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§ 1.
Tjenesteforhold i almindelighed.
E kstrabude ud fø rer stedfortræ dertjeneste for post- T jeneste
budpersonale eller landpostbude sam t hjæ lpetjeneste og
juleassistance. E ndvidere anvendes ekstrabude til fast
udførelse af lan d p o stru ter uden for lønsats, d. v. s. lan d 
p o stru ter med u n d er 6 tim ers daglig tjeneste.
E kstrabude antages af postm esteren, d er bestem m er, Antagelse
hvilken tjeneste ekstrabudet skal udføre. De må ikke be
skæftiges efter udgangen af den m åned, i hvilken de
fylder 70 år.
Ved antagelsen gives der ekstrabudet en redegørelse
for, hvad d er kræves til god udførelse af tjenesten, sæ r
lig med hensyn til behandlingen af pengeforsendelser
og det derm ed forbundne ansvar, og ekstrabudet skal
efter modtagelsen af denne redegørelse afgive en skrift
lig erklæ ring om, at han er klar over, at tilbageholdelse
af penge, som er betroet ham til postbesørgelse enten
af post- og telegrafvæsenet eller af publikum , er u n d er
slæb begået i offentlig tjeneste, og at en sådan handling
m edfører skæ rpet straf efter straffeloven.
Der er i straffeloven fastsat streng straf for den, som straffeiovsi post- og telegrafvæsenets tjeneste tilbageholder mod- bestemmelser
tagne beløb, tilintetgør en postforsendelse, forholder
m odtageren den eller selv tilegner sig den i berigelses
hensigt; d er må desuden i alle tilfæ lde ydes erstatning
for den af den pågæ ldende forvoldte skade.
E kstrabude skal straks ved første antagelse under- T avshedspligt
skrive et tavshedsløfte, hvori de på æ re og sam vittighed
forpligter sig til ikke at røbe, hvad de erfarer u n d er u d 
førelsen af deres tjeneste i post- og telegrafvæsenet. Det
er således u n d er strafansvar strengt forbudt at give
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uvedkom m ende nogen som helst oplysning om tilstede
værelse af eller indhold i postforsendelser, telegram m er
og telefonsam taler eller navne på dem, d er benytter
post- og telegrafvæsenet, eller at give uvedkom m ende
adgang til selv at skaffe sig sådan underretn ing. Postog telegrafvæ senets ankom stbøger må således ikke over
lades uvedkom m ende til gennem syn. Det er ligeledes
un d er strafansvar strengt forbudt at åbne lukkede for
sendelser, tage frim æ rk er af forsendelser eller give
uvedkom m ende oplysning om antallet af besørgede
aviser, ligesom det er forbudt at give uvedkom m ende
eller offentligheden m eddelelse om den in d re tjeneste
gang ved postkontorerne (telegrafkontorerne). Uved
kom m ende er alle andre end adressaten og ekstrabudets
næ rm este foresatte. Tavshedspligten vedvarer også, ef
ter at den pågæ ldendes beskæftigelse i post- og telegraf
væsenet er ophørt.
A ngående løn, anciennitetsregler, ferie og opsigelse
henvises til de mellem g eneraldirektoratet for post- og
telegrafvæsenet og D ansk arbejdsm ands- og specialar
bejder forbund herom afsluttede overenskom ster.
E kstrabude i faste hjæ lpetjenester og til fast udførel
se af lan d p o stru ter uden for lønsats får efter rekvisition
leveret uniform shue og blåt regnslag.
E kstrabude, der ikke får leveret uniform shue, skal
un d er tjenesten bæ re postarm bind på venstre overarm .
P ostarm bind må ikke bæ res uden for tjenesten og skal
afleveres, n år tjenesten fratræ des.
U niform sgenstande skal opbevares på betryggende
måde. I tilfælde af bortkom st eller beskadigelse skal
brugeren for eventuelt at undgå erstatningsansvar straks
foretage anm eldelse til postkontoret.
Post- og telegrafvæsenets personale h ar i tjenstligt
øjemed kun ret til at fæ rdes på jernb an en s eller anden
offentlig m yndigheds terræ n uden for de publikum an
viste om råder, n å r de er iført uniform (uniform shue)
eller b æ rer postarm bind.
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For sygemeldte ekstrabude gæ lder reglerne om dag- Sygeløn
penge til lønarbejdere i afsnit II i lov nr. 239 af 10. juni
1960 om den offentlige sygeforsikring.
I tilfæ lde af tilskadekom st i tjenesten ydes der ekstra- Tilskadekom st
bude erstatning efter ulykkesforsikringslovens regler.
Sådanne tilfæ lde skal straks anm eldes til postkontoret
(telegrafkontoret). E rstatningen kan, foruden ydelse af
proteser, b riller m. m. og særlig sygebehandling ud over
anerkendte sygekassers (statskontrollerede sygeforeningers) vedtægt, bestå i dagpenge, invaliditetserstatning,
erstatning til efterladt ægtefælle, børn og eventuelt an
dre samt begravelseshjælp. Dagpenge ydes fra den 4. dag
efter ulykkestilfæ ldets in d træ d en ; h ar arbejdsudygtigheden en varighed af m indst 10 dage, ydes dagpengene
dog fra den 1. dag efter ulykkestilfæ ldets indtræ den.
Forsæ t udelukker fra erstatning; grov uagtsom hed, til
sidesættelse af reglem entariske bestem m elser eller be
ruselse kan m edføre nedsættelse eller bortfald af erstat
ning. Loven om fatter ikke ulykkestilfæ lde på vejen til
og fra tjenestestedet.
