




HH SIt-lf,0M IlaNllAMlUUI
lII UO UKll

Amall l'rbanl' n.

Instruks

•

Els)ll<lilloo II rw"r og Gods,

Regnsllbslnæudst pil SUtloner"

m. m.

.....~...~"'-_.- --,.



(

\.

A. BiIletekspedition.
§ 1. Billetsalg.

Billeludsalget aabnes Ih Time før hvert Togs Afgang .
Forinden Salget begynder, mas det iagttages, at Billet
stempelmaskinen er rigtig stillet. Billetterne stemples paa
Forsiden { den modsatte Ende af den. hvor Billettens NT.
er anbragt, ved Stemplmgen forsynes de med Dags-, Maa
neds- og Aarsstempel samt Tog Nr. Paa Søn- og Hellig
dage i Sommersaisenen stemples dog Ikke med Tog Nr.
Ved Salget til 2 Tog, der krydse paa en Station, stemples

Billetterne med del laveste Tog Nr. Til Stationer, ved
hvilke del pasgældende Tog ikke standser, rnaa ikke sætges

Billetter, medmindre den rejsende er i Besiddelse at en

Billet fra en saadan Station ti I en længere bortllggende,

hvor Toget standser. Skulde der ved en Fejltagelse være
solgt Billetter til Stationer, hvor de! pasgældende Tog ikke

standser, gives der den rejsende Valget imellem at afbryde

Rejsen paa den nærmest foranliggende Station og derfra

fortsætte den med første Tog, eller at fortsætte til den

nærmest paa den anden Side Bestemmelsesstationen lig
gende Station, hvor Toget standser. I sidste Tilfælde rnaa

d.en rejsende efterbetale for den Strækning, han har rejst

uden Billet, dog uden al løse Tillægsbillet. Der er intet

til Hinder ior at løse 2 Billetter ved Udrejsen og benytte
den elle ved Hjemrejsen, naar denne sker paa samme Dag.

Tiltrædes Tilbagerejsen paa en saadan Sillet med el Tog .

som ikke standser ved Besternmelsesstationen, forholdes

som ovenfor aniørt, dog rnaa i Tilfælde al Efterbetaling

Tillægsbillet løses .
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Makulerede, falmede eller smudsige Billetter bør ikke
udleveres lil Publikum, men indsendes som fejlstemplede.

Fra og til Engvejens og Saltværksvejens Trinbræt ud

stedes ikke Bille!' Rejsende, der ønske at forlade Toget

paa disse Steder, rnaa IlJSe Billet til den næste Station eller

Trinbræt, hvortil Billet udstedes . Rejsende i Retning mod

Dragør rnaa saaledes løse Billet henholdsvis ti I Syre vej eller

Kastrup og Rejsende j modsat Retning henholdsvis til

Syrevej og Øresundsvej .

Rejsende, der slige paa Toget ved Engve], Syrevej

eller Saltværksvej maa løse Bi Ilet i Toget. Togpersonalet

er i den Anledning forsynet med Billetter saavcl lil '1~'::P,

som Ul 3~: Klasse . Rejsende fra Ellgvej og Sallværksvej

maa betale Billet fra den foregaaende Station eller Trin

bræt tll Bestemmelsesstattonen. En Rejsende Engvej

Dragør rnaa saaledes betale Billet 0resundsvej-Dragør, en

Rejsende Engvej- -Amagerbro rnaa betale Billet Syrevej

Amagerbro .

Togbil lelten bærer foru den Mg'"ngssta t iou clIS N avn
tillige Stationsnavnene fra Amagerbro ti I Dragør Og' ud ior
hver Station Billetprisen. Forlanger en Rejseude Hillet

Syrevej-Tømmerup, klippes Billetten over : McllClIIrumlllet

mellem Tømrnerup og St. Magleby. Den Del af Billctien.

paa hvilken Bestemmelsesstationens Navn er trykt, Ild leveres

til den Rejsende, medens den resterende Del opbevares lif

Togbetjenten og af denne benyttes som Regnskal)shilill.! ved

den periodiske Opgørelse . For denne lastsætles murmere

Regler af Driftsbestyreren.

§ 2. Børnebllletter.

Børn under 4 Aar belordres Irit. Børn mellem 4 og

10 Aar løse halve Billetter, for hvilke der betales Halv
delen af Prisen for voksen Billet. Beløbet afr undes opad

til Mangefold a! 5 øre. To Børn mellem 4 og 10 Aar

befordres paa en voksen Billet.

BiIlettern e overklippes efter den sorte Streg paa Bil-
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letten i en større og en mindre Del, hvoraf den større Del

udleveres den rejsende . Den mindre Del rnaa ikke sælges,

men indsendes som Bi lag til Dagsregnskabet. Til Vej

ledning for Revisionen forsynes den med en Angivelse af

det Beløb, hvormed den krediteres (Forskellen mellem den

hele og den halve Billets Pris) . Begge Halvdele af en

Billet stemples med Dato og Tog Nr.

Salg af Børnebilletler til Rejsende, der slige paa
Toget ved Engvej, Syrevej eller Saltværksve], finder Ikke

Sted, derimod kan 2 Børn befordres paa l Billet.

, § 3 . Bllletrekvlsltioner. Ettertælling.

Stationsbestyreren rnaa drage Omsorg for, at Stanenen

altid er j Besiddelse af et tilstrækkeligt Antal Billetter .

Rekvis itioner paa Billetter sendes til Driftsbestyreren

j betimelig Tid, mindst 8 Dage forinden de antages at

skulle bruges .

Billetterne tilstilles Stationerne med en Følgeseddel og

rnaa ved l,'\odtagelsen nøjagiig efterses og eftertælles.

Efter RIgtigbefindende tilbagesendes f ølgesedlen senest

2 x 21 Timer eft er Modtagelsen med Kvittertag. Hvis

der ved Eftertællmg findes overskydende Billetter eller

andre Uregelmæssigheder. saasorn Spri og I Nummer/elgen

eller desl ., maa de paagældende Billetter sendes tilbage

med fornøden Bemærkning. Naar der er givet Kvittering

for Bi lJetterne, vil der senere ikke blive taget Hensyn til

Reklamationer over manglende Numre eller desl .

§ 4. Efterbetalinger.

Efterbetalinger for Mangel af rigtig Billet (Bel. RegI.

§ 13) berigtiges paa den Station, hvortil Togføreren hen
viser den rejsende. Efterbetalingen ordnes paa den Maade,

at der udleveres til Togføreren et Antal Billetter, hvis

Værdi svarer til den Efterbetaling, som skal erlægges.

Togføreren har i den rejsendes Overværelse straks at ku
pere Billetterne. Vægrer den rejsende sig ved at efter-
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Makulerede, falmede eller smudsige Billetter bør ikke
udleveres til Publikum, men indsendes som fejlstemplede.

Fra og til Engvejens og Saltværksvejens Trinbræt ud
stedes ikke Billet. Rejsende, der ønske at forlade Toget
paa disse Steder, maa løse Billet til den næste Station eller
Trinbræt, hvortil Billet udstedes . Rejsende i Retning mod
Dragør maa saaledes løse Billet henholdsvis til Syrevej eller
Kastrup og Rejsende i modsat Retning henholdsvis til
Syrevej og Øresundsvej .

Rejsende, der stige paa Toget ved Engvej. Syrevej
eller Saltværksvej rnaa løse Billet i Toget. Togpersonalet
er i den Anledning forsynet med Billetter saavel til 2den

som til 3~~ Klasse. Rejsende fra Engvej og Saltværksvej
rnaa betale Billet fra den foregaaende Station eller Trin
bræt til Bestemmelsesstationen. En Rejsende Engvej
Dragør maa saaledes betale Billet 0resundsvej-Dragør, en
Rejsende Engvej--Amagerbro rn aa betale Billet Syrevej
Amagerbro.

Togbilletten bærer foruden Afgangssta tionens Navn
tillige Stalionsnavnene fra Amagerbro til Dragør og ud for
hver Station Billetprisen. Forlanger en Rejsende Billet
Syrevej- Tømmerup, klippes Billetten over i Mellemrummet
mellem Tømmerup og St. Magleby. Den Del af Billetten,
paa hvilken Bestemmelsesstationens Navn er trykt, udleveres
til den Rejsende, medens den resterende Del opbevares af
Togbetjenten og af denne benyttes som Regnskabsbilag ved
den periodiske Opgørelse. For denne fastsættes nærmere
Regler af Driftsbestyreren.

§ 2. Børnebilletter.

Børn under 4 Aar befordres frit. Børn mellem 4 og
10 Aar løse halve Billetter, for hvilke der betales Halv
delen af Prisen for voksen Billet. Beløbet afrundes opad
til Mangefold af 5 øre. To Børn mellem 4 og 10 Aar
befordres paa en voksen Billet.

Billetterne overklippes efter den sorte Streg paa BiI -
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letten i en ' større og en mindre Del, hvoraf den større Del
udleveres den rejsende. Den mindre Del maa ikke sælges ,
men indsendes som Bilag til Dagsregnskabet. Til Vej-.
ledning for Revisionen forsynes den med en Angivelse af
det Beløb, hvormed den krediteres (f orskellen mellem den
hele og den halve .Billets Pris). Begge Halvdele af en
Billet stemples med Dato og Tog Nr.

Salg af Børnebillette r til Rejsende, der stige paa
Toget ved Engvej, Syrevej eller Saltværksvej, linder ikke
Sted. derimod kan 2 Børn befo rdres paa l Billet.

, § 3. Billetrekvisittoner. Eftertælling .

Stationsbestyreren maa drage Omsorg for, at Stationen
altid er i Besiddelse af et tilstrækkeligt Antal Billetter.

Rekvisitioner paa Billetter sendes til Driftsbestyreren
i betimelig Tid, mindst, 8 Dage forinden de antages at
sku lle bruges.

Billetterne tilstilles Stationerne med en Følgeseddel og
maa ved Modtagelsen nøjagtig efterses og eft ertælles.
Efter Rigtigbefindende tilbagesendes Følgesedlen senest
2 >< 24 Timer efter Modtagelsen med Kvittering. Hvis
der ved Eftertælling findes overskydende Billetter eller
andre Uregelmæssigheder. saasom Spring i Nummerfølgen
eller desl., maa de pasgæl dende Billetter sendes tilbage
med fornøden Bemærkning. Naar der er givet Kvittering
for Billetterne, vil der senere ik ke blive taget Hensyn til
Reklamationer over manglende Numre eller desl.

§ 4. Efterbetalinger.

Efterbetalinger for Mangel af rigtig Billet (Bet. RegI.
§ 13) berigtiges paa den Station, hvortil Togiø reren hen
viser den rejsende. Efterbetalingen ordnes paa den Maade,
at der udleveres til Togføreren et Antal Billetter, hvis
Værdi svarer til den Efterbetaling, som skal erlægges .
Togføreren har i den rejsendes Overværelse straks at ku
pere Billetterne. Vægrer den rejsende sig ved at efter-
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betale, bør det ikke tilstedes ham at lortsætte sin Rejse.

Er den rejsende ankom men til sin Bestemmelsesstation.

kan Stationen holde sig til hans Gods . Under alle Om

stændigheder maa Stationen isaadanne Vægringsutfælde

søge at erfare den rejsendes Navn og Bolig og indberette

Sagen \il Driftsbestyreren.

§ 5. Til bagebetallog.

Tilbagebetaling for ik ke afbenyttede Billetter kan kun

ske ved Stationerne j de Tilfælde, hvor et Togs Fart af

brydes undervejs (BeL RegI. § 14). Der tilbagebetales da

et Beløb svarende til Billetprisen for den Strækn ing, hvor

Over den rejsende ikke er bleven befordret. Eksempelvis

anføres : En rejsende med Billet Amagerbro-Dragør

standses i Kastrup. Der tilbagebetales da Beløbet for en

Billet Kastrup- Dragør. Har en rejsende løst 2 Billetter

ved Udrejsen, og del Tog, hvormed Hjemrejsen ønskes

Iorelaget, indstilles, kan den ene af hans Billetter ligeledes

godtgøres ham. Skulde en Rejsende lil Trods ior, at
Toget fortsætter sin Fart, ønske at afbryde Rejsen paa en

Mellemstation, og fremsætter han Ønsket om Tilbagebe

taling, rnaa han henvises til Driftsbestyreren . Stationerne

ere i saa Tilfælde forpligtede til at forsyne Billetten med

Paategning "kun benyttet til . . . . . " Del er iøvrigt en

Hovedregel, at enhver Billet, der paa Grund ai Driftsfor

styrrelse ikke kan benyttes indenfor dens Gyldighcdstrlst,

lages gyldig iii del Iørst afgaaende Tog.

Tilbagebetalte Billetter indsendes som Bilag til J):I~S 

regnskabet.

§ 6. Indsamlede Billetter.

Indsaml ingen af Billetter, der i Almindelighed fore

tages af Togpersonalet. toregear saaledes, at Billetter indtil

Kastrup indsamles inden Toget ankommer til denne SI;I

uon, og Billetter til Stationer paa den modsatte Side ;I[

Kastrup først efter at Toget har forladt denne Statlou. Ik
Indsamlede Billetter skal afleveres til det paagældcndc Tl)g:S
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Endestation, der indsender Bmelterne usorterede den lste

j hver Maaned fil Revisionen.

B. Rejsegodsekspedition.
§ 7. Ekspedition og Beklæbning.

Ved Ekspedition ai Rejsegods benyttes den dertil beo

stemte Formular. Denne bestaar af en Stamme, der ind

sendes til Revisionen med Maanedsregnskabet, en Talon,

der overleveres Togføreren, en Garantiseddel, der mod Be

taling af Indskrivningsgebyr og eventuel Overiragt over

leveres den rejsende, og mod hvis TiJbagelevering han paa

Ankomststationen Iaar Godsel udleveret, og en Række

Numre, hvoraf et klæbes paa hvert Stykke Gods. Af
sendeisesstationens Navn skal ,istemp ies saavel Stamme og

Talon som Garantisedlen og Numrene.

Foruden med Numre beklæbes Pejsegodset med et

Stationsmærke.

Beklæbningen foretages paa den hensynsfuldeste Maade

og for Cyeler maa Personale l være særlig omhyggelig.

§ 8. Indsamling af Garantisedler.

De indsamlede Garantisedler indsendes maanedlig med

Dagsregnskabet til Revisionen.

Skulde den rejsende have tabt Garantisedlen, kan

Godset dog udleveres ham mod , at han skriftlig forpligter

sig til al holde Jernbanen skadesløs for enhver Følge af

fejlagtig Udlevering, naar han ved al være i Besiddelse af

eventuel Nøgle til Godset, ved at kende det e~ler paa

anden Maade godtgør at være Ejeren .

§ 9. Tilsyn med og Eftervejning af Rejsegods.

Det maa saavel ved Ind- som Udlæsningen paases,

at det Kvantum Rejsegods, som tør medføres paa hver

Billet, ikke overskrides, og navnlig, at der som Rejsegods
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ikke medtages saadanne Genstande, der ere udelukkede

fra Befordring som Rejsegods (se Belordr. Reglem.).

§ 10. Betali ng for Overvægt.

Ønsker en rejsende at medtage mere end 25 Kg.

Rejsegods, betales Overvægtsiragt efter Taksterne . Beløbet

herlor anføres paa Garantisedlen og Stammen i de dertil

bestemte Rubrikker.

Ønsker en rejsende at medtage Gods, som ikke kan

henregnes til egentlig Rejsegods (Handelsvarer, sansom

købmandsmæssigt pakkede Kasser, Tender og Sække, Uld

varer o. desl .), maa Overvægtsiragt beregnes al den fulde

Vægt

§ t t . Berigtigelse af Overvægt, Forhold i
Vægringstilfæl de.

Berigtigelsen sker paa den SJation (Afgangs- eller An

komststation), hvor Overvæglen bemærkes . Er det Af
gangsstationen. der affordrer den rejsende Betalingen, bør

i Vægringst ilfælde Godset ikke befordres. Modtagelses

stationen kan l samme Tilfælde tilbagebeholde Godset eller

en Del deraf.

§ t 2. Uafhentet Rejsegods.

Henstaar et Stykke Rejsegods natlordret paa en SIa

Iion over 2 Døgn, rnaa det indberettes som værende over

komplet.

C. Befordring af Frimærkepakker.
§ 13. Indlevering.

Frimærkepakker modtages til Befordring i den Tid,

Stationerne ere aabne, de besørges saa vidt muligt meu
først atgaaende Tog.

9

§ 14. Emballage. Adresse etc.

Angaaende frimærkepakkens Emballering og For

syning med Adresse etc . henvises til Bel. RegI. § 37.

Ind leveres en Pakke uden at være forsynet med del

tils trækkelige Antal frimærker, og disse ikke kan skaffes

tilveje af Afsenderen, ekspederes den som Ilgods, og der

ydes ingen Erstatn ing for de anvendte Frimærker.

§ 15. Ekspedition .

Hver Pakke forsynes med et Nummer, hvorpas AI

sendelsesstallonens Navn er stemplet, saml el Mærke med

Angivelse af Bestemmelsesstation.

De indføres derefter i Bogen over udgaaede frimærke

pakker. Modtagelsesslalionen indfører det af Afsendelses

stationen anbragte Nummer i Bog over ankomne Pakker,

hvor Adressaten kv itterer .

Hver Maaned indsender Stationerne en Fortegnelse

over befordrede Frimærkepakker.

D. Gods- og Kreaturekspedition.
§ 16. Ind- og Udleverlng.

Fra Driftsbestyreren VII hver enkelt Station blive for

synet med Opslag angaaenoe riden Ior l nd- og Udlevering

af Gods m. m.

§ L7. Afsendelse af Gods.

Er Ilgods indleveret l Time ler et Togs planmæssige

Afgang, befordres det med dette Tog.

De Tog, med hvilke fragtgods kan befordres, be

stemmes af Driftsbestyreren.

Som Regel maa almindeligt Fragtgods paa Landsta

tionerne indleveres nogle TImer, paa Bystationerne med

nogen længere Tidsfrist, forinden det paagældende Togs

Afgang. Gods i særlige Vogne rnaa som Regel være
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læsset 2, Kreaturer 1 Time forinden planmæssig Afg;lIl/.: :lf

de Tog, hvormed de ønskes befordrede.

Det paalægges de ansatte med Hensyn til Leverings

fristen at v ise Forsendere den Imødekommenhed, som er
lorenelig med Tjen estells Tarv og forsvarl ige Besørgelse;

hvor Omstændighederne lale derfor, er der intet til Hinder

[OT at befordre Gods og Kreiltllfcr med en kortere Ind

leveringsfrist end den ovenfor nævnte .

§ 18. Emballage.

Saafreu.t Godsets Elllballnl:e efter vedkommende Funk

tionærs Skøn ikke er tilstrækkelig, eller Godset indleveres

uemballerel, bringes Bestemmetserne i Be·J. RegI. § 22 i

Anvendelse, saaledes al Slationerne altid forlange Erklæring

afgivet og underskrevet af Afsenderen .

Afsendere, der til Stad tghed sende Gods af ensartet

Beskalienhed med de samme Mangler ved Indpakningen

eller uden Emballage, kan afgive en Generalerklæring herom

een Gang for alle. Forsenderen skal i S3a Tilfælde altid

gøre en Henvisning paa Fragtbrevet til denne Generaler

klæring.

Antages det, at Godset efter Emballagens Beskaffen

hed vil besk adige andel Gods, gøres deis Befordring af

hængig af, at Afsenderen underskriver en Bemærkning paa
Fragtbrevet om, at Godset kan forsendes som Vognladnings

gods efter den herfor gældende Takst.

Ved A Igørelsen af, om Stykgods er forsvarlig embal

leret, VII der være at tage Hensyn til Godsets Art og sær

lige Beskaffenhed, dets Værdi , Aarstiden og Længden .rf

Transporten osv.
Blandt Gods, der ubetinget rnaa afvises som Stykgods,

naar det indleveres uembal1eret, fremhæves Fisk , Tobak,

Salt, Kul , Korn og andet Styrtegods (derimod ikke Van-r

som Palmekager og Mursten).

AI Gods, der kun bør modtages mod Afgivelse :Il

Erklæring, nævnes : Mangelfuldt emballerede Møbler, ind-

11

syede i Lærred eller omvundne med Bastmaatter, uern

balleret Støbegods, øj og Mineralvand I aabne Kasser,

Margarine i Papæsker, Ost :uden stiv Emballage. uembal

lerede Svinekroppe, Cycler, ogsaa naar de ere indsatte l

Tremmekasser, nemballerede eller utilstrækkeligt emballerede

Barnevogne, Glasbeholdere i Kurve eller Kasser, Potte
planter I Kurve. Cigarkasser i Papir og lignende Omslag,

Dunke med Ol ie og Farvevarer og · i del hele Genstande,

hvis Emballage er en saadan, al den ikke kan beskylle

Godset for Skade under de med Jernbanekørsel uundgaae
ligt forbundne Rystelser og Stød. Ligeled es bør der Ior

langes Erklæring, naar levende Dyr indleveres som Styk
sendinger i Trækasser, Bure eller lignende Emballage..

§ 19. Mærkning.

Gods, som ikke er lersynet med tilstrækkelig tydelige

og varige Mærker, modtages kun, naar Afsenderen paa

Fragtbrevet underskriver en Erklærmg om, at Jernbanen

fritages ior ethvert Ansvar for Følge rne af den ufuld

stændige Mærkning.

Særlig bemærkes, at saltede Huder skat være mærket

paa ved bundne Træmærker. <>g at Brændemærket i Smør

fustager ikke er tilstrækkeligt.

§ 20. Godsets Behandling .

Godset skal behandles omhyggeligt og for svarligt.

Det maa navnlig iagttages :

a t flydende Varer . der ved Lækning kan lilføje andre

Varer Skade, læsses og lagres afsondrede,

a t Tønder med Sirup, Tjære, Fisk saml alle store Fustager

med flydende Varer stedse hviler paa Staverne og ikke

pas Bundstykket,

a t 0stersfustager stilles paa Enden; er det ved paaklæbet

Mærke angivet, hvilken Ende, der skal vende opad,

skal Hensyn tages hertil,
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a t Letfordærvelige Varer ikke udsættes for Regn eller Sol-

varme,
a t Smørtustager ikke trilles eller ti lsrnucses,
a t ildelugtende Varer læsses i Vogue for sig selv,

a t Æggekasser behandles særlig omlJ ygg'cli gt.

§ 21 . Fragtbreve.

Fragtbrevene udfærdiges i Overenssteuuuclsc med BeL

RegI. § 21.
Ved Indleveringen afkonfererer den modtagende funk

tionær Godset med de medfølgende Fragtbreve og elter

vejer alt Gods, der befordres efter Styktaksterne. Naar

Fragtbrevene er prøvet, forsyner han dem med sit Navn

eller Mærk e som Garanti for Angivelsernes Rigtighed .

Godset beklæbes derefter med Stationsmærker, Fragt

brevene forsynes med Datostempel, og Frag ten udregnes

og indføres i de dertil bestemte Rubrikker.

Alt Gods, som er udsat for hurtig Fordærv, eller som
ikke med Sikkerhed skønnes at kunne dække Fragten, skal

frankeres.

Ved Udstedelse af Duplikatfragtbreve (Bd. RegI. § 27)

maa følgende Bestemmelser iagttages :
Afsenderens Forlangend e om Udstedelse M Dup likat

skal være paaført Originalfragtbrevet, og det Duplikat, der

forelægges, tydelig betegnet som saadant. VedkOI1l Il rende

Funktionær skal nøje sammenholde Angivelserne i Dupli

katet og Originalfragtbrevet, og først naar han har over

bevist sig om, at de er fuldstændig overensstemmeude i

alle Punkter, maa han i Rubrikken .Dupukatstempet'' for

syne Originalfragtbrevet med Paategning , .Dupl ikat er ud

stedt". Saafremt der ikke i Originalfragtbrevet er opført

Efterkrav eller Interesse i Godsets Afleve ring, forsynes

disse Rubrikker i Duplikatet med Bemærkningen »l il tet " .

Duplikatet forsynes derefter med Datostempel .

Udstedelse af Dupllkatfragtbreve paa andet Grundlag

end det originale Fragtbrev er forbudt.
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§ 22 . Ekspeditionsformen.

Bogføring af udgaaede Fragtbreve.

Udgaaede Fragtbreve indføres i Hæftet for udgaaende
Forsendelser .

Fragtbrevene nummereres for hver Modtagelsesstation

især, maanedsvis og fortløbende fra Nr. l uden Hensyn til
Farven.

Hæftet indrettes saa økonomisk som muligt for I

Maaned ad Gangen. Det folieres, og Stationerne indføres

i Stationsorden fra Amagerbro . Der gives hver Station
Plads efter indvunden Erfaring.

Frankofragterne skal straks ved Modtagelsen indføres
i Fragtbrevene og noteres paa Kuponen med Vedtegning

"fr" samt noteres i Frankojournalen under et Løbe-Nr .,
der paaføres Fragtbrevet i Notarubrikken til venstre for

Ordet n Nota" og noteres i Godshæfte t i den' dertil ind
rettede Rubrik.

følgesedler over Efterkrav udskrives efter Fragtbrevet.

l Efterkravsbibogen indføres Beløbet efter Følgesedlen ,

hvori mod indførs len i Godshæftet skal foregaa efter Fragt

brevet. Eft erkravsnummeret paaføres Fragtbrevet til højre

for Ordet "Efterkrav" i Fragtbrevets Notarubrik og noteres

i Godshæftet i den dertil afsatte Rubrik. Etter at Fragt
brevet er indført i Godshæftet, noteres Fragtb revets Nr. i

Efterkravs-Følgesedlen.

fragtbrevene, der indleveres og stemples den sidste

Dag i en Maaned, men først komme til Afsendelse i næste

Maaned, skal bogføres for den forløbne Maaned.

Ved Nummereringen af Fragtbrevene bruges Kaut
chuksternple r med Stationsnavn og Fragtbrev NT. Disse

Stempler trykkes paa Fragtbrevenes øverste Hjørne til ven

stre umiddelbart ovenfor Amagerbanens Stempel, men

fragtbrevets Nr. maa ikke paaføres, forinden Indførsel i

Godshæftet har lundet Sted.

Alle Notater i Fragtbrevene skal være tydelige og
skrevne med Blæk. Vægten skal, naar Vægtrubrikken ud-
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fyldes af Stationen, føres særskilt for hver Varesort, og
det skal udtrykkeligt tilføjes, hvilken Tarifsats der an
vendes.

Naar det er forbundet med Vanskelighed for Pakhus
elier Pladspersonalet at foretage Ti lførslerne om Vægt m. v.
i Fragtbrevet med Blæk, skal den, der ekspederer For
sendelsen, tilføre Angivelserne med Blæk ved de foretagne
Blyantsangivelser, altsaa ovenfor eller under disse, saaledes
at det tydeligt kan ses, hvorledes Blyantsangivelserne lyde.

