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VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade 
Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertu~ 

til Slesv ig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg 
og Oldenborg, 

Gøre v itterligt: l Henhold til § 2 2 . i den under 
I r te Maj 1897 emanerede Politilov for de under Stats-
cl'rift V,t!rende Jernbaner med tilh ørende Søruter, hvor-
efter Lovens Bestemmelser med de fornødne Lem -
pelser ved kongeli g Anordning helt eller delvis kunn e 
gø res gældende for de under Privatdrift værende 
Jernbaner, ville Vi herved allernaadigst have fast sat 
ef terfølgende Politi-Anordning for Jernbaner under 
Privatdrift : 

I. 

Om A dgangen til Jernbanens Terrain. 
I. 

Det er forbudt alle og enhver - undtagen dem , 
der hører til Jernbanens Personale , eller som i Em-
beds elle r Bestillings Medfør dertil er berettigede, 
eller som dertil ha ve Je-r~anebestyrelsens Tilladelse 
- at betræde eller færdes paa Banen med tilhørende 
Skraaninger, Dæm ninger, Grøfter, Broer og andre 
Anlæg uden for de over B 0711 førende Overkørsler 
og Ov~rgange, saavel som at færdes paa Stationen 
uden for de fo r Publikum i Almindelighed eller be-
tingelsesvis aabnede L okalit t r eller inden for disse 
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sidste, naar ikke de for Adgangen stillede Betingelser 
er opfyldte. 

Vogne, der skal afhente eller afsætte Personer 
eller Gods paa Stationer, maa kun holde paa de der-
til bestemte Steder foran Stationerne eller ved L æsse-
sporene. 

Uden særlig Tilladelse af Jernbanebestyrelsen er 
det ikke tilladt nogrn at tage Ophold i Erhvervs• 
øjemed pa1 Jernblt1ens Territorium. 

§ 2. 

Ingen maa egenmægtig aabne Luknings- eller 
Afspærringsindretninger for offentlige Overkørsle r og 
Overgange eller overskride dem, n::tar de er lukkede. 

Offentlige Overkørsler og Overgange, der ikke_ 
er forsynede med Lukningsindretninger eller kun 
med Drejekors eller li gne nde, maa ikke benyttes, 
na·ar Tog kan ses eller høres at nærme sig. 

S 3. 
Private Overkørsler og Overgange maa ikke be-

nyttes, naar Tog kan ses eller høres at nærme sig. 
Led for private Overkørsler og Overgange for-

synes af Jernbanebestyrelsen med et Lukkeapparat , 
der fastholder Ledet, nailr det lukkes, og med en 
Laas, til hvilken en Nøgle leveres hver berettiget 
Bruger een Gang . Enhver Bruger skal lukke Ledet, 
hver Gang det er benyttet, medmindre forefaldende 
Markarbejder kræver en ved arende og uafbrudt Brug 
af Overkørselen , i hvilket Fald Ledet ved Brugerens 
Foranstaltning under Afbenyttelsen skal undergives 
paalideligt og stadigt Tilsyn og lukkes, naar det paa-
gælclende Markarbejde afbrydes eller ophører. 

Enhver berettiget kf' g r er med Hensyn til 
Omkø, elens elb Omgar ens lo,mæss;ge Benyt• 
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telse lige over for det qffentlige ansvarlig for de For-
seelser i saa Henseende, som hans Folk under Ud_ 
førelsen af det dem overdragne A1 bejde gør sig 
skyldig i. 

Det er forbudt uvedkommende at benytte private 
O\'erkørsler og Overgange. 

§ 4. 
Ingen maa lade Kreaturer eller Køretøje r færdes 

paa 13anen udenfor Overkørslerne eller Overgangene 
eller hokle stille med dem paa disse. 

Kreaturdrifter skal føres med særlig Forsigtig- · 
hed over Fanen. Det samme gælder om Plove, 
Ha1Ter, Træstammer og andre tunge Genstande. 

