund, Forlev og Svend- svjælltabndske
es anes
strup gælde følgende Regler med Hensyn til Togpassage Krydsnings·
).
'
stationer.
(O ver h a lInger.
Det Tog, der skal passeres, skal altid ledes ind i Sidesporet, og det passerende Tog køre ad Hovedsporet, hvad
enten dette sidste Tog skal holde eller køre igennem' uden
Standsning.
.,
Ved T og øst fra .vil det af Herisyn til den særlige
Sporskifteaflaasning alts~a være nødvendigt at rangere det
først ankomne Tog ,ind i Sidesporet. Ved Tog Vest fra maa
det sidst ankomne Tog r a n g e r e s ind, for saa vidt det skal
standse ved den paagældende Station.
Angaaende Togkrydsninger paa de omhandlede Stationer
henvises til Ordre Nr. 267, hvorefter krydsende Tog altid køre
til højre for hinanden, hvilket ogsaa finder Sted, selvom det
ene af Togene er et K ongetog (Togreglementets § 7 c).

Nr. 268.

Nr. 269. Ifølge en af Trafikchefen for Jylland-Fyn under
27de Januar 1897 udstedt Ordre skulle samtlige gennemkørende Krydsning'
.
..
', . .
med Tog, der
T og I dette Trafikdlstnkt fremtIdIg føres ad Hovedsporet, og ikke holde
denne Regel gælder ikke aiene alle de planmæssige Kryds- p:ta Kryds.
.
mngsstatlOner
ninger, men ogsaa gennemkørende Plantogs ekstraordInære i Jylland-Fyn.
Krydsninger, saaledes at 'et gennemkør ende Plantog under alle
Omstændigheder skal føres ad Hovedsporet. Naar det mødende
Tog er paa Plads, og naar Signal Nr. 60 er modtaget, skal
der herefter fremtidig gives Signal Nr. 23 _Kør igennem «, for
saa vidt der ikke er særlig Grund til at standse Toget.
Nr. 270. De nye reglementariske Bestemmelser og Takster Regler for
for Godsbefordring , der ere fastsatte i Hen hold til Lov af fGodd~be-.
. ar rmg I
24de April 1896 om Statsbanernes Takster m. m. , træde I Lov af 24de
Kraft den Iste Januar 1897.
April 1896 .

270
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. Af den af Generaldirektoratet herom ,udfærdigede Ordre
(C 37S) til nærmere Vejledning ved Anvendelsen af disse Be.
stemmelser meddeles følgende:
Under I. Reglemmtarzske Bestemmelser Punkt:' angaaende
Genstande, der kun betingelsesvis modtages til Befordring.
e. Ved Forsendelse af eksplosive Stoffer ville følgende
Forsigtighedsregler være at iagttage fra Banernes Side :
I . Til Befordringen maa der kun anvendes lukkede Godsvogne, i Reglen uden Bremse, med elastiske Stød- og
Trækkeapparater , samt med tætte Vognkasser og tæt
sluttende Døre.
2. Godsvogne, i hvis Indre der findes fremstaaende Jernsøm,
Skruer , Møtriker o. s. v., maa ikke anvendes til Befol'dringen, ej heller Vogne, hvis Aksellejer ere fornyede for
kort Tid siden, eller Vogne, der i en nær Fremtid skulle
indsendes til Undersøgelse i Værkstedet.
3· Omlæsning 'u ndervejs til andre Jernbanevogne af eksplosive Stoffer maa kun finde Sted, hvor en uafviselig Nødvendighed fordrer det. Trafikafdelingerne skulle derfor
ved fornøden Aftale sørge for, at saadanne Sendinger
blive befordrede i samme Vogn fra Modtagelsesstationen
til Bestemmelsesstationen.
4· Det maa ikke tillades Publikum at nærme sig Læssepladsen. Sker Indlæsningen i Mørke, skal Læssepladsen
oplyses med højtstaaende Lygter.
S· Naar et Lokomotiv paa Banegaardens Grund skal køre
forbi en med Sprængstoffer læsset Vogn eller et Sted,
hvor saadanne Stoffer indlæsses, skal dets Lokomotivfører
underrettes herom i betimelig Tid forud af vedkommende
Rangerleder og derpaa drage Omsorg for, at Fyrdøre og
Askeklapper ere lukkede, . og at Blæseren ikke benyttes
paa Lokomotivet, medens dette passerer det farlige Sted ,
Lignende Forsigtighedsregler iagttages ogsaa ved opfyrede
Kedelvognes Rangering paa Banegaarde og skulle' saa
vidt muligt tillige iagttages ved Kørselen af Tog paa den
fri Bane forbi Tog, hvori der findes Vogne med eksplosive Stoffer.
Under Lokomotivers og op fyrede Kedelvognes Forbi,
fart skulle Vogndørene holdes hikkede, og den Del af
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Sendingen, der ' befinder sig udenfor Vognen, ildfast tildækkes, ligesom Indlæsningen skal afbrydes.
6. \ De læssede Vogne maa baade paa , 'A fgangsstationen,
under Kørslen og paa Bestemmelsesstationen kun bevæges
af Lokomotivet , naar der mellem dette og de læssede
(, Vogne findes mindst fire andre Vogne, der ikke ere
læssede med letantændelige Genstande. Under letant~nde
lige Genstande henregnes hverken her eller under ,Nr. I I
' Stenkul , Brunkul, K oks og Træ.
7 . Vogne med Sprængstoffer maa ikke rangeres med Stød
og skulle kobles med den største Forsigtighed.
, 8. Under længere Ophold paa Mellemstationer skulle de med
Sprængstoffer læssede Vogne køres hen paa et saa langt
som muligt bortliggende Sidespor. Kan det forudses, at
Qpholdet vil vare mere end en Time, skal der gives det
stedlige Politi Underretning, for at det kan blive sat i
Stand til at træffe de Forholdsregler, der forekommer det
nødvendige i den offentlige Sikkerheds Interesse.
9. Befordringen maa ikke ske med Persontog og med blandede Tog kun, for saa vidt der ikke løbe rene Godstog
paa den paagældende Strækning.
H D. I Godstog og blandede Tog maa der ikke findes mere
end 8 Aksler belæssede med de under Løbenumret
. nævnte Genstande. Større Mængder maa kun befordres
med Særtog.
I I . De med Sprængstoffer læssede Vogne skulle holdes saa
langt fjærnede fra Lokomotivet som muligt, men det skal
'.! dog iagttages, at den bageste Godstogd~1 bestaar. af
mindst 3 Vogne, der ikke ere læssede med letantændelige
Genstande.
De med Sprængstof læssede Vogne skulle kobles fast
baade indbyrdes og til de forudgaaende og efterfølgende
Vogne. Paa de Mellemstationer, hv or Tiden tillader det,
skal Koblingen nøje efterses.
Foran og efter de V'ogne, i hvilke der kun . er indlæsset I S kg. Brutto løst Krudt eller 3S kg. Brutto af
andre eksplosive Stoffer, ere særlige Beskyttelsesvogne
' ikke nødvendige. ,
12 .. Paa de Vogne, der ,ere læssede med eksplosive Genstande,
;; maa Bremserne ikke betjenes. ' For saa vidt Befordringen
! .:

...
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finder Sted med almindelige Tog, gælder det samme for
den umiddelbart forangaaende og efterfølgende Vogn.
Derimod skal den Vogn . der findes i Slutningen af Toget,
være forsynet med en betjent Bremse.
13. Samtlige Mellemstationer, der skulle passeres paa Farten,'
saavel som Personalet navnlig Lokomotivfører og
Kedelpasser paa de Tog, med hvilke der finder
Krydsning eller Overhaling Sted undervejs, skulle rettidigt
underrettes om Sendingens Afgang og Ankomst, for at
unødvendige Ophold og Fare kunne undgaas.
14. Naar en Sending skal gaa .over paa en anden Bane, skal
dennes Bestyrelse saa snart som muligt underrettes om
Sendingens Ankomst.
,
.
IS. Modtagelsesstationen skal forud underrettes af en af de
nærmest foranliggende Stationer om en saadan Sendings
Ankomst samt med hvilket Tog, den ankommer. Saasnart Modtagelsesstationen hat modtaget Besked, skal den
straks underrette Modtageren, der desuden skal have
Meddelelse om, naar Sendingen ' er ankommen.
og videre under Punkt 12:
Ved en dansk Statsbanevogns »Bæreevnec forstaas den
paamalede »Last« med Tillæg af 5 pCt. Denne Regel gælder
ogsaa for de til Statsbanernes Vognpark hørende Privatvogne,
dog ikke for de Københavns Mælkeforsyning tilhørende Vogne.
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273-275

.fælde overholde Reglen i Togreglementets § 35 IV, og altsaa
,ikke køre med større Hastighed end 3 Mil i Timen
paa F orlægningsst rækninge n.
N aar et Ekstratog derimod forlægger Krydsning med et
Plantog, finder nævnte Regel ikke ,Anvendelse. Plantoget skal
i dette Tilfælde føre Signal Nr. 48 lige til den Station, hvor
Krydsningen finder Sted, og Ekstratoget vil saaledes blive
signaliseret 2 Gange paa Forlægningsstrækningen.

Under 25de September 1896 har Trafikchefen for Meddelelse
til LokomoJyIland-Fyn udstedt følgende Ordre :
tivføreren
»Forinden et Tog afgaar fra en Udgangsstation eller fra om Togets
Belastning.
en Station, paa hvilken der udfærdiges Vognliste for Toget,
~kal Togføreren meddele Lokomotivføreren, hvor mange Vogne
og Vognladninger, Toget skal befordre over den foranliggende
Strækning. Denne Meddelelse skal i Reglen afgives skriftlig,
men saafremt Togføreren ikke har Tid til at udfærdige , en
skriftlig Meddelelse, kan han mundtlig give Lokomotivføreren.'
fornøden Underretning. En skriftlig ,Meddelelse skal I saa
fald overleveres Lokomotivføreren snarest mulig og senest
paa Endestationen.«

Nr.

273.

Nr. 274. Det meddeles herved, at Lokomotivførerne i Over- ~eddelelse
.
til Lokomoensstemmeise med Togreglementets § 32 næstSidste Stykke tivførerne
Ansvar for Nr. 271. Den i Togreglementets § 32, 2det Stykke, opFremførelse stillede Fordring om, at ethvert Tog skal ledsages af en for
af Tog, der
.
bestaa af en- dets Førelse ansvarltg ansat, maa for Fremførelse af enkelte
kelteMaskinerMaskiner, der ikke medtage Vogne, være fyldestgjort ved, at
betragte Lokomotivføreren som Togfører. Denne bærer i saadanne Tilfælde i enhver Henseende Ansvaret for Togets
Fremførelse og har at tage Initiativet til eventuelle Krydsningsforlæggeiser med modgaaende Tog.

Forlægning at Nr. 272. Naar et Plantog forlægger . Krydsning med et
Krydsniog mel-E kstratog vil Ekstratoget paa Forlægningsstrækningen aldeles
lem Plantog
,
og Ekstratog. ikke blive signaliseret. Ekstratoget maa derfor i saadant Til-

altid skulle have Meddelelse om, hvorvidt nogle af de betjente Om Benyttelse
. af tomme
Bremsevogne i Togene ere tomme.
Bremsevogne
i Togene.

Nr. 275. Naar et Udkørselssignal maatte være i Uorden, ~oranwil t·
C
' d
.
S'Igna l Nr. '9 me d Sta t'IOns- nlllger,
naar
ska l S tatlOnen,
torm
en d en gIver
Udkørsel
sklokken, til Togføreren afgive en skriftlig Tilladelse til Ud · signaler ere
.
T I'll a d e lse T ogløreren,
c
l'.
. t l Uorde n.
kørsel, hVilken
etter
at h an h'ar gJor
sig bekendt med den, foranlediger afgivet til Lokomotivføreren.
Naar Signalerne Nr. 19 og 66 derefter ere afgivne, vil Loko motivføreren have at forholde sig, som om der fra Udkørselssignalmasten var givet Signal Nr. 26 »Fri Udkørse1.«

216-2'79
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T avler me d
Paask riften
»Giv Ag t • .

Nr. 278. Paa forskellige Steder af Banestrækningerne er
anbragt Tavler med Paaskriften »Giv Agt «. Lokomotivførerne
maa iagttage at give Signal Nr. 54, naar saadanne Tavler
passeres af Tog.

Kø rsel med
Ten der fora n
Lokomotive t.

Nr. 277. Bestemmelsen i Politireglementet og Togregle.. h e den l'lor aI mmdelIge
'
.
mentets § 35 om, at H astlg
Tog skal
formindskes, naar der køres med Tender foran Lokomotivet,
skal kun bringes til Anvendelse, naar det forreste L okomotiv
i Toget . kører paa den omha'ndlede Maade. Kører dette
Lokomotiv derimod retvendt, ' me'n der hag' dette kommer. et
Lokomotiv i omvendt Stilling, saaledes at Lokomotiverne
altsaa ere koblede sammen Tender mod Tender, kommer den
omhandlede Bestemmelse om Formindskelse af Hastigheden
ikke til Anvendelse.

-
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280-283

motiv, men han maa give Meddelelse herom til Maskininspek·
tøren for den Sektion, under hvilken Lokomotivpersonalet
henhører.

Nr. 280. Trafikpersonalet er blevet instrueret om saa vidt Standsning
muligt at undgaa, at Togene standse for at opsætte eller ned- t ~;~æ~~:
tage Signaler.
eller nedtage
I den Anledning paalægges det Lokomotivpersonalet at Signaler .
sagtne Farten foran den paagældende Station efter forud at
være averteret derom af Togføreren .

a:

Nr. 281. (C 219, Uddrag). Lokomotivpersonalet har at Regulering af
Tjensture.
stille deres Ure efter Stationerne.

Benyttelse af Nr.
Dampflø]ten
paa Thybanen. Tog

2'78. For at undgaa Muligheden af Sammenstød imellem
og Vogne, der passere Vejen over den vestlige Ende af
Hvidbjerg Stationiplads , paalægges det Lokomotivpersonalet
i Tide og vedholdende at benytte Dampfløjten, naar Togene
fra Ydby nærme sig Hvidbjerg.

Fforlsenkdel ~ ~

a

.. o orn o-

liver.

Nr. 279. Naar et Lokomotiv skal sendes fra en Maskinsektion til en anden enten for at gøre Tjeneste i den anden
Sektion eller for at indgaa til Reparation i et af Værkstederne,
maa den Maskininspektør, i hvis Sektion Lokomotivet indtil
da har gjort Tjeneste, tr æffe fornødent Arrangement med
Trafikafdelingen om hele Transporten og afgive Personale
hertil. Maskininspektøren for 1ste Sektion 'maa saaledes ordne
Transporten af alle de Lokomotiver, der efter endt Reparati?d
udgaa fra Centralværksted et .i Aarhus og høre hjemme i en af
de andre Sektioner.
Naar Lokom o't ivpersonalet paa denne Maade ankommer
ti l en Station paa en fremmed Maskinsektion, og der samme
Dag eller Dagen efter skal afsendes et Lokomotiv fra denne
Station i Retning af Personalets Hjemsted, kan Maskininspek'
tøren for Sektionen beordre Personalet til at føre dette Loko-

Nr. 282 . . Idet der i Henhold til Ordre Nr. 13 § 15 b
tilkommer Lokomotivpersonalet Timepenge for hele den Tid,
det virkelig forretter Tjeneste mellem KI. 1 I . Aften og Kl. 5
Morgen og saaledes ogsaa for den Tid, det maa møde til
Tjeneste før et Togs Afgang, og for den Tid, det maa for_
blive til Tjeneste efter et T ogs Ankomst, paalægges det
herved Lokomotivførerne at angive paa deres Rapporter i den
dertil bestemte Rubrik hvornaar Tjenesten paa Hjemstedet er
tiltraadt og fratraadt saavel af dem selv som af Fyrbøderen.