For saa vidt de under ..n" nedenfor omhandlede Paa
tegninger ikke skal tilføres Fragtbrevet af Afsenderen selv,
skal de tilføjes af Afsendelsesstationen i Fragtbrevets Nota
rubrik paa den aabne Plads forneden.

Ved Notering i Hæfterne maa særligt iagttages:

a. Beløb for Interesse i Levering noteres i Anmærknings
rubrikken .

b. Naar Duplikatfragtbrev er udstedt, gøres Bemærkning
derom i Anmærkningssubrikken .

c. Naar Gods paa samme Fragtbrev er opført med for
skellige Mærker og Numre, skal disse nævnes, og Be

tegnelsen " Diverse" maa ikke anvendes.
d . Indholdsangivelsen skal føres i nøje Overensstemmelse

med Fragtbrevets.
e. For lange Genstande skal den største Længde an føres.
f. Ved brugt Emballage paa hvidt Fragtbrev skal L~nl

ballagen angives som brugt.
g. Flyttegods, TeItgods m. v. betegnes udtrykkeligt som

saadant, og ved Stykforsendelser skal del, for san vidt
Forsendelsen kun bestaar af brugte Genstande, udtryk

keligt nævnes, at Godset er brugt.
h. Maskingods, Maskiner · o. l. betegnes saaledes , ,Il tid

straks ses, om Sendingen bestaar af Agerdyrknings
maskiner eller andre Maskiner. Sammenpakkede Dele
af Agerdyrkningsmaskiner betegnes særskilt .

i. Vægten for brugt Emballage føres LInder Rubrikken
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"Brugt EmbaI1age", selvom Fragten efter Takst 2
bliver den samme som efter Emballage-Taksten.

k. Naar Vægten ved Fragtregn ingen forhøjes med 500/0,
anbringes en Streg under Vægten

1. Naar Gods ekspederes efter Ekspresgodstaksten, skal
der tilføjes "E" i Rubrikken "Indhold".

m. For Køretøjer paa egne Hjul anføres henholdsvis "An
tal Tons" og "Antal Aksler ".

n. Oplysninger, som er nødvendige til Bedømmelse af

Frag tregningens Rigtighed, f. Eks. : "forlangt afsendt
med Persontog" , "Køretøjet forlangt sendt i lukket
Vogn u og lign., skal tilføjes i Godshæftets Anmærk
ningsrubrik. Naae Præmie ikke beregnes af Efterkrav,
skal der gives Oplysning om Grunden dertil.

o. Naar Gods efter Afsenderens Forlangende videreeks
pederes elier tHbageekspederes, og de paa Sendingen
hvilende Omkostninger (Efterkrav, Fragt, Oplagspenge
m. v.} tages som Efterkrav, skal Stationerne i Gods
heftets Anmærkningsrubrik henvise til det oprindelige

Fragtbre vs Nr. og Dato og desuden specificere, hvor-
o ledes Efterkravsbeløbet fremkommer.

p. Følgende Forkortelser bruges:

1. for de almindeligste Indpakningsbetegnelser :

Anker Ank.

Balje = Blj .
Balie Bil.
Bundter ~ Bt.
Bøtter Bø.
Fad Fd.
Flaske FI.
Fustage Fst,

Kasse '- Ks,

Kollo '--' K1.
Kuffert Kf.

Kurv Kv.
Otting Ott.
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Belastningssedler .

Told - og andre rede Udlæg fra Stationernes Side til
føres Fragtbrevene med fornøden Forklaring og trækkes

som Efterkrav i en Belastningssedde!. . I Godshæfteme hen

vises til det paagældende Fragtbrev.

Belastningssed ler anvendes ogsaa ved forandrede Dis

positioner med Efterkravsbeløb, Stationsmellemværende etc.

De nummereres og bogføres i Rækkefølge med Fragt

brevene.

Ved Nummereringsstemplet anføres Dato for Omeks

peditionen, og denne Dato er bestemmende med Hensyn
til Bogføringen.

Pautegninger og Beklæbninger m. 'U-. paa Fragtbrevene.

Forlangende om Vejning paa en Mellemstation eller

paa Bestemmelsesstationen paatøres Fragtbrevets øverste

Kant til højre for Nu mmereringsstemplet.

Fragtbreve over letfordærvelige Varer forsynes med

Stempel " Letf ordærvel ige Varer" under Indholdsangivelsen .

Mærkerne" Toldgods" og " Interesse i Aflevering" paa
klæbes Fragtbrevet langs dettes venstre Kant

Ekspeditionspopiremes Medgivelse.

De Ekspeditionspapirer, der høre til samme Sending

(Fragtbrev, Efterkravs-Følgeseddel, Frankaturnota, Belast

ningsseddel m. v.), skal sammenhæftes i øverste H jørne til
venstre og altid ledsage vedkommende Forsendelse samt

medgives del Tog, hvormed Forsendelsen befordres. Naar

Gods efter Afsenderens Disposition enten videresendes eller

sendes tilbage til den oprindelige Afgangsstation , skal det

oprindelige Fragtbrev vedhæftes det nye Fragtbrev.

Det er forbudt Stationerne at aflevere til Togene Gods

af hvilken som helst Beskaffenhed, der ikke ledsages af de

forskriftsmæssige Papirer.

Ekspeditionspap irernes Aflevering til Togpersonalet fore

gaar efter følgende Regler:

Pk.

Sp.

Stk.

Sko
.- Td.

Omekspedition af Gods med oprindeligt Fragtbrev .

Naar Gods ankommer eller modtages til Videreeks

pedition, og det oprindelige Fragtbrev følger Godset l il

Bestemmelsesstationen, skal Omekspeditionsstationen iFragt

brevet slaa sit Nummereringsstempel paa det foreskrevne

Sted og notere "E. K." ved det Beløb, der skal bogføres

som "Efterkrav" baade paa Omekspeditions- og Bestem

melsesstationen.

Bogføring af indgaaede Fragtbreve.

Modtagelsesstationerne indfører straks efter Modtagelsell

de indga aede Fragtbreve stationsvis i det dertil bestemte

Maanedshefte samt i Pakhusjournalen, der tillige tjener som

Kassebibog for henviste Fragtbeløb. Ved Indførslen i GOlfs

hæftet og i Pakhusjournalen maa de forskellige Milaneder

ikke sammenblandes, Gods, der indgaar efter Maanedens

Slutning, indføres for den Maaned, Fragtbrevet er stemplet.

[øvrigt indrettes Hæftet for indg åaende Forsendelser paa

samme Maade som foran foreskrevet for udgaaet Gods

hæfte.

Pakke

Spand

Stykke =I

Sæk

Tønde

2. for Biindtægter :

Havnebanefragt (Hf.)

Mærkning (Mk.)

Udfyldning af Fragtbreve (Fb.)

Desinfektion (Des) af Vogne, hvori Lig have været

befordrede (opkræves altid af Afgangsstationen).
Vejning (Vj .)

Fragtbreve, Godshæfter og andre Regnskabspapirer

nævnes Amagerbanens Vogne kun med Nr. Ved fremmede

Vogne nævnes tillige Ejendomsmærke.
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Er Afgangsstationen Togets Udgangsstation. lægges

f ragtbrevene over det under 2, 3 og 4 nævnte Gods i

røde Omslag; Fragtbrevene over det under 5 nævnte Gods

i graa Omslag.

Naar der kun er et Fragtbrev til een Vogn , skal dette

dog ikke lægges i Omslag.

Omslaget lægges saaledes om fragtbrevene, at den

med Tekst forsynede Del af Omslaget komm er ti l at li gge

ovenpaa Fragtbrevene med Tekstens Linier i samme Ret

ning som fragtbrevenes Tekst, medens den frie Ende af

den under Fragtbrevene liggende De! af Omslaget stikkes

ind fra venstre til højre mellem Omslagets anden Ende og

det øverste Fragtbrev. Der dannes kun et Omslag for

hver Vogn , og Fragtbrevene indlægges i Stationsorden.

saaledes ilt Fragtbrevene til den Bestemmel sesstation, som

ligger nærmest ved Afgan gsstati onen, lægges øverst. Læs

ses der Gods af Arterne 2, 3 eller 4 sammen med 5 Gods

i een Vogn, gøres der herom Bemærkning paa Omslaget.

Inden Fragtbrevene lægges i Omslagene, skal det

yderste Fragtbrev til hver Station, hvortil der sendes Gods

i Vognen, være passkrevet Vognnummer samt tillige det

samlede Stykketal i den under Rubrikken Presenning Nr.

værende blanke Firkant. Det angives kun med et Tal .

Selvom Udgangsstationen intet Gods har t il en eller flere

Samlevogne i Toget, herunder Bagage-Vogne, som skal

bruges til Stykgodsbetordring under Vej s, dannes der al·

ligeveIOmslag til disse Vogne.

Af Omslagets Tekst skal det fremgaa, om V ognen

udelukkende er læsset til en bestemt Station , eller om den

er bestemt til Ind- og Ud læsning under Vejs, i hvilket

sidste Tilfælde det skal nævnes, paa hvilken første Station

Vognen skal udsættes.

Alle andre Fragtbreve, altsaa Fragtbrevene l og 6-10,
lægges efter Sorteringen og efter at være forsynede med

Vogn Nr. i Stationsorden uden Omslag.

Er Afgangsstationen en Mellemstation, dannes der kun

Til

Omslag,

se dog

nedenfor.

8.
9.

10.

Paa Afgangsstationerne sorteres Fragtbrevene over lo

kale Forsendelser særskilt for hver Bestemmelsesstation og

særligt for:

l . Ekspresgods .

2. Letfordærvelige Varer paa rødt Fragtbrev, l
3. Ilstykgods, f
4. Styksendinger af letfordærvelige Varer paa J

hvidt Fragtbrev,

5. Almindeligt fragtstykgods,

6. Letfordærvelige Varer paa hvidt Fragtbrev i Vogn

ladninger,

7. Andet Vognladningsgods og Køretøjer pau egne

Hju l,

Kreaturer ,
Li g,
Uberigtiget Toldgods.

Efter Sorteringen sammenlægges fragtbrevene; hermed

forholdes saaledes:

Hvis der til en enkelt Station kun haves et Fragt

brev over enkelte eller hver af ovennævnte Arter Gods,

sammenlægges dette Fragtbrev først efter Længde- (Højde)

siden i 2 l ige store Dele' og dernæst paa den modsatte

Led i to lige store Dele ; ved begge Sammenlægninger

skal Fragtbrevets Adresseside vende udad.

Samme Fremgangsmaade skal følge s, naar der kun

hører eet Fragtbrev til een Vogn, i hvilken Ind læsning' ikke

skal finde Sted undervejs (God s i hele Vognladninger, store

Partier Flyttegods m. m.) , selvom der er flere Fragtbreve

over samme Art Gods til samme Station.

Haves der iøvr igt flere: Fragtb reve over Gods af

samme Art til samme Station, sammenlægges først hvert

enkelt Frag tbrev efter Længden (Højden) i 2 lige store

Dele med Adre ssesiden udad. Derefter lægges Fragt

brevene ovenpaa hinanden i Nummerorden med det laveste

Nummer øverst og ombøjes samlede paa den modsatte Led

af før i 2 lige store Dele med Adressesiden udad .
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Omslag ti l Fragtbrevene, for saa vidt der er læsset en

særli g Vogn med det under 2, 3, 4 og 5 nævnte Gods,

i hvi lket Tilfælde Fremgangsmaaden er den samme S0111

paa Togets Udgangsstation, men ellers afleveres Fragt

brevene til Toget uden Omslag, iøvr igt sorterede og ord

nede som foran nævnt samt med paaført Vogn Nr., hvi s

Godset m. m. er læsset i særlig Vogn.

Til Underretning for Togpersonalet skrives Stykke

tallet af Godsarterne 2, 3, 4 og 5 paa samme Maade som

paa Afgangsstationern e i den under Angivelsen Presenning

Nr. værende blan ke Firkant.

Togbetjenten mod tager paa Afgangs station en de ti I

Toget hørend e Papirer. Forinden Ankomsten til en Sta

tion udtager han af Omslagene de for den paagældende

Station bestemte Fragtbreve og vedl ægg er disse de øvrige

Fragtbreve til Stationen, saaledes at han har alt rede li l

Afl evering ved Tog ets Ank omst. De Fragtbre ve over det

under 2, 3, 4 og 5 nævnte Gods, som han modtager paa

Mellemstationer, lægger han ind i Omslagene i Stations

orden, saaJ edes al de Fragtb reve, der komme til , lægges

udenom de allerede til Stede værende Fragtbreve OVL'r

Gods af samme Art til samme Station. Det snui lede

Stykketal, som nu haves, noteres paa det yderste Fragt 

brev. Frag tbr eve, som sendes uden for Omslag , læg-ges

paa Pl ads efter Bestemmelsesstation.

Sættes en Om- eller Ud læsningsvogn ud, skal Iran

afl evere samtl ige de til Vognen hørende Papirer til den

Stati on, paa hvi lken Vognen udsættes.

Ved Indlæsning paa Mellemstati oner skal Togb etjenten

efter Behov paaføre Vognnummer paa Fragtbrevene.

Stationer, hvor Vogne udsættes til delvi s Udlæsning

ell er Komplettering med andre Fors endelser, skal , inde n

V ognen videresendes, sørge for, at Omslaget med Fragt

brevene paa det i Vognen tilbageblevn e Gods, suppler et

med Fragtbrevene paa det af Stationen selv indlæssede

Gods, med alle Fragtbreve ordn ede og behandlede som
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foran foreskrevet, leveres til Toget med Paategning om,

hvor Vognen atter skal udsættes.

Er Stationen Omlæsningsstation , skal den till ige drage

Om sorg for, at Fragtbrevene fordeles til Omsl agene for de

Vog ne, hvori Godset omlæsses samt sørg e for, at paaførte

Vognnumre eventuelt rettes og Styktallet paaskrives det
y derste Fragtbrev.

Paategninger om Mangler og Beskadigelser, der er

bemærket under Førslen , rnaa ikke føres paa Fragtbreve ne,

men paa særli g Følgeseddel, der vedhæftes Fragtbreve t og'

følger dette til Godsets Bestemmelsesstatlon, hvorf ra den

eventuelt indsendes som Bila g til Station ens Indberetning

om Manglen eller Beskadigelsen.

Indsendelse af Godshæfter.

Godshæfterne ind sendes maanedlig efter at være op

summerede til Revi sionen som Bila g til Hovedregnskabet.

Indb eretning om Gods efter Kasseboge ns Af slutning.

Naar Gods henhørende til den foreg aaende Maaned

ind gaar efter Hovedregnskabels Indsendel se, skal Stationen

gøre Ind beretnin g herom paa en særlig Formular til Revi

sionen, og de paa Godset hvi lende Fragt omkostninger m. m.

optages da først i Stationernes Regnskab efter nærmere

Ordre f ra Revi sionen.

Fragtens Udregning og Frugtbrevenes Preoelse.

Afsendel sesslationen udregn er Fragten i Overensstem

melse med de tarif ariske og reglem entari ske Bestemmelser

m. V., medens Mud tageisesstati onen prøver og retter Fragt 

brevene samt straks opkræver de ri gtige Beløb hos Adres
saten.

Prøvelsen af Fragtbrevene paa M odtageJsesstationen

skal finde Sted baade overfor Frankatu r- og Henvisnings

beløb. Den Ekspedient , der efterregner Beløbene, tilføjer

paa K uponen med Bl æk det Beløb, der opk ræves hos
Adressaten.
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For saa vidt der ikke fremkommer et udtrykkeligt

Forlangende fra Modtageren, foretages der ikke Rettelse i

Beløbet for Fragl og Biindtægt, naar Fejlregningen ialt

højst udgør 20 Øre m. m. indtil 2 Kr., 30 Øre paa

fragter m. m. over 2 Kr. indtil 5 Kr., 50 Øre paa højere

Fragtbeløb. Gentager imidlertid Afsendelsesstationen stadig

den samme Fejl, skal der gøres Indberelning til Revl
sionen.

Afsendelsesstationen er ene ansvarlig :

I. ved Frankolersendelser for manglende Beløb, som Mod

lageisesstationen straks har afkrævet Adressaten, men

denne vægrer sig ved at betale.

Har Modtagelsesstationen forsømt straks at opkræve

det rette Beløb, bør Afsende lsessta tionen rorsege at iaa
det manglende ved Henvendelse til Afsenderen . Ind

gaar Beløbet ikke, deles Ansvaret mellem begge SI:I

lianer med Halvparten ior hver;

2. for Biindtægter, hvis Rigtighed Modtagelsesslationen

ikke kan prøve.

AIsendeIses- og Mod tagelsesstation en deIe A nsvaret

med Halvdelen til hver for henviste Beløb, der skal efter
opkræves, men som Stationerne ikke kan laa hos Modtager

eller Afsender.

Modlagelsesstationen er ene ansvarlig for de paa
samme oaaløbne Omkostninger, som Afsendeisesstationen

ikke skal eIler har kunnet ud regne.

Rettelse af Fejl.

Fejl rettes paa følgende Maade:

A. [Fragtbrevene :

Beslemmmelsesstationerne skal straks med Blæk rette

de Fejl, der lindes i de indgasede lokale fragtbreve, nanr

de vedrøre Henvisningen, ved Tilførsel af Forskellen med

henholdsvis + eller ~ under Afsendelsesstationens Udreg

ning, og naar de vedrøre et for lavt udregnet Franko-
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beløb, . der skal opkræves hos Ad ressaten, ved Tilførsel af

Forskellen under "at opkræve hos Modtageren".

Rettelserne foretages tydeligt. Over enhver Rettelse

udfærdiges Rettelsesblad, der, naar Rettelsen vedrører for

meget opkrævet Frankofragt. indsendes til Revlsronen som

nedenfor nævnt, medens det, naar Rette!sen vedrører hen

viste Beløb eller for Iidt opkrævet Frankofragt tilstilles Af

sendeisesstationen uden Revisionens Mellemkomst.

Modtages et Rettelsesblad, efter at Hæfterne er ind

sendt, mas det tilstilles Revisionen til Rettelse af disse.

Bestemmelsesstalionen maa ikke rette Fragtudregning

efter Stykgodstakst lil Fragtudregning efter VognladnIngs

takst eller omvendt. Det bemærkes dog, at ved For

sendelse af Dyr efter Styktaksten bringes Vognladnings

takslen iii Anvendelse, saalrernt denne bliver billigere.

for saa vidt der, eller at den ovenfor omhandlede

Revision er tilendebragt, af Forsenderen under Fremlæg·

gelse al Pragtbrevet gøres opmærksom paa, eller af Sta

tionen selv findes Fejl i de i Fragtbrevene opførte Beløb,

kan Sagen ordnes og skyldig Tilbagebetaling loretages al

Stationen uden særlig Bemyndigelse, naar :

l. Sagen kun vedrører rene Fragtudregningsfejl eller al
deles utvivlsornrne Tariferingsfejl og

2. Sagen fremkommer paa et saadant Tidspunkt, al den

kan ordnes regnskabsmæssig forinden Indsendelsen af
Regnskabet for den Maaned, hvortil Forsendelsen

hører.

Der skal gives Fragtbrevet Paategning om de Ret

telser, der foretages.

Foreligger Fragtbrevet ikke, fremkommer Sagen paa et

senere Tidspunkt end ovennævn t, eller drejer det sig om

andre Fejl end ovennævnte, skal Sagen indberettes til

~evisionen under Vedlæggelse af Fragtbrevet, for saa vidt

delte kan skaffes til Veje.
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sendelsesstationen anførte Beløb, setv om dette er

urigtigt paa Grund af Fejl under • Efterkrav".
Differencer i "at betale" rettes udelukkende ....:..

saavel paa Afsendelses- som paa ModtageJsessta

tionen -- ved Hjælp al de j Hæfterne indrettede

Rettelsesrubrikker + og -;-.

bJ)
o

B. / Godshæiteme :

I Rubrikkerne for Fragt og Biindtægter skal Afsendelses

stationen, dog med den nedenfor under l c omhandlede

Undtagelse, foretage fornøden Rettelse i Henhold til det

modtagne Rettelsesblad.

Med Hensyn til Rubrikkerne for _Betalt .. , .Etlerkrav"
og nAl betale" forholdes paa følgende M~(ldc:

l . Betatt, ,
a. lindg. Hæfte skal fragibrevene i Rubril<l<cn "Be

talt" altid' indføres med de al Aisendelsesstationen

udregnede Beløb.

b. Vedrører Fejlen lerlidt regnet Frankolragt, og For

skellen opkræves eller søges opkrævet hos Mod

tageren . optages det for lidt beregnede Beløb under

"+ at betale", hvorhos Alsendetsesstatronen under
rettes ved Rettelsesblad og denne Station foretager

derefter en tilsvarende Rettelse i sit Hæfte. Væg

rer Modtageren sig ved at betale Beløbet, trækkes

det i en BeJastningsseddel 5001 Stationsmellem

værende paa AIsendelsesstalionen under fornøden

Forklaring.

c. Er der regnet formeget i Frankofragt paa Afgangs

stationen, rnaa der ikke rettes i Fragten, men der

indsendes Rettelsesblad til Revisionen og gøres

Notat herom i Anmærkningsrubrikken med Titføjetse

af del rigtige Fragtbeløb.

2. Efterkrav .
Fejt under "Efterkrav" skal rettes i Godshæfternes

Efterkravsrubrik ved, al Besternrnelsesstationen bog
fører det fastslaaede rigtlge Beløb, og ved, at Af

sendeisesstationen, naar den modtager Rettelses

blad, retter det fejlagtigt noterede Beløb til det

rigtige .

3. At betale.
Bestemmelsesstationen skal altid bogføre det af Af-



26

Gods , der standses p aa en Mellemstation.

Naar Gods i Henhold til Afsenderens Disposition
standses paa en Mellemstation og udleveres der, retter
Mellemstationen Fragtbrevet, bogfører Forsendelsen og ind
sender Rettelsesb lad til Revisionen.

Rettelser og Be lastningssedter, der ikke kan anerk endes.

Kan en Rettelse ikke anerkendes , retter Afsendelse s
stat ionen alligevel sin Bogføring i Overensstemmelse med
Rettelsesbladet og indsender derefter dette med fornøden
Forklaring til Revisionen, der da fastslaar Udregningen og
giver begge Stationer fornøden Meddelelse.

Naar en i Henhold til Punkt B 1 b modtagen Belast
ningssedd el ikke kan anerkendes , skal den desuagtet bog
føres, men indsendes til Revisionen med fornøden For
klaring.

Frankering efter Godsets Afsendelse.

Naar en Forsendelse ønskes frankeret efter AIsendel
sen, udfærdiger Afgangsstation en straks en Rettelse tiI det
paagældende Fragtbrev og sender Rettelsen med Afsenderens
Erklæring vedhæ ftet direkte til Bestemruelse sstation en.

Denne erhverver paa Afsenderens Erklæring Adressatens
Tilstaaelse for, at Forsendelsen er udleveret ham franko,
og trækker det paagældend e Beløb som Stationsmellem
værende paa Afsendelsesstationen i en Belastningssedde l.
Paa begge Stationer gøres ved del paagældende Fragtbrev
Henvisning i Godshæftet til Belastningssedlen . Aisenderens
Erklæring opbevares paa Bestemmelsesstationen vedhæftet
Frag tbrevsku ponen.

Indsendelse af R ettelsesblade og Belastningssedler
med Regnskabet.

Ethvert Rettelsesblad og enhver ikke anerkendt Be
lastningsseddel skal ved Indsendelsen til Revisionen følge
Dagens Regnskab, og Antallet af hver opføres paa det.
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Opbevaring af Rettelsesblanketter og Be lastn ingssedler.

Ordning af Fragtbreukuponer.

Alle Rettelsesblade og Belastningssedler, der ikke skal
indsendes til Revisionen, skal opbevares omhyggeligt paa
Stationerne, sorterede maanedsvis.

Fragtbrevkuponerne skal opbevares omhyggeligt og
holdes ordnede efter Ankomstdagen og forsynes med Dato
stempe l for Udleveringsdagen .

§ 23. Efterkrav.

Over ethvert Efterkrav udfærdiges en Efterkravs-Følge
seddel. Denne ledsager Sendingen til Bestemmelsessta
nonen, dog ikke for Efterkrav, der tilfalde Stationerne selv
for solgte Fragtbrevsblanketter (Beløbet noteres særskilt i
Efterkravs Rubrikken i Fragtbrevets Nota med Vedtegning
" f bI. " ) og for alle Efterkrav, der kan betragtes som Sta
tionsmellemværende (herunde r Efterkrav, der fremkomme
ved Omekspedition) . Følgesedler over saadanne Efterkrav
indsendes straks med det daglige Regnskab som Hjemmel
for Kreditering af Beløbene . Ved Omekspeditioner, der
foruden Fragt tillige indeholde et virkeligt Efterkrav, truk
ket af Godsets Afsender, skal den oprindelige Efterkravs
Følgeseddel altid ledsage Sendingen til Bestemmelsessta
tionen og af denne tilbagesendes direkte til den oprinde
lige AfsendeJsesstation. Omekspeditionsstationen gør Notat
om Videreekspeditionen . med Tilføjelse af Ekspedit ionsdata
j den for Modtagelsessta tionens Paategning bestemte Ru
brik. Over de Beløb, de r af Omeksped itionsstationen
trækkes j Efterkrav, udfærdiger denne en Følgeseddel, der
indsendes med Dagsregn skabet .

Ved Efterkrav af Stationsmellemværende skal Efter
kravsfølgesedlen indeholde Oplysning om, hvori Mellem
værendet bestaar.

Efterkravsfølgesedlerne indføres af Afsendelsesstationen
den dertil bestemte Bog.

De skal uopholdelig tilbagesendes til Afsendelses-
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stationen med Paategning, saa snart Beløbet er indbetalt,

Paalegnlngen daleres og forsynes med Underskrift. Til 

bagesendelse.n sker i en Konvolut.