Sponogne er med Hensyn til Passage over Jern-
banens Spor underkastede de Forskrifter, der clerom 
gives af Ministeriet for offtntlige Arbejder. 

II. 

Om Udgravning er i Næ~b e den af Jernba-
nen 0 2" om Tel egraf. e lle r Telet'onled• 

n iugers Aubl'iogelser o,·er eJler 
under Banen. 

§ ~-
Ingen maa uden Jernbanebestyrelsens Samtykke 

foretage Udgravninger i en saadan Nærhed af Jern-
banens Grund eiler Havnespor, at der derved kan 
opstaa Fare for Driften. 

Det er forbuct uden Jernbanebestyrelsens Sam-
tykke at føre Telegraf- eller Tele fo nledninger og 
deslige o,cr eller under Banc-o. 
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III. 

Jernba11es11fr i off'eutlig Gatle 
1nl'r Ve,j. 

§ 6. 
Til Sikring a,- D, ifte 1 af Jernbanespor (Havne-

spor, Forbindelsesspor O::, deslige Spor) paa offent-
lig Vej og Gade bestem 1 es følgende : 

a . Rummet over og a begge Sider af Sporet skal 
holdes frit for faste og løse Genstande indtil de 
Grænser, som Ministeren bestemmer. 

b. Det skal saavidt muligt undgaas at køre med 
almindelige Vogne og di ive Kreaturn paa langs 
af Sporet saa \·el m at lade saadanne holde 
stille i Sporet eller i dettes umidde'lbare Næ1 hed. 
Naar Togs .A nko st signali~eres, skal alle 
Fodgæ ngere, Ryttere, almindelige Køretøjer og 
Kreatu1drifter vige Sporet og holde sig i mindst 
4 Fods Afstand fra nærmeste Skinne. · 

e. /\1 Kørsel og Kreaturdrift paa tværs af Sporet 
er fo1 budt, saa sna1 t et T9gs Ankomst signali-
se res . Medens et ' og passerer t\·ærs over en 
Vej eller en Gade, skal ::tlle Ko rel øjer saa 
vidt mulig holde sig i mindst 20 Fods Afstand 
fra næ rmeste Skin 1e. 

IW. 
Om Flytning at' .Jernbane,,ogne. 

§ 7. 
Paa Stationerne foretages Jernbanevognes Flyt-

ning af Jernbanens Funktionærer; private Folk maa 
ku n med Stationspersonalets Tilladelse og under 
deltes Kontrol foretage en saada n Flytning. 

Paa Havncsporcne skal Je1 nbanevogncs Flytnin g 
lihe!cdcs foret;i gcs af Jernba nens f"unk ti onærer. Dog 
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skal Forser.dere eller Modtagere, for h\' em Jernbane-
vogne er stillet til Raadighed, eller deres Folk 
være berettiget til, naar ingen Jernbanefunktionær 
er eller hurtig kan komme til Stede, paa Havne-
banernes Læssespor at foretage saadanne mindre Be-
vægelser af disse Vogne, som Losning og Ladning 
uo:ngængelig kræve r, under Iagttagelse af de 
Forsigtighedsregler, som Ministeriet maatte foreskrive. 

V. 
Om de Rejs endes l"'orhold under Kørselen. 

§ s. 
Saalænge et Tog er i Bevægelse, er det forbudt 

at stige ind i eller ud af Toget eller hjælpe andre 
dertil saavel som egenmægtig at aabne Vogndørene. 

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

§ 9. 
Det er de rejsende forbudt fra Toget at udkaste 

Genstande, hvorved Personer eller Ejendom kan 
beskadiges. 

S IO. 

Ingen rejsende maa under Kørselen ved Anvtn -
delse af Nødsignal eller Nødbremse søge at s tandse 
T oget eller at hidkalde Hjælp, medmindre det er 
nod\'cndig t for at afværge Forbrydelse elle r Ulykke. 