Nr. 283. Naar Tog fremføres af 2 Lokomotiver skulle begge
Lokomotivførerne føre fuldstændige Rapporter og altsaa ogsaa
begge angive Afgangs- og Ankomsttiderne.
Føreren for den forreste Maskine anfører i Anmærkningsrubriken paa sin Rapport : ,Havde Forspandc.

Fø relsen af
L okomoliv- .
fører
rapportl' Il.

284-288
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Angivel se af Nr. 284. Paa Lokomotivførerrapporterne vil Vindens Styrke
Vindens Styrkefremtidig være at angive ved følgende Tal som beteg .
paa Lokomo.
. . '
ne.
tivfører. o »stllle«, 1 »svag c , 2 »fnskc, 3 »stIve, 4 »haardc, 5 »Storme.
rapporten.
Disse Betegnelser ere de samme, som anvendes af det
meteorologiske Institut.

'Bemærkninger Nr. 285. Det paalægges herved Lokomotivpersonalet ved
~~~iv~~;e: Bemærkningerne paa deres Rapporter om Skinnebrud, aaben·
rapporten. staaende Led o. s. v. nøje at betegne det paagældende Sted
og derhos tillige angive de nærmeste Stationer eller Holdepladser, mellem hvilke Stedet er beliggende.

.Førelsen .af Nr. 286. Under Henvisning til Lønningsregulativet § 12
Lokomotlv.
'
.
"
førerrapporter.3d1e Stykke, paalægges det LokomotIvførerne , naar de fremføre Godstog uden Personbefordring, mellem hvis Udgangs- og
Endestationer Afstanden ikke er større end 3 Mil, da at paaføre deres Rapport Bemærkning herom med Angivelse af den
Strækning, Toget saaledes har gennemløbet, og den dertil
medgaaede Tid.

-' DepoTt~rbej- Nr. 287. Det paalægges herved DepQtarbejdere, der forrette
ueres Jeneste
som Kedel- Tjeneste som Kedelpassere ved Togene, paa Afgangsstationen
passere. at melde sig hos Togføreren.

Standsning vedNr. 288. Naar Lokomotivførerne paa Grund af usigtbart
Indkørsels'
.
signaler,
dee V'
eJr 1'kk e k unne se I n dk ørse IsSlgnalerne
1 tilstrækkelig Afstand,
ikke kunne men der ikke findes Knaldsignaler udlagte , skulle de i Overses fo r Taage.ensstemme Ise med S 19na
'
lreg lementets almmdelige
.
Bestemmelser
Punkt c standse Toget ved Stationsmærket og give Signalet
»Færdig til Indkørsel«, for derefter at blive ledet ind paa
Stationen paa den i Togreglementets § 46, næstsidste Stykke
foreskrevne Maade.
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Nr. 289. Paa Strækningen K,:,benhavn Ø.-Rungsted-Hel- Betegnelse af
Havnesporene
singør ville Hovedsporene paa Stationerne være at betegne paaKystbanen.
saaledes:
København ø.: I, II, III, IV Hovedsp. naar regnes f.Nord t. Syd
. øst . Vest
Svanemøllen : I, II
Hellerup: I, II, III, IV
-Vest ·øst
Charlottenlund: I, II, III, IV
- øst - Vest
Klampenb. : I, II, III, IV, V, VI*)
Springforbi : I, II
Skodsborg: I, Il, III, IV
Vedbæk: I, II, III, IV
Rungsted: I, II, III, IV
Nivaa: I, II
Humlebæk: I, II
Snekkersten : I, II, III
Helsingør: I, II, III
9) VI. Hovedspor er det vestligste, nærmest den gamle Hovedbygning lig-

gende Spor, idet Sporet efter V. Spor (Mellemsporet paa den gamle
Klampenborg Station) ikke regnes som Hovedspor.

-
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(C' 483).
.
Indenrigsministeriet har under 24de April 1889 fastsat ~øsel)nventa:
.
negenstande l
følgende almindelige Bestemmelser for Kontrollen med d~ Postvognene.
løse Inventariegenstande, der af Statsbanerne overleveres til
Postvæsenets Brug i de Vogne, hvori der findes Postbureau,

Nr. 291.

IX. Forholdet til fremmede Autoriteter.
Postvognene ~r. 290. (C 480, Uddrag).
og
løse Inven~l
Af Overenskomst af 13 de og 16de September 1893 om
targenitande
disse.
Postens Befordring m. m. paa samtlige Baner under Statsdrift
bemærkes følgende:.
Paa Forlangende ,a f Generaldirektoratet for Postvæsenet
stille Statsbanerne til Postens Befordring:
heie Postvogne af ca. 9,3 Meters Længde, der beregnes som 30Fod,
do.
7,4
24
Postpakvogne
6,5
2l
Post- V ognafdelinger - - 4,3
- 14 do.
do.
- 1,2
4 med alle ordinære Tog efter Statsbanernes almindelige Køreplan.
Postvognene og Postvognafdelingerne skulle være bekvemt indrettede til Postbefordring og P ostekspedition .
Saavidt de særlige Jærnbanehensyn tilstede, indrettes
disse Vogne efter Postvæsenets Ønsker, dog saaledes, at man
indskrænker sig til ovennævnte Typer.
Senere af Postvæsenet forlangte væsentlige Forandringer
i Vognenes Indretning og Udstyr foretages af Jærnbanen for
Postvæsenets Reg ning.
Postvognene og Postvognafdelingerne vedligeholdes af
Statsbanerne, men deres Belysning, Opvarming og indre Rengøring er Statsbanerne uvedkommende.
Anskaffelse og Vedligeholdelse af det fornødne løse Inventar paahviler Postvæsenet. Dog anskaffe Statsbanerne de
til Postvognen e hørende Stole.

nemlig:
.
l) Fra Trafikafdelingen gives der vedkommende bevægelige
Postkontor en Meddelelse, hver Gang Postvognene udgaa
fra V æ rkstederne i det paagældende Distrikt, med Bemærkning om Vognenes Numre og de Stationer, hvortil
Postvognene sendes.
2) I hve'r Vogn skal findes en Fortegnelse over de til samme
henhørende løse Inventariegenstande.
3) N aar Vognene forlade Værkstederne, skulle de være
aflaasede, og alt løst Inventar skal forefindes i komplet
Stand.
4) Til Postvognene leveres der Postvæsenet saa mange
Nøgler, som dette maatte begæ re ved Rekvisition til
Maskinafdelingen.
5) Eft~r at Postvognene ere anmeldte for Postvæsenet som
udgaaede fra Værkstederne, paatage Statsbanerne sig
intet Ansvar for de til Vognene henhørende løse Inventariegenstan de .
6) Fejl og Mangler ved Vognene skulle af Postvæsenet
anmeldes for Maskinafdelingen, der snarest muligt skal
foranledi ge dem afhjulpne.
7) Over løse, Inventariegenstande, som maatte mangle i de
Postvogne , der indgaa til Værkstederne, frem sendes fra
Maskinafdelingen en Fortegnelse til det paagældende
bevægelige Postkontor.
8) Beskadigelser og Mangler ved det løse Inventar afhjælpes
ved Statsbanernes Foranstaltning, se Ordre Nr. 290.

Nr. 292. (C 485 ).
Statsbanernes og de ansattes Ret til at lade Breve o gF o r s~ ndels e af
.. d k
k
. Breve m. m.
Peng e befordre med Togene udenfor Posten 1Il s ræ n er sIg udenfor.
t il t j e n s t l i g e Forsendelser af Breve og Penge imellem Be·
Posten.
styrelsen og de ved Banerne ansatte Funktionæ rer, samt
mellem d isse indbyrd es , saaledes at Besørgelse af Breve,