Efterkravene udbetales mod Kvittering paa Ellerkravs
følgesedlen. Det maa iagttages, al Udbetalingen kun sker

til Afsenderen eller til den, der dertil rnaatte have Fu Id

magt al denne. Forsaavidt denne Fuldmagt ikke i Hen

hold tll Firmaloven af Øvrigheden er indrykket i Aviserne,

skal den indsendes til Revisionen vedhæftet den paa

gældende Følgeseddel, med mindre Afsenderen foretrækker
en Gang for alle at g ive en Fuldmagt, der i saa Tilfælde

indsendes til Driftsbestyreren, medens en Afskrift beholdes

paa vedkommende Station .
Naar Efterkrav frafaldes, hvilket kun kan ske ved en

skriftlig Erklæring fra Afsenderen til Atsendelsesstationen.

lilbageekspederes Efterkravet til AfgangSSlalionen i ;en Be

lastningsseddel under Vedlæggelse af den oprindel ige

Etterkravsfølgeseddel. Afsenderens Erkl æring vedhæltes

Følgesedlen og indsendes med denne til Revisionen sanr

tidig med, at Stationen krediterer .sig for Eiterk ravet, som

om det var indgaaet og udbetalt. Over Beløbe! udfærdiger

den lilbageekspederende Station en Følgeseddel , som den

kvlllerer og indsender med Dagsregnskabet S0111 Doku
menlation for Kred i le ringen af Beløbet. De r :1n l? res Il d

trykkelig i Følgesedlen, at Beløbet er el lilbageel<speucret

Efterkrav, og der henvises til det oprindelige Frngtbrevs

Nr. og Dato.
Paa lignende Maade forholdes, naar Efterkrav ned

sættes, samt naar Gods returneres, og den oprindelige

Fragt og øvrige Omkostninger tages som Efterkrav paa

Afgangsstationen , dog skal der, naar Gods tilbagesendes,

ikke medgives Belastningsseddel.

Eilerkravsprovision beregnes ikke

af Told- og andre kontante Udlæg, der af Sta

lionerne tages som Efterkrav,

naar en Forsendelse ha en Stalsbanestalion an

kommer til en Station for derfra al ornekspederes, og
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den oprindelige Fragt og Omkostninger (inkl. det op

rindelige Eflerkrav) tages som nyt Efterkrav,
naar en Forsendelse videreekspederes eller tilbage

ekspederes i Henhold til Afsenderens Disposition.

§ 24. Ankommet Gods.

Modlagelsesstationen skal straks efter Godsets An

komst konferere det med Papirerne. Sku Ide det vise sig,

at nogen Del af Forsendelserne mangler, underrettes ved

kommende Togs Personale pr. Telefon . Godset eftersøges

i Toget, findes det ikke, meldes Sagen lil Togels Ende

station, der da eftersøger del ved Tømningen af Pakvognen .

Resultatet meddeles den reklamerende Stalion . Skulde

Godset Ikke være at finde, udsendes Løbeseddel, og kom

mer Godset derefter ikke til Stede, indberelt es Sagen om

gaaende til Driftsbestyreren.

Ligeledes sendes Indberetning til Driftsbestyreren, naar
saadant Gods kommer til Siede.

Det ankomne Gods skal jævnlig ettervejes ; Resultatet

af Eitervejmngen indberettes til Driftsbestyrereren.

§ 25. Udlevering af Gods.

Udlevering af Gods finder Sted iiI de i § 16 for

lndlevering fastsatte Tider. Godset udleveres kun mod

Betaling af paahvilende Fragt og Omkostninger.

§ 26. Forandret Disposltlon.

Ønsker en Afsender Gods udleveret til en anden

Adressat end den i Fragtbrevet nævnt, skal skriftlig For

langende derom meddeles Afsendelsesstationen . Denne

fremsender Forlangendet til Modtagelsesstationen med Be

mærkning om, paa hvilket Fragtbrev Godset er eks

pederet.

Afsenderens Raadighedsret over Godset ophører, saa

snart Fragtbreve! er udleveret til Modtageren .

Nægter en Adressat Modtagelse af Gods , skal Mod

tagelsesstationen snarest indhente Afsenderens Disposition

gennem Afsendelsesstationen (Bet . Regi. § 35).
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§ 28 .

a. Læsning af Vogne.

Nedenfor er gengivet de for Jernbaner gældende
Ladeprofiler l, II og III. Aabne Godsvogne, der kun skal
passere Amagerbanen eller Statsbanerne, kan læsses indtil
Profil I. Med Hensyn tll de for andre Banestrækninge r
gælde nde Ladeprofiler maa Stationerne indhente Vejledning
hos Vognfordeleren.

I
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§ 27. Erstatningsfordring .

Gør en Adressat Fordring paa Erstatning for Be
skadigelse eller Tab af Gods, rnaa Fordringen fremsættes
forinden Modtagelse af Godset, og dette rnaa først ud
leveres, naar Stationen har sikret sig Bevis for Skadens
Størrelse. Stationen indberetter derefter Sagen til Drifts
bestyreren ledsaget af Oplysninger om Skadens Beskaffen
hed, om Værdien af det paagældende Gods og den om
trentlige Værdiforringelse. Denne maa om fornødent saa
snart som mulig søges vurderet af 2 uvildige Mænd .

Ved indtrædende Skade er det enhver ansats Pligt at
forhindre denne i at brede sig videre.

(øvrigt henvises til Befordringsreglementet Pag. 57

§§ 35-5 1.

Maalene ere Millimeter.

MaaJene ere Millimeter.
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Stationsbestyrerne skal vaage over :

a t Banens Vogne ikke overlæsses, og at der i dem ikke
indlades et større Antal Kreaturer, end der bekvemt
kan finde Plads,

a t Læsset fordeles saaledes, at Vægten fordeles nogenlunde
ligeligt paa begge Aksler, og at Vognene ikke be
skadiges ved Læsningen,

a t ingen Vogn læsses udover Burierhylstrene, medmindre
Løber medg ives,

a t der anvendes særlig Omhu ved Stuvning af Vogne,
naar disse skal overføres med Damplærge,

a t Stykgodsvogne , som indeholder Gods til andre Sta
tioner, hurtigst muligt bliver udlæsset og videresendt,

a t Af- og Paalæsning af Vogne fremskyndes mest mulig
og navnlig i vognknappe Tider efter bedste Evne bi
drage til en økonomisk Udnyttelse af Vognmateriellel.

Ved Læsning af Vogne med Stykgods (Pakvogne)
bliver at iagttage, at Vægten fordeles ligeligt over hele
Vognen, og at Geds til samme Station læsses sammen,
samt at Gods til den længst bortliggende Station læsses
bagerst eller nederst i Vognen, og Gods til den nærmest
liggende Station forrest eller øverst i Vognen. Fade, som
indeholde fl ydend e Varer, maa afstoppes med andet Gods,
saalrern t de ikke staa paa Enden. Stykgods maa over
hovedet læsses og stuves med Omhu, saaledes at de t ikke
under Kørsel eller ved Rangering er udsat for at falde ned
og beskadiges.

Heste og Kvæg, der forsendes efter Styktakst. skal
forsynes med et tydeligt Mærke (Pap- eller Træskill).

Kreaturer maa ikke fastbind es i Vogne med Kæder
eller Lænker, men de skal bindes med Reb, som maa være
til Stede paa Stationen til Salg til Forsenderen. Kvæggitre
maa ikke fastspigres i Vogne.

Naar der benyttes aabne Godsvogne til Forsendelse
af Dyr til tyske Stationer, maa der kun benyttes Ballast

33

(ikke Halm) til Underlag for Dyrene. Endvidere skal der
111 ed hver 3 Vogne medfølge mindst 1 Ledsager.

Aabne Vogne med Kreaturer skal dækkes med Pre
senning, særlig i Tiden fra 1ste Oktober til 1ste April.
l den varme Sommertid er det ikke absolut nødvendigt at
benytt e Presenning, naar Vognen er tilstrækkelig højfj ælet.

Aabne Vogne med brandfarligt Indhold, skal altid
dækkes med Presenning.

Vognene skal forsynes med Paategning, skreven med
Kridt, om Afgangssation, Bestemmelsesstation, og for saa
vidt LaJningens Art ikke er synlig tillige med Indholds
betegnels e.

Vogne, der forsendes med Dyr, skal forsynes med et
Lag Grus i Bunden af Vognen; efter Brugen udluftes og
udvaskes Vognene, eventuelt desinficeres.

Efter Brugen af Godsvogne maa de omhyggeligt ren
gøres.

[ hvidmalede Vogne maa der ikke indlæsses Kreaturer.

b. Presenninger.

Presenninger maa behandles med Omhu. De rnaa
ikke benyttes til at fastsnøre Gods. Dette maa først Snøres
og derefter dækkes med Presenninger.

Vaade Presenninger maa ikke kiltres sammen og hen
lægges ; de skal udbredes paa et passende Sted og tørres.

Saa snart en Presenning ikke mere benyttes over en
Vogn, og Presenningen er tør, skal den lægges sammen,
saaledes at Nummeret er synligt. Naar Presenninger sen
des med Togene uden at være anbragte over en Vogn,
skal de ledsages af en Følgeseddel. Benytter en Afsende r
sine egne Presenninger, opkræves ingen Presenningleje.
Saadanne Presenninger kan sendes tilbage som brugt Em
ballage.

Der beregnes kun Fragt af een Presenning, selv om
Ladningens Art i et enkelt Tilfælde skulde kræve Anven
delse af fl ere.
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§ 29. Vognpenge.

For Vogne, som ikke er paa- og aflæssede indenfor
den angivne Frist (Bel. RegI. § 36), opkræves de regle

menterede Vognpenge i Henhold til Takstbestemmelserne .

Regnvejr kan ikke betragtes som en n Naturforhindring ",
der medlører en Forlængelse al Fristerne, derimod kan del
tænkes, at vedholdende Regn har gjort Vejene til en Sta
lion ufarbare, I saa Tilfælde foreligger der en Naturtor
hindring.

§ 30. Pakhus- og Plads/eje

beregnes Henhold lil Takstbestemmelserne .

E. Bogføringen.
§ 31. Bøger.

Stationerne skal føre følgende Bøger:

En Kassebog,
En Billet journal ,
Hæfter for udgaaende og indgaaende Gods og Krenture r

m. v.,
Bibøger over udbetalte Efterkrav, oppebaarne Frankaturer.

Vognpenge og Oplagspenge saml andre torskellige

Indtægter,
Journaler over afsendte og Journaler over indgaaede Fri.

mærkepakker.
En Pakhusjournal for indgaaet Gods, der till ige tjener som

Bibog for henviste Fragtbeløb.
Endvidere føres Bøger over Vognlærdslen samt andre

for Sikkerhedstjenesten og den øvrige Slationstjeneste nød
vendige Bøger: Telefonjournal. Togjournal, Inventariebog

m. v.
Endelig skal paa hver Slation henligge en al Driftsbe

styreren autoriseret Klageorotokol.
Samtlige Bøger skal føres med tilbørlig Orden .
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§ 32. Kassebogen.

I Kassebogen indføres daglig i dertil indrettede Ru
brikker alle den pasgældende Dag vedrørende Indtægter og
UdgJlter. Bogen skal føres af vedkommende Stationsbe
sty rer selv eller i Forfaldslillælde af den, der lungerer i
hans Sted.

Indførslen sker efter Dagsregnskabet, de aabentslaaende
Linier under den sidste Dag ere bestemte tilOplagelse al
Supplementsrapporterne (se § 39) .

Kassebogen afsluttes samtidig med Hovedregnskabets
Indsendelse (d. 5te) og Kassebeholdningen til næste Maa·
ned overføres da straks. De i Kassebogen optagne Ru
brikker "Berigtigelse ifølge Antegnelse" maa kun benyttes
ved Antegnelse, der berigtiger d:n fra forrige Maaned
overførte Kassebeholdning.

En Antegnelse, der f. Eks. gaar ud paa, at der en
bestemt Dag i den løbende Maaned er optaget et urigtigt
Beløb under en bestemt Konto, berigtiges ved under den
paagældende Konto at optage det tilsvarende større eller
mindre Beløb.

Om Gods, der indgaar efter Kassebogens Afslutning,
henvises til Bestemmelserne i § '22 .

§ 33. Bl1Ietjournalen

afsluttes samtidig med Regnskabet. Værdien af de fejl
stemplede og ikke solgte halve Billetter føres lil Indtægt
sammen med de virkel ig solgte Billetter og anføres d.er
efter under fornøden. Vedtegn ing om Antal, Klasse og Sta
tion i Rubrikken "Halve, lejlstemplede og lllbagebefalte
Billetter " . Denne Rubrik opsummeres udfor Dagens Ind
tægt, og Beløbet krediteres derefter Stationen ved Op
tagelse paa Dagsregnskabets Udgtitsslde.

§ 34. Godshæfterne.

Om Førelsen al Hæfterne henvises til Bestemmelserne
§ 22_
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§ 35. Kasseblbøgerne.

I Bibogen over udbelaIte Efterk rav indføres Elterk ravs
Følgesedlerne i Nummer-Orden. De nummereres fortløbende

uden Hensyn til Bestemmelsesstation og saaledes, at der

hver Maaned begyndes med Nummer I. IBibogen no

leres for hvert Efterkrav især, naar det er udbetalt.

I Kassebibogen over tilfældige Indlægler indføres alle

de Banen tilkommende Indtægter, der ikke optages i andre

Bøger, f. Eks. Vognpenge, Pakhus- og Pladsleje, Indtægt

for solgte Køreplaner, ttuslaaede Vognruder lJI. v.

§ 36. Journal over Frimærkepakker.

I Journalen over udgaaede Frimærkepakker indføres

Pakkerne uden Hensyn til Bestemmelsesstationen i NU1l1

merlelge. Paa tilsvarende Maade føres Journalen over de

indgaaede Pakker, dog at del her er Afsendelsesstationens

Løbe-Nr., der indføres i den paagældende Rubrik.

Ved Maanedens Slutning opsummeres Antallet ;d 1):Ik·

kerne (se § 15).

§ 37. Førelsen af de øvrlge Bøger

fremgaar af Formularerne.

F. Regnskabsaftæggelsen.
§ 38. Dagsregnskabet

~Sø;' o~elligct,.;g·· ~ 7. ~d
sendes~~ rog 4 Revisionen, bilagt de halve,

fejlstemplede og tilbagebetalte Bi IIetter, hvorfor Stationen

krediterer sig. Regnskabet afslu ttes daglig paa el af Drifts

bestyreren godkendt Tidspunkt.

Den sidste Dag i Maaneden rnaa Aislutrungen falde

saaledes, at samtlige Indtægter, der falde indtil Kl. 12 Nat,

medoptages.
For Gods, der indgaar efter Maanedens Slutning, men
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iuden Kassebogen og Hovedregnskabet er afsluttet, og for

hvilket Fragten m. m. er henvist til Opkrævning af Mod

tagelsesstaIionen, udtærd 1ges SuppIementsregnskaber ; disse

nummereres, og Hovedsummen af et saadant Regnskab op

t:lgcs paa en af de aabentstaaende Linier i Dagsregnskabet

'for den Dag, Supplementsregnskabet udfærdiges, under

Vedtegning : ~Indtægt for den foregaaende Maaned i Hen 

hold til Supplementsregnskab Nr. . . ."
Regnskabet over Godsfrimærker føres arkvis. saaledes,

:lI' Stationerne føre et Ark til Indtægt. saasnart det tages i
Brug. Køreplaner m. m. føres hl Indtægt straks ved Mod 

tagelsen med det Beløb, hvormed de debiteres Stationerne.

Reglementer og Takster føres til Indtægt eftertiaanden. som

de sælges.

Erstatninger for itusiaaede Vogn ruder og andre til

fældige Indtægter føres lil Indtægt den Dag, Indbetalingen

sker.

§ 39. Hoved regnskabet.

Ved hver Maaneds Slutning opgøres et Hovedregn

skab, der alsluttes og indsendes HI Revisionen den Ste ;

den følgende Maaned.

Til Regnskabet udfærdiges særskilte Bilag for de for 

skelllge Indtægter og Udgifter; disse Bilag indsendes fil

det lil enhver Tid beordrede Tidspunkt.

<l. Bille/rapporten.

I denne føres del solgte Antal paa samme Maade som

Billetjourna len. - saaledes al de ikke solgte halve og

fejlstemplede Billetter føres til Indtægt sammen med de

virkelig solgte Billetter, og derefter sammen med de W

bagebetaIte f radrages Rapper tens Hovedsu m.

b. Hæftet 07Jer udgaaet Gods.

I dette foretages en Opsummering af Vægt- og Penge
rubrikkerne lor hver Station især, de saaledes fremkomne

Slutbeløb optages i en Oversigt, der udfærdiges paa Hæftets
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Bagside, og indrettes saaledes, at hver Station, hvorti I
Ekspedition har fundet Sted, opføres med de samlede
Pragtbeløb. Det samlede Beløb i ~ Betalt" -R.ubrikken skal
stemme med Beløbet i den lilsvarende Rubrik i Kassebogen.

c. Hæftet over indgaaet Gods.

Dette afsluttes og samles i en Oversigt part Iignenc\e
Maade. Her er det det samlede Beløb i "AI betate v-Rubnk
ken, der skal stemme med det tilsvarende Beløb j Kasse
bogen.

d. Beregning ai Pakhus- og Pladste]e.

e. Beregning af Vognpenge.
f. Rapport over tilfældige Indtægter udfærd iges etter

Kassebibogen for tilfældige Indtægter og
g. Fortegnelse over uberigtigede Efterkravsbeløb ud

færd iges eller Formularen.

§ 40. Inventarlebogen

maa stadig holdes å jour. Slationsbeslyrerne er ansvarl ig

for Tilstedeværelsen og den gode Behandling af de ri I Sta

tionerne leverede lnventarJegenstande. Ønskes lIog1c af

disse lørt tiI Afgang, maa dette kun ske efter Driftsbe

styrerens skriftlige Tilladelse.
Stationerne rnaa kun lade Inventarlegenstande reps rere

l et a! Driftsbestyreren nærmere fastsat Omfang.

§ 41. Pengein dsendelse.

~i78: ~..... ~ (~~øn- o~ Helligdage~).
~m~og 4 Indsendes til Kassereren Stationernes

kontante Kassebeholdning med Fradrag af det fornødne Be
løb lil Byttepenge, ledsaget af Io Kassefølgesedler. hvoraf

den ene tilbagesendes Stationen med Kvittering . Ind
sendelsen sker i Poser, der aflaases , Haves større Efter

krav til Udbetaling, tilbageholdes de fornødne Kontanter,

og Bemærkning herom gøres i den dertil indrettede Rubrik
i Dagsregnskabel.

39

PCllgeposer og Kassefølgesedler indsendes altid, selv
(JIll der ingen Penge kan indsendes.

G. Øvrige Instrukser og Be
stemmelser.

§ 42 . Fundne Genstande

SIOII Dagen eller fundet indsendes t il Depotet for fundne

Silger. De ledsag es af Følgeseddel, der rnaa indeholde
Oplysning om, naar og hvor de er fundne . Rede Penge
afleveres til det stedlige Politi .

Depotet indfører Genstandene i en Bog. I denne be
teg-nes Genslandene ved Løbe-Nr. saaledes , al der Iwer

l ste April begyndes med Nr. I, og der angives for hver
Genstand naar og hvor den er funden, samt fra hvilken
Station den er indsendt. Genstandene mærkes med
Løbe-Nr.

§ 43. Rekvisitioner

paa Billetter er nævnt under Billetekspedition (§ 3), Re
kvisitioner paa Tryksager, Materialier og Reparationer m. m.
indsendes til Driftsbestyreren som Regel den 15de j hver

Maaned med Tog 4.

§ 44. Flagning.

Uden særlig Ordre flage alle Stationer :
Nytaarsdag,
l. og 2. Paaskedag,

Store Bededag,

Kristi Himmelfartsdag,

l. og 2. Pintsedag,
l . og 2. Jul edag,

paa D. M. Kongens og Dronningens, D. K. H·
Kronprinsen og Kronprinsessens Fødselsdage
samt

Grundlovsdagen.
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Endvidere f lages paa Langfredag med Flag paa halv

Stang 1iI Kl. 3 og derefter paa hel Stang.

De enkelte Stationer er det tilladt at fl age ved sær

lige Lejligheder, naar andre Autoriteter og Institutioner

flag e.

flaget hejses KI. 8 Fm. og nedfires ved Solned gang.

Særlig Udpyntn ing af Stationer er i kke tilladt uden
DriHsbesty rerens Samtykke.

§ 45 . Fri Befordring af Levnedsmidler og Brændsel

til de ansatte og Friforsendelse til Brug for Driften.

De ansatte kan faa et begrænset Kvantum Levneds
midler og Brændsel forsendt fragifrit over Arnagerban en.
l Fragtbrevene rnaa j saadanne Tilfælde tilføjes : " Frit til
eget Brug " .

Ved større Forsendelser (200 Kg. elle r derover) maa
der fremskaff es H Friforsend elsesbevis" , som Stationerne i

Almindelighed efter derom indg ivet skrift l ig t Andragende
vil erholde ti lstille t fra Driftsbestyreren. Frilorscudc lxes be

viset vedhæftes Fragtbrevet og indsendes af Modtill~e15es 

stati onen til Revisionen.

F rifo rsendel ser til Brug for Driften, der ikke veje over

250 Kg.) forseudes frit paa Følgeseddel. Er Vægten større.

maa Fragtbrev indleveres og Eksp edition ske Sa ll i for

andet Gods. Fragtbrevet paategnes: "Frit til Brllg for

Drift en" .

§ 46. Tjenestefrihed.

And ragende om Tjenestef rihed indsendes alti d til den

nærmeste For esatte. Søges Orlov over l Dag el ler kræver

den Udgifter for Banen videresendes Andragende t til Drifts

bestyreren. Naar der ik ke derved foraarsages Udgift fo r

Banen, kan Orlov for en enkelt Dag li lstaas af Stations

fors tanderen for det ham underlagte Personale og ar 1ste

Lokomotivfører for Maskinpersonalet,
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§ 47. Vognrapporterne

afslu ttes daglig efte r sidste Aftentog og indsendes med

første Morgentog til Vognfordeleren. Paa et nærmere beo

stemt Tidspunkt afgiver Stationerne telefonisk Melding om

even tuelle Forandringer i manglende eJler overkomplette

Vop:n e. M eldingen afgives, selvom der ingen Forandringer

(,;1' indtrufne. Bestilte Vogne, hvis Paalæsning endnu ikke

er begyndt, opføres paa Rapportens Bagside med An

I~iv el se af ti l hvilken Stati on og tit hvi lken Dag, de er

bestilte .

Ku n i presserende Tilfælde er det till adt at bestille

Vogne pr. Telefon.

§ 48. Vognmeldinger.

Vogne, der skal optages af Togene, meldes telefonisk

ell el skriftl ig t til Togets Udgangsstation. Kun naar dette

ikke kan naas, er det tilladt at melde dem ti l en Mell em

station.

Meldin gen skal indeh olde Oplysning om Vognenes

A ntal , deres Last, Indhold og Besternrnel sesstation, samt

OITI der paa Vognen findes Skru ebrems e.

En tom, aaben Vogn regnes for 0,6 Vognladning og

en tom, lukk et for 0,7. For hver paabegyndt 1000 Kg.

Belastnin g tillægges 0, 1 Vgl. Saaledes vil en aaben Vogn,

læsset med en Vægt af mellem 5001 og 6000 Kg., blive

1,2 Vgl. , og en lukk et bli ve 1,3, læsset med imellem

900 l og 10000 Kg., vi l de blive til henholdsv is 1,6 og

1,7 Vgl. o. s. f r.

En aaben Vogn, læsset med Kvæg efter Styktakstern e.

el' 1,0 VgL , en lukket 1,1 VgL , efter Vognladningstakst

er de henholdsvis 1,2 og 1,3 Vgl.
Skal Vognene videresendes, bemærkes til hvilke Sta

tioner.

§ 49. Opvarmning, Belysning og Rengøring.

Stationernes Lamper og L ygter skal holdes veJ ren

gjorte og pud sede.
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De paa Stationerne anbragte Lygter skal holdes tændte

ved Togtiderne før Solopgang og efter Solnedgang.

Ventesalene skal være oplyste 1/2 Time før hvert Togs Af·

gang og 1/4 Time efter hvert Togs Ankomst.

[ det Tidsrum Togene opvarmes, skat Ventesalene lige
ledes opvarmes . Indfyringen skal ske saa betids, at der i
det Tidsrum, Ventesalene ifølge del -ovenstaaende skal be

lyses, tilvejebringes en Temperatur paa IO 11 12 o Reamur.

Semafor- og Sporskiltelygfer tændes senest 10 IV\ i

nuller, Perronlamperne senest 1/2 Time iør Togets plan

mæssige Ankomst.

Stationerne skal stedse holdes ren og ordentl ig
Staod. Perron eroe rengøres dagl ig og Station spIII dserne

holdes saa vidt mulig frj lor Halm og Urenheder , Paa
Søn- og Helligdage skal de være vel rengjorte . Mindsl 2
Gange aarlig foretages Hovedrengøring med Afsæbning og

Aftørring af ollemalet Træ- og Murværk samt Afstøvning

al alle Ikke oliemalede Vægge. En Gang ugentlig maa
Vinduerne poleres.

Pakhuset rnaa saa Vidt gørligt daglig fejes. Urltøm-
ningen al Klosetter maa ske saa hyppigt Forholdene fordre

{

det. KIG~~U@rR€ QeSiRiiCl'~res daglig .eHer OmSltelldit::II.eStfll€
""- th-Y-- /?1> med Karhol"and eller f(Jorl'alk. PISS8lfer rtIAB SAglig ud-

skylles (i G€F1 varme Aarslis IflitHht 2 GflAge) mea eR

Blaodiog al koldt Vand og K;:lTbgl~yre Qe~ i~H Y!d;>~iJHlIH

tilgænj!elige Lokaler skal som Regel være rengjorte inden

KJ. 7, de øvrige inden Kl. 9 Fm .

Forsaavidt der tilstaas Stationerne el Beløb ti l Uc
strideise af Udgifterne ved Kontorhold, Rengøring', Op
varmning og Belysning af tjenstlige Lokaler, skal Stations

bestyrerne af dette Beløb afholde Udgiften til alle Kon tor
rekvisiter som Almanakker, Blyanter, Blæk, Dekstrin,

Klister, Knappenaale til Kontorbrug. Konvolutter, Kridt, Lak,

Linealer, Lommebøger, Papir, Papirsakse. Passere, Penne,

Penneholdere. Penneknive. Pensler, Raderknive. Regne.

tavler, Ridsefjedre, Sejlgarn, Skrivestifter og Zinkplader til
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Brllj.! ved Gennernskrtvnmg, Sværte til Mærkning af Gods,

Trand, Tændstikker, Viskelæder, Voksstabler. Karalter og

Glas samt alle lil Stationens Rengøring, Opvarmnlng, ud

og' indvendige Belysning fornødne Rekvisitter og Mate

rialicr, herunder indbefattet Lampeglas, Kupler, Lampevæger,
Pudsesager m. m.

Den, til hvem Godtgørelsen udbetales, er ansvarlig Ior,
ilt alle fornødne Genstande er til Stede i tilstrækkelig

Mængde og af god Beskalienhed.

Godtgørelsen udb~tales kvartalsvis forud .

l Tilfælde af, at det tIIstaaede Vederlag rnaatte anses

utilstrækkeligt, vil der blive forlangt specificeret Regnskab

over de anskaffede Sager.

§ 50. Opslag og Bekendtgørelser,

der ikke angaar Banens Tjeneste, maa kun anbringes paa
Stationerne elter Driftsbestyretens Ordre.