VI. 
Om Forskrifter til Opretholdelse afOrclen 

og Sikkerl1e,1. 
§ I I. 

Enhver, cler opholder sig paa eller søge r Ad-
gang til Jernbanens Territorium eller benytter dens 
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Materiel, er pligtig uvægerlig at rette sig efter de 
almindelige Forskrifter, der af Jernbanestyrelsen 
indenfor dens Myndighedsomraade gives til Oprethol-
delse af Driftens Orden og Sikkerhed, og som er 
behørig kundgjo1te paa Jernbanens Territorium, Sta-
tioner eller i Togene; ligeledes er enhver pligtig at 
ret te sig efter de særlige Forskrifter, der meddeles 
ham af Jernbanens ved Uniform eller andet Tegn 
l«-- ndelige Personale i Embeds Medfør. 

VII. 
Str nff"ebes tennnelser 111 . m . 

§ l 2. 

Den Bruger af piivate Overkørsler og Overgange, 
som forsømmer at lukke det derfor anbragte L ed, 
st raffcs med en Bøde af 2 Kr.; enhver, der i øvrigt 
gør sig skyldig i Overtrædelse af de i de foregaaen<le 
Paragraffer omhandlede Forbud eller Forskiifter, 
straffes med Bøder fra ! til 100 Kr. Sagen behandles 
som offentlig Politisag. Bøden tilfalder Statskassen. 

Med Hensyn til visse mindre af de i de fore-
gaaende omhandlede Forseelser ~kal de af Mini-
steriet i Henhold til Lov af I 1. Maj 1897 § 12 for 
Statsbanerne fastsatte Bøder være gældende for de 
private Jernbaner med den Virkning, at Sag~ns videre 
Forfølgning bortfalder, r.aar den skyldige paa Yed-
kommende Jernbanefunktionærs Forlangende betaler 
den for den paagældende Forseelse fastsatt e Bøde; 
fo r Betalingen skal der samti<lig gives ham en skri rt-
lig T ilstaaelse . 

S l 3-
Jernbanens ved Uniform eller andet Tegn kende-

lige Funktionærer er berettiget til paa eller umid-
delbart ved Jernbanens Territorium at nnholde den, 
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der gør sig skyldig i en Forbrydelse mod Driftens 
Sikkerhed ; den anholdte bliver ufortøvet at aflevere 
til Pol itiet. 

Den, der gør skyldig i en efter § 12 strafbar 
Forseelse og ikke straks afgør Sagen efter Paragrafens 
2. Stykke, kan ligeledes anholdes, saafremt han ikke 
paa tilfredsstillende :\1aade stiller Sikkerhed for Bøde-
ansvaret eller i alt Fald godtgør, hvem han er, og 
at han har fast Bopæl her i Landet. 

§ 14. 
Den, som forsætlig ødelægger eller beskadiger 

Jernbanens Ejendele e ller det under Jernbanens Vare-
tægt værende Gods og Materie l, ifald er, for saa vidt 
han ikke vil ,·ære at anse med højere Straf efter den 
almindelige, borgerlige Straffelov, Bøder efter nær-
værende Anord:1ings § I 2. 

§ l 5-
Den, som ødelægger eller beskadiger Jernbanens 

Ejendele eller det under Jernbanens Varetægt væ-
rende Gods og l\fateriel, er pligtig s traks at yde Er-
statning herfor. 

For mindre Be:,kadigelse r af det faste og rullende 
Materiel saavel som af Inventargenstande, Ruder og 
deslige kan de Normalpriser, som af Ministeriet 
maatte være fa stsatte i Hrnbold til Lov af 1 r . Maj 
1897 § 15, anvendes med bindende Virkning ved Er-
statningens Bestemme:se, dog ikke ud over et Beløb 
af 50 Kr . for hver Beskad igelse. For saadanne Er-
statningsbeløb kan Udpantning finde Sted, saafremt 
vedkommende har anerkendt si n Fo1pligtelse til at 
erstatte: det paagældende Beløb. 

s 16. 
Enhver, der overtræder de i nærværende A n-

ordning § l 1 on,handlede Fo1 bud og Forskrifter af 
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Jernbanebestyrelsen, kan af Tjenestepersonalet udvises, 
om fornød ent med Magt udsættes, af Jernbanens Tog 
saavel som af Jernbanens Territo1 ium. 