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Bud- eller Pengeforsendelser med Togene udenfor Posten er
u lov I i g, for saa vidt de angaa private, Tjenesten uvedkommende A ryliggender.
.
Enhver tjenstlig Forsendelse, som i Henhold tIl ovenstaaende Ikan befordres med Togene udenfor Posten, bør
tydeligt J ære betegnet som vedkommende Jernbanens Tjeneste
enten ve~ Segl eller ved en saa meget som muligt simplificeret Pt askrift, f. Eks. J. B. S. (Jernbanesag) og Afsenderens Navn.
Da l Brevskaber (Breve, Regnskabsbilag, Penge o. s. v.),
for saa ividt de høre til dem, der ifølge Postlovens § 1 ere
forbeholdte Postvæsenets Eneret - altsaa ikke f. Eks. bestaa
i aabne jBreve eller Mønt i anden Indpakning end lukket Konvolut o, s. v. ikke lovligen kunne veksles mellem Jernbanerne og fremmede Befordringsbestyrelser samt mellem
disses Funktionærer, paalægges det samtlige ansatte saa vidt
muligt ikke at sende lukkede Brevskaber til fremmede Befordringsbestyreiser eller disses Stationer ved Togpersonalet,
men i~kun aabne Breve. Er det nødvendigt, at Brevene
afsendes forseglede, maa de frankeres af Afsenderen.

Nr. 293. (C 516).
Adgang til
Kongelige Forst- og Toldfunktionærer ere beretBa
nen
for
tigede
til . under Udførelsen af deres Tjeneste
eller i Anledning
Told- og Forst.
funktionærer deraf
sam t Militære·at betræde Banen, dens Skraaninger, Dæmninger, Grøfter og
Banegaarde samt
at have fri Adgang til samtlige i Bygningerne værende for
Jernbanedriften bestemte Lokaler.
For Krigsmagtens Vedkommende tilkommer der
A fdelingschefer og højere militæ re Myndigheder, under Udførelsen af deres Tjeneste eller i Anledning deraf, samt de af
disse i tjenstligt Hverv udsendte Officerer eller Funktionærer,
herunder indbefattet det af Generalstaben udsendte Opmaalingspersonale, Ret til at betræde Banen og dens Territorium
samt fri Adgang til Ventesale og Perroner.
De vedkommende maa dog selv drage Omsorg for deres
egen Sikkerhed, og Jernbanen er fri for Ansvar ved indtræuende Ulykkestilfælde .

•

I

-
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Kongelige Forst- og Toldfunktionærer legitimere sig ved
at være iførte den for dem reglementerede Tjenstdragt eller
ved et Adgangskort, der efter Rekvisiti on af vedkommende
overordnede Embedsmand udfærdiges af Generaldirektoratet,
lydende paa den paagældendes Navn.
.
..
Afdelingschefer og højere militære MyndIgheder legltl'
mere sig ved at være iførte den for dem reglementerede
Tjenstdragt. Alle andre militære Personer, hvem den paagældende Ret er indrømmet, legitimere sig ved et paa ~avn
og Tjenststilling lydende Kort, udfærdiget af den Afdelingschef eller højere militæ re Myndighed, som udsender dem , og
forsynet med dennes Tjenstsegl.

"

Nr. 294.

(C 522) .
De i det sjællandske Distrikt ansatte skulle være Sous- Adgang for
. R eglmen
'
t e t sMlhtære
gøre sig tilbe-at
chefen ved første Generalkommando og I ngemørJ ernbanekompagnis faste Officerer behjælpelig'e med Op lys· kendte me.d
. Banernes Dnft.
ninger ,Jernbanedriften vedrørende, for saa VI'd t d ette I a d er sIg
forene med de de paagældende i Banernes Tjeneste paahvilende Pligter.
An m. Angaaende Militærets Adgang til Banen og dens Territoriu m
seiøvrigt. Ordre Nr. 293 .

Nr. 295.

(C 524).
Indenrigsministeriet har under I4de Januar 1888 ud- Til synet med
paa
færdiget følgende Bestemmelser om Ordningen af TilsynetJSatgtfkreden
ræ mnger af
med Jagtfreden paa Strækninger af den nordsj æ llandske den nordsjællandske StatsStatsbanes Terræn.
banes Terræn.
§ I.
Det Kongelige Forstvæsen fører paa Statsbanernes
Vegne' Tilsyn . med Jagtfreden paa de Dele af den nor dsj æ llandske Statsbanes Territorium, som gennemskæ re, berøre
eller ligge i Nærheden af Statsskovene, idet vedkommende
Overførster nøjagtig v il betegne disse Banestykker for Stab. banernes Bestyrelse.

295
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§

2.

Dette Forstvæsens Jagttilsyn føres ved de under Forstvæsenet sorterende Embeds· og Bestillingsmænd , og udstedes der derfor ordentli gvis hvert Aar af Jernbanevæsenet
Passertegn tilOverførsterne for de 2de nordsj ællandske Overførster-Inspektioner samt de Skovridere, Skovfogder, Opsyns·
mænd , Skovløbere, Hegnsmænd og Tilsynsmænd, der ifølge
Forstvæsenets Opgivelse føre Tilsyn med de paagældende
Statsskove.

•

§ 3·
Paa de nævnte Dele af Banens Territorium, for saa vidt
Publikum ikke dertil har Adgang, ere Forstvæsenets foran førte
F unktionæ rer berettigede til paa Statsbanernes Vegne at foretage den i Forordningen af 20de Maj 1840 §§ 33 og 34 omhandlede Anholdelse af enhver, der uden Statsbanedriftens
eller Forstvæsenets Tilladelse færdes med Bøsse eller Jagt.
hund, i fornødent Fald imod Forevisning af et af Statsbane·
driften udstedt Legitimationstegn. Retslig Forfølgning af Jagtfors eelser , begaaede paa Banens Grund, foranstaltes af Forst· .
væsenet paa Statsbanernes Vegne . Statsbanedriften erholder
de Bøder, som den paagældende, der har gjort sig skyldig i
en Jagtforseelse , maatte ifalde, for saa ~idt de overhovedet
tilfalde den private Sagsøger, og den udreder paa den anden
Side de med Retsforfølgningen forbundne Udgifter.

§ 4·
De paagældende Forstbetjente ere, naar der er opstaaet
g rundet Mistanke om, at nogen af de ved Banen ansatte
Funktionæ rer enten selv gør sig skyldig i ulovlig Jagt eller
paa nogen Maade støtter Personer, der overtræde eller agte
at overtræde Jagtfreden paa Statens Grund, berettigede til paa
Banens Territorium at anstil le saadanne Undersøgelser i den
næ vnte Anledning, som maatte væ re hjemlede i den gældende
Lovgivning.
Statsbanernes Embeds- og Bestillingsmænd , dog ingen
rinO"ere
stillet end en Stationsforstander, ere pligtige til i saab
danne Tilfælde, saafremt den paagældende Forseelse formene s

-
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begaaet af en underordnet Jernbanefunktionær, at være Forstvæsenet behjælpelige med Opdagelsen af det strafbare Forhold, eventuelt at ledsage Forstbetjen ten til det Sted, hvor
den mistænkte bor, under Forudsætning af, at dette kan ske
uden Tilsidesættelse af deres Pligter i Jernbanens Tjeneste.

§ 5·
Forstvæsenet er uberettiget til selv at lade ud øve Jagt