§ 51. Beklæbning al Gods,

Med Hensyn iiI BeJdæbning af Stykgods forholdes

saaledes, at aimindeligt Fragtgods, Frirnærkepakker, alm.

Ilgods og Ekspresgods beklæbes med l Stationsmærke. 11
gods tillige med en hvid Seddel med rødt Paalryk .11
gods" og Ekspresgods med en rød Seddel med sort Paa
tryk ~Ekspresgods". Letfordærvelige Varer paa hvidl

Fragtbrev beklæbes med 2 og letfordærvelige Varer paa
rødt Fragtbrev med 3 Stationsmærker . Sækkegods og

Kurve bør ikke beklæbes paa selve Sækken eller Kurven,

men derimod paa vedbundne Lærreds- eller Papmærker.

§ 52. Økonomi med Tryksager.

Det paalægges alle ansatte at iagttage Økonomi med

Banens Tryksager.
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16 -

18,00
9,00

14,00
7,00
3,50
3,40
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§ 53. Desinfektion af Kvægvogne.

Vogne, der indkommer fra tyske Baner med Heste,

Muldyr, Æsler, Hornkvæg, Faar, Geder eller Svin, skal

snarest mulig desinficeres.

Desinfektionen foregaar paa følgende Maade:

\logRea rCR6CS ernltyggeligl for Slraa, GØclli iiig o. des!. ,
derett@r slHlres Gy! ..., Lefl eg Vægge gftl ndigl med slumpe

Koste og rigeligt Vand (om ViR:lcreFl ~'efml Ve Fld). DeT

efter tilberedes en Itar bolsy reopløslIjog, besladCllde af l

Del Karbolsyrg eg Rejst aO Dele varmt Vang, Me<J åeone

OplesftiFlg 8\'crpcAsles elle Dele af Vogn "lR olHhyggeligt.

De ti! VegReRe hereRae og fRed disse lolgemk lesQ Re4
sltaber E1esinficeres paa samme PAaade. Karbolsyre o~

I(loJ!t.alk fck/iecres !les DriilsGQst}/H1flBl-+

§ 54 . Under Sneforhol d

skal der skænkes Telefontjenesten særl ig Opmærksomhed.

Stationerne skal ved Opslag gøre Publikum bekendt med

Tilstanden paa Banen. J Byerne skal der li IstiIles Post

og Toldkontorerne og de lokale Blade Meddelelse Ilerom ,

Naar Banen belemres med Sne, saaledes at det kan

befrygtes, at Togene ikke kan gennemføres, maa levende

Dyr ikke modtages til Befordring, med mindre de ledsages

af Vogtere og Afsenderen paategner fragtbrevet, al Fol"

sendeisen sker paa hans Risiko.

Der kan under saadanne forhold nok sælges Billetler

og indskrives Rejsegods, men de rejsende maa udtrykkelig

underrettes om Forholdene.

Frimærkepakker, II· og Fragtgods kan modtages, sila·
længe Pakhusplads haves og Fragtbrevet er paategnet " Lej

lighedsvis Befordring".

§ 55. Klager.

Opmærksomheden henledes paa, at Klageprotokollen

kun er bestemt til at optage Klager fra Passagerer. Andre

Klager henvises ti l Drlftsbestyreren.
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Klageprotokollen skal altid forblive paa Stationen . En

Afskrift af enhver indført Klage indsendes omgaaende til
Driftsbest yreren.

§ 56 . Optagelse af Kreaturer.

Kreafurer, der findes paa Banen, skal om muligt ind

fanges og opstaldes. Foruden Opstaldningsomkostningerne

er Ejeren af Dyrene pligtig at betale nedennævnte Op

tagelsespenge :

For en Hingst og en Tyr over l Aar,

en Orne, en Vædder over JIz Aar .. 4 Kr. ~ ø.
For en Hoppe, en Vallak, et Føl, el

Stykke Hornkvæg, et Æsel, et Svin,

en Gedebuk , .

for et Faar, et Lam, en Ged, en Kalv,

en Hund , ..

For et Stykke Fjerkræ .

Naar Dyrene optages, ska] Ejeren eller, hvis denne

ikke kendes, Politiet underrettes. lndløses og afhentes

Dyrene ikke inden 24 Timer cl ter Optagelsen, gøres Ind

beretn ing til Driftsbestyreren.
Indberetning om Oplagelsespenges IndbetaJing tilstilles

l igeledes Drlltsbestyreren , der da giver nærmere Ordre for ,

hvorledes Beløbet føres lillndlægt.

§ 57 . Modtagelse af fremmede Penge.

Fremmede Penge modtages ved Billet- og Rejsegods

ekspeditionerne til følgende Priser:

Engelske Mønter: Guld 1 Sovereign Kr.

l/z
Franske lVtønler: Guld 20 Francs

10
5

Sølv 5



46

Tyske Mønter: Guld 20 Mark Kr. 17,60
10 8,80
5 n 4,40

Sølv 5 4,25
3 2,55
2 1,70
l 0,85

Af fremmede Seddelpenge kan den norske Banks og

den svenske Rigsbanks Sedler modtages til deres pantydende

Værdi, den tyske Rlgsbanks Sedler og lyske ..Reichs

kassenschei ne " til samme Værdi som tyske Guldmønter.

Andre fremmede Penge end de her nævnte mod

tages ikke.

§ 58. Uniformen

skal stedse holdes hel og ren. Det udleverede Arbejdstøj

(Drejlstøj) maa al Togpersonalel kun bæres i rene Godstog.

Paa Stationerne er det tilladt at bære Arbejdstøj i den al

mindelige Tjeneste, men ikke naar vedkommende fungerer

som Kontrol.

§ 59. Udraabning af Stationsnavne

foretages af Togpersonale! ved at Stationens Navn nævnes

højt og gentages, medens Vedkommende bevæger sig lllngs

hele Togets Persondel.

§ 60. Befordring paa Lokomotiver.

Foruden det tjenstgørende Lokomotivpersonale, er del

kun tilladt Driftsbestyreren , den lungerende Værkstedsfor

mand og under Sne- og andre særlige Forhold, Formanden

for Banevogterne M tage Plads paa Lokomotlvet.

§ 61. Revision af Varehusene.

Hver Tirsdag revideres Varehusene og Rejsegodseks-

peditionerne. Revisionen 'foretages af Stationsbestyreren og
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lilan. være meget omhyg~elil!, for at intet overkornplet Gods

sItaI henligge upaaagtet.
Om Uoverensstemmelser gives indberetning.

§ 62. Tjenestebreve.

Breve, der omhandler tjenstlige Sager mellem Be

styrelsen, Stationerne og" de ved Banerne ansatte funk

tionærer, 1{3n befordres med Togene udenfor Posten, for,

saavidt de bære J>aall"J.~lIing Jbs. (Jernbanesagj og Af

senderens Navn saml J iato og det Togs Nummer, hvormed

Betordn ngen finder Sled
Forsaavrdt Forscudclsen toregaar Ul fremmede Baner,

skal saadanne Breve forsendes aabne.

~ (j:j. Privat Medhjælp.

Ti I at aotagc privat Medhjælp kræves Drillsbestyrerens
Samtykke. Staftonsbestyrerne er ansvarlig lor det ved

privat Medllja>lp udførte Arbejde. Ekspeditioner, Rapporter

m. nl . rnaa ikke underskrives af den private Medhjælp,

l igesom Stalionsbestyrelse eller Sikkerhedstjenesten ikke maa
overdrages ham paa egen Haand.

§ 64. Tidsmelding.

Tiden gives hver Morgen fra Amagerbro Station.

Stationerne underrettes ved l lang Ringning som ved Linie

depeche, og efter l Minuts Forløb angives Tiden 7% ved

5 korte Ringninger.

Kjebenhasm, i Jun i /907.

Drifts bestyreren.
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Nærværende overenskomst angår løn

og arbejdsforhold for de ved forannævnte

baner beskæftigede timelønnede ekstraarbej

dere under trafikafdelingen (ekstraportører )

og depotafdelingen (ekstrapudserej .samt ha

neafdelingen (ekstrabanearbej dere).



Trafikafdelingen og depotafdelingen.

§ 1.

Den normale tjenestetid er 208 timer pr. måned cl. 30
dage, eller gennemsnitlig 8 timer pr . dag. For tjeneste
perioder af kortere varighed end en måned beregnes den
normale arb ejdstid forholdsvis. Tjenesten lægges med et
ugentligt f ridøgn af samme udstrækning som fastsat for
portører.

Såfremt et fridøgn inddrages, kan dette erstattes med
et andet i den fØlgende kalenderuge. Sker dette ikke, skal
tjenesten på denne dag betragtes som overarbejde og
aflønnes derefter.*)

§ 2.

De gældende timelønninger er følgende:

I provinsen 182 Øre pr. time
i 2. zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 - -
på Amager 205 - -

Ved læsning og aflæsning på KØbenhavns godsbane
gård betales den mellem Generaldirektoratet for Stats
banerne og Dansk Arbejdsmands Forbund til enhver tid
gældende timeløn, f. t. 220 øre. Arbejdstiden er 8 timer
daglig og skal lægges mellem kl. 7 og kl. 17 med lh times
spisepause.

Mindstebetalingen ved timelønsarbejde er for 5 timer.
Denne bestemmelse gælder dog ikke de på turlisten op
fØrte arbejdere, jfr. § 1.

For forgæves møde, hvor arbejderen uden egen skyld
ikke kommer i arbejde, ydes der betaling for mindst 4
timers tjeneste.

Når ekstraportører møder til tj en este mere end 3 gange
på en sen- eller helligdag, betales for mindst 8 timer.

*) ~en hidtidige ordning tor "skæve helltgdage" bortialder.
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§ 6.

Udover de i § 2 anfør t e lØnninger e rho lder ek stra
arbejdern e el. søgnehellrgdagstillæg pr . præsteret ar
hoj dx t irm; s tort 7 Øre fo r vo ksne mandlige arbejdere.
Nu.vn tc ti llæg op føres som en særlig pos t på lønnings
n :gn:;kubet (lønning sp osen) betegnet som " sØgneh elli g
d ag stillæ g" .

Af det nævnte tillæg ydes feriegod tg ørelse , hvorimod
beløbet ikke indgår ved beregning af overarbejde.

Baneafdelingen.

§ 7.

Den daglige arbejdstid er:
Fra 1. januar-3D. november 8 timer pr. dag
i december m åned , . .. 7 timer pr. dag
Arbejdstiden lægges m ellem kl. 6 og kl. 17 med Ih t i-

mes frok ost og 1 t im es middags pause, i n ovember og
februar dog kun 112 t im es middagspause og i januar
m åned kun een pause p å J/2 times længde.

§ !J.
De gældende timelanrunger el' fØlgende :

I provinsen 182 Øre p r. time
i 2. zone . . . . 186 - -

på Amager 205 - -

Mindstebetaling til eks tr a rbej der e under baneafdelin
gen, der på enkelte dage ikke kan opnå det normale
antal arbejdstimer pr. dag, er f or 5 timer pr. dag.

§ 9.
For arbejde ud over den normale daglige arbejdstid

betales følgende tillæg:
For den fØrste time , . .

anden '
- - tredie - ,

9

Arbejde herudover indtil normal arbejdstids begyn
delse b eta les med et tillæg af 100% .

SØn- og helligdagsarbejde betales med et tillæg af

100%.
Alle ovennævnte tillæg beregnes af normaltimelønnen

(jir. § 8) samt tillige af halvdelen af det til enhver tid

gældende dyrtidstillæg.

§ 10 .

Ekstraarbejdere ved baneafdelingen erholder udover
den overenskomstmæssige timeløn (jfr. § 8) et tillæg af

15 ør e pr. time, og heri er inc1uderet det i forligsmandens
mæglingsforslag af 31. marts 1956 nævnte lavtlønstillæg.

De i § 11 nævnte procenttillæg beregnes af den nor

male timeløn , idet de førnævnte 15 øre holdes udenfor
ved beregningen af tillægets stør rels e.

§ 11,

a. Læsning eller aflæsning af fast brændsel i eller fra
jernbanevogn be tales med 80 Øre ekstra pr. time, for så

vidt arbejdet ikk e gives i akkord.

b. For græsslåning ydes et tillæg af 5 Øre pr. time.

c. FØlgen de arbejder betales med et tillæg af 15% til
den n or m ale timeløn.

Arbejder ved tj æ ri ng, smør ing med Cuprinol, asfal
tering eller p åsm øri ng af andre bit um enh oldige stoffer,
aflæsning, stabling og måling af frisk olieimprægnerede
sveller, tømmer og pæle, maling af signalmaster og broer,
isning, nedbrydning af h ele bygninge r og større dele af
sådanne, dampskorstene og ovne samt ophugning af be

ton.
Læsning og aflæsning af slagger og røgkarnmersmuld,

rensning af centralafl åsning. r ensning af sporskifter,
skrabning og bankning af rust samt rensning af kloaker,
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stykket mellem hjertestykke og tungeparti. er også
dette arbejde akkordpligtigt.
Et sporskiftes tungeparti regnes fra skinnestødene

foran tungespidsen til skinnestødene bag ved tunge
roden, og krydsningspartiet regnes fra skinnestødene
foran hjertespidsen til skinnestødene bagved hjerte
spidsen.

Er parterne enige om, at et akkordpligtigt arbejde ikke
egner sig for udførelse [ akkord, kan det udtøres i time
løn med et tillæg på 20 Ofo af den normale timeløn.

Bestemmelsen i forannævnte § 11 e "Arbejdere, be
skæftiget ved ballastkørsel. erholder et tillæg af 2 kr.
pr. dag" bortfalder for akkordpligtigt arbejde.

§ 13.

Der tilstås time- og dagpenge i overensstemmelse med
de for tjenestemænd gældende regler for de ekstra
arbejdere, der fØlger signalformændene på liniearbejde,
samt de ekstraarbejdere, der beordres til andet ude
arbejde.

Ved ballastkørsel, hvor der ydes det i § 11 e omhand
lede tillæg af 2 kr. pr. dag, ydes ikke samtidig time
og dagpenge.

§ 14.
Udover de i § 8 anfØrte lønninger erholder ekstraarbej 

derne et sØgnehelligdagstillæg pr. præsteret arbejdstime
stort 7 Øre fol' voksne mandlige arbejdere. Nævnte tillæg
opfØres som en særlig post på Iønningsregnskabet (IØn
ningsposen) betegnet som "SØgnehelligdagstillæg". Af det
nævnte tillæg ydes feriegodtgørelse, hvorimod beløbet
ikke medindgår ved beregning af overarbejde.

§ 15.
Ved vedligeholdelsesarbejder skal der i tiden 15/10

15/4 under spisetiden gives arbejderne adgang til at ind-

l3

tage deres måltider under rimelige forhold. For afsavn
af handsker og for afsavn af skur i sommerhalvåret ydes
et tillæg af 40 Øre pr. arbejdsdag (hele året).

For moderniseringsarbejder. jfr. overenskomstens § 1;l,
6. stk., skal der på arbejdsstedet eller i dettes nærhed
anvises arbejderne et skur eller andet passende lokale,
der opfylder rimelige krav, og i mangel heraf skal der
ydes arbejderne en godtgørelse i henhold til entreprenør
overenskomsten.

Arbejdere antagne til snekastning har ikke krav på
skur eller skurpenge.

§ 16.

Særbestemmelser.

a. Arbejdere, der dels udfører arbejde omfattet af
nærværende overenskomst, dels kontorarbejde, aflØnnes
kun efter denne overenskomst for de sammenlagte antal
effektive arbejdstimer, som ikke henhører under kon
torarbejde, og overenskomstens bestemmelse om mind
stebetaling for 4 timer gælder ikke i disse tilfælde.

b. Den ved Hillerød-c-Frederfksværk Banen ifølge
overenskomst bestående ordning, hvorefter ekstraporte
l'er aflØnnes med m ånedsløn , kan fremdeles praktiseres,
for så vidt parterne er enige derom. I modsat fald gælder
den generelle overenskomst.

c. Chauffører er undtagne fra nærværende overens
komst j de tilfælde, hvor der for disse foreligger overens
komst mellem banerne og Dansk Arbejdsmands Forbund
eller en af forbundets afdelinger.

d. Til fØrere af generatorbiler og generatordrevne
motorvogne samt for rensning af generatorer betales
samme tillæg som det, der til enhver tid er gældende
mellem havne". .og købmandsorganisationerne 'og Dansk
Arbejdsmands Forbund...
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§ 17.

LØnnen udbetales om torsdagen, såvidt muligt forinden
arbejdstidens ophør, Er torsdagen en helligdag, betales
lønnen dagen forud.

§ 18.

Helårsbeskæftigede ekstraportører. ekstrapudserø og
ekstrabanearbejdere får regntøj og arbejdstøj udleveret
efter de i uniformsreglementet for banernes tj eneste
mænd gældende regler.

Som helårsbeskæftigede betragtes også sådanne arbej
dere, som er afskediget i kortere perioder, dog ikke ud
over sammenlagt 2% måned i et kalenderår.

e. Fiskelæsning i Kerteminde kan fremdeles udføres
for aftalt pris for møde pr. gang, således at overens
komstens bestemmelse om mindstebetaling for 4 timer
ikke gælder.

f. For så vidt de lokale parter er enige om at ophæve
de bestående akkorder: Ved Aalborg-Banerne : Kulaflæs

ning, udvask, fyld af spande, imprægnering af sveller
og skæriI).,g af sveller, og ved Bornholmske Jernbaner:
Kulaflæsning, betales arbejdet efter den generelle over

enskomst.
g. De personlige tillæg, der er tillagt nogle ekstra

arbejdere ved Horsens Vestbaner, jfr. mæglingsmødet
arbejdsgiverforeningen den 16. maj 1947, bibeholdes i
indeværende overenskomstperiode.

Regnte].

Portører hvert

Banearbejdere "
Depotarbejdere "

4. år a)

4. "
4. "e)

Arbejdstøj,
hvert 1. år trøje og benkl.b)

" 2." " " " b)
" 2." 2 sæt trøje og

benklæder d)

a) Kun ved egentlig pladstjeneste.

b) Der kan om Ønskes i stedet for trøje og benklæder
leveres kittel.

d) Såfremt banen fØr 1. oktober 1951 har ydet større
tildeling, bibeholdes denne både for nuværende og
fremtidigt personale.

ej Såfremt væsentlig tjeneste i fri luft,
dog således, at alle ekstrapudsere overensstemmende
med nedenstående erholder 2 sæt overtrækste] årlig.

Til Øvrige ekstraarbejdere urider stationstjenesten og
ved depotafdelingen. der må påregnes at have praktisk
taget stadig beskæftigelse ved særlig tilsmudsende ar
bejde, navnlig i lampisterier, ved rangering og i syre
pakhuse, men derimod ikke ved almindeligt pakhus
arbejde, udleveres der et sæt overtrækstøj årlig - for
ekstraarbejdere i depotafdelingen dog to sæt årlig - når
de pågældende ekstraarbejdere inden for de sidst for
løbne 12 måneder har været beskæftiget i 75 dage.

De udleverede beklædningsgenstande skal tilbage
leveres, når betingelserne for udleveringen ophører.

Der udlånes regnfrakker eller regnslag til hver ekstra
arbejder under stationstjenesten, der på større stationer

er beskæftiget med rangertjeneste eller vask af vogne.
Til kulgårdsvagt samt til hver ekstraarbejder ved

signaltjenesten udlånes ligeledes regnfrakke eller regn
slag.

Arbejdshandsker udleveres til rangerpersonalet samt
til depot- og kulgårdsvagter.

Der udleveres forklæder til ekstraarbejdere, der i væ
sentlig grad er beskæftiget i lampisterier eller ved fiske
læsning.
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§ 19,

l) Feriens længde.

Enhver arbejder har i henhold til lov nr. 65 af 31.

mar ts 1953 ret til 1% dags ferie for hver måned, i
hvilken han har udfør-t arbejde i den pågæ lden de
virksomhed. Har det udførte arbejde været af kortere
varighed end 1 måned, sættes ferieretten i forhold til
beskæftigelsens længde.

Ferieret erhverves tillige i forhold til den tid, hvori
en person har holdt fe rie i henhold til ferieloven eil er
i henhold til be stemmelserne i stk. 4 under sygdom
eller tilskadekomst har været berettiget til at oppe
bære feriegodtgØrelse.

NB. Hvor ferieretten andrager l/~ dag eller mere,
gives en hel da gs fr ihed, dog kun mod den ind
tjente feriegodtg ørelse.
Hvor ferieretten andrager mindre end Yz dag,
bortfalder selve frihed en, medens den indtjente
feriegodtgørelse udbetales.

2) Feriegodtgørelse.

Arbej deren har ret til en fer iegodtgarelse på'" 61!2
pet. af den ham udbetalte arbejdsløn med undtag else
af udgifterne til befordringsgodtgørelse og kostpenge.

3) Ferietidspunktet.

Hvis ferien andrager 12 dage eller derunder, skal
den gives og holdes i sam m enhæng i tiden mellem
2. maj og 30. september (ferieperioden); er ferie
dagenes antal større end 12, skal også de feriedage,
der overstiger 12, gives i sammenhæng, men kan læg-
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ges i den del af ferieåret, de r falder udenfor ferie

perioden. Hvor hensynet til produktionen gør det

Ønskeligt, kan denne del af ferien dog efter arbejds

giverens bestemmelse gives i form af enkelte ferie

dage. I Øvrigt fastsættes tidspunktet for ferien af

arbejdsgiveren , men denne "Skal give arbejderen un

derretning herom senest en måned fØr feriens på

begyndelse, medmindre særlige om stændigheder hin

drer dette.

4) Feriegodtgørelse under sygdom.

Ved sygdomstilfælde, hvor arbejderen bliver uar

bejdsdygtig, be tales ferdegodtgørelse under en fravæ

relse på mere end 3 dage og indtil sammenlagt hØjst

. 3 måneder inden for et ferieår, alt forudsat at den på

gældende har været beskæfti.get i virksomheden i. 1

år fØr sygdomm ens indtræden.
Ved tilskadekomst l virksomheden gives uanset

ovennævnte bestemmelse om ancienniteten dog altid
den nævnte feriegodtgørelse i indtil 3 måneder.

Feriegodtgørelsen beregnes i sådanne tilfælde på
grundlag af vedkommendes gennemsnitsfortjeneste i
virksomheden i den øvnge del af ferieåret.

For sygedage ud over 3 måneder betales ingen
fer.iegodtgørelse.

Krav om udbetaling af feriebeløb i henhold til for

anstående bestemmelse må dokumenteres med gyldig

sygekasseattest.

5) Ovennævnte bestemmelse er uddrag af lov nr. 65 af

31. marts 1953 , og eventuelle tvivlspørgsmål må lØses

ud fra nævnte lov.
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Ulykkestilfælde.

§ 20.

Indtræffer under arbejdets gang ulykkestilfælde, der
bevirker en fraværelse fra arbejdet på mere end 3 dage,
betaler arbejdsgiveren for den efterfplgende sygeperiode,
indtil den lovpligtige ulykkesforsikring fra og med den
7. dag efter ulykkestilfældet træder i kraft, i dagpenge
ialt 12 kr. pr. dag.

Det skal ved gyldig sygekasseattest godtgøres, at be
tingelserne er lil stede for udbetalingen af nævnte dag
pengebeløb.

19

§ 23

Overenskomsten træder i kraft fra og med begyndelsen
af den fØ rste lønntngsuge efter den :31 . marts 1956 og
gælder, indtil den i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende regler skriHligt opsiges til en 1. marts, dog
tidligst L marts 1958.

København l april 1956.

FOl'
eOl"cnlngen at danske Privatbaner For

under Arbejdsgiverforeningen : Dansk Arbejdsmands FOl'bund:

Dagpenge i sygdomstilfælde.

Vedrørende sygepenge henvises til forligsmandens
mæglingsforslag af 3 L. marts 1956.

§ 21.

Dyrtidstillægget fastsættes til 172 øre pr. time .
Ovenstående dyrtidstillæg svarer til et pristal på 405

og reguleres med 5 øre pr. time i såvel op- som nedad
gående retning for hver fulde 6 points, det pr. 1. februar
og 1. august offentliggjorte pristal stiger eller falder 
i nedadgående retning reguleres dog ikke under pris

tal 184.
Reguleringerne finder sted henholdsvis 1. marts og 1.

september. Overskydende points overgår til næste re

gulering.

§ 22.

Som regler for behandling af faglig strid gælder den

af hovedorganisationerne senest vedtagne norm.

P. Hansen. ÆjT. Petersen.
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HElSINGØR JERNBANEKLUB
BIBlIOTE KET

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til
Danmark, de Venders og Gotere, Hertug til Sles
vig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken , Lauenborg og;

Oldenborg.

Gere uitteriiqt: 1 Henhold til § 22 i den under
Ilte Maj 1897 emanerede Politilov for de under
Statsdrift værende Jernbaner med tilhørende Søruter,
hvorefter Lovens Bestemmelse med de fornødne Lem
pelser ved kongelig Anordning helt eller delvis kunne
gøres gældende tor de under Privatdrift værende
Jernbaner, ville Vi herved allernaadigst have Iastsat
efterfølgende Politi-Anordning for . Jernbaner under
Privatdrift.:

I
Om Adgangen til Jernbanens Terratn.

§ 1.
Det er forbudt alle og enhver - undtagen dem,

der børe til Jernbanens Personale eller som i Embeds
eller Bestillings Medfør dertil er berettigede, eller
som dertil ha ve Jern banestyrelsene Tilladelse - at
betræde eller færdes paa Banen med cilherende
Skraaninger, Dæmninger, Grøfter, Broer og andre
Anlæg uden ror de over Banen førende Overkørsler
pg Overgange saavel som at færdes paa Stationerne
uden for de (Ol' Publikum i Almindelighed eller be
tingelsesvis aabnede Lokaliteter eller inden for disse
sidste, naar ikke de for Adgangen stillede Betingelser
er opfyldte
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Vogne, der skulle a fhen te ell er a l'gmt t.e Personer
eller Gods paa Statione r, 111aa k nu hold e paa de der
til bestemte Steder for an Sta ttone rn e elle r ved Læsse
sporene .

Uden særl ig T illadelse a l' Jcrubnues tyrelaen er
det ikke tilladt nogen at tage Ophold i Erhvervs
øjemed paa Jernbanens Territorium.

§ 2.
Ingen maa egenmægtigt aabne l .ukuings- eller

Afsp ærrmgsindretninger for offentlig e Overkørsler og
Overgange elle)' overskride dem , nnar de el' lukkede.

Offentlige Ov erkørsler og Overgange, der ikke
er forsyned e med Lukningsiudretuinger elle r kun med
Drejekors eller lignende, maa ikke benyttes, naar
To g kan ses elle r hør es at nærme sig.