VIII. 
Om P olitiets og .Jernbanep ersonalets Pligt 

til gensidig nt totte h i nanden . 
§ 17. 

Politiet er pligtig t paa Forlangend~- at under-
støtte Jernbanens Personale i Haandhævelse af de for 
Banen givne Ordens- og Sikkerhcdsbestemmelse_r. 
Ligeledes er Jernbanepersonalet pligtigt at støtte Po-
litiet i dettes Tjeneste paa Jernbanens Teri:itorium, 
for saa vidt den Jernbanepersonalet paahv1lende Tje-
neste, særlig Sikkerhedstjene~ten, tillader det. 

IX. 
Om Jernbane 1>ersonale ts Forl1old o verfor 

Pnbliluun. 
§ I 8. 

Jernbanens Personale skal stedse i Tjenesten uden 
Pe rsons Forskel vise Besindighed, Høflighed og al 
den Imødekommen, som kan forenes med Opfyldelsen 
af Tjenestens Fordringer. 

Paa Forlangende af rejsende ska) enhver 1jenes1e-
gørende Jernbanefunktionær være pligtig at opgive 
sit Navn, sin Stilling og sit Tjenestenummer, om der 
er tildelt ham et 1;aadant. 

§ 19. 
Klager over Personalet, Befordringen eller andre 

Je rnbanen vedrørende Fo1 hold kan fr emsættes 
mundtlig eller skriftlig for Personale ts Foresalte eller 
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Jernbanestyrelsen, saa og af rejsende indføres i de af 
Styrelsen autoriserede Ankeprotokoller, hvoraf et 
Eksemplar skal være til Raadighed paa hver Station. 

Alle Klager skal hurtigst mulig u11ders0gcs og 
besvares, naar Klageren har opgivet sit Navn og sin 
Bopæl. 

X. 
Om gleD1te eller tabte Genstande . 

§ 20. 

Glemte el;er tabte Genstaude, der findes i Jern-
banem, Befordringsmidler eller i dens Lokaler, der 
e r bestemt til Afbenyttelse for rejsende, skal til-
baoeoives EJ·eren naar han kendes eller kan O?-' h b , . 

spørges; i modsat Fald skal Jernbanen opbevare dem 
i 12 Maaneder og derefter fremlyse dem i Berlingske 
Tidende (efter I. April 1904 i den i Henhold til Lov 
af 23. Jaduar 1903 udkommende Statstidende). 

Indløses Sagerne ikke inden I Maaned efter 
Fremlysningen, kan de sælges ved offentlig Auk-
tion, der afholdes af Jernbanen med eller uden Auk-
tionsdirektørens Mellemkomst. Overskudet af Auktio-
nen med Frad1 ag af mulig paaløbende Fragt og 
Oplagspenge tilfalder den for Jernbanens Personale 
oprettede Sy5ekasse, eller saafremt en saadan ikke 
fin::!es, en anden Je1 nbancn vedrørende Kasse efter 
nærmere Bestemmelse af Ministeriet for offentlige 
Arbejder. 

Er fage1 ne let fordærvelige, kan de . straks 
sælges paa bedst mulig Maade. Med Overskudet 
forholdes som fo1an angivet; dog kan det tilbage-
fordres ;,f rette vedkommende i Løbet af 3 Maaneder 
efter Salget . 

Rede Penge skal dog straks afleveres til Poli-
~iet tillige med de glemte Genstande, sammen 111ed 
h\'ilke de maatte være fundne; paa samme Mande for-
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holdes med let antændelige og eksplosi,,e Sager og 
deslige. 

s 21. 