eller nedlægge Vi ldt paa Banens Areal. men anskudt Vildt,
der falder eller forrender der, betragtes som faldet paa Skovens
Grund .

§ 6.
Stationsforstanderne ere pligtige at meddele Skovriderne saa vel som de Sagførere, der af Forstvæsenet maatte
blive antagne til at føre Jagtforbrydelsessager , de Oplysninger, som de ere i Stand til at give angaaende Forsendelsen
af Vildt.

De Banestrækninger, for hvilke bemeldte Bestemmelser
gælde, ere beliggende:
for 1 ste Overførster -In spektions Vedkommende i Anlægsstati onerne 664-751 paa den sjællandske Nordbane og
for 2den Overførster-Inspektions Vedkommende i Anlægsstationerne 315-41,381-4°9,497-539 og 589-607
paa samme Bane_

NI'. 296. (C 525 ).
De i Ordre Nr. 295 indeholdte Bestemmelser om Ord- Tilsyn med
Jagtfreden
·
ningen af Tilsynet me d Jagt fre d en paa Stræ k n1l1ger
a f d en paa
Strækn ordsj ællandske Statsbatles Terræ n skulle ogsaa finde Am-en- ninger af
.
A nl
'
delse paa Stræ Iw1I1gerne
ægsstatIOn
304-9 og 330-42 Palsterbanen ..
paa Falsterbanen , h vor den skærer Statsskovene Bangsebro
og Sønder-Kohave.

29'7-298

-

Nr. 29'7. (C 526).
Behandling af
Da Jagtretten som almindelig Regel er knyttet til
Vildt:,. der an· Grunden ere Statsbanerne som Grundejere berettigede til at
trælles paa
'
Banernes bemægtige og tilegne sig det Vildt, som maatte blive an·
Territorium. truffet eller fundet paa deres Grund, jfr. dog Ordre Nr. 295.
For saa vidt Vildtet har nogen Værdi, vil det være at
aflevere til nærmeste Station, der da foranstalter det solgt paa
bedste Maade og ad tjenstlig Vej indsender Indberetning o m
det passerede til Generaldirektoratet.
Stationen bør dog ikke realisere Vildtet paa den Tid af
Aaret, hvor det paa Grund af Fredningsbestemmelserne ikke
maa falbydes .
For at undgaa Misforstaaelse bemærkes udtrykkeligt, at
det ikke er tilladt de ansatte at udøve Jagt paa Statsbanernes
Terræn.
A n m. Angaaende Forstfunktionærers Adgang til Banen og dens Terri·
torium se Ordre Nr. 293.

Politiøvrighedens
Ret e
til at betræd
Jernbanens
Territorium.

32 5 -

298

32 4 -

Nr. 298. (C 527).
Politiet har med den deraf flydende Ret til Adgang
. d e l'1ge O r d ens O ver h o Id e lse paa Jem·
Ansvaret for den almm
banestationerne , og Bestemmelserne i Politiloven , som inde·
holde Forbud for Publikum imod at betræde Jernbanens
Terræn m. m., ere ikke anvendelige ligeoverfor den paagæ ldende Jurisdiktions Politi, naar dette optræder i Embeds
Medfør, men Politiet er i saadanne Tilfælde berettiget til, dog
under Iagttagelse af Lovgivningens Regler om Husundersøgelser
m. v., at begive sig ind paa Jernbanens Terræn, selv hvor
dette ikke er · tilgængeligt for Publikum i Almindelighed.
Ligesom Jernbanens Personale derfor ikke bør nægte
nogen af vedkommende Jurisdiktions Embedsmænd eller Be·
tjente Adgang til Banen, saaledes kan det paa den anden
Side forventes, at Politiet i Udøvelsen af sine Forretninger
paa Jernbanens Grund vil rette sig efter de Anvisninger , den
vedkommende Jernbanebetjent maatte give det ; men selv' om
Politiets Betjente maatte findes at handle imod saadanne An·
visninger eller formenes at gøre sig skyldige i Overgreb, maa

de dog, naar de optræde i Uniform eller med Politiskilt under
Angivelse af, at de handle i Embeds Medfør, i Almindelighed
ikke bortvises, men de bør gøres opmærksomme paa den
Forstyrrelse og Fare baade for dem selv og andre, deres
Optræden kan afstedkomme, hvorhos der i saadanne Tilfælde
af vedkommende Jernbanebetjent uopholdeligt indgives Melding
til hans foresatte om det forefaldne .

-

X. Regnskabs- og Kassevæsenet.
Nr. 299.

(C 532).

Indbetalinger
Samtlige ansattes Opmærksomhed henledes
til Stats·banerne. Kassekontorerne og Stationerne ere bemyndigede

paa, at kun
til i Henhold
til de derom udfærdigede almindelige og særlige Ordrer, at
modtage Indbetalinger for Statsbanerne.
Til Lettelse ved Inkassationen af enkelte mindre Oppebørsler kunne dog Baneingeniørerne opkræve den Græsleje
og Leje af eksproprierede Arealer, der falder i deres respektive Distrikter, og indsende Beløhene i en samlet Sum til
vedkommende Kassekontor. Ligeledes kunne Banechefen og
Maskinchefen, henholdsvis vedkommende Sektionschef, ved
Bortsalg af smaa Partier under deres Varebeholdning henhørende kassabelt Materiale, der skal betales, forinden det
solgtes Udlevering finder Sted, modtage Betalingen derfor. I
saadant Tilfælde skal der straks gives Meddelelse om Salget
til Hovedbogholderkontoret, der ijden Ophold har at foranledige det fornødne, f9r at de opkrævede Beløb kunne
indbetales.
Naar der afsluttes skriftlig Overenskomst om Salget af
saadant Materiale, eller naar der sker offentlig Udbydelse
deraf, bør det. i Overenskomsten og Udbydelsesbetingelserne
udtrykkeligt nævnes, at Betalingen skal erl ægges i Kassekontoret i København, henholdsvis Aarhus, og da er kun vedkommende Kasse bemyndiget til at modtage Beløbet, efter at .
en særlig Ordre desangaaende er udfærdiget.
Naar kassabelt Materiale, gamle Inventariesager o. des!.
skal bortsælges ved offentlig Auktion, bør der træffes Aftale

32 7 -

300-301

med Auktionsholderen om, at han snarest muligt efter Auktionens Afholdelse afleverer en Opgørelse over Udbyttet til
Auktionsrekvirenten , og at han til Forfaldstid indsender eller
indbetaler Beløbet til Kassekontoret i København, henholdsvis
Opgørelsen sendes af Auktionsrekvirenten uden
Aarhus.
Ophold til Hovedbogholderkontoret, som derefter vil have at
paase, at Beløbet indkommer til rette Tid.
Naar Trafikafdelingerne tilhørende kassable Genstande,
der bero ved Stationerne, bortsælges underhaanden, kunne
Stationerne modtage Betalingen derfor. Verlkommende Trafikafdeling har i dette Tilfælde betimelig at meddele Hovedbogholderkontoret de til Kontrol med Stationernes Oppebørsler
fornødne Fortegnelser m. v. De saaledes oppebaarne Beløb
indsendes altid ' af Stationerne til vedkommende Kassekontor
under særlig Forklaring.

Nr. 300.

(C 536).
For saa vidt tjenstlige Forsendelser af Penge eller Pengeværdier afgives til Befordring med Togene udenfor Penge·
taskerne eller Pengekasserne, skal den paagældende Forsen·
delse indlægges enten i en forseglet Pengepose eller i en