§ 3.
Private Overkørsl e r og Overgange meta ik ke be

ny t tes, naar Tog kan ses eller høres at nærme sig .
Led for pri vate Ov erkørsler og Overgange for

syn es af J emban estyrelsen med et Lukkeapparat,
der fas tholder Leddet, naar det lukkes, og med en
Laas, til hvilken en Nøgle lev eres hver berettige t
Bru ger een Gang. Enhver Bru ger ska l lukke Ledde t,
hv er Gang det bf be nyttet, medmindre for efaldende 
Markarbejder kræ ver en ved varende og uafbrud t Brug
uf Overkørslen, i hvi lket. Fald Le ridet ve d Br ug erens
Foranstaltning under Afbe ny tte lse n skal undergives
paa lidelig t og' st adigt Tilsyn og lukkes, naar det
pasgældende Markarbejde afbrydes eller oph ører.

Enhver berettiget Bruger er med Hensyn til Over
kørselens eller Ove rgangens lovmæssige Ben yttelse
lige over for det offe ntlige ansvarlig for de Forseelser
i saa Henseende, som hans Folk under Udførelsen
af det dem overdragn e Arbejde gøre sig skyldig» i.

(

Det er forbudt U vedk ommende a t benytte private
Overkørsler og Overgan ge.

§ 4.
Ingen maa lade Kre aturer ell er K ør etøjer færdes

paa Banen uden for Ove rkørs ler ne eller Overgangene
ell er holde stille med dem paa disse.

Kreaturdri fter sku lle føres me d særlig Forsigtighed
ov er Banen. De t sam me gæ lde r om Plove, Harver,
Træstammer og andre tunge Ge nsta nde.

Sp orvogne er med Hen syn til Pasaage over Jern
banens Spor underkastede de Forskrifter, der derom
gives af Ministeriet for offentlige Arbejder.

II
Om Udgravninger i Nærheden af Jernbanen

og om Telegraf- eller Telefonledningers Anbringelse
over eller under Banen.

§ 5,
Ingen maa uden Jernbauestyrelsens Samty k ke

for etage Udgravn inger i en saadan Nærhed af Jern
ba nens Grund elle r Havnespor. at der derved kan
opstaa Fare for Driften ,

Det er forbudt uden Jernbanestyrelsens Samtykke
a t før e Telegraf- eller T elefonledninger og' deslige
ov er, ell er under Banen.

III
Om Jernbanespor i offentlig Gade eJler Vej.

§ 6.
Til Sikring af Driften af Jernbanespor (Havnespor,

Forbindelsesspor og deslige Spor) paa offentlig' Vej
og Gade bestemmes følgende:
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a. Rummet over og paa begge Sider af Sporet skal
holdes frit for faste og løse Gensrande indtil de
Grænser, som Ministeren bestemmer.

b. Det skal saavidt muligt undgaas al køre med al
mindelige Vogne og drive Kreaturer paa langs
af Sporet, sasvel som at lade saadanne holde stille
i Sporet eller i Jettes umiddelbare Nærhed. Naar
Togs Ankomst signaliseres, skulle alle Fodgængere,
Ryttere, almindelige Køretøjer og Kreatu rdrifter
vige Sporet og bolde sig i mindst 4 Fods Afstand
fra nærmeste Skinne.

c. Al Kørsel og Kreaturdrift pas tværs af Sporet er
forbudt, saa snart et Togs Ankomst signaliseres.
Medens et Tog passerer tværs over en Vej eller
en Gade, skulle alle Køretøjer saa vidt mulig holde
sig i mindst 20 Fods Afstand fra nærmeste Skinne.

IV
Om Plytlling af Jernbanevogne.

§ 7..
Paa Stationerne foretages Jernbanevognes Flytuing

af Jernbanens Fun k tionærer ; private Folk rnaa kun
med Starionspersonalets Tilladelse og under dettes
Kontrol foretage saadan Flytning'.

Paa Havnesporene skal Jernbanevognes Ftytuing
ligeledes foretages af Jernbanens Funktionærer. Dog
skulle Forsendere eller Modtagere, for h vem Jern
banevogne er stillede til Raadighed, eller deres Folk
være berettigede til, naar ingen Jernbanefunktionær
er eller hurtig kan komme til Stede, PM HavDP,
banernes Læssespor at toretage saadaune mindre
Bevægelser af disse Vogne, som Losning eller Ladning
uomgængelig kræver, under Iagttagelse af de For
sigtighedsregler, som Ministeriet maatte foreskrive.

r

t.

• l
/
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V
Om de Rejsendes Forhold under Kørselen.

§ 8.
Saaiænge 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 Vogn dørene.

AI Ind- og Udstigning skal ske paa den dertil
bestemte Side af Toget.

§ 9.
Det Cl' de Rejsende forbudt fra Toget at udkaste

Genstande, hvorved Personer eller Ejendom kunne
beskadiges.

§ 10.
Ingen Rejsende maa under Kørselen ved Anven

delse af Nødsignal eller Nødbremse søge at standse
Toget eller at hidkalde Hjælp, med mindre det el' nød
vendigt for at afværge Forbrydelse eller Ulykke.

VI
Om Porskrifter tll Opretholdelse af Orden

og Sikkerhed.

§ Il.
Enhver, der opholder sig paa eller søger Adgang

til Jernbanens 'I'erri cerium eller benytter dens Ma
teriel, er pligtig uvægerlig at rette sig' efter de al
mindelige Forskrltter, der af Jernbanestyrelsen inden
for dens Myndighedsomraade gives til Opretholdelse
af Driftens Orden og Sikkerhed, og som er behørig
kundgjorte paa Jernbanens Territorium, Stationer,
eller i Togene; ligeledes er enhver pligtig' at rette
sig efter de særlig-e Forskrifter, der meddeles ham
af Jernbanens ved Uniform eller andet Tegn kende
lige Personale i Embeds Medfør.
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VII
Straffebestemmelser m. m.

§ 12.
Den Bruger ar private Overkørsler og Overgange,

som forsømmer at lukke det derfor anbragte Led,
straffes med en Bøde af 2 Kr., enhver der løvrigt
gør sig skyldig i Overtrædelse af de i de foregaaende
Paragrafer omhandlede Forbud eller Forskrifter, strat
fes med Bøder fra l-lOO Kr. Sagen behandles som
offentlig Politisag. Bøden tilfalder Statskassen.

Med Hensyn til visse mindre af de i det fore
gaaende omhandlede Forseelser skulle de af Ministe
riet i Henhold til Lov af 11. Ma] 1897 § 12 for Stats
banerne fastsatte Bøder være gældende for de pri
vate Jernbaner med den Virkning, at Sagens videre
Porfølgning bortfalder, naar den skyldige paa ved
kommende Jernbanefunktionærs Forlangende betaler
den for den paagældende Forseelse fastsatte Bøde;
for Betalingen skal der samtidig gives ham skriftlig
Tilataaelse.

§ 13.
Jernbanens ved Uniform eller andet Tegn kende

lige Funktionærer er berettigede til paa eller umiddel
bart ved Jernbanens Territorium at anholde den, der
gør sig skyldig i en Forbrydelse mod Driftens Sikker
hed; 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 Paragra
fens 2. Stykke, kan ligeledes anholdes, saairemt han
ikke paa tilfredsstillende Maade stiller Sikkerhed for
Bødeansvaret eller i alt Fald godtgør, hvem han er}
og at han har tast Bopæl her i Landet.

§ 14.
Den, som forsætlig ødelægger eller beskadiger

Jernbanens Ejendele eller det under Jernbanens

!

Varetægt værende Gods og Materiel, i falde!', for saa
vidt ban ikke vil være at anse med højere Straf
efter den almindelige, borgerlige Straffelov, Bøder
efter nærværende Anordnings § 12.

§ If>.
Den, som ødelægger eller beskadiger Jernbanens

Ejendele eller det under Jembanens Varetægt værende
God s og Materiel, er pligtig straks at yde Erstatning
herfor.

For mindre Beskadigelser af det faste og rullende
Materiel saavel som af Inventargenstande, Ruder og
deslige kunne de Normalpriser, som af Ministeriet
maatte være fastsatte i R enhold til Lov af Il. Maj
1897 § 15, anvendes med bindende Virkning ved
Erstatningens Bestemmelse} dog ikke ud over et Be
løb 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 Anord

nings § 11 omhandlede Forbud og Forskrifter af Jern
banestyrelsen, kan af Tjenestepersooalet udvises, om
fornødent med Magt udsættes, af Jernbanens Tog,
saavel som af Jernbanens 'I'erritorium.

VIn
Om Politiets og Jernbaneperuonate ta Pligt

til gensidig at støtte hlnande n.

§ 17.
·Politiet er pligtigt paa Forlangende at understøtte

Jernbanens Personale i Haandhævelse af de for Ba
nen givne Ordens- og Sikkerhedsbestemmelser. Lige
ledes et' Jernbanepersonalet pligtigt at støtte Politiet
i dettes Tjeneste paa Jernbanens Territorium, !'or
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saa vidt den .Jembanepel'sonalet paahvilende Tjeneste,
særlig Sikkerheds~jenesten, tillader det,

IX
Om Jernbanepersonalets Porhold overfor Publikum.

§ 18.
Jern banens Personale skal stedse i Tjenesten uden

Persons Forskel vise Besindighed, Høflighed og al
den Imødekommen, som kan forenes med Opfyldelsen
af Tjenestens Fordringer.

Paa Forlangende ar rejsende skal enhver I:jenesLe
gørende Jem ban efun ktionær være pligtig at opgt ve
sit Navn, sin Stilling og sit Tjenestenummer, om der
er tildelt ham et saadant,

§ 19.
Klager over Personal et, Betord ringen eli er andre

Jernbanen vedrørende Forhold kunne fremSffittes
mundtl ig eller skriftlig (Ol' Personalets loresatte eller
Jernbanesty relsen, saa og af rejsende in dføres i de
af Styrelsen autoriserede Ankeprotokoller, hvoraf et
Eksemplar skal være til Raadighed paa hver Station.

Alle Kla ger skulle hu rti gst mul igt undersøg'es og
besvares, naar Klageren har opgivet sit Navn op;
sin Bopæl.

x
o m glem te eller tabte G erts t e n d e.

§ 20.
Glemte eller tabte Genstande, der findes i Jern

ban ens Befordringsmidler el Jel" i dens Loka Ier, del'
er bestemte til Afbenyttelse fol' rejsende, skulle til
bagegives Ejereo, naar han kendes eller kan OPSPlil'

ges; i modsat Fald skal Jernbanen opbevare (lem i
12 Maanedor og derefter fremlyse dem i B0rlilJg·~ke
'I'iocude (efter 1. April 1904 i den i Henhold Lil Lov
af 23. J anu ar 1903 Ildkom mende Statstidendej.

"

Il

Indløses Sagerne ikke inden 1 Maaned efter Frem
lysnin aen kunde de sælges ved offentlig Auk Lian,
der afholdes af Jernbanen med eller uden Auktions
direktørens Mellemkomst. Overskudet af Auktionen
med Fradrag af mulig paaløbende Fragt og Oplag-s
penge tilfalder den for Jernbanens Personal e opret
ted el:>Sygekasse, eller saatrernt en saadan ikke tindes ,
en anden Jernbanen vedrørende Kasse efter nærmere
Bestemmelse af Ministeriet for offentlige Arbejder.

Er Sagerne let Iordærvelige, kunne de straks sæl·
ges paa bedst mulig Maa.de. Med Overskudet rorbol
des som foran angt vet ; dog kun det tilbage rord res a f
rette vedkommende i Løbet af 3 Maaneder efter Salget.

Rede Penge skulle dog straks afleveres til Politiet
tillige med de glemte Genstande, sammen med hvilke
de maatte være fundne; paa samme ."t..daade forholdes
med let antændelige og eksplosive Sager o. desl .

§ 21.
Denne Anordning træder i Kraft d. 1. Januar 1904.
Fra samme Tidspunkt træder de endnu gældende

Bestemmelser i Forordning-en af 6. Maj 1847 ud af
Kralt, for saa vidt de under Privatdrift værende
Jernbaner angl:l.ar. .

Et Uddrag af denne Anordnings Bestemmelser vil
være at opslaa paa et iøjnefaldende Sted saavel paa
alle Banegaarde og Holdepladser som i Jernbane-
kupeerne. .

Hvoretter alle vedkommeude sig· allerunderdanigst
have at rette

Gine: naa [i''l'edensvorg , den 17. Novbr. 19 U3.

Under vor Kon gelige Ilaand og Segl.

Christian. R
(L. s.)

G, Huae.
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Bilag

til Polltl-Anordning for Jernbaner
il nder Prtvatdriff.

Bekendtgørelse
om

Fastsættelse af Bøderne for mindre Overtrædelser af Politi

Anordning for private Jernbaner af 17, November 1903.

V(~c1 Politianordning a f 17. Novenaber 1903 § 12 er de
1'01' Statsbanerne gældende Bøder for mindre Overtrædelser
ogS.l:l gjort gældende for Privatbanerne, nemlig:

§ l.
l~n Bøde af 20 Kr. fastsættes for den, som

~1. egenmægtig aahner Luknings- eller Afspærringsindret
ninger for offentlige Overkørsler eller Overgange eller
oversk rider dem, naar de er Juk kede,

1> . na ar Tog kan ses eller høres at nærme sig, kører (her
under Kørsel med Motorcykle), rider, driver Kreaturer
eller transporterer Plove, Harver, Træstammer eller an 
dre tunge Genstunde (herunder Motorcykle) ad offent
lige Overkørsler eller Overgange, der ikke er forsynede
med Lukningsindretninger eller kun med Drejekors
eller lignende, eller ;]cl private Overkørsler eller Over
gange,

c, kører (herunder Kørsel med Motorcvkle}, rider, driver
J{ reaturer eller transporterer de under b. nævnte tunge
Genstande paa Ba nen med tilhørende Skraaninger, Dæm
ninger, Grøfter, Broer eller andre Anlæg uden ror de
over Banen førende Overkørsler og Overgange,

d. holder stille paa Overkørsler eJler Overgange med Kr ea
turer,' Køretøjer eller de ofrnævnte tunge Genstande,



e. uden særlig Tilladelse af Statsbanestyrelsen lager Ophold
i Erhvervsøjemed paa Statsbanedriftens Territorium ,
Færge eller Skib.

§ 2.
En Bøde af 10 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 er bestemte,

b. flytter Jernbanevogne paa Stationer uden Stationsperse
nalets Tilladelse eller paa Havnespar med Tilsidesættelse
af de i Loven fastsatte Begrænsninger eller af de af Mini
steriet foreskrevne Forsigtighedsregler.

§ 3.
En Bøde af 8 Kr. fastsættes for den, som

a. naar Tog kan ses eJler høres -at nærme sig, kører paa
eller trækker Cykle ad offentlige Overkørsler eller Over
gange, der ikke er forsynede med Lukningsindretninger
eller kun med Drejekors eller lignende, eller ad private
Overkørsler eller Overgange,

b. kører paa eller trække.' Cykle paa Banen med tilhørende
Skraaninger, Dæmninger, Grøfter, Broer eller andre An
læg uden for de over Banen førende O.....erkørslcr og Over
gange.

§ 4.
En Bøde af 6 Kr. fastsættes for den, som

a. uherettiget gaar paa Banen med tilhørende Skraaninger,
Dæmninger, Grøfter, Broer eller andre Anlæg uden for
de over Banen førende Overkørsler og Overgange,

b. færdes paa Station, Færge eller Skib uden fol' de for
Publikum i Almindelighed eJler betingelsesvis aabnedc
Lokaliteter eller inden fol' disse sidste, naar ikke de for
Adgangen stillede Betingelser er opfyldte, alt for saa vidt
Forholdet ikke Falder ind under nogen af de foregaaende
strengere Bødebestemmelser• '.

i,
I

c. naar Tog kan ses eller høres at nærme sig , tilfods pas
sercr offentlige Overkørsler eller Overgange, der ikke
Cl' forsynede med Lukkeindretninger eller kun med
Drejekors eller lignende, eller private Overkørsler eller
()ve .-gange.

§ 5,
En Bøde af 4 Kr. fastsættes for den, som

:1. holder med Vogn for at afhente eller afsætte Personer
eller Gods paa en Stalion uden for de dertil bestemte
Steder foran Stationen eller ved Læssesporene.

h. medens et Tog er i Bevægelse, eller under Vognes Om
bord- eller Ilandsætning til eller fra Færgerne, stiger ind
i eller ud af Toget eller hjælper andre dertil eller egen 
mægtig aabner Vogndøre.

c. stiger ind eller lid paa (len ikke dertil bestemte Side af
Toget,

d . gaar om Bord i ell er forlader Færge eller Skib, naar
Landgangsbro ikke er anbragt,

e. udkaster fra Toget Genstande, hvorved Personer eller
Ejendom kan beskadiges.

En Bøde af 4 Kr. fastsættes endvidere for den, der over
træder Politilovens § 11 ved saadanne mindre betydelige
Uordner, der strider imod Statsbanestyreisens kundgjorte
Forskrifter.

En Bøde Hf 4 Kr. kan derhos i Medfør af Politilovens ~ 12,
1. Punkt, jf'r . § 51 smil. med § 2 i »Borgerl ig Straffelov af
15. April 1930«, af Jernbanepersonalet afkræves den Bru
ger af private Overkørsler eller Overgange, som forsømmer
al lukke det d erfor anbragte Led,

§ 6,

Naar den skyldige paa vedkommende Jernbanefunktio
nærs Forlangende betaler den for den paagældende For
seelse i de foregaaende Paragraffer fastsatte Bøde, bortf'al
der Sagens videre Forfølgning; for Betalingen skal der sam
lidig gives ham skriftlig Tilstanelse.
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§ 8.
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft d. 1. :V[,lrh 1934.

§ 7. Ct

Ved denne Bekendtgørelses Ikrafttræden
kendtgørelse Nr. 69 af 24. Februar 1923-

ophæves Be ;, HELSINGØR lE
B f O E:TT

.Bekendtgørelse
om

EKLUB

,

Fastsættelse af Bøderne
fOl' mindre Overtrædelser af Politi-Anordning for

pi-ivatc Jer-nbaner af 17. November 1903.

Vel} Politianordning ni 17. November 1903 § 12 er
d(~ ror Statsbanerne gældende Bøder for mindre Over
trædelser og<;na gjort gældende for Privalbanerne,
nemlig:

§ l-
En Bøde af 20 Kr. fastsættes for den, som

a. ('~(,lll1lfcgtig aabner Luknings- eller Af'spærrmgsind 
retninger for offentlige Overkørsler eller Overgange
e-ller overskrider dem. naar de er lukkede,

h . naar Tog kan ses eller høres at nærme sig, kører
(herunder Kørsel med Motorcykle] , Tider, driver
Kreaturer eller transporterer Plove, Harver, Træ
stammer eller andre tunge Genstande (herunder
Motor cykler] over offentlige Overkørsier eller Over
gange, der ikke er forsynede med Lukningsindret
Il inger eller kun med Drejekors eller lignende, eller
over private Overkørsler eller Overgange,

c. holder stille paa Overkørsler eller Overgange med
Kreaturer , Køretøjer eller de under b. nævnte tunge
Genstande.

d. uden særlig Tilladelse af Statsbanestyrelsen tager
Ophold i Erhvervsøjemed paa Statsbanernes for



Publikum tilgængelige Territorium, Færge eller
Skib.

§ 2.
En Bøde af 15 Kr. fastsættes for den , som

a. hvor Billetkontrollen er henlagt til Stationerne, be
giver sig til eller fra det saaledes afspærrede Om
raade ad andre Veje end de dertil bestemte,

b . flytter Jernbanevogne pall. Stationer uden Stations
personalets Tilladelse eller paa Havnespor med Til
sidesættelse af de i Loven fastsatte Begrænsninger
eller af de af Ministeriet foreskrevne Forsigtigheds
regler .

§ 3 .
En Bøde af 10 Kr. fastsættes for den , som, naar

Tog kan ses eller høres at nærme sig, til Fods eller pa a
Cykle passerer

a . offentlige Overkørsler eller Overgange, der ikke er
forsynede med Lukningsindretninger eller kun med
Drejekors eller lignende.

b. private Overkørsler eller Overgange.

§ 4.

En Bøde af 6 Kr . fastsættes fol' den , som

a. holder med Vogn for at afhente eller afsætte Per
son er eller Gods paa en Station uden for de dertil
bestemte Steder foran Stationen eller ved Læsse
sporene,

b. medens et Tog er i Bevægels e, eller under Jernbane 
vognes Ombordsætning paa eller Ilaudtagning fr a
Færgerne sti ger ind i eller ud af Vognene eller hjæl
per andre dertil eller egenmægtig aubner Vogndøre.

c. stiger ind eller ud pall. den ikke dertil bestemte Side
af Toget,

d . gaar om Bord i eller forlad er Færge eller Skib ad
andre Veje end de for Publikum bestemte,

e. fra Toget udkaster Genstande, hvorved Personer
eller Ejendom kan beskadiges,

f. overtræder Politilovens § 11 ved saadanne mindre
betydelige Uordner , der stri der imod Statsbanesty
reisens kundgjorte Forskrifter.

§ 5.
En Bøde af 4 Kr. fastsættes for den Bruger af pri

vate Overkørsler eller Overgange, som forsømmer at
lukke det derfor anbragte Led.

§ 6.

Naar den skyldige paa vedkommende Jernbanefunk
tionærs forlangende betaler den for den paagældende
Forseelse i de foregaaende Paragraffer fastsatte Bøde,
bortfalder Sagens videre Forfølgning; for Betalingen
skal der samtidig gives ham skri ftlig Tilstaaelse.

§ 7.

Ved denne Bekendtgørelses Ikrafttræden ophæves
Bekendtgørelse Nr. 45 af 13. Februar 1934.

§ 8.
Denne Bekendtgørelse træder Kraft den L Marts

1944.
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Pios Love Nr. 157 HElSIl\~GØR JERNBANEKLUB
BIBLIOTEKET

LOV
(Nr. 168)

om

Retsforholdet mellem
Arbejdsgivere og Funktio
nærer i private Erhvervs

virksomheder

Stadfæstet af H. M. Kong Christian X
den 13. April 1938.

Pris: 30 Øre

JESPERSEN OG PIOS FORLAG
KØBENHAVN 1948



TRYKT I H. P. HANSl!NS DOGTRY[{KBRl
1 KØBBNHAVN

Tillæg til Pios Love Nr. 157.

LOV
(Nr. 349 af 29. Juni 1940)

om

midlertidige Ændringer i og Tillæg til
Lov Nr. 168 af 13. April 1938 om Rets

forholdet mellem Arbejdsgivere og
Funktionærer i private Erhvervs

virksomheder.

§ 1.
Bestemmelserne i nærværende Lov finder An~

vendelse, saafrernt Arbejdsgiverens Virksomhed er
kriseramt, saasom paa Grund af Restriktioner fra
det offentliges Side, Kreditindskrænknioger, Vare
eller Raasrofmangel, svigtende Afsætnings- eller
Arbejdsmuligheder eller lignende. Bestemmelsen i
§ 5 finder dog Anvendelse paa alle Arbejdsforhold,
der omfattes af Lov Nr. 168 af 13. April 1938.

§ 2.
For de ved nærværende Lovs Ikrafttræden be

staaende Arbejdsforhold gælder - uanset om der .
ved Bestemmelserne i § 2 i Lov Nr. 168 af 13.
April 1938 eller ved en før nærværende Lovs
Ikrafttræden truffen Aftale mellem Parterne er fast-
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sat et længere Opsigelsesvarsel - følgende særlige
Bestemmelser:

a. Er Arbejdsaftalen ikke opsagt, kan Funk
tionæren opsiges med 1 Maaneds Varsel til den l ste
i en Maaned, dog at Funktionæren ikke kan opsi
ges til at fratræde Tjenesten tidligere, end han
skulde, hvis han den 30. Juni 1940 var blevet op
sagt med det ham tilkommende Varsel.

b. Er Arbejdsaftalen opsagt, men Funktionæ
ren desuagtet fortsætter i Tjenesten efter Opsigel
sesfr istens Udløb, kan Arbejdsaftalen ved Opsigelse
fra Arbejdsgiverens Side ligeledes bringes til Ophør
med l Maaneds Varsel til den l ste i en Maaned.

c. De før nærværende Lovs Ikrafttræden i
Henhold til § 2, trediesidste Stykke, i Lov Nr. 168
af 13. April 1938 trufne Aftaler om forlænget Op
sigelsesvarsel overfor Arbejdsgiveren anses som
bortfaldet, dog at Tjenesteforholdet, for saa vidt
det ikke allerede er opsagt af Funktionæren, ikke
af ham kan opsiges til Ophør til noget tidligere
Tidspunkt, end hvis det var opsagt den 30. Juni
1940 med gældende Varsel.

§ 3.
Arbejdsaftaler, som indgaas efter nærværende

Lovs Ikrafttræden, kan af Arbejdsgiveren bringes
til Ophør med l Maaneds Opsigelsesvarsel til den
lste i en Maaned.

§ 4.
For Funktionærer med Tjenestebolig finder dog

Reglerne i § 2, næstsidste Stk. , i Lov Nr. 168 af
13. April 1938 stadig Anvendelse.
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§ 5.
Bestemmelsen i § 13 i Lov Nr. 168 af 13.

April 1938 er ikke til Hinder for, at en Funktio
nær indgaar paa en Arbejdsfordeling med dertil
svarende Lønregulering i Henhold til Lov Nr. 280
af 30. Maj 1940 om midlertidig Fordeling og Regu
lering af Arbejde.

§ 6.
Nærværende Lov, der ikke gælder for Færøerne,

træder i Kraft den 1. Juli 1940 og gælder indtil
den 1. April 1941, saaledes at Ops igelse med det
i §§ 2 og 3 omhandlede l Maan eds Varsel senest
kan ske den 28. Februar 1941.



H. P. HANseNS 1I0GTR., ltllHVN.

§ 1.
Ved Privatfunktionærer Forsraas i denne Lov

følgende i private Erhvervsvirksomheder inden for
Handel, Kontorvirksomhed, Industri, Haandværk,
Landbrug, Skov- og Havebrug, Beværternæring.
For lystelseset ablissemen te r, T ransportv i rksomhed
og ]orda rbejde beskæftigede Personer;
a) Ved Køb og Salg eller ved Kontorarbejde eller

Lagerarbejde beskæftigede Handels- eller Kon
tormedhjælpere.

b) Personer, hvis Arbejde i den paagældende StLI
Jing er af overvejende handelsmæssig eller kon
tonnæssig Art eller udelukkende eller for stør
ste Delens Vedkommende bestaar i paa Ar
bejdsgiverens Vegne at lede eller føre Tilsyn
med Udførelsen af andres Arbejde.