Denne Ano :-dning træder i K,aft den I Januar 
1904. 

Fra samme Tidspunkt træder dt: endnu gældende 
Bestemmelser i Forordningen af 5. Maj 1847 ud af 
Kraft, for saa vidt de u :1der Privatdrift væ1'e11de Jern-
baner angaar. 

Et Ud d rag af denne Anordnings Bestemmelser 
vil \'ære at opslaa paa et iøjnefaldende Sted s.aavel 
paa alle Banegaarde og Holdepladser som i Je rnbane-
kupeerne. · 

H vorefter alle vedkommende sig allerunderdanigst 
have at ret te. 

Gfret paa Freden borg, den 17de Noi 1t111b e1' 1903. 

Un der Vor Ko ngelige Haand og Selg. 

Chrislian R. 
(L. S.) 

C. H afjP. 

Bilag. 

B ekendtgørelsen om de af Mlntsterf et l Henhohl 
til Politllov f'o r Stat$btrn erne af 11. Maj 1897 

( § 12 fil stsatte Bøder for mindre Overtrædelse r 
af bcmelclte Lov, J1 vilke Bøder, i følge foran-
sta aende Politi-Anordnings § 12 2. Stk. tllllge 
~kal være gældende for de private Jernbaner, 
er saalydende : 

I Henhold til S I 2 i Politilov for de under Stats-
drift værende Jernbaner med tilhørende Søruter af I I. 
Maj d. A. fas tsæ t ter Indenrigsministeriet herved Bø-
derne for efternævnte Overtrædelse af de i bemeldte 
Lovs SS 1--- 12 omhandlende Forbud og Forskrifter 
saaledes. 

§ I. 

En Bøde af 20 Kr. fastsættes for den rejser.de, 
som under Kørse len ved Anvendelse af Nødsignal 
eller Nødbremse søger at stan dse T oget eller at hid-
kalde Hjælp, uden at det er nødvendigt for at af-
værge Forbrydelse eller Ulykke. Samme Bøde fast-
sæ ttes for den, som iøvrigt er i S trid med de i Vog-
nene opslae1ede Forskrifter bevæger Togline eller 
Nødbremsetræk d ier bryde Plomben for sidstnæ vn te. 

J.a § 2. 

En Bøde af f:Q I{r. fastsæt tes for den, som 
a. egenhændig aabne r L uknings- eller Afspærrings-

indretninger for offentlige Overkørsle r el ler Over-
gange eller overskrider dem, naar de er lukkede, 
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naar Tog kan ses eller høres at nærme sig, 
kører, rider, drive r Kreaturer eller transporterer 
Plove, Harver, Træstammer elle andre tun ge 
Genstande ad offentl ige Overkørsle r eller Over-
gange, der ikke er forsynede med Luknin·gsind-
retninger eller k un med Drejekors eller· lignende, 
eller ad private Overkørsler eller Overgange, 
kø rer, rider, driver Kreaturer eller transporterer 
de under b. nævnte tunge Genstande paa Banen 
med tilhørende Skraaninge r, Dæmninge_r, Grøfter, 
Broe r eller and re Anlæg uden for de over Banen 
førende Overkørsler og Overgange, 
holder stille paa Overkørsler eller Overgange 
med Kreaturer, Køre tøjer eller de oftnævntc 
tunge Genstande. 

10 s 3. 
En Bøde af ~ J{ r . fas tsættes for den, som 
hvor Billetkontrollen er henlagt til Stationerne, 
begiver sig til eller fra Tog, Perroner eller Vente-
sale ad andre Veje end dem, som dertil er be-
stemte, 
flytter Jernbanevogne paa Stationer uden Sta-
tionspersonalets Tilladelse eller paa H avnespor 
med Tilsidesættelse af de i Loven fastsatte Be-
g rænsninger eller af de af Indenrigsministerie t 
fo reskrevne Forsigtighedsregler. 

