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»Kgl. Politi-Anordning for Jer;f1baner under Privatdrift« af 31. December 1947 
'·samt andre Bestemmelser for Personbefordringen. 

1. Saa længe Tog eller T ogdel er i Bevæg• 
e}se, er det forbudt at stige af eller paa Vog• 
.nene eller hjælpe andre dertil samt at aabne 
de i Vognsiden an-bragte børe og Laager. 

Al Ind• og Udstigning skal ske paa den dertil 
Side af T og paa de dertil be• 

stemte ·eller anviste . Steder paa Stationer og 
Færger. '· · 
. , "r ·: • 

Sidegange gælder yderligere, at forreste Vindue 
i Læsiden skal holdes lukket, saafremJ blot een 
rejsende forlanger det. 

. l 
5. I Perso.nvogne og ombord Færger 

og Skibe maa kun medføres Rejsetør og m'indre 
Rejsegenstande, som ikke volder besvær ved 
deres Beskaffenhed eller Lugt, og som i Per• 
sonvogne kan anbrirrges under over den 
rejsendes egen Plads. Rejsegods ikke hen• 
sættes i Gangene. . . 

8. I :r og, Færge eller .eller iøvrigt paa 
J ernbaneri;1.es Omraade maa ingen uden B.ane" 
styrelsens Tilladelse tage Ophold i Erhvervs• 
øjeO)ed, optage Spillefilm, foretage Indsainlin• 
ger, omdele Tryksager eller lignende. · 

9. Det er forbudt, og det kan være f<1rligt, 
fra Toget at udkaste Genstande (herunder 
ogsaa .f. Eks. brændende Cigarer eller T k nd" 
stikker), hvoryed Personer eller Ejendom kan 
beskadiges. 

6. I .:r og bef9rdres Hunde i Rejsegodsvog• 19. N ødbremsc;n i Tog kun benyttes, 

-V V dgnes Ombord• og Ilandsætning til 
og fra Fæ'rger er det forbudt at læne sig ud 
;ff Vinduer. Vogndørene aflaases 5 Minutter før 

Ankomst til Færgelejet, og det er her• 
de forbutjt at l;>estige 

for 'Y ogne.rt.:· er kørt i Land. - F ærdseL iJ, eller 
fra Færge eller Skib maa kun ske ad, I-and• 
gangsbro eller Færgeklap og kun, naar disse 

@ 'er frigivet for Pa'ss'!ge. · . 

nen, eller de rejsend,e·kan medtage dem i Kupeer naar virkelig Fare enten Toget 
eller Vognafdelinget , der er betegnet som be• kører .. eller holder stilk er det forbugt a-t . be" 
stemt for rejsende med Hunde, og ;- hvor væge Bremseanordninger eller foretage Indgreb-
saadanne Kupeer m. v. ikke findes - i andre i elektriske eller andre for Publikum· be" 
Kupeer og Vognafdelinger. Medtagelse af Hunde stemte Installationer og Anlæg. 
i Kupeer og Afdelinger, der ikke er betegnet . . . 

·2. ·_Ep.hvei: R$!jsende skal uncfer Rejsen udvise 
Adfærd og undlade alt, hvad der kan 

tne_drejsende. Berusede Personer er 
udeluls.ket fra Befordring. 

3. I Kupeer og Vognafdelinger, der er pe• 
som bestemt for Ik!<e•Rygere, maa T9• 

baks,:ygning ikke. finde Sted, selv om de med• 
Tilla.delse indhentes. , I alle åndre 

;K.J.{peer og Vogn:afdelinger er Tobaksrygning 
•tilladt. 

4!. P a ForlaQgende . af een rejsende i 
:vedk ende Kupe, V ognafdelin-g eller Side• 
.gang 1 under Kørselen Vifid.uepie i Vind• 

· lukket. · F:or .V o.gna{delip.ger eller · 

som bestemt for rejsende med Hunde, kræver 11. ikke cl: re1sende at med". 
de· medrejsendes Tilladelse. Til Kupeer eller· tage Aviser, Blade, J"idsskrifter m. v., S0:1Jl er 
Afdelinger betegnet som bestemt for rejsende efterladt af andre rejsende. 
med Hunde har rejsende med Hunde . fortrins• 12. Overtrædelse af foranstaaende jBestem" 
vis AdgaJ:?-g;t saafremt for a?-dre .rejsende meJser eller af Forbud og Anvisninger, opslaaet 
findes ledige Pfapser andetsteds i Toget. i Tog og Færger eUer givet af det 

. . ', · rede ,Personale i Tjenestens Medfør, 
. Hunde, der medføres i Tog, skal altid føres med Bøder og medfører eventuelt Udvisnin 
1 .af Toget. · " g 

Al af Banernes Ejendefe - · 
og Tegning paa Ruder, Op• 

slag ni. :v. -;- er forbudt. · Skadevqldere paa• 
di::ager sig Erstatningsansvar. Det er 
med F ocftøj. at ·staa op paa Sæderne ·eller paa · 
:anden Maåde tilsmudse disse. .... .. . 
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