§ 2.
Arbejdsaftalen mellem Arbejdsgiveren og Funk

tionæren kan ved Opsigelse kun bringes til Ophør
efter forudgaaende Varsel, medmindre det drejer
sig om rent midLercidipt Arbejde eller Arbejde paa
Prøve, og disse Arbejdsforhold ikke vedvarer ud
over 3 Maaneder.

Opsj~elsesvarslet ved Opsigelse fra Arbejdsgi
verens SIde kan ikke fastsættes til mindre end:

1 Maaneds Varsel cil den Iste i en Maaned i de
første 6 Maaneder efter Ansættelsen.

3 Maaneders Varsel til den lste i en Maaned
efter 6 Maaneders Ansættelse.
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Opsigelsesfrislen forhøjes med 1 Masned for
hvert Jdie Ansættelsesaar, dog højst til 6 Maaneder.

Ved skriftlig Aftale kan der dog træffes Bestem
melse om, at Funktionæren i de første 3 Maaneder
efter Ansættelsen skal kunne opsiges med et kortere
Varsel end 1 Maaned,

Opsigelsesvarslee ved Opsigelse fra Funktionæ
rens Side kan ikke fastsættes til mere end 1 Maa
ned til den t sre i en Maaned, dog at der ved skrift
lig Kornrak t kan træffes Bestemmelse om et læn
gere Opsigelsesvarsel fra Funktionærens Side under
Forudsætning af, at Opsigelsesvarslet fra Arbejds
giverens Side forlænges tilsvarende.

Saafremt der som Led i Arbejdsaftalen stilles
Tjenestebolig til Raadighed for Funktionæren og
dennes Familie, skal Opsigelsesvarslet fra Arbejds
giverens Side andrage mindst 3 Maaneder. Funk
tionæren er med sin Familie berettiger til mod det
aftalte Vederlag - respektive vederlagsfrit - at
bebo Tjenesteboligen i indtil 1 Maaned efter Tids
punktet for hans Fratræden; samme Ret tilkommer
Familien i Tilfælde af Funktionærens Død. Hvor
Arbejdsgiveren skønner det nødvendige af Hensyn
t il Virksomhedens Tarv, er han dog - mod at
afholde de med Flytningen forbundne Udgifter 
berettiget til at kræve Familiens Bortflytning straks.

Ovennævnte Regler viger for Organisationernes
Varslingsbestemmelser i Tilfælde af lovlig varslet
Arbejdsstandsning.

§ J.
Hvis Arbejdsgiveren uberettiget nægter at mod

tage den ansatte j sin Tjeneste eller uberettiget bort
viser ham fra Tjenesten , er han pligtig til, saafremt
almindelige Erstatningsregler ikke rnaatre medføre
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et større Ansvar, at udrede en Erstatning. svarende
ti! Lønnen indtil del: Tidspunkt, til hvilket den
ansatte den paagældende Dag lovligt kunde have
været opsagt, eller - saafrcmr han allerede var
opsagt - ril Opsigelsesfristens Udløb.

Er paagældende ansat paa længere Tid end 3
Maaneders Opsigelse, bliver Erstatningen dog at
fastsætte efter de almindelige Erstatningsregler, men
saaledes, at han mindst kan kræve den Erstatning,
som vilde tilkomme ham efter nærværende Para
grafs første Stykke, saafremt Tjenesteforholdet var
indgaaet paa 3 Maaneders Opsigelse.

Tilsvarende Bestemmelser gælder i Tilfælde af,
at paagældende er ansat for en bestemt Tid .

Denne Paragrafs Bestemmelser kommer ogsaa
til Anvendelse i Tilfælde af, at den ansatte hæver
Tjcnesreforholder paa Grund af grov Misligholdelse
fra Arbejdsgiverens Side.

De heromhandlede Erstatningskrav er i Kon
kurstilfælde privilegerede paa samme Maade som
Løn efter Konkurslovens § 33, Nr. 2 f.

§ 4.
I Tilfælde af, at en ansat undlader at tiltræde

Tjenesten eller uberettiget forlader denne, eller Ar
bejdsgiveren hæver Tjenesteforholdet paa Grund
af grov Misligholdelse af Kontrakten fra den an
sattes Side. tilkommer der Arbejdsgiveren Erstat
ning for det derved paaførte Tab.

§ 5.
Bliver Funktionæren paa Grund af Sygdom ude

af Stand til at udføre sit Arbejde, betragtes den
heraf følgende Tjenesteforsømmelse som lovligt
Forfald for Funktionæren, medmindre han under
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Tjenesteforholdets Besraaen har paadraget sig Syg
dommen ved Forsæt eller grov Uagtsomhed, eller
han ved Stillingens Overtagelse svigagtig har for
tier, at han led af den paagældende Sygdom.

Det kan dog ved skriftlig Kontrakt bestemmes,
at Funktionærens Ansættelse betragtes som bort
faldet uden særligt Opsigelsesvarsel . naar Funk
tionæren indenfor et Tidsrum af 12 paa hinanden
følgende Maaneder har oppebaaret Løn under Syg
dom i ial r 120 Dage.

Yder Arbejdsgiveren Funktionæren Kost og
Logi som en Del af Lønnen, er Arbejdsgiveren plig
tig til under Sygdom ae yde Funktionæren den for
nødne Pleje, saa længe han ' forbliver i Arbejdsgi
verens Hus.

§ 6.
Funktionærens Fraværelse paa Grund af Ind

kaldelse til Efteraarsmanøvrer eller andre kortere
Indkaldelser betragtes som lovligt Forfald for
Funktionæren.

§ 7.
Ved en Funktionærs Død i Ansættel sestiden til

kommer der hans efterladte Enke eller Børn under
18 Aar, over for hvem han havde Forsørgelses
pligt. 3 Maaneders Løn, for saa vidt Funktionæren
ved Dødsfaldet havde haft Ansættelse i Virksom
heden i mindst 3 Aar. Samme Ret tilkommer for
ældreløse Børn under 18 Aar efter en kvinde! ig
Funktionær.

§ 8.
Funktionærerne har Ret til at organisere sig til

Varetagelse af der es Interesser.
Ethvert Personale har - uanset Størrelsen
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Ret til gennem sin Organisation at kræve Forhand
ling med Virksomhedens Ledelse om Løn- og Ar
bejdsvilkaar.

Over Forhandlingernes Resultat føres en Pro
tokol, hvoraf Udskrift meddeles saavel Arbejds
giveren som Funktionærerne.

§ 9.
Efter at Funktionæren har afgivet eller mod

taget Opsigelse fra Tjenesten, skal Arbejdsgiveren
give ham den nødvendige Fritagelse for Arbejdet
til at søge andet Arbejde. Funktionæren skal her
under tage tilbørligt Hensyn til Arbejdsgiverens
Ønske om, at Arbejdssøgningen lægges paa det for
Virksomhedens Arbejde gunstigst mulige Tids
punkt.

§ 10 .
Naar Stillingen fratrædes, har Funktionæren

Ree til af Principalen skri ftligt at faa bekræftet, i
hvilket Tidsrum Tjenesteforholdet har varet, med
hvilket Arbejde Funktionæren i Hovedsagen var
beskæftiger, hvilken Løn Funktionæren ved Fratræ
delsesticlen oppebar, og paa Begæring Aarsagen til
Afskedigelsen .

§ 11. .
Har en Funktionær forpligtet sig til, at han af

Konkurrencehensyn ikke maa drive Forretning eller
anden Virksomhed af en vis Art eller tage Ansæt
telse i en saadan, finder de i Lov om Aftaler m. m.
af 8. Maj 1917 §§ 36 og 38 indeholdte Bestemmel
ser Anvendelse. Forpligtelsen er dog kun gældende
for Funkeionæren i et Aar fra Fratrædelsesdagen.
medmindre han har modtaget eller modtager et i
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en skriftlig Kontrakt fastsat rimeligt Vederlag for
Indskrænkningen i hans Adgang til Erhverv. Dette
Vederlag skal i Kontrakten være anført særskilt.

§ 12.
Saafremt en Virksomhed gennem anonym Aver

tering søger Personale, skal det af Annoncen tyde
ligt fremgaa, hvilket Arbejde den paagældende skal
udføre, hvilken Foruddannelse og øvrige Kval ifi
kationer Ansøgeren skal møde med, samt Mindste
lønnen for det paagældende Arbejde.

Saafremt der som Forudsætning for Tiltrædelse
af Plads kræves indbetalt kontant Depositum, er
anonym Avertering forbudt.

§ 13.
De i denne Lov indeholdte Bestemmelser kan

ikke ved Aftale mellem Parterne fraviges til Ugunst
for Funktionæren:

§ 14.
Denne Lovs Bestemmelser kommer ikke til An

vendelse paa de af Sømandsloven af 1. Maj 1923
omfattede Funktionærer eller paa de af Lærlinge
loven af 7. Maj 1937 omfattede Lærlinge.

§ 15.
Denne Lov , der ikke gælder for Færøerne, træ

der i Kraft den 1. November 1938. Fra samme
Dato at regne ophæves § 86, Stk. 2, i Lov Nr. 243
om Kommission, Handelsagentur og Handelsrej
sende.

§ 16.
Nærværende Lov optages til Revision i Rigs

dagssamlingen 1941-42.
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1. Almindelige Bestemmelser.

§ 1.

Tjenestens Inddeling. I Driftsbestyreren har Overiedel
sen af Tjenesten for samtlige Afdelinger. Til at varetage
hans Forretninger i hans Forfald skal der være udpeget en
Stedfortræder.

Hvor der i dette Reglement anvendes Betegnelsen
"ansat", gælder dette saavel for de ved Banen fast ansatte
Tjenestemænd som for det Personale, der uden at være
fast ansat forretter Tjeneste ved Banen.

Banens Ledelse fordeler Personalet i de forskellige Af
delinger og kan ansætte foresatte, der leder den daglige
Tjeneste.

Afdelingerne er følgende:

Regnskabsafdelingen,
Driftsafdelingen,
Maskinafdelingen,
Baneafdelingen.

§ 2.

Ansvar. Enhver af de i § 1 nævnte foresatte er an
svarlig for Tjenestens rigtige Gang i sin Afdeling, saavel
som for Materiellets og Bygningsværkernes forsvarlige Til
sta nd.

En foresat skal derfor jævnlig foretage Inspektioner
saavel i som udenfor sin Tjenestetid.

Enhver ansat er selv ansvarlig for de Forretninger, som
han udfører, eller de Forsømmelser, hvori han maatte gøre
sig skyldig, uden Hensyn til hvilket Ansvar der maatte
paahvile en foresat eller medansat.
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at behandle flere hinanden uvedk ommende Sager i samme
Skrivelse. Skrivelser skal være affattet i. en høflig Ton e, men
uden Brug af særlige Høfligbedsformularer og være under
skrevet med Navn og Tj enestestilling.

Alle Anordninger og Instruktioner med Hensyn til Drif
te ns Sikkerh ed skal saa vidt mul igt gives skriftligt eller
tel efonisk.

Hvor ikke andet er foreskrevet, skal enhver Tjenesten
vedrørende Meddelelse eller Indberetning samt Ansøgninger
om Tjenestefrihed fremsendes genn em nærmeste foresatte og
vid eresendes paa hurtigste Maad e gennem Afdelingens fore
satte til Driftsbestyreren. Gør Omstændighedern e det nød
vendigt, kan Fremsendelse ske direkte til Driftsbestyreren,
men den nærmeste foresatte og Afdelingens foresat t e skal
da snarest muligt underrettes derom.

Det er alle ansattes Pligt st raks at fremsende Medde
lelser om alt, hvad de maatte erfare, som kan indvirke paa
Driltens Sikkerhed og Orden, eller som i nogen Henseende
veclrører Jernbanens Interesse.

Klager over foresatte afgives skrift ligt, og de indsendes
direkte til Driftsbestyreren. Naar flere klager i F orening, er
hver enkelt fuldt ansvarl ig for Klagen s Indheld og Ordlyd .

§ 8.

Uniform. Enhver ansat, for hvem der er foreskrevet
Uniform, reglementerede Bekl ædningsgenstande eller andre
tydelige Kencletegn paa vedkommendes Stilling, skal bære
dem ved alle foreskrevne Lejligheder og holde dem i god
og renlig Stand. De foresatte skal paase, at dette iagttages.
af deres und ergivne.

S· g,
Omsorg for Driftens Sikkerhed. Det pashviler enhver

ansat særligt at drage Omsorg for Dri ft ens Sikk erh ed og
Regelmæs sighed . Enhver, hvem det paahviler at træffe
Foranstaltninger i H enseende til Sikkerhedstjenesten, skal
have sat sig fuldstændig ind i de derom givne Bestemmelser,
ligesom han skal vejlede sine undergivne med Hensyn til
deres rette Forstaaelse og forvisse sig om, at de bande har
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forstaaet Bestemmelserne rigtigt, og at de med Nøja gtighed,
Hurtighed og Omsigt udfører de paabudte Sikkerhedsforan
sta lt ninger paa foreskreven Maade,

Bliver nogen Sikk erhedsforan staltning forsømt eller ud
fort paa en uagtsom, skødesløs eller vrangvillig Maade, skal
Indb eretn ing derom fremsen des, selv om ingen Skade af
stedkommes. En foresat, som bemærk er eller erfar er en
saadan F orsømmelse eller Uagtsomhed uden at gøre Ind
beretn ing derom, paadrager sig herved Medansvar.

Det paah viler desuden enhver ansat, uanset hvilken
Stilling han indtager, naar han bemærker, at Sikk erheds
foranstaltninger udføres paa en Maade, som kan medføre
Fare, Skade, eller unødig Forsinkelse, a t melde dette for
rette vedkommende.

§ 10.

Tjenstlige Forhold. Det er enhver ansats Pligt at vise
Høflighed, Ro og Besindighed overfor Publikum, ogsaa
i Tilfæld e, hvor der er sket Overtrædelse af J ernb anens
Reglementer, og yderligere at være Publikum behj ælpelig,
hvor det kan lade sig gøre, og efter bedste Evne be
svare Forespørgsler fra Publikums Side om J ernbanens
Ek spediti on og Takster, Togenes og Posternes Afgang m. v.

H ar en an sat været Gensta nd for Fornærmelser under
Udførelsen af sin Tjenest e, indberettes Sagen ad tjenstlig
Vej til Driftsbestyreren.

Det er forbudt Per sonalet i Publikums P aahør at føre
højrøstet Samtale, at rette Bebrejdel ser til sideordnede eller
uddel e Irettesættelser til underordnede.

Tobaksryg ning er forbudt Personalet, naar det er i
tjenstlig Berøring med P ublikum.

Tobaksrygning er i alle Tilfælde forbudt Lokomotiv
personale og Motorførere und er Tj eneste i Toget og under
Rangering.

Det er enhver ansats Pligt at udvi se Sparsommelighed
med Banens Forbrugsgenstande, Materialer o. 1., samt Omhu
med Materiel og øvrige Ejendele saasom Redskaber, Værk
tøj og deslige, der leveres Personal et til Brug.
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Naar en ansat bemærker, at en und erordnet gør sig
skyldig i grovere Tj enesteforseelser. pashviler det ham at
gøre Indberetning derom. Uanset denne Bestemmelse har
enhver ansat Ret til at indberette saactanne Tj enesteforseelser
direkte til Driftsbestyreren.

§ 11.

Tjenestebolig, Husdyrhold m. m. Det paahviler Brugere
af Tjenesteboliger at behandle disse forsvarligt. Husdyr
hold, Opførelse af Hønsehuse, Indhegninger m. m. maa kun
finde Sted med Driftsbestyrerens Sam tykke.

§ 12.

Ingen ansat kan forlad e Jernbanens Tj eneste uden be
hørig Opsigelse, hvorhos han maa have afleveret alle cle
Banen tilhørend e R ekvisitter, Regnskaber og Oppebørsler,
for hvilke han er ansvarlig.

II. Særlige Bestemmelser.

Driftsafdelingen.

§ 13.

Ledelse af Tjenesten. Der kan for denn e Afdeling an
sættes en foresat, der helt eller delv is leder den daglige
Tjeneste i Overensst emmelse med de gældende Reglementer,
Ordrer og Instrukser.

A. Bestemmelser vedrørende Stationstjenesten .

§ 14.

Ansvar for Tjeneste. Stationsforstanderne (Stations
mestrene, Ekspeditricerne m. v .) skat lede og udføre Tjene
sten paa Stat ionern e i Overens stemmelse med de gældende
Bestemmelser, Ordrer og Instrukser.

De skal vejlede deres undergivne med Hensyn til Tj e
nesten og føre Tilsyn med, at elenne udf øres punktligt og
forsvarligt.

De er særlig ansvarlige for, at den hele Sikkerheds
tj eneste udføres paa den rette Maade paa Stationerne. Fra
dette Ansvar kan de kun frigøre sig ved at godtgøre, at det
fra cleres Side hverken har manglet paa behørig Vejledning
og Instruktion eller paa til strækkeligt Tilsyn med de dem
vedrørende Forhold.

§ 15.
Tilsyn med Stationsomraader, Sporskifter, Signaler,

Vogne m. m. De skal paase, at Grænserne for Stations
omraadern e eller Banens øvrige st edlige Rettigheder ikke
krænkes.
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De skal daglig føre Tilsyn paa Stationsornraadet og
overbevise sig om, at Stationsindretninger, Sporskifter, Spor,
Signaler m. m. er i fuldstændig brugbar Stand.

Mangler ved Stationsinc!retninger, Signaler, Spor o. 1.,
som de ikke selv kan Iaa afhjulpet, skal snarest anmeldes
skriftligt eller telefonisk til Driftsbestyreren. Naar det er
nødvendigt af HensY!l til Driftens Sikkerhed, og der. kan
vindes Tid derved, kan de lade Manglen afhjælpe ved direkte
Henvendelse til Baneafdelingens Personale eller paa anden
Maade. l saadanne Tilfælde skal de snarest give Drifts
bestyreren skriftlig Meddelelse om de udførte Arbej der.

De har at paase, at Vogne, der henstaar paa Stationer
nes Sidespor, befinder sig inden for de her anbragte Fri
spormærker og ved Bremser, Kiler, Hemkæder eller paa
anden betryggende Maade er stillet saa fast, at Vinden
ikke kan sætte clem i Bevægelse.

Hvis en Vogn maatte komme af Spor paa Stationen,
maa dette uopholdelig indberettes, og Vognen maa ikke
indrangeres i Tog, før den har været underkastet Eftersyn
af den, Driftsbestyreren dertil maatte give Ordre.

§ 16.

Tilsyn med Stationsbygninger og Inventar. De skal
fore Tilsyn meel Stationsbygningerne med tilhørende fast
Inventar og er ansvarlige for, at det Stationerne tildelte
Inventar er til Stede, og de maa paase, at det behandles
med Omhu og anvendes efter dets Bestemmelse.

§ 17.

Tilsyn med Renholdelse m. m. af Stationer og Vogne.
Det paahviler dem at drage Omsorg for Udførelsen af den
ud- og indvendige Renholdelse af Stationsbygningerne samt
disses Belysning og Opvarmning og tillige at sørge for
Orden og Renlighed paa hele Stationsomraadet.

De har paa de Stationer, hvor Rengøring af Person
eller Godsvogne er foreskrevet, at paase, at disse ved Ind
sætning i Toget er i tilbørlig rengjort Stand.
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§ 18.

Tilsyn med Opslag og Ure. De skal føre Tilsyn med,
at der paa Stationen er opslaaet Køreplan, Uddrag af Politi
anordning samt øvrige Publikum vedrørende Mecl delelser,
og at andre Opslag og Bekendtgørelser, der ikke angaar
Banens Tjeneste, kun opslaas efter Driftsbestyrerens Ordre .

De skal paase, at Stationsuret gaar rigtigt.

S Hl.
Tilsyn med Overholdelse af Befordringsbestemrnelser

samt Læsning af Vogne. De skal paase, at de reglemen
tariske Befordringsbestemmelser overholdes, ligesom de maa
føre Tilsyn med, at Forskrifterne i Ordensreglementet. ved
rørende Læsning af Vogne nøje efterkommes.

§ 20.
Tilsyn med Toget. De skal paa Togets Udgangsstation

sørøe for at det foreskrevne Antal Bremser er til Stede i
To;et, $~t at Ordensreglementets Bestemmelser er op
fyldt, saavel med Hensyn til Vognenes Forsyning meel
Inventar og Belysning sorn til Anbringelse og Sammen
kobling i Toget. De skal endvidere paase, at Lokomotiver
0<' Sneplove anbrinzes som foreskrevet i Ordensreglementet.
~ to

§ 21.

Meldinger, Signaler, Togekspedition. De har Ansvaret
for, at Meldinger og Sia ticuens Signaler, hvorefter Togenes
Gang ledes, afgives rigtigt, samt at Togenes Ekspedition
sker som foreskrevet. i Reglementer, Instrukser og Ordrer.

§ 22.

Forholdet til Publikum. De skal paase, at Politianord
ningen og de i Forbindelse hermed givne Bestemmelser om
PLIblikums Færden og Opførsel paa Banens Territorium
overholdes for Stationsomraadets Vedkommende.

De skal sørge for, at Afskrift af de j de autoriserede
Klageprotokoller af rejsende indførte Klager uopholdeligt
indsendes til Driftsbestyreren.



B. Bestemmelser vedrørende Togtjenesten.

§ 23.

Tiltrædelse af Tjenesten. Fra det Tidspunkt, da Tjene
sten tiltrædes paa Udgangsstationen, er det Pligt for enhver
af Togpersonalet at bidrage til, at Togets Ekspedition fore
gaar hurtigt, sikkert og regelmæssigt.

§ 24 .

Overtagelse af Tog·et. · Togføreren skal almindeligvis,
jfr. Sikkerhedsreglementets § 19, saavel ved Overtagelse
af Toget som ved Afgang fra Stationer, hvor der er fore
taget Forandring i Togets Sammensætning, overbevise sig
om og have Ansv aret for, at de ved Ordensreglementet og
Sikkerhedsreglementet samt andre Ordrer og Bestemmelser
givne Forskrifter med Hensyn til Togets Vægt og Sam
mensætning, Brem sernes Antal, Betjening og Fordeling,
Anbringelse af Signaler, Læsning og Sammenkobling af
Vogne samt af Bremse, Lys- og Varmeledninger m. v. er
overholdt. -

Ban skal paase, at Toget medfører det foreskrevne løse
Materiel, saasom Signalapparater, Lygter, Reservekoblinger.
Lægekasser m. m.

Han skal paa Tograpporten eller paa særlig dertil be
st emt Formular anføre enhver Mangel eller Skade, han
maatte bemærke ved Togmateriel eller Toginventar.

Ved Togets Overtagelse fordeler Togføreren Tjenesten
blandt Togpersonalet.

§ 25.

Togets Førelse. Togføreren skal føre den reglemen
terede Tograpport.

Saa snart Togføreren har modtaget Afgangssignal fra
Stationsbestyreren, foranlediger han, at Toget hurtigst muligt
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afgaar. Alle ved Toget tjenestegørende er fra dette Tidspunkt
pligtige at efterkomme de Ordrer, der gives af Togføreren.

Togføreren skal paase, at Køreplanen overholdes saa
nøje som muligt.

Togpersonalet skal under Farten holde godt Udkig og
give nøje Agt paa alle Forhold, der vedrører Togets sikre
Fremførelse, Signaler fra Toget og Banelinien m. v.

Togpersonalet skal, naar det bemærker, at Ledbevogt
Iling ug Brugen af Overkørsler ikke sker i Overensstemmelse
med Politianordningen og Ordensreglementet. give Medde
leise om disse Overtrædelser til Togføreren, som paafører
Tograpporten Bemærkninger herom.

Under Opholdet paa Stationerne sørger Togføreren for,
at Ind- og Udlæsning af Gods m. v. samt øvrige Arbejder
ved Toget foregaar forsvarligt og hurtigt. Togføreren skal
personlig deltage j og Jede Arbej derne,

Saafremt Togføreren bemærker Beskadigelse af en Vogn
i Toget, varmløbne Aksellejer e. L, skal han anmode Loko
motivføreren om at foretage en grundig Undersøgelse og
om nødvendigt udsætte Vognen af Toget.

Saafremt Passagerer, efter at være advaret, vedbliver
at give Grund til Klage, rnaa Togføreren efter Omstændig
hederne udsætte dem af Toget.

§ 26.

Tjenestens Fratrædelse. Paa Endestationer efterser
Togføreren Kupeerne og udtager eventueLt glemte Sager,
som afleveres til Stationen.

Efter at Arbejdet er endt, afleverer Togføreren Tog
rapporten til Stationsbestyreren. til hvem han tillige skal
afgive Melding om eventuelle særlige Forhold.

Togbetjente maa paa Endestationer ikke forlade Toget,
inden de har erholdt Tilladelse af Togføreren.



Maskinafdelingen.

§ 27.

Ledelse af Tjenesten. Der kan for denne Afdeling an
sættes en foresat, der helt eller delvis leder den da glige
Tjeneste i Overensstemmelse med de gældende Reglementer.
Ordrer og Instrukser.

.Den foresatte har Ledelsen af alle Arbejder i Værksted
og R emise og den daglige Ledelse af Lokornotivtj enesten
efter den af Driftsbestyreren fastsatte Tjenestefordeling.
ligesom han drager Omsorg for, at al Kørsel udenfor Tjeneste
fordelingen fordeles mellem Personalet efter de ham givne
Anvisninger .

Han skal før e Tilsyn med, at Personalet udfører Tje ne
sten paa forsvarlig Maade i Overensstemmelse merl de givne
Ordrer og Instrukser.

§ 28.

Tilsyn med Remiseomraadet, Værkstedet, Oplag m. m.
Lederen af Maskinafdel ingen fører Til syn med og har

Ansvaret for alle de til R emiseomraadet hørende Bygninger,
Anlæg, Oplag af Materialier. Inventar m. v. og skal i god .
Tid frem sende Rekvisition til Driftsbestyreren vedrørende
B eholdningernes Supplering.

Han skal sørge for de nødvendige Reparationer af
Inventar, Værkstedsmaskiner m. v.

§ 29.
Ansvar for Materiellet. Lederen fører Tils yn med Lo

komotiver og Vogne og er ansvarlig for, at de k un udgaar
fra Værkstedet, naar de er i fuldkommen betryggende Stand
og opfylder de i Ordensreglementet eller paa anden Maade
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givne Bestemmelser, samt for at Mangler ved Materiell et
afhjælpes snarest muligt, eft er at han har bemærket dem
eller faa et Melding derom.

Lederen skal paase, at alle foreskrevne Eftersyn, Ud
vaskninger m. v. for etages grundigt og omhyggeligt og til
de for hvert Arbejde fastsatte Terminer. (Jfr. Ordensregle
mentets §§ 22, 24 og 26) .

§ 30.

Lokomotivernes Betjening. Lokomotiverne skal under
deres Bevægelse paa Banen være betjent af det fornødne
Personale, og den fungerende Lokomotivfører er i enhver
H enseende ans varlig for Lokomotivets Førelse. (Jfr. Ordens
reglementets § 37).