Pengekonvolut med 2 Laksegl og Forsendelsen forsynes med
en tydelig Værdiangivelse.

Nr. 301.

F orsende Ise
af Penge
udenfor
Pengetask.
elI. Pe ngek.

(C 537).
For tjenstlige Forsendelser af Penge eller Væ rdisager Kvilt. for
bør altid tages Kvittering ved deres Aflevering fra en ansat tjenstlige F orse ndelser af
til en anden ansat, da den, som undlader at tage saadan Pen ge og
Kvittering, derved udsætter sig for at maatte tilsvare F orsen- Væ rd!<ager
m. m.
delsens V æ rdi i Tilfælde af dens Bortkomst.
Forlanges Kvittering for vigtigere Skrivelser, der afleveres til Stationerne til videre Besørgelse med Togene, skal
saaclan Kvittering gives, og kunne Stationerne da sikre sig
imod videre Ansvar ved at tage Kvittering af T ogførerne ved
Afleveringen til disse .
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(C 539).

Udfærdig. og
Regninger til Statsbanedriften bør udfærdiges af den,
lnds. af
Reg- h vemegnmgs
R
.
b e Iø b et tI'Ik ommer. K un un d tage Isesvis , naar
ninger
til Statsbanedriften. vedkommende er en Almuesmand , der slet ikke eller kun
med Vanskelighed kan skrive, maa Regningen udfærdiges af
en Embedsmand eller Funktionær under Driften.
Naar en udfærdiget Regning maa omskrives (enten fordi
den skal deles eller af andre Grunde), bør denne Omskrivning
foretages af Regningsudstederen selv: Der er intet til Hinder
for, at Omskrivningen foretages paa Statsbanernes Blanketter,
der leveres den paagældende.
Skulde det undtagelsesvis være nødvendigt, at en af
Banernes Funktionærer selv foretager Omskrivningen, bør den
originale Regning dog ved Indsendelsen til Revision og Anv isning altid vedlægges den omskrevne. Originalen forsynes
ikke med Attestation, men med Paategning: »Omskreven;
gælder ikke som Regning« "
Er den originale Regning af en Bane-Funktionær delt i
flere omskrevne Regninger, skal Originalen vedlægges en af
disse. Ej heller i dette Tilfælde forsynes Originalen med
Attestation, men den maa paategnes: »Omskreven og delt i
.... Regninger, lydende paa henholdsvis ...... .Kr. (Konto,. .... ),
. . Kr. (Konto .. ) o. s. v.c
'
Regninger, der indgives til Stationerne, skulle, selvfølgelig forudsat at deres Beskaffenhed ikke kræver en uopholdelig Indsendelse, indsendes samlede for hver Uge ved
Udgangen af denne. I Overensstemmelse hermed bør Statio- .
nerne foranledige, at Regninger for Leverancer og Arbejder
erhverves snarest muligt efter endt Præstation.
Regninger over anskaffede Genstande, der skulle optages
i Material- eller Inventarrapporterne, skulle forsynes med An·
givelse af de Benævnelser , under hvilke de anskaffede Genstande ville blive opførte i Rapporterne.

Udbetaling af Nr. 303. (C 540).
Lønninger til
Lønninger maa under ingen OmstændiO'heder udbetales
rette vedb
kommende. mod Kvittering af andre end dem , paa hvis Navne Lønningerne ere anviste, eller dem, som ved behørig Fuldmagt godt-

gøre at være bemyndigede til at kvittere paa rette vedkommendes Vegne, i hvilket sidste Tilfælde Fuldmagten vedhæftes
Lønningslisten.
Det er forbudt Baneformænd at tage Fuldmagt fra faste
eller Ekstraarbejdere ved de dem underlagte Kolonner til at
hæve de til Arbejderne anviste Lønningsbeløb.
Lønningslister for samtlige Afdelinger skulle, saavidt de
ikke udbetales v. ed Kassekontoret i København, henholdsvis
Aarhus, foruden med Modtagernes K vitteringer tillige forsynes med følgende Paategning af den, der har (oretaget Udbetalingen:
»Udbetalt rette vedkommende ved
(Underskrift.) «

Nr. 30". (C 543).
Enhver Rekvisition paa Penge, Kvittering for Modtagelse Underskr: 'paa
.
.
Forvaltnmgsaf samme, AttestatIon af Regnmger, som overhovedet enhver eller SektionsEkspedition , der kan medføre Pengeansvar , bør underskriveschefers Ekspe·
' S ek tlOnsc
.
h ef se lv, h en - ditioner,
a f ve dk ommen d e F orva lt11lngse ll er
medførerder
h oldsvis af de Embedsmænd, der maatte være konstituerede Pengeansvar.
som Forvaltnings- eller Sektionschefer .
Fra denne Regel maa kun afviges, naar det i paatrængende Tilfælde bliver nødvendigt, at Ekspeditioner af ovennævnte Art udfærdiges under Chefernes Fraværelse. Af Hensyn
til saadanne Tilfælde kunne Forvaltningscheferne bemyndige
deres Kontorchefer, Maskininspektørerne deres Regnskabsførere,
Baneingeniørerne deres Kontorister til .aLunderskrive paa deres
Vegne , men Underskriften skal da affattes saaledes, at den
giver Oplysning om vedkommendes Forfald,altsaa saaledes :
»U nder (Maskinchefens) Forfald (Fraværelse paa Rejser,
Sygdom)
efter Bemyndigelse«
N. N.

Nr. 300.

(C 54.4).
N aar der afsluttes Kontrakter eller Overenskomster om OverenskomLeverancer, Udførelse af Arbejder o . des!. med flere Leveran· ster m. Leve.
.
. randører og
dører eller Entreprenører, vIl det væ re at Iagttage, at der I E ntrepr~nø rer.
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vedkommende Kontrakr navngives en enkelt Mand eller et
enkelt Firma, der befuldmægtiges til paa samtlige Kontrahenters Vegne at modtage og kvittere for de Betalinger, som
ifølge Kontrakten skulle erlægges. Det vil derhos være at
paase, at den paagældendes Adresse nøjagtig angives paa de
til Anvisning indsendte Regninger.

Kontering af
Tryksager og
Protokoller.

Nr. 306.

(C 549).
Paa Budgettets Konto for »Billetter, Trykaager og Pro~
tokoller« maa ikke føres Udgifter til Tryksager og Protokoller,
e1er udelukkende anskaffes til Brug i de forskellige Kontorer.
Saadanne Udgifter skulle afholdes af den paagældende Konto
for Kontorudgifter.
, Alle Tryksager og Protokoller, som skulle anskaffes til
Brug udenfor Kontorerne, skulle bestilles gennem Billet- og
,Blanketforvaltningen. Rekvisitionerne desangaaende stiles til
Revisionen . Undtaget fra denne Regel er det egentlige Bogtryk (Ordresamling . Tarifer, Kør,e planer, Driftsberetning og
deslige). dog skulle Regningerne over slige Tryksager, efter
rtt være attesterede af vedkommende. tilstilles den nævnte
Forvaltning til Notering. for at den kan blive sat ' i Stand til
at aflægge et fuldstændigt Regnskab over Udgifterne paa den
almindelige Konto for Tryksager m. v. Revisionen, vil paase,
at ingen Regning vedkommende denne Konto passerer til
Anvisning eller Godskrift, forinden den er noteret i Billet- og