V, § 4. 
En Bøde af " 1{1', fastsa ttes for den, som 
uberettiget gaar paa Banen med tilhørende Skraa-
ninger, Dæn:ninger, Grøfter , Broer eller andre 
Anlæg uden for de over Banen fø rende Over-
kørsler og Overgange, 
færdes paa Station, Færge eller Skib udenfor de 
for Publikum i Almindelighed eller betingelscsvis 

c. 

a 

b. 

c. 

d. 

C. 

f. 

aabn ede Lokaliter eller indenfor disse sidste, naar 
ikke de for Adgangen stillede Betingelser er 
opfyldte, alt fo r saa vidt Forholdet ikke fa lder 
ind unde r nogen af de foregaae nde strængere 
Bødebestemmelser, 
naar T og kan :,es eller høres at nærme sig, til -
fods passerer offentli&e Ove ~kø rsler eller Over-
gange, der ikke er forsy nede med Luknin gsind-
retninger eller kun med Drejekors eller li gnen de, 
eller private Overkørsler eller Overgange. 

En Bøde af 2 Kr. kan endvidere i Medfør 
af Politil ovens § 12, 1ste Punktum, af Jernbane-
personalet afkræves den Bruger af private Over-
lrnr:, le r eller Ove rgange, som forsømmer at lukke 
det derfor anbragte Led . 

5. 
En Bøde al I{ r. fastsættes for den, som 
holder med Vogn for at afhente eller afsætte 
Personer eller Gods paa en Stat ion ud('nfor de 
dertil bestemte Steder foran Stationen eller Læsse-
sporene, 
uden særlig Tilladelse af Statsbanebestyrelsen 
tager Ophold i Erhvervs Øjemed paa Statsbane-
d riftens Territorium, Færge eller Skib, 
medens et T og er i Bevægelse, eller under Vognes 
Ombord- eller Ilandsætning til eller fra Færgerne, 
stiger ind elle r ud af Toget eller hjælper and re 
dertil eller egenmægtig aabner Vogndøre, 
stiger ind eller ud paa den ikke dertil bestemte 
Side af Toget. 
gaar om Bord i eller forlader Færge eller Skib, 
naar Landgan gsbro ikke e r anbragt, 
udkaster fra Toget Genstande, hvorved Personer 
el ler Ejendom kan beskadige.,. 



En Bøde af Kr. fastsættes C!ldvidcrc for 

den, der overtræder Politilovens § 1 I ved saa-

danne mindre betydelige Uordencr, der strider 

imod Statsbanestyrelsens kundgjorte Forskrifter. 

§ 6_. 
• Naar den skyldige p:ia vedkommende Jernba11e-

f u11ktionærs Forlangende beta_ler den for den paagæl-

dendc Forseelse i de · forcgaaendc Paragrafer fastsatte 

Bøde, bortfalder Sagens videre Forfølgning; for Be-

talingen skal der samtidig . gives ham skriftlig Til-

staaelse. 
7. 

Denne Bekendtgørelse træder 
Oktober 1 897. 

Kraft den t 5te 

Hvilket he, ved bekendtgøres til Ef~erretning og 

Iagttagelse for alle vedkommende. 

Imlenrig1mii11isteriet, den 24. September I 897. 



b. uden særlig Tilladelse af Banestyrelsen tager Ophold i 
Erh\"ervsøjemed paa Banedriftens Territorium, Færge 
eller Skib, 

c. medens el Tog er i Bevægelse, eller under Vognes Om-
bord- eller Il andsætning til eller fra Færgerne, stiger 
ind i eller ud af Toget eller hjælper andre dertil eller 
egenmægtig aabner Vogndøre, 

d. stiger ind eller ud paa den ikke dertil bestemte Sid~ 
af Toget, 

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

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

En Bøde af 2 Kr. fas tsættes endvidere for den, der 
overtræder Politilovens § 11 ved saadanne mindre . betyde-
lige Uordener, der strider imod Banestyrelsens kundgjorte 
Forskrifter. 