§ 3I.
Lokomotivførerens Ansvar for Lokomotivet. Lokomo

ti vføreren er i enh ver Henseende ans varlig for det ham be
troede Lokomotiv, og for at dette er forsynet med Inventar
og saadanne Redskaber, som er fornødne til at raacle B od
paa mindre Uh eld, samt med de i Signalreglementet paa
budte Kendingssignaler.

Lokomotivføreren er ansvarlig for, at Lokomotivet
ikke overanstrenges ved fol' haard Kørsel eller ved Over
belastning af Toget. Lokomotivføreren er pligtig at med
dele Togføreren, naar deri opgivne T ogvægt er for st or
til Lokomotivets Trækkeevne.

§ 32.

Forhold under Kørsel. Lokomotivføreren skal paase,
at Lokomotiver og Sneplov e anbringes i Togene paa den i
Ordensreglementet foreskrevne Maade,

Han skal paase, at Koblingen mell em Lokomotivet og
T oget er forsvarlig, saaledes at Pufferne berører hinanden,
naar Tog et staar stille.

Naar Afgangssignalet er givet af Togføreren, maa Lo
komotivføreren med Varsomhed sætte Toget j Bevægelse.
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Alle andre Signaler til Lokomotivføreren maa gentages med
Lokomotivfløjten. og Lokomotivføreren rnaa nøje rette sig
efter de Ordrer, der meddeles ham af Togføreren.

Lokomotivføreren maa ikke foretage nogen Bevægelse
med et Tog paa egen Haand, medmindre Fare er til Stede,
i hvilket Tilfælde han maa handle efter Konduite.

Lokomotivpersonalet skal efter hver Igangsætning af
Toget undersøge, om hele Toget medføres.

Lokomotivføreren skal paase, at Dampspændingen under
ingen Omstændigheder overskrider det paa Manometret sær
ligt betegnede højeste tilladte Tryk.

Naar Sikkerhedsventilerne udblæser Damp, er den stør
ste tilladelige Dampspænding overskredet, og der skal da
træffes Foranstaltning til at formindske Damptrykket til
det normale . Dette maa dog ikke ske ved, at Fyrdøren
holdes helt aaben, men saa vidt muligt kun ved at dæmpe
Trækken og sætte Vand paa Kedlen.

Lokomotivføreren skal paase, at Medhjælperen fyrer
passende og jævnt, saaledes at det normale Damptryk saa
vidt muligt kan holdes uforandret under hele Kørslen, da
Kedlerne lider ved store Forandringer i Damptrykket. og
da Brændslet forbruges paa en uøkonomisk Maade ved ujævn
Fyring.

Lokomotivføreren skal paase, at Vandstanden i Kedlen
sanvidt muligt ikke synker under den for normal Vandstand
betegnede Højde.

For Motorkøretøjers Fremførelse gælder de for disse
særligt fastsatte Bestemmelser.

For alle Arter af Motorkøretøjer er det strengt forbudt
at sætte Dødmandsanordningen ud af Virksomhed under
Kørslen.

Lokomotivføreren skal med Bistand af Medhjælperen
holde skarpt Udkig under Kørslen og stille sig saaledes, at
han er i Stand til øjeblikkelig, naar han bemærker nogen
Hindring, der maatte være paa Banen, eller noget Signal,
der gives ham til Underretning, at foretage det fornødne for
at standse Toget, ifald dette er nødvendigt. Lokomotiv
føreren skal ufortøvet adlyde ethvert Fare- eller Stopsignal,
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der gives ham, hvad enten han forstaar, hvorfor det afgives.
eller ikke.

Medhjælperen skal straks afgive Melding til Lokomotiv
føreren, naar han bemærker Hindringer eller Signaler af
ovennævnte Art eller for øvrigt Mangler eller Uregelmæssig
heder ved Lokomotivet.

Lokomotivføreren skal paase , at Lydsignaler afgives i
betimelig Tid, naar der viser sig Hindringer paa Banen,
eller der er særlig Anledning til at anvende Forsigtighed,
saasom i Taage, under Snefog, naar Toget passerer Over
kørsler eller Overgange, i Kurver, hvor der ikke haves Ud
sigt fremad, og i øvrigt paa saadanne Steder, hvor Afgivelsen
af "Giv-Agt"-Signal maatte være særlig paabudt eller paa
krævet.

Lokomotivføreren skal paase, at Kørehastigheden ikke
overstiger den Grænse, som er fastsat for det enkelte Loko
motiv, det paagældende Tog og for den paagældende Bane
strækning.

Naar Lokomotivføreren bemærker eller af Togpersonalet
gøres opmærksom paa Mangler ved en Vogn i Toget, skal
han søge at afhjælpe Manglerne og tage Bestemmelse om,
hvorvidt Vognen kan forblive i Toget eller maa udsættes.

Enhver Lokomotivfører skal føre Rapport over den af
ham udførte Kørsel med Lokomotivet. Paa Rapporten skal
gøres Bemærkning om, hvad eler under Kørslen særlig er be
mærket vedrørende Lokomotivet, om Fejl eller Mangler ved
Banen SiO'nal<fivningen eller Bremsningen af Toget, om, b b .. ....

aabentstaaende Led og Overtrædelse af Reglerne om Benyt-
telse af Overkørsler samt om enhver Uregelmæssighed, der
i øvrigt er iagttaget.

§ 33.

Eftersyn m. m. af Lokomotivet. Ved Overtagelsen af
Tjenesten paa et Lokomotiver det Lokomotivpersonalets
Pligt at efterse, at Lokomotivets Dele er i forsvarlig Stand.
Dette Eftersyn kan dog, naar Ordningen af Tjenesteforde
lingen gør det ønskeligt, foretages af en køredygtig l\1e~

hjælper, som i saa Fald afgiver Melding om Eftersynet til
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Lokomotivføreren. Lokomotivpersonalet skal endvidere paa
se, at de Materialier. Brændsel, Olie m. m., der skal an
vendes under Kørslen, er til Stede i fornødne Mængder.

Eftersyn og Afhjælpning af eventuelle Mansier sker
. . b

I øvrigt efter nærmere fastsatte Bestemmelser.

§ 34.
Hvor der i foranstaaende Paragraffer er anført Loko

motiv og Lokomotivfører, gælder Bestemmelserne ossaao
Motorkeretøjer og Motorfører i det Omfang, hvori de kan
finde Anvendelse.

Baneafdetingeu.

* :~ ;).

Ledelse af Tjenesten. Der kan for denne Afdeling an
sættes en foresat, der helt eller delvis leder den daglige
Tjeneste j Overensstemmelse med de gældende Reglementer,
Ordrer og Instrukser.

~ 36.
Tilsyn med Banestrækningen, Arbejdet paa Banen,

Sikkerhedsforanstaltninger m. m. Banens Vedligeholdelse m.
v. udføres af Banearbejdere fordelt i Arbej dskolonner ledet
af Baneformænd. Er ingen Formand til Stede ved Kolonnen,
fungeret' den derom instruerede Banearbejder eJler i Mangel
af saadan Instruks den ældste Banearbejder som Reserve
farmand .

Formanden er ansvarlig for den ham betroede Stræk
nings Tilstand og maa efterse eller lade den efterse i Over
ensstemmelse med de givne Instrukser, samt naar der fra
andre Afdelinger give,s Anmeldelse om Fejl, og saa ofte han
i øvrigt efter Forholdene mener det nødvendigt - navnlig
under Storm, stærke Hegnskyl, Snelæg Q. s. v. af en saadan
Art, at der er Grund til at frygte for, at Hindringer for
Togenes sikre Gang kan fremkomme. Han maa bl. a . paase,
a t Sporet ligger forsvarligt, at Skinner og Forbindelsesdele
er godt befæstede, at der ikke er Skinnebrud. at Sporskifter
paa fri Bane og paa Stationer er i tjenstdygtig Stand og for
skriftsmæssigt aflaaset, at Overkørslerne ikke har tilstoppede
Sporriller. at Grø fter, Vandløb og Gennemløb ikke er til
stoppede, samt at Telefon- og andre Ledninger over Banen
er i Orden. Særlige Uregelmæssigheder indberettes straks
gennem nærmeste Station til Lederen eller Driftsbestyreren .
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Banearbejderne skal holde inde med deres Arbejde,
saa snart et Tog har nærmet sig til dem paa 400-600 m
Afstand.

Forinden en Skinne optages, eller anden Forhindring
foraarsages paa Banen, samt naar denne af andre Aar
sager er ufarbar eller kun kan befares med Forsigtighed,
skal Signaler udstilles i Overensstemmelse med Signalregle
mentet. Er det nødvendigt at standse et Tog paa Ho ved
sporet, maa Grunden meddeles Togføreren. I Snevejr,
Taage eller Mørke maa ingen Skinne, Forbindelsesdel eller
Svelle løsnes eller optages ud en i Nødsfald. Forinden en
Skinne optages, maa den ny Skinne altid være i Beredskab
paa Stedet.

Formanden er ansvarlig for de Kolonnen leverede
Redskaber, Værktøj, Signaler og Materialier og for at der
medføres tilstrækkeligt heraf til Arbejdernes Udførelse.
Endvidere maa han paase, at alt løst Tømmer, Sveller,
Skinner, Forbindelsesdele og andre Materialier samt Værk
tøj i Tide er fj ernet fra Sporet.

§ 37.

Signaler. Banearbejderne maa være nøje bekendt meel
Køreplanen og Reglerne for Signalering.

De skal lægge nøje Mærk e til de Signaler, der vises fra
Togene. Naar der bemærkes noget ved Toget, der kan
medføre Fare, eller hvis Toget følger efter et forudgaaencle
inden Forløbet af 5 Minutter! skal der gives Toget
Signalet "Stop" eller "Forsigtig". Undlader noget Tog at
rette sig efter et givet Signal, maa Melding herom sendes
Lederen eHer Driftsbestyreren.

§ 38.

Bopæl. Baneformændene og de faste Banearbej dere er
pligtige at tage B olig saa nær som muli gt ved den Stræk
ning af Banen, ved hvilken cle er ansat til Tjeneste.
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§ 39.

Overholdelse af Orden paa Banen. Baneafdelingens
Personale skal paase, at Banens Grænser ikke krænkes, og
de skal udvise alle uvedkommende fra Banens Omraade,
ligesom de skal paase, at Brugen af Overkørsler sker i Over
ensstemmelse med Politianordningens og Ordensreglemen
tets Forskrifter.

Baneafdelingens Personale skal, naar det bemærkes, at
en Lodsejer undlader at opfylde de ham ifølge Lov om
Foranstaltninger mod Brandfare ved Jernbanedrift paa
hvilende Forpligtelser, straks gøre Indberetning herom til
Lederen eller Driftsbestyreren.

§ 40.
Sneforhold. Under Snelæg paa Banen vil følgende

Bestemmelser være ' at iagttage

1. Formanden maa til enhver Tid være nøje bekendt med
Snetilstanden paa den ham underlagte Strækning. Naar
Banen ved Snelæg bliver ufarbar, skal Formanden
underrette Lederen eller Driftsbestyreren gennem Sta
tionsbestyreren paa nærmeste med Telefonapparat for
synede Station om Snetilstanden med Angivelse af Sne
højden. Saalænge en Formand undlader at melde, an
tages Strækningen at være farbar.

2. Naar et Tog forlader en Station under saadanne Om
stændigheder, at det ma a anses for tvivlsomt. om det
kan komme igennem, skal den paagældende Formand
eller Lederen søge at skaffe Mandskab med Skovle til
at ledsage Tog et.

3. Formanden skal gøre sig bekendt med nærmeste Byer
og Beboelsessteder ved hans Strækning med Hensyn
til Tilstedeværelsen af Arbejdere. der i paakommende
Tilfælde vil antages som Snekastere, og om muligt
aftale med dem, at de møder efter nærmere Tilsigelse.

4. Behøves Ekstrafolk, skal Formanden indmelde dette
pr. Telefon til Lederen eller Driftsbestyreren . Mod
tager Formanden ikke snarlig Svar paa sin Forespørgsel,
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antager han paa eget Ansvar Ekstrafolk og paabe
gynder Rydningsarbejdet.

Banen kan ikk e anses for fri, medmindre Sneen
er bortryddet i en Bredde af 1.25 m uden (ar hver
Skinne, og de fremstillede Snevægge er lodrette eller
hælder bort fra Sporet.

Nærværende Reglernen t sættes herved i Kraft
som gældende for samtlige i Drift værende Privat
baner fra den 1. Oktober 1936.

Minis/eriel [or o{fenl/ige Arbejder, den 30. Juni 1936.

Fisker.

en. Buchwald.
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5. Det største tillad le Akselantal i vakuumbremsede
Tog og skruebremsede Tog er :

De danske Privatbaner. HELSINGØR JERN8ANEKLUB
81 BLlQTtKET

--
Vakuumbremsede Va.kuum· Skrue-

'f og
og skrue- bromsede

Største bremsede

tilladte Hastighed
- Tog Tog

ikke personf porsonf,
personf.

personf. eller ikke eller ilrko

personf, por sonl.

indtil 45 km i Timen 60 Allsler 80 AJælcr 80 Akaler 120AlcsJer

60--60 - . - 60 - 80 - 80 - 80 -

65-70 - - GO - ISO - - -
I

75-80 - - - GO - SO - - -. ,

Approbcrea

Trafilcmvnisierict, deti Li). Fcbvuar 1!)·.1-1:.

r. ?rL v.
Hoskiær.

B irger Johennse n,

t
I VEJLEDNING

TIL HIWG VED BEREGNING AF TOGENES
ST0ItHELSE, TOGV ÆGT. BREMSEVÆGT•

HltEMSEPROCENT OG BREMSETAL

c



J. Jl. SCHUL'tZ Als
UNIVERS ITETS·Bor,T Ry IC IC ER I

KønENHAvN

A. Fællesbestemmelser.

1. Den for et Tog fastsatte sædvanlige største Toghastlghed

Hastighed kan forhøjes - dog ikke ud over den m. v.
for vedkommende Strækning og Lokomotiv (Mo-
torvogn) tilladte - naar Togels Sammensæ tning
(herunder Vognenes Akselafstand), Bremseforhold
m. m. efter cle givne Forskrifter tillader en større
Kørehastighed. Fremføres Toget over en Stræk-
ning med mindre Hastighed end fastsat, er det for
denne Hastighed foreskrevne Antal bremsede Aks-
ler eller den foreskrevne Bremsevægt tilstrække-
lig . Togføreren skal i paakommende Tilfælde give
Lokomotivføreren (Motorføreren) Underretning om
Hastighadsforandrmgen.

I Tog, hvis største tilladte Hastighed overskri
der 60 km/T, skal den foreskrevne Bremsevægt.
henholdsvis del foreskrevne Antal bremsede Aks
ler, hidrøre udelukkende fra luftbremsede Vogne,
og Slutbremsen skal være luflbremset. Som -Slut
bremse" betegnes den sidste Vogn, der er forsynet
med virksom Luftbremse eller betjent Skruebremse.

2. Togvægten beregnes som Summen af de enkelte Togvægt.
Køretøjers »ansa tte Vægt« og bestemmes saaledes : beregning.

a) For Motorlokomotiver, Motorvogne og Person
vogne samt Post- og Rejsegodsvogne gælder
den paa Køretøjerne angivne »ansa tte Vægt.
(Vv).
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b) For tomme Godsvogne er Vognvægten lig den
paarnalede Taravægt, afrundet til hele Tons .
For en læsset Godsvogn udfindes Vognvægten
ved til Taravægten at lægge Godsets VægL Vog
nens Taravægt og Godsets Vægt afrundes hver
for si g til hele Tons. (lh Ton eller derover reg
nes = 1 Ton , under 1/2 Ton = O Ton). Anven
des en Godsvogn som Stykgodsvogn. eller er
Vognen læsse L med levende Dyr, der Iragt
beregnes cltor Styktaksterns, regnes Forsen
delsens Vægt = 2 Tons.

Er en Vogn husset med levende Dyr, der
fragtberegnes efter Vognladningstaksterne, reg
nes Forsendelsens Vægt,
naar det drejer sig om store Dyr (Heste og

Hornkvæg) = () Tons
naar det drejer sig om srnaa Dyr (Faar, Svin

m . m.) = 4 Tons.

Vogne etter 3. Efter Slutbremsen maa højst medføres ikke-
Slutbremsen. bremsede Vogne saaledes:
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B. Trykluftbremsede Tog.

1. Ved Beregning af Togvægten, Bremsevægten og
Bremseprocenten for Tog fremført af:

a) Damplokomotiver, medregnes disse og Ten
derne ikke i Togvægten, Bremsevægten og
Bremseprocenten. Bremsetavlerne for Tog af
Bremsegruppe P eller G skal benyttes.

b) Motorlokomotiver eller Motorvogne, medregnes
disse altid i Togvægten, Bremsevægten og
Br emsepr ocenten . Bremsetavlerne for Tog af
Bremsegruppe M ~IIer G skal benyttes.

2. Efter de i Sikkerhedsreglementets § 17 anførte Bremse.

Regler kan trykluftbremsecle Tog være s-bremsede, grupper.

p-bremsede eller g-bremsede, og med Hensyn til
Bremseberegningen deles de trykluftbremsede Tog
i Bremsegrupperne P, M og G, som angivet paa
nedensiaaende Bremsetavler I, II og III, medens
Bremsetavle IVer gældende for Tog, der fre-m-
føres af enmandsbetjente Damplokomotiver.

Efter Slutbremsen maa der ikke befordres
Vogne, der medfører rejsende.

4. Det skal tilstræbes, at de betjente Bremser fordeles
ligeligt i Toget.

Højeste Antal Disse Akslers
Aksler efter Slut- samlede Vægt mea

bremsen ikke overskride

I Tog, hvis største
tilladte Hastighed i

Timen er:

indtil 45 km , .

50-60

65-80

14

8

6

100 ts

80 •

60

3. Det største tilladte Akselantal i et trykluftbremset Togenes
Tog er: Størrelse.

s- eller p-bremset Tog g-bremset

Største Tog

1J1ladte Hastighed

I
personf

personf. ikke eller ikke
personf. personf.

indtil 45 km i Tim en . . . . . 60 Aksler 80 Aksler /140 Aksler

50-60 - - - ..... 60 - 80 - 120 -

65-70 - - - ~ .. ~ ~ 60 - 80 - 100 -

75-80 - - - .. ~ . . 60 - 80 - 80 -
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4. Et Togs Togvægt maa ikke overskride 800 Tons,
dog maa et g-bremset Tog, saafremt mindst 8/4 af
den foreskrevne Bremsevægt hidrører fra Tryk
luftbremsen, have en Togvægt paa indtil 1000
Tons.

BremsevægI· 5. Et Togs Bremsevægt beregnes som Summen af de
beregning. enkelte trykluftbremsede Køretøjers Bremsevægt

og bestemmes saaledes:
a) For Motorlokomotiver, Motorvogne, Person

vogne, Post- og Rejsegodsvogne gælder den paa
Køretøjerne angivne Bremsevægt.

b) For Godsvogne regnes med den paa Vognene
angivne Bremsevægt. Er en Godsvogn ikke for
synet med Angivelse af Bremsevægt. regnes
den - saavel for G-Bremsens som P-Bremsens
Vedkommende - at have følgende Bremse
vægt:

En Vogn uden Lastveksel:
I alle Tilfælde = Vognens paamalsde

'I'aravægt, afrundet til hele Tons.
En Vogn med Lastveksel :

Med Lastvekslen i Stillingen »Tom- 
Vognens paamalede Taravægt, afrun
det til hele Tons.

Med Lastvekslen i Stillingen -Læsset« =
Vognens paamalede Taravægt, afrun
det til hele Tons, + 4 Tons.

Ved samtlige Afrundinger regnes 1/2 Ton
eller derover = 1 Ton, under 1/2 Ton
= O Ton.

Bremseprocent- 6. For al finde, hvor stor en Del af et trykluftbrem
beregning. set Togs Togvægt, der skal være afhremset, anven

des det til paagældende Strækning svarende Fald
tal, der er angivet i Tjeneslekøreplanen eller i et
Bilag til Vejledningen. Derefter udfindes i Brem
setavlen for den Bremsegruppe. hvortil Toget
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hører, den til Faldtallet og Togels Hastighed sva
rende Bremseprocent, der angiver, hvor mange
Procent af Togvægten eler mindst skal være af
bremset, altsaa

Bremsevægten mindst =

Togvægten X Bremseprocenten

100

7. I et g-bremset Tog, hvis Hastighed ikke overskri
der 60 km/T, kan der, naar de trykluftbremsede
Vogne alene givel' for ringe Bremsevægt, som Sup
plement til Trykluftbremsen anvendes betjente
Skruebremser.

De betjente Skruebremser regnes at give pr.
bremset Aksel 4 Tons Bremsevægt.



Bremsetavlen gmlder ikke for Tog, der fremføres af enmandsbetjeote Damplokomotiver.
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eller 59 Tons.

Eksempel II.

Eksempel III.

Eksempel IV.
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Et blandet Tog med en Togvægt af 140 Tons
skal fremføres af et Motorlokomotiv med en
Bremsevægt af 34 Tons og med en Hastighed af
70 km i Timen over en Strækning med Falc1tal 12.

Over Halvdelen af Togvægten hidrører fra
Personvogne samt Post- og Rejsegodsvogne.

Toget skal altsaa fremføres som p-bremset, og
Tavlen for Tog af Bremsegruppe M skal benyttes.

Ifølge denne Bremsetavle skal Togets Bremse
procent være mindst 38.

Togets Bremsevægt skal da mindst være
140 X 38
- --- eller 54 Tons.

100
Heraf giver Motorlokomotivet de 34 Tons, og

Resten, 54 -:-- 34 = 20 Tons, faas f . Eks. af 1 Per
sonvogn og 1 Post- og Rejsegodsvogn.

Et Godstog med en Togvægt af 4·50 Tons skal
fremføres af et Motorlokomotiv med en Bremse
vægt af 20 Tons og med en Hastighed af 50 km i
Timen over en Strækning med Faldlal 5. Over
Halvdelen af Togvægten hidrører fra Godsvogne.

Ifølge Bremsetavlen for Tog af Bremsegruppe
G skal Togets Bremseprocent herefter være 13.

Togets Bremsevægt skal da mindst være
450 X 13

100
Da Motorlokomotivet giver 20 Tons Bremse

vægt, skal Vognene tilsammen levere Resten, 39
Tons.

Et g-bremset Tog med en Togvægt af 350 Tons
skal fremføres af et Damplokomotiv over Str æk
ninger med største F aldtal 10 og med en største
tilladte Hastighed af 40 km i Timen.

13

Togets Bremsevægt er udregnet til 50 Tons,
og Bremseprocenten bliver
Bremsevægten >< 100 50 X 100 .
------.:~--- - regnet hl 14,

Togvægten 3;)9
da Bremseprocenien altid skal rundes nedad ved
denne Beregning.

Paa en Mellemstation afsættes en Godsvogn
med Vognvægt 20 Tons og Bremsevægt 11 Tons.

39 X 100
Bremseprocenten ændres derved til - 330 .

eller til 12, og da Toget skal køre videre ad en
Strækning med Faldtal 10, maa Hastigheden her
nedsættes til 35 km i Timen i Henhold til Bremse
tav le III for Tog af Bremsegruppe G, med min
dre Bremseprocenten kan bringes op til mindst
14 ved forøget Betjening af Skruebremser i Toget.

8, I samme Tog maa Trykluftbremser og Vakuum- Bremse-

b ikk t' l ' cl V betjening.remser l e sarn u 19 ariven es paa ognene .

9. Lastvekslen skal staa i Stillingen »Læsset-, naar
en Vogns Bruttovægt (Taravægt + Last) er lige
saa stor som eller større end den paa Vognens
Bremsevægtskilt angivne Omstillingsvægt. og i
Stillingen -Tom « , naar Bruttovægten er mindre
end Omstillingsvægten. Paa Vogne uden Bremse
vægtskilt skal Lastvekslen staa i Stillingen -Læs
set «, naar Vognen er læsset med mindst 7 Tons,
og ellers i Stillingen »Tom «.

10. Flest mulige af ele efter sidste trykluftbram
sede Vogn løbende Ledningsvogne skal være til
sluttet den gennemgåaende Bremseleclning.

11. I Statsbanernes Udsendelse ll Trykluftbremsen«
(T B. I) er angivet Regler for Betjerring og Pas
ning i Driften. Disse Regler finder ogsaa Anven
delse ved Privatbanerne.



Togvægt. 1. Et Togs Togvægt maa ikke overskride 800 Tons,
heri ikke medregnet Damplokomotivels Vægt.

Antal hrem
sede Aksler.
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C. Vakuumbremsede og skruebremsede Tog.

Der benvises til Fæ1Jesbestemmelserne i Afsnit A.

2. I vakuumbremsede Tog og i skruebremsede Tog
skal mindst en saa stor Del af Togets Vognaksel
antal være bremset som angivet i følgende Bremse
tavler.

BREMRETAVLE V.
Bremsetavle fol' v a k u u m b r e m s e d e o g

s k r u e b r e ms e de Tog :

- - .

Paa Fald og Stig- NMr den atørsto tillndte Hastighed

ninger over l km, i 'I'lmen Ol' ;

som ikke
25 ( 30 j 4.0 45 \ GO IGO~51 8~er stærkere end :
km km j km km km lem km km km

5,0 °/00 l/u !l/U i l/IO 11/8 11/0 11/&l If:.. I~~
-

5,7 - 1/12, 1/12 ) l/O 1/8 ! l/O 11/6I1/8 13/a l &/12

6,7 lh al l/10,-;;s11/71 1/0 I l/o I 1/3 Is/ul3/ U
. [ - - --

10,0 l/IO l/ø 1
1/7 l l/S 1 1/&I l/s l l/a 10

/ 12 1 l/i

12,5 - l/S 1/7 l/o I l/o \1/, I l/s Il/slo/uIl/l
-

Il/s11/011/311/31 1/8IS/o ]- 1-14,3 . 1/7

16,7 - l/o Il/o j l/l I l/&1 1
/ 2 13/0'1 _1_1_

20,0 - l/s [1/, I l/O I l/I 18/61 2/8 1-1 -1 -

Bremsetavlen gælder ikke for Tog, der fremføres af enruands
betj ente Damplokomotiver.
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BREMS'i!:TAVLE VI.