Blanketforvaltningen.

Bestemmel,er ~r.
vedrørend e
Maskinafdel ingens Regnskabsvæsen.

•

307. Med Hensyn til Maskinafdelingens Regn5kabsvæsen O'ælcle følgende Bestemmelser.
b
. .
,
Maskmchefen mdberetter ved Slutnmgen af hver Maaned
til Generaldirektøren, hvilke Beløb Bestridelsen af Maskinafdelingens Pengeudgifter i den følgende Maaned vil udkræve,
under særlig Angivelse af, hvormeget der ønskes til Raadighed
til Anvisning respektive paa Hovedkassen i København og
paa Filialkassen i Aarhus.

-

I
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For saa vidt Attestation paa Regnskabsbilag'ene ikke
skal meddeles af Maskinchefen selv ifølge derom af harn,
eventuelt af Generaldirektøren. givne Regler, skulle Bilagene
forsynes med Attest enten af den paagældende Maskininspektør
eller Maskiningeniør eller af Regnskabsførerne i Aarhus eller
København og fremsendes af dem til Maskinchefen,
Maskiningeniøren og Maskininspektørerne i Jylland ~ndsende dog ikke
Bilagene direkte til Maskinchefen men gennem Regnskabs ,
føreren i Aarhus. Maskinchefen indsender de modtagne Bilag
til Revisionen med Anvisningsbegæring.
Lønnings- og lignende Lister, der kræve hurtig U dbetaling, udbetales i Jylland og Fyn uden forudgaaende Revision, Regnskabsføreren i Aarhus giver Listerne for Distrikterne
i Jylland Paategning om, at Listerne ere i Overensstemmelse
med de fra , vedkommende Maskininspektør modtagne Bilag
(Arbejdsbøger) og indsender dem direkte til Filialkassen i
Aarhus forsynede med Begæring om Udbetaling. Ligeledes,
indsender Maskininspektøren i Nyborg de ham vedkommende
Lister direkte til Filialkassen i Aarhus. Efter sket Udbetaling
tilbageleveres Listerne af Kassererne til nævnte Embedsmænd ,
der derfra indsende dem til Maskinchefen som ovenfor anført
Indtil videre udfærdiges de foreskrevne maanedlige og
aarlige Budget· og Lagerregnskaber , saaledes at der aflægges
særskilte Regnskaber af Regnskabsføreren i København for
V ærkstederne og Distriktet paa Sj ælland, af Maskininspektøren
i Nyborg for Værkstedet sammesteds og Distriktet paa Fy n
og af Regnskabsføreren i Aarhus for samtlige Værkstedet· og
Distriktet i Jylland. Maskinchefen aflægger det samlede Regnskab, der for hele Maskinafdelingen udviser for hver enkelt
Regnskabskont~ det forbrugte Beløb,
Alle Udgifter. der
skulle udbetales i Jylland og Fyn, anvises paa Filialkassen i
Aarhus, alle andre Udgifter paa Hovedkassen i København .
Anvisninger paa Hovedkassen i København holdes sondrede
fra Anvisninger paa Filialkassen i Aarhus , Det maa iagttage~ ,
at Udgifter vedrørende de forskellige Regnskabsomraader ik ke
sammenblandes i de til Anvisning fremkommende enkelte
Udgiftsbilag eller Regningsfortegnelser, og disse skulle tydeli g
paategnes en Angivelse af det Regnskabsomraade, som de
vedrøre .

-
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Udgifter til Nr. 308. Udgifter til Damppumpers og Vindmotorers PasD:~p~~~~er ning og Vedligeholdelse afholdes af Maskinafdelingen.
motorer.

j

Fuldmagt Nr. 309. Da det ofte hænder, at der fremkommer Fuldtil at hæve magter, elter
r.
h VI'lk e d er gives
.
V e dk ommendes Hustru, Datter
.
Pengebeløb.
eller lignende, Fuldmagt til at hæve Penge, uden at den Befuldmægtigedes Navn er anført, meddeles herved, at Navnet
udtrykkeligt maa anføres.

XI.
Arbejder for Nr. 310. (C 457). Der skal altid beregnes Fragt efter de
Fremmede
c
T ransporter , som vedrøre enten
eller for paagæ Id en d e T a k ster lor
Finanslovs- Arbejder og Præstationer for Fremmede eller Arbejder, hvortil
bevillinger. Bevilling er given paa Finanslov 'eller Tillægsbevillinger.

Andre Bestemmelser.

Nr. 311. Da de til Lokomotivpersonalet udleverede Lomme- Personalets

l

I

ure let beskadiges, naar de komme i Nærheden af en arbejdende Dynamomaskine ,idet visse Dele af Uret derved magnetiseres, hvad der atter bevirker, at U ret gaar i Staa eller
kommer til at gaa for langsomt, og da Reparationen af saaledes beskadigede Ure er forholdsvis kostbar, advares Personalet herved imod at nærme sig en arbejdende Dynamo·
maskine, naar de have Tjensture hos sig, og vil Reparationen
af saaledes beskadigede Ure fremtidigt være at betale af den
Funktionær, til hvem det paagældende Ur er udleveret.

Ure ,

Nr. 312. Kostene ere vævede af Kobbertraad og paa begge Anvisning

Sider forsynede med Rør af blødt Metal. De anbringes Saa'K~~h~~~~m~u_
ledes i Kosteholderne , at de fremspringende Rørender vende tatorkoste.
opad, og Kostens nederste Ende berører Kommutatoren med
et let Tryk. Naar Stillingen er den rette, viser der sig ingen
Gnister fra Kostene, ligesom der ingen Summen høres fra
disse. Kan Gnistdannelsen ikke ganske undgaas paa Grund
af Fejl i Maskinen, trækkes Rørene i Kostene ca. 2 mim tilbage
fra Kommutatoren, saa at de aldrig komme til at berøre denne.
Naar Maskinen sættes i Gang, holdes en ren Lærreds
Klud, der er dyppet i "Kommutatorfedt, 'et Øjeblik paa Kom mutatoren, saa at denne overtrækkes med et fint Lag Fedt.
Mindst 2 Gange om Ugen renses Kommutatoren og Kostene
med Benzin , For Kostenes Vedkommende sker dette ved at
stille dem lodret i et Glas, hvori der er saa meget Benzin, at
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dette naar ca. 20 In IOl op over Kosteenden , og lade dem hensla a saaledes i et Par Timer til alt Fedtet er opløst. Forinden
Kostene atter bruges, maa de tørres fuldstændigt, da der
ellers vil g aa Ild i Benzinen. Tilstoppes Rørene i Kostene,
er de tte Teg n paa, at K ommutatoren er uren, og den maa da
afgn ides saa læ nge med Ben zin , til der ikke længere samles
S mud s i Rørene.
Kostene maa ikke tøjes eller trykke!:. B e s k a d i g e d e
K os t e samt Resterne af opslidte Koste sendes tilb age til Ma g asinet, da de ombyttes med hele Koste af
Fabri kanten.
Ved hver D y nam omaskine skal findes et Sæ t Reservekoste.

Nr. 313. (C 402).
Leje af
I Aarhus Maskinværksted henstaar der en IO Tons
en l Aarhus
henstaaende K ørekran , der kan stilles til Raadighed for A fsendere eller
I O Tons
Kørekran. Mod tagere af svæ rt Gods ved dettes Paa- og A~æsning paa
a lle jydskfynske Stationer. For Kranens Benyttelse vil blive
forl angt en Lejeafgift, beregnet tillS Kroner for den: rste