En Bøde af 2 Kr. kan derhos i Medfør af Politi lovens 
§ 12, 1. Punkt, af Jernbanepersonalet afkræves den Bruger 
af private Overkørsler eller Overgange, som forsømmer at 
lukke det derfor anbragte Led. 

§ 6. 
Naar den sky ldige paa vedkommende Jernbanefunktio-

nærs Forlangende betaler den fo r den paagældende For-
seelse i de foregaaende Parag1:a1Ter fastsatte Bøde, bortfalder 
Sagens videre Forfølgning ; for Betalingen skal der sam tidi g 
gives ham skriftlig Tilstaaelse. 

H.. . Hørby B JØrrrng- Aabybro anen. 

Tillæg I 

til 

Politia~ordning 
for 

Jernbaner under Privatdrift. 

Udfærdiget af Ministeriet for offentlige Arbejder 
under 14. Juni t 923. 

-----
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I Bekendtgørelse om Fastsættelse af Bøde1:ne for min-
dre Overtrædelser af Politianordning for private Jernbaner 
af 17. November 1903 udgaar §§ 2- 7 incl . og erstattes af 
følgende: 

§ 1. 
En Bøde af 20 Kr. fastsættes for den , som 

a. egenmægtig aabner Luknings- eller Afspærringsindret-
ninger for offentlige Overkørsler eller Overgange eller 
overskrider dem, naar de er lukkede, 

b. naar Tog kan ses eller høres at nærme sig, kører (her-
under Kørsel med Motorcykle), rider, driver Kreaturer 
eller transporterer Plove, Harver, Træstammer eller 
andre tunge Genstande (herunder Motorcykle) ad offent-
lige Overkørsler eller Overgange, der ikke er .forsynede 
med Lukningsindretninger eller kun med Drejekors eller 
lignende, eller ad private Overkørsler eller Overgange, 

c. kører (herunder Kørsel med Motorcykle), rider: driver 
Kreaturer eller transporterer de muier b nævnte tunge 
Genstande paa Banen med tilhørende Skraaninger, 
Dæmninger, Grøfter, Broer eller andre Anlæg uden for 
de over Banen førende Overkørsler og Overgange, 

d. holder stille paa Overkørsler eller Overgange med Krea-
turer, Køretøjer eller de oftnævnte tunge Genstande. 

§ 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, son1 dertil er bestemte, 

b: flytter Jernbanevogne paa Stationer uden Stationsper-
sonalets Tilladelse eller paa Havnespor med Tilside-
sættelse af de i Loven fastsatte Begrænsninger eller af 
de af Ministeriet foreskrevne Forsigtighedsregler. 

§ 3. 
· En Bøde af 6 Kr. fastsættes for · den, som 

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

b. kører paa eller trækker Cykle paa Banen med tilhø-
rende Skraaninger, Dæmninger, Grøfter, Broer eller 
andre Anlæg uden for de over Banen førende Over-
kørsler og Overgange. 

§ 4. 
En Bøde af 4 _Kr. fastsættes for den, som 

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

b. færdes paa Stationen, Færge eller Skib uden for de for 
Publikum i Almindelighed eller betingelsesvis aabnede 
Lokaliteter eller inden for 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 Bødebeslemmelser, · 

c. naar Tog kan ses eller høres at nærme sig, tilfods pas-
serer offentlige Overkørsler eller Overgange, der ikke 
er forsynede med Lukkeindretninger eller kun med 
Drejekors eller lignende, eller private Overkørsler eller 
Overgange. 

§ 5. 
En Bøde af 2 Kr. fastsættes for den, som 

a . holder med Vogn for at afhente eller afsætte Personer 
eller Gods paa en Station uden for de dertil bestemte 
Steder foran Statjonen eller ved Læssesporene, 
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