Dremsetavle for vakuumbremsede og skruebremsede

Tog , der fremføres af enmandsbetjente Damp

lokomotivel':

p"" Fald og Stigninger over Nl'Ar den swrst0 till adlJl J1 Jl.Stl~b.d i Tim en er:

600 m, ~m ikko er .t:u 1ur. end : SO km 40 km 50 km 60kJn

6,7 °/00 1110 l/G 3/10 -t:

10.0 - 1/& l/J ' /9 'I,

14,3 -t. ~/6 ~/7 ~/6

16,7 3/10 -t; 2/3

3. Ved Beregningen af det nød vendige Autal brem- Bremse-
. G d beregning.sede Aksler regnes bver Aksel l en tom o svogn

for en halv Aksel, Motorvognes samt Person-,
Post- og Rejsegodsvognes Aksler regnes altid for
hele Aksler. Saa fremt der ved Beregning af del
Antal Aksler , der skal bremses, fre mkommer en
Brøk, skal denne forh øjes (il 1.

De t fremdrivende Køretøjs (og Tenderens) Aks
ler medregnes ikke ved Deregningen af Akslerne,
For Tog, der Iremførcs af Motorlokomotiver (Mo
torvogne), Cl' det dog tilladt al' medregne disses
Aksler, fol' I'il.a vidt Antallet af Aksler i den Ø\'

rige Del a f Toget hverken overskrider det dobbelte
af Motorkoretøjets Anlal Aksler eller det 3-dob
helle af Motorkeretøjets Antal bremsede Aksler .

4. De Skruebremser. der skal betjenes, skal fortrins
vis udtages blandt Vogne, som giver den største
Bremsevirkning.



Tilladt
AkseJantal.
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5. Det største tilladte Akselantal i vaku umbremsede
Tog og skruebre msede Tog er:

Vakuumbremsede Vakuum~ Skrue-
Tog

og skrue. bremsede
Stø rste bremsede Tog

tilladte Hastighed
personf· 1

Tog personf,
ikke pereonf eller ikke

person f. eller ikke pcraonfpersonf .

indtil 45 km i Timen 60 Aksler 80 Aksler 80 Aksler 120 Aksler

50-60 - - - 60 - 80 - 80 - 80 -

65-70 - - - 60 - 80 - - -

75-80 - - 60 - 80 - - -
•

Approb eres

Tra/i1cministeriet, den 19. Februar 1944.

P. M. V.

Hoskiær.
Birger Jobannsen.



For øvrige i § 3 nævnte Per soner, hvem der til
staas Fripas, bestemmes V og nklassen i Analogi med
foranstaaende Regler.

HELSI NGØR JERN BAN EKlUB '
BIBLIOTEKET

\

~ 7.
I Tilfælde af Mangel paa Plads i Toget maa en

hver af Ban en s eg ne Embedsmænd og Betjente samt
de res Familier paa Rejser i private Anliggender staa
tilbage for andre Rejse nd e, bl. a. ogsaa i Benytte ls en
af 2den Vognklasse.

-,' -_. AMAOERBANEN

Del kgl. Kon nnissaricc; ( 0 1' Anuuterbanen,

den 12. April UJO ?

§ 8.
Naar leven de Dyr for send es i hele Vognladn inger,

kan der for en dertil egnet Pe rson forl anges 3die
Klasses Fripa?for en Vog ter pr. Vog nlad ning gyldig
for en enkelt Rejse eller for en Vogter pr . 2 Veglad- Y

--" -~runger g yld ig fo r Tu r og Retur inden Udl øbet af 8de4.f~ ' '' ''-< ~C:

Døgn efter den Dag, paa hvilken Fripasset er udstedt. ,·~~ III
Vogn ens Nummer og hvad Slags Kreat urer, den .

er læsset med, skal være angive t paa Frip asset.
Vogteren s ka l, om forlanges, tage Plads i den

Vogn , hvori Dyrene beford res.
§,.

c/.-~~ ~••/ •.,.~•..4 ~<:;?:~~7 ,y~~~
. Nærværende Reglement approberes. 0< 1/i. ,"c.. '--- .: l

~/?~) .

Tobiesen .

Fribefordrings·RegIement.



§ 2.
Ethvert Frikort eller Fripas giver samme Ret til

Beford ring af Bagage som en almind elig Billet.

~ 4.
Naar Embedsmænd og Betjent e ans ætte s, forflyt

tes eller afs kediges, vil der efter O mstændighederne
blive tilstaaet dem Fribefordring paa Jernb anen for
dem selv, deres Familie og deres Bohave.

~ 6.
Fribefordring, Frikort og Fripas gæ lder :

til 2den Klasse for den kg!. Komm issariu s og den
ham tilforordnede Tekniker, Komrni ssarii Sekretær,
Bestyrel sens Medlemmer og Revisorerne, de ved Banen
ansatte Læger, Driftsbestyreren, Stat ionsfor standere,
Assi stenter og Lokomotivførere med Hustru (Husbe
sty rerinder) og Børn til 3die Klasse for alle and re.

§ 1.
Ingen maa rejs e med Toget uden at være forsy

net med Billet, Frikort eller Fripas. He rfra undtages
alene, forud en de Pers oner, der gør Tjeneste i Toget:

Den kg!. Kommis sarius og den ham eventuelt til
forordnede Tekniker, Driftsbestyreren, Overbaneforman
den og den som Værkstedsform and fun gerende
Lokomotivfører.

§ 2.
Frikor t, de r ikke kan ud sted es for længere Tid

end til Udløb et af det Driftsaar i hvilket de er ' ud
stedte, udfærdiges af Driftsbestyreren og skal tilbage
leveres, naar de er udl øbn e.

Frikort tilkommer:
Bestyrelsen s Medlemmer, Revisorerne, Ko mrnisarii,

Sekretær, Lægerne ved Banens Sygeka sse samt Drifts
bestyreren s Hu stru og Børn og kan, forsaa vidt Om
stændigh ede rne taler derfor, tilst aas de ved Banen an
satte for der es Børn s Skolerejse r.

Til andre kan de kun ud stedes med Samtykke af
den kon gelige Kommi ssarius.

§ 3.
Fripas gæ lder for enkelte Rejser og udstedes af

Stationsbestyrerne, for hvem de, til hvem de udstedes,
beh ørigt maa kunn e legitimere sig.

Fripassene, der kan ud stedes samlet for flere Per
soner, tilstaas:
a. de ved Banen ansa tte Embedsmænd og Betjente,

b.

c.

d.

e.

f.

derunder indbefatt et Banearbejdere og Daglejere, Af~ ??? 9Y
der arbejder stadig t i Banens Tjeneste. ........ • ~
Haandværkere, og Arbejdere, der er beskæftigede~,
ved Jernb anen, naar de begive r sig til og fra Ar-~ i s f'M, (J.
bejdsstedet.
Emb edsm ænd og Betjent e med Familier, der er _ /
ansa tte ved Jernbanen eller andre Beford ri ngs-~-#7'
midle.r, .med hvilke der er truffet Ov erenskomst om~
Gensidi gh ed. ~~t..• .......~ j-'_
Postofficiant er, so m er ans at ved det ambulante? ........... /, 3 .

Bureau, sa mt Toldofficiant er, so m i Embedsmed-
før ledsager uberigt iget Toldgod s. der fors . ndes ~ 9p .
med Toget.

~ ".... 4 .. "",
De ved Ban en fast ansatte Embedsmænd og Be- ~ut.-- ../

tjente s Familier (Hustru, Husb estyrerinde, hjem-~ J;;-y=#4. .
ineværend e Børn og Tjenestefolk) dog kun i be- -
g ræns et Antal efter Driftsbestyr eren s nærmere
Bestemm else.
Børn fra Almue og Fatt igskoler til Ferierejse, dog
kun med Driftsbestyrerens Tilladelse.



HElSII'lG0R JERNBANEKLUB'
BIBLIOTEKET

LOVE
'0.

AKTIESELSKABET

AMAGERBANEN,
ycd'lcne paa Genera l'orumlingen den U" 1905, og ændrede

pal Generalforumlingeme den " /7 1906, "t, 1907, ",••

Hm , 't, 1916, ", .. 1918, "t, 1920, til. 1924 og ..t.; 1929

H ml approbered e .r fthn islcriel for offentl ige Arbe jder

he nholds Yis den - I. 1905., '$h 1906, n,.. 1906, "t.. 1907,

' 'I. 1916, »t; I l'IlK., " I. m20, .., : 1924 Ol "t, 1930 .

KJØBE NIl AVN
C ~ N T R A L T R V K K ~ R l f T

19 30



1. AFS NIT.

SELSKABET S NAVN, fORMAAL OG HJEMSTED SAMT

FORHOLD TIL STATEN.

§ 1.
;->l)\ ::;kalJet;; Navn er. Aktieselskabet »Amager banen«.

§ 2.
Sclskabet har til Formsal at an lægge og dr ive den i Lov Nr.

4~ af 1. April 1905 omhan dlede Je rnbane paa Amager .

§ 3.
Selskabet har sit Kontor og Hje msted j Kjøbennavn, un der

hvi s Jurisdiktion det i alle forek omm en de T ilfælde henhører .

§ 4.
Sld sbtllet~ Fo rho ld til Staten er særlig' bestemt ved oven

n.uv uto Lov ug' Vl;U de i Hen ho ld hertil med de lte E ner et sb evil 

li ll l!:tll' :\1' I II. .l ill i HJOG ug 27. Marts 1906 sam t ved nærværende
Love.

2. AFSNIT.

SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER.

§ 5.
Selskabet s Aktiekap ital udgør Kr. 500,000, Aktierne udst edes

pr. Kr. t OO) Kr. 500 og Kr. 1000.
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§ 6.
Aktierne ud stede» el'tcr B( ~g<ering enten til Ihændeh nvoren

eller til en bes te mt Person, fys isk eller juridisk . P aategniu g af
Navn paa en Aktie eller SallllncS T ransport til .en bestemt Per son
eller til Ih ændehav er en sk al klin hav e Gyldighed overfor Sel
skabet, naar Noter ing he rom Cl' s[i.(1 t i Selskabets Bøger. Selskabet
indestaar d og ikke for en xuaduu Pa:l tegnings eller Transpo rts
Rigtighed ell er Ægthed.

§ 7.

Bortk ommer en paa Na vn noter et Ak tie, meddel er Bestyrelsen
Vedkommende en ny Aktie i den bor tk omnes Str:rJ, naarder med
3 Maaneders Varsel 3 Gange efter hinand en har været ind rykket
en Bekendtgørelse i de i § 9 nævnte 'Di de nde r, uden at nogen
har m eldt ~ som berettige t . Dog s kal, forin den en ny Aktie
pas denn e Maade ud ste des, Udbytte kunne udbetales a-f den
bortkomne Ak tie, naar Ve dk ommende stille r Bestyrelsen betryg
ge nde Si'kke r,hed for,at der ikke der ved paaføres Selskabet no
get Tab.

Saafremt det efter de oplyste Omstændighede r maa an tages,
at en paa Ih ænd ehav er en lyd ende Aktie er gaaet t1l Grunde ved
ulykkelig' Hæn-delse, skal Bestyreben vær e be re t tiget til at med
dele Vedkommende en ny Aktie i den bortkomnes Sted, naar
der stilles betryggend e Sikkerhed ror, n.t Selskabet ikke derv ed
lider noget Tab.

Samtlige Omkostnin ger ved Bekendtgør elsen og Aktieud ste
delsen afh oldes af den paugældende Ak ti onæ r. Udbytte, der ikke
er hæ vet i Løbet af 4 Aar efte r den Dag, det forf ulder til Be
taling, tilfalder Reservefond en, og de paagældend e Kupo ner er
uden Gyldighed overfor Selskabet,

§ 8.
A!ktionærerne hæfter ikke ud over deres Ak tiers Beløb. Heri

kan ikke sk e no gen Forandring ved Generalforsamli ngsbeslutn ing.
lø vrigt er Aktionærerne under gi vet' Sels kabe ts Love, som disse

:5

nu er eller senero p lm an lovl ig Maade maat te blive forandrede .
Alle Aktionu-rer har l'i g-c Rettigheder og Forpligtelser over ens
stemmende 11Il'd ~kl sk <\ he t.s Love.

3. AFSNIT.

GEN ERALFORSAMLlNGEN.

§ 9.
Cnnc l'alforsamling'en har den høj est e Myndigh ed i alle Se1

skabets Anl iggender, jfr. dog § 24. Den ordinær e Gen eralforsam
l ing < L fh olde~ hv ert Aar i den sids te Halvdel af August Maaned.
1) (~n indkald es med minds t 14 Dages Varse l ved Bek endtg ørels e

i Berlingske T idende og' Statstidende .
Bekendtg ørel sen skal ind ehold e en kortfattet Angivelse af

Forh andl ingsgenst anden e og, hvis F orslag foreligger, til hvi s Af
p; 0l'ch e udkræves kvalificer et Maj oritet , sk al det te være udtryk
kelig angivet.

§ 10.
Ekstraordin ær e Generalforsamlinger indkaldes paa samme Vis

med 14 Dages Var fi el og afholdes,
a) naar Minist eri et for offentlig e Arbej der forlanger det,
b) eftor Beslutning aÆen tidlige re Generalforsamling,
('.) naar Best yrelsen an ser de t for nød vend igt , og
Il) naa r fm il. mange Aktionærer, som tilsammen repræsente re r
(lot mindst e 30,000 Kr. a,f Aktiek apitalen, forlang er det. Saa-

dan Begæri ng skal ske skr iftli g t il Bestyrelsen , og' den skal ind e
ho lde en Ang'ivelse af, hvad der ønsk es forhandlet paa Gen era 1
forsamlingen, Denn e afholdes senest 4 Uger efte r Begæringens
Modtagelse.

§ 11.
Saafre mt de ved en Generalforsamling for eliggende Sag er

ikke skulde kunne br inge s til Ende paa eet Møde, bli ver et ny t

Møde at sarrunenkalde inden 8 Dage derefter. 00-1 Tiden for E) t
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saadant udsat Møde meddeles der Aktionærerne senest 4 Dage
forud Underretning ved Bekendtgørelse som i § 9 bestemt.

§ 12,
En-hver Akt.ionn-r har ~ :l-<l , Jna.ll~e St.emmer, som han -har Aktie

beløb pna Kr. 100 , Stommort-tten godtgøres paa en af de tre

Gcnornlforsnmllngon 1l:l:l'Inr~1. fOI'II11g':1acllde Søgnedage ved Fore
visning paa Sr,];;kab(\t.~ Kontor :1f 1\kt.iome, Iorsaavidt de lyder
paa Ihæ ndeha.veren, o~, 11 vis du ( :1' 11oI.mt'll e paa Navn ved An

givelse af Aktiernes Nununor.

Bestyrelsen af offentlig-e St.iI't.cl~cr, Kom IllII nor , Aktieselskaber

o, 1., sanvelsom Executerar m, v. 'i 130M , iler ('jer Aktier, kan,
naar de har godtgjort denne {leres Sti 1'1 ing, møde og stemme

pa-a Generalforsamlingen uden selv ~ l t være Aktionær ,
Enhver, der paa foranførte Maade har legitimeret ~\g som

stemmeberettiget, erholder et Adgangskort med Angivelse af
Stemmetal Ingen enkelt mødende kan afbtlve over 350 Stemmer,

dog kan Kommunerne ved en Deling af Stemmer mellem forskel
lige Komrnunalraadsmedlsmmsr bevare ,elet: fulde Stemmetal,

Forsaavidt Aktionærerne ønsker at møde ved Fuldmægtig,

maa denne være Aktionær og have behørig &kr::ifLlig Fuldmagt.

§ 13.
Oonerauorsam lingen væl g ur en l\ f Bestyrelsen eller Genera1

forsamlingen Ioreslaaet Dirigent, Ikl' lnrler forhandlingerne og

a.fgør alle &pørg-~maal ang';ta0Ild(~ Sllgel'll0:< lkh:ln(]li))~, Stemme
g-ivning-en og <lens Resultut.ar.

Over Forhandlingerne paa Generalfursamlingen førr.:-: f; li

Protokol, der har fuld Bevrsk ra rt, naar den er underakrevet af
Dirigenten og et Medlem af Bestyrelsen.

§ 14.
Alle Anliggender atgøres paa Generalforsamlingen ved simpel

Stem me Ilerhed,

Til Vedtagelse af Beslutnlnger, der gaar lid paa forandring i

,1
:j

7

Sølskabets Lo vn udIordres dog, at mindst '/J ai Aktiekapitalen
er repræsenterc,!. pai),. Generalforsamlingen, og at 2/~ af de af

givne Stmnmnr er Vm Forslaget"
Er 11( ,1' ikko repræsenteret et tilstrækkelig Antal Aldier paa

en ro r.'Il:r:flr,lr:-iamling! hvor et Forslag al ny snævnte Art Iore
liggN. illdl(ai,(lcr Bestyrelsen uopholdelig med 8 Dages Varsel en

ny Ci 1:II(,ralfur,,;a.mHng, hvor Forslaget da er vedtaget uden Hen
SVII 1. ;1 rle r epræ:-;cnterede Aktiers Beløb, naar 2/. af de afgivne

"

:-)Lul11mcr er for F-Orslaget ,
Det Cl' en Selvfølge, at Regeringens Approbat.ion af de tagne

IliJlilutnin-ger Iorbeholdes, hvor elen udkræves-
Fuldmagter til ai møde for den første! 'ikke fuldtallige Gene

ralforsamliug skal, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, an ses

(01' gyldige ogsaa med Hensyn til den sid-ste Generalforsamling.

§ 15,
Ved al e Spørgswa.al, der angaar en Aktionærs Forhold til

Selskabet som Medlem af Bestyrelsen, Embedsmand eller Kontra

hent, kan han hverken selv afgive Stemme som Aktionær eller
hciuldm ægt lget, ikke heller Jade nogen anden afgive Stemme
som befuldmægti~et for de paa hans Navn lydende Aktier.

~ 16,
l lili ~i<l~t,(~ rIl ] ) :~r før Il Vel' Genenll forsamling henlægges

pa l~ l-li1bka1J(>.t:;: Kontor l;il 'Efter~yn for Aktionærerne en Forteg

nnlse over de Sager, der vil k-omme Lil Forhandling, samt Jor

11(', or ll:lliCr e GeneralforsamHnger!; Veak-omme:nde del; reviderede
Regnskab for det forløbne Driitsaar. Senest 3 Dage før den or

dinære Gener-aHorsamling .skal trykte Ek semplarer af Regnskabet

kunne udleveres til Aktionærerne.

§ 17.
Paa den ordinære GeueraHorsamJ.ing skal Bestyrelsen fore

lægge:
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1. Meddelelse om Forretningen- Gang i det forløbne Drifts-
aar,

2. det re viderede Re.gnsk:lh for Driftsaaret til Meddelelse (l [

Decharge ti' l:g emed en Anp;ivelse af Selskabets Status.
Derefter hl iver at foretage:

3. Atgørelse II f Bestyrelsen Porslag om (let unr llgø Udbyttes
Størrelse,

4. De Forslag, som Best.yn 'Isen 111:1:1 tt o frem sætte, og de For

slag, f;OIl1 inden den I. 1\ll!!llst..~I\ ri rl.lig· milane være au

meldte for Bestyrulscu rra Ak l.i Ollwl'l·r,

5. Valg af Medlemmer af R(Js~yn'ls('II, .if!'. § jn, og

6, Valg af Revisorer, jtr. ~ 22.

~ 1H.
Paa Gcncralfurxatuhujreu kan ikk r- andre Sager komme til

Forhandl ing end de ved Indkaldelsen 1Il1l ryJd<e ig angivne.

4. AFSNIT.

B E S T Y R E L S E.

§ 1\3.
Bestyrelsen bestaar af 6 Medlemmer, hvoraf de 3 vælges

blandt Repræsentanter for Kjøbenhavns Kommunalbestyrel se og

de 3 a-ndre med 1 Repræsentant for hver af Kommunalbestyrel
serne -i Taarnby, St. Magleby og Dragør Kommuner.

Valg'et gælder f,or 1 ARI' nrl G:l1J 2,·t.m og Genvalg kan finde

Sted.

Valg ar Bestyrelse kan kun Ilnde Sted }la.a de ol'll.i n<l11'l \ Gene
raliorsamlinger. Aigaar et Mr.l1km ~ VaJmwrioclcn, suppleres hun

med et Medlem af den Kommunalhestyrelsc, hvorfra han el' 1':L1gl.
Bestyrelsen vælger selv sin Formand ligesom den bestemmer

sin Forretningsorden.
Til at varetage de løbende Forretninger vælger Bestyrelsen

et F01'l"1~1,1I i IIg:;ntl v:i1g' bcstaaende af 2 Medlemmer, hvoraf den

ene "Iwl v.nru 1'11 ;11' Kjøbeuhavns Kommunes Repræsentanter j

ne~l;.vn'I.~I~II, 11,,11 :lllden en af de øvrige Kommuners Repræ
SI\lIl.alll,(~I',

I rvur Ih'sl,YI'l.:lscsmød~nle føre s en Protokol, der underskrives

nf :\1 1,' II. ' I',ilstcde-værende. Retskrav indtal es a,~ eller rettes imod

Sobk :t!H:t ved dets Formand.

1';11 Repræsentant for Ministeriet for offentlige Arbejder kan,

Iwar dutte dertil finder Anledning, deltage i Bestyrelsens Møder.

Til Bestyrelsesmøderne kan Driftsbestyreren tilkaldes, dog har
lian ingen Stemmeret.

§ 2'0.
Bestyrelsen repræsenterer Selskabet i Forhold til Staten og

til Tred ismand, og dets Firma tegnes med forb indende Virkning

101' Selskabet af Formanden eller 2 af Bestyrelsens "Medlemmer
i Forening eller af Driftsbestyreren eller den, der under hans
Fraværelse varetager 'hans Forretninger. Med Hensyn til Afbæn
delse eller Pantsætning af faste Ejendomme tegnes Firmaet dog

kun af 2 af Bestyrelsens Metllemmer i Forening. Bestyrelsen

har under Ansvar for Generalforsamlingen, den overordnede Le

uel~e al Selskabers Virksom lwd og' Anliggender med Bistand af

saa rlau lounet tll0.dhja'lp, sum Bestyrelsen finder nødvendig.

Bestyrelsen ha r "<lal ed es':

a, at bchand]e og forberede Sager, som skal forelægges for

Generalforsamlingen,

U. at tage Beslutning om alle Banen vedrørende Anliggender

og Foranstaltninger, Iorsaavidt Bestyrelsen ikke beslutter at

forelægge Generalforsamlingen Sagen til Afgørelse>
e. at udfærdige og underskrive Interimsbeviser, Aktiebreve og

Selskabet torpligtende Gældsdokumenter (Bestyrelsen kan
d-og ikke uden Generalforsamlingens Samtykke optage faste

Laan),
d. at rastsæuc 'I'akster -og Reglementer for Befordring af Per

soner, Gods og' Kreaturer m. v. paa Ban en samt alle øvrige
reglementariske Bestemmelser vedrørende Banens Drift un

der Iagttagelse af Eneretsbevillingen,
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e. at {hage Omsorg for Reservefondens Frugtbargørelse, jfr.

§ 23)
f. for Generalforsamling en a t for elægg e Beretn ing om Sel

sk abets aarlige 'Virk !-iomhe tl, Regnskabe t og de derefter af

holdte Udgifter,
g. at an tage og a.f:>kedJge Seb kabets Driftsbestyrer og fast 

sætt e Tantieme og' I nstruks Ior d enne sa mt a t ansætte det

for nødne øvrige P ersonale ved Banen, hvis An sættelse ikke

maatte være overlad t Dr ift sb estyreren - alt under Iag t
tagelse af Eneretsb ev illi ngen s Bestemm elser.
Bes ty re lsens Medl emm er erholder et uartigt Honor ar , hvis

Størrelse fas tsæt tes al GcneraJJorsamlingen,
Særlige Udgifter .i Selskabets Anliggend er godtgøres efte r

Regning.

§ 21.
Dr iftsbestyreren ha r a t Iorestaa Banens daglige Drift i Over

ens ste mmelse med den ham meddelte Instruks og under Ansvar
for Bestyrels en) der i d et hele har at kontroll ere hans Forret

ningsfør else.

5. AFSNIT.

REGNSKABSAFSLUTNING, UDBYTTE OG RESERVEFOND.

*2'.2 .
Selskabets Regnsk ubs aar ~Cl ar fra. 1. April til ;1 1. Marts.
TjJ at gennemgaa Aarsregn sk ab erne vælges der lm a vedkom

mend e aarlige Generalfor~alllling 2 Revisorer. Re visorern e, hvoraf

den ene skal vær e statsautoriseret Revisor, vælges for 2 Aar all

Gangen og aigaar sk iftev is, t ørs te Gang ved Lodtrækning. De

erholder for deres Arbejde et passende Ved erl ag, de r fastsættes

af Bestyrelsen.

11

Aarsregnskabet sk nl vrcrc s lut te t og re videret inden hvert

Aars 1. Juli
M-inist er iet rur oIT ( ~ll tlige Arb ejder de ciderer de ved Regn

skabet gjorte U d~:I' Ltu l~l : l" .

§ 23.
1) :-; 1~ l s l \ :dJl' (;s Nettoudb y t te ifølge de t afsluttede Regnskab frem 

konuu cr vud rm Dr iftsindtægten at Iradr age Driftsudgiften

Og' Ren ter ~a lll t til Afsk rivni ng et Beløb) der svarer dels til

20 "/0 af det til Ansk affel se al Ruteautomobilomnibu sser

medgaaec1e Beløb, indtil dette er fuldt afskrevet, dels til 2
% af den reste rende Del af det Beløb) der ved Driftsaarets

Begyndelse er bogført: SOlD den samlede Anlægsvær di.

2) AE d et sanledes fr emkomne Nettouc1!bytte henl ægge s til Dan

nelse af en Res erve- og' F ornyel ses fond en saa dan Del, som

Ministeriet nærmer e maatte fastsætte indtil Fonden er braat
. ' o

op til 10 0J0 af Anlæg sk ap ital en. Naar dette er ske t , behøver

ingen yd erligere Henl æggelser at find e Sted ) dog at den

pu uuy vil være a t foretage , naar og saalæ nge Reservefonden

ved Furbrug el ler ved lidte Tab el' und er den angivne Stør

rc lse , Med den ne Reservefonds An bringelse og Anvendelse

forholdes løvrigt efter Eneretsbevillingen og nærvæ ren de

Love.

3) Af d et oversky dende erholder Aktionærerne Udbytte . Dette

k a n dog ikke overst ige 4 n/o af Aktiekap italen.

4) R estbeløbet vil vær e at henlægge i et Disp ositi onsfond , hvis

Midler de ls kan anvendes til ek straord inære Afdrag paa Sel

skabe ts Gæld) dels t il Nyans kaffe lse r og Fornyelser.

§ 24.

Foranrh-in ger i næ r væ re nde Love, kan a lene for etages med

Samtyk ke af Ministeri et før offentl ige Arbejder. r Tvivl stilfælde
er o{in·js ter ens F ortolkning af Lovene afgø re nde ,
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Bestyrelsen bemynd iges til at foretage de Ændringer 1 Love net
som Aktieselskab sregistret maatte forlange, for at Selskabe t kan
blive regist reret.