Dag og IO Kroner for hver af de følgende Dage, i hvilke
Kra nen paa Grund af dens Brug er borte fra Værkstedet,
hvo rhos der for dens Befordring fra Aarhus til vedkommende
S tation bliver at erlægge Fragt som for Lokomotiver, Tendere
og des!. paa egne Hjul. Denne Fragt erlægges baade ved
H en- og Tilbagesendeisen.
Om

Kørekran i Nr. 314. (C 206, Uddrag).
København.
ro Tons Kørekran Nr. 2 er stationeret i København, hvor
den kan stilles til Stationens Disposition paa de Tider, da
Maskinafdelingen ikke benytter den.

saa Tilfæ lde drages Omsorg for Godsets Afhentning paa Be·
stemmeisesstationen, og med Hensyn ti l Underretning om dets
Ankomst indtræder der ikke nogen Forandring i de paa de
forskellige Stationer hidtil fulgte Regler for Anmeldelse af
Deklarationsgods til Maskin afdelingen. Der maa saaledes af
Afsenderen sendes telegrafisk Meddelelse til Modtageren o m
Afsendelsen af saadant Gods, for at det kan blive afhentet og
udtaget uden F orsinkelse.

(I) 64).
Efter at Opmærksomheden er bleven henledet paa, at Ud ryddelse
de for Landbruget skadelige Berbe risbuske, der befordre U d· ~U~ke:bl~~~
bredeIse af Rust i Kornmarkerne , ofte dyrkes i Stationshaver Banens Grund.
og andre Plantn inger , paalæ gges det herved Brugerne af
Tjenestehaver og: andre ansatte, der dyrke Banen tilhørende
Arealer, samt Banesektionerne, for saa vidt angaar Banens
Plantningsanlæg, og Plantøren, for saa vidt angaar Plante·
skolern e , at bortrydde denne Slags Buske, hver paa sit Om_
raade.
Plantning af Berberis p aa Banens Grund forbydes derh os.
Nr. 316.

Nr. 31? Generaldirektoratet har tilladt, at Funktionærer Tilladelse
ved Statsbanedriften, der maatte væ re Medlemmer af »Nordisk lil al bære
"Nordisk
independent Order of Good ·Templars «, bære Ordenens officio ind epe nde nt
elle Emblem (et forsølvet Maltheserkors med Bocrstavern eOrd,er uf Good
.
.
.
. "
1 emplars«
»N. r. O. G. T .« 1 ophøjet Tryk) synltgt paa U11lformen.
Emble m paa
Uniformen.

~--

Befo rdring Nr. 315. Mind re Forsendelser til Brug for Driften kunne
af Genstande
.
til Brug for ekspederes frag tfnt under de for Il- og Ekspresgods foreDriften . skrevne Former, for saa vidt det er paatrængende nødvendigt,
a t de befordres med fremskyndet Hurtighed. Der maa dog i
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Fortegnelse
over

de i næ rværende Samling optagne Ordrer af de ældre
Serier I og II med Angivelse af den Ordre Samlingen,
i hvilken de ere indeholdte.
I

Optaget i

Optaget i

Optaget i
GI. Nr.

GI. Nr.

Ordre Nr.

GI. Nr.

Ordre Nr.

Ordre Nr.

I

I 2
3
4
5
8
9
13
14

IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3°
31
32
33

34
35

I

4
3°7
5
6
IO

12
22
26
27
29
3°
31
30, 31
32
35
38
4°
42
43

I
i

44

45
46
47
48
49

SI

I
!

I

56
57
59

I

I 36
37
39
4°
42
43
44
45
49
5°
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

I
II

I

62
61
63
64
65
66
67
68
95
73
76
77
79
83
84
85
86
87
88
99
92
93
94
96
97
98
[°3
104

Ior

II I 7°

I
I

I

I

I

71
72
73
74
75
76
77
78.
79
80
81
82
84
85
86
87
88
9°
91
92
93
94
95
96
99
100
102
1°3·

33
1°9
III

2°9
I13
122
13 2

12 5
12 7
128
12 9
13°
133

137
134
138
143
283
144
145
146
148
15°
151
.15 2
163
164
20r
17 6

-,-

GI. Nr.

I

I

Optaget i

Optaget i

GI. Nr.

Ordre Nr.

Ordre Nr.

I GI.

Optag et
Nr.

j

Ordre NI'.

GI. Nr.

Optaget i

GI. NI'.

Ordre Nr.

Optaget i

GI. Nr.

Or'clre Nr.

Optaget i
Ordre Nr.

I
I 1°4

IOS
107
108
109
IlO
III

II2
II3
II4
II5
II6
II8
II9
120
121
126
12 7
128
13 1
1"2
.)

.

I""
),)

1.34
135
137
139
14°
14 2
143
144
14 6
147
148
15 2
153
154'.
157
15 8
159
162
163

l'

177
17 8
179
19 2
180
182
181
183
184
186
185
188
189

I

I 164
165
166
16 7
168
169
17°
17 1
17 2
173
174
175
17 6

294
295
296
297
298
299
"0O
,)
30r
"02
cl
3°3
3°4
3°5
3°6

2
3
6
7
IO

221
24 2
222

195
193
196

153
170
200
208
212
21 3
21 5
21 9
218
245
228
229
2:30
23 1

25°
25 1
253
255
284
27 8
27 1
27 2
283
29 1
29 2

II 69
74
I
77
78
II
79
80
'Ii
82
,

li

"

I

I

I

II

!I

II
II

II

i
I,

223

224
225
226
3 14
28 5
25 8
25 2

II

12 •
13
21
28
34
38
39
4°
49
SI
52
53
55
57
58
60
63
65
66
' 68

202

288
3464
3
7
8
227
21 4
' 220
196
280
262
283
159

,

I

I

II
I'
:1

I

9°
94
95
99
100
101
102
1°3
J05
1°7
108
1°9
IlO
II2
113

14
41
147
216
168
168
263
121
89

II 15 1
153
154
155
15 6
159
162
164
168

C)O

17°
17 2
173
17 8
179
181
182
184
18 5
187
19°
19 1
194
195
19 6
199
202
2°4
2°5
208
210
2I!
212
21 4
2J5
216
217
218
21 9
220
221
224

91
61
279
2°4
141
81
24°
76,

n

24
80
13 1
23

lI6
u8
1I9
120
12 [
12 7
1"0
.)
13 2

' 96, 97
168
17 2
160
82
259
31 3

133

3 IO

134
135
13 6
141
143
146
147
148
14-9
IS°

97
27
69
277
196
23 2
17

2°3

173

183
315

3°8
73
58
102
174
64
9
18 7
27 6
259
97
29
7
68
175
II2
IO",)
208
19 1
312
275
16
3°
29°
II9
24 6
.lI!
247
120
233
246
24 6
IS
19
21
J06
18 7
II4
274
234
17 1

II 225
il
226
227
!I
229
23 1
23 2
233
23 6
237
239
24°
24 2
243
244
249

II
'I
'" I

'I
I
,I

II

I
I
l,

25°
25 2
254
257
25 8
259
264
266
26 7
270
27 1
27 2
276

277
278
279
281
282
284
28 5
286
289
292
293
294
298

25 6
18
19
239
183
26 5
21 9
217
121
168
3°9
241
28
37
31
H)I

217
163
2°5
196
18 7, 19°
18 7, 19°
102
239
J54
II, 18 7
36
I'
72
I
92
1°3

248
19 8
199
212
239
153
273
27°
181
168
24 6

II 299
300
3°1
3°3
3°4
3°5
3°6
3°7
3°9
3I I
312

26 7
24 2
14°
21 9
335
2TI
269
268
235
1°3

246
II6
313
2
315
162
318
89
321
200
323 I
199
324
199
325
161
327
210
328
246
33 2
100
334,
33 6 7, IO, 18 7
73
339
168
34°
197, 19°
34 1
249
34 2
289
344
348
7°
7I
35°
246
35 2
253
353
16 7
354
52
355
II8
360
149
37°
266
373
126
374
12 4
37 6
179
37 8
235
379

·
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GI. Nr.

Optaget i

Optaget i

_Optaget i

GI. Nr.

Ordre Nr.

GI. Nr.

Ordre Nr.

Ordre Nr.

I

II 380
38I
382
385
390
39 2
393
395
396
399
4°°
4°1
4°2
4°3

1\

II 4°4
4c 5
406
4° 7
4°9
410
41I
414
416
417
420
421
422

53
54
168
23 8
264
168
169
10 7
74
249
187
25
206
l

il

1~

,)

286
260
261
316
18 7
1I0
243
194
23 6
254
245
16 5

I

II 425
426
427
428
429
43°
I
43 1
43 2
433
434
435
I
43 6
438
I
,

II

157
25 6
14 2.
78
158
257
108
28 7
1I5
207
199
187
18 7

/