Kommer ekstrabude til skade i tjenesten og m edfører pengehjæ lp
tilskadekom sten tjenstudygtighed i m indst 3 dage, men
ikke over 9 dage, kan der af post- og telegrafvæsenet
ydes dem en daglig pengehjælp i de første 3 dage efter
tilskadekom sten, hvorefter ulykkesforsikringslovens dag
pengeregler træ d e r i kraft. A rbejdsudygtigheden må do
kum enteres ved attest fra vedkom m endes sygekasse. I
særlige tilfæ lde kan d er kræves lægeattest.
M ødetiderne skal nøje overholdes, således at arbejdet Mødetid,
kan påbegyndes senest til den fastsatte tid.
mPtvæden
P rivate fo rretn in g er må ikke varetages u n d er tjene
sten.
E kstrabudet skal u n d er tjenesten udvise tjenstvillig
hed, hjælpsom hed, høflighed og god optræ den såvel in d 
adtil som udadtil. Mener han sig fornæ rm et eller for
ulem pet af publikum u n d er udførelsen af sin tjeneste, må
han ikke indlade sig i skæ nderi e. lign., men kan even-
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hielt melde det passerede til sine foresatte på kontoret.
Al støjende adfæ rd, drikkeri, kortspil og tobaksryg
ning er forbudt i tjenestelokalerne som overalt i tjene
sten.
I sin fritid må ekstrabudet — bortset fra kortere tje
nesteafbrydelser — sædvanligvis ikke opholde sig i bu d 
stuen; til denne må der ikke gives uvedkom m ende ad
gang. I budstuen som overalt i lokalerne skal der o p ret
holdes god orden. M ateriellet skal behandles med omhu,
og henkasten af pap ir, tæ n d stik k er o. lign. på gulve og
tra p p e r er ikke tilladt. Opslag må ikke anbringes i bud
stuen uden tilladelse.
Postkontoret skal til enhver tid holdes u n d errettet om
personalets bopæl.
E thvert fæ rdselsuheld i tjenesten skal, hvad enten det
er sket, m edens den pågæ ldende fæ rdedes gående, cyk
lende eller med m otorkøretøj, anm eldes til det foresatte
kontor. Hvis skaden er betydelig, eller forholdene i øv
rigt gør det ønskeligt, f. eks. af hensyn til påvisning af
spor i vejbanen o. lign. skal vedkom m ende lade optage
po litirap p o rt på stedet. I tilfælde af tilskadekom st under
sådanne om stæ ndigheder, at der for post- og telegraf
væsenet kan blive spørgsm ål om at nedlægge erstat
ningspåstand over for skadevolderen eller reservere
post- og telegrafvæsenets erstatningskrav, foretages lige
ledes anm eldelse til det foresatte kontor.
F ørere af post- og telegrafvæsenets køretøjer må ikke
på etatens vegne betale erstatning eller i tilfælde, hvor
der er spørgsm ål om erstatning til eller fra etaten, på
egen h ånd vedtage bøder.
§ 2.
De forskellige forsendelsesarter.
Post- og telegrafvæsenet påtager sig besørgelsen af:
1. Almindelige breve,
2. B revkort (også med betalt svar),
3. F o rretn in g sp ap irer, tryksager, vareprøver, blandede
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forsendelser (fo rretn in g sp ap irer, tryksager og vare
p røver u n der fællesom slag), brevpakker og fonopostforsendelser,
4. Anbefalede brevforsendelser af artern e 1.— 3.,
5. V ærdibreve,
6. Pakker, h eru n d er væ rdip ak k er og anbefalede pak
ker,
7. Postanvisninger (PA),
8. Postopkræ vninger (PO) på brevforsendelse, v æ rdi
brev eller pakke,
9. P o stindkasseringer (P I),
10. Ind- og udbetalingskort (IK og UK) (postgiro).
11. Aviser (abonnerede, anm eldte og u dgiverkorsbånd).
De u n d e r 1.—9. om handlede forsendelser samt udbe
talingskort kan mod et særligt gebyr sendes som »Eks
pres«.
Almindelige breve og brevkort, påtegnet »Søndags
brev« og forsynet med diagonalkryds, kan mod et særligt
gebyr kræves om delt på søn- og helligdage i byerne.
De alm indeligste takster er anført i sæ rtry k af postog telegram takster.
§ 3.
Kassetømning.
E kstrabudet skal, forinden han forlader kontoret, for
visse sig om, at de til indsæ ttelse i brevkasserne be
stemte kontrolm æ rker, som leveres ham, både for antal
lets og for tidsangivelsernes vedkom m ende svarer til
den tøm ning, han skal udføre.
Tøm ningen skal påbegyndes nøjagtig til det fastsatte
klokkeslæt og skal væ re tilendebragt inden udløbet af
den tid, som foreskrives. K asserne tømmes efter de vej
ledninger, som opgives af kontoret.
D er skal altid m edføres taske, og ekstrabudet må
aldrig gemme forsendelser til and re i sine lommer.
T uren skal tilbagelægges ad den korteste vej, og
ekstrabudet må ikke lade sig opholde af noget som helst,
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der ikke v ed rø rer tjenesten, Det er ham således forbudt
un d er turen at modtage breve og penge til disses fran
kering. D erim od er det ikke forbudt u n d er selve tøm 
ningen eller opholdet ved brevkasserne i anledning af
tøm ningen at lade publikum nedlægge forsendelser di
rekte i tøm ningssækken.
E k strabudet må ikke efterkom m e forlangender fra
publikum s side om tilbagelevering af breve, ej heller
und er turen søge i brevkassen eller tasken efter breve,
som m uligt efterspørges, men han skal i sådanne til
fælde henvise til postkontoret.
F in d e r ekstrabudet mellem kassebrevene forsendelser,
som tidligere h a r væ ret postbesørget, skal h an afgive
disse til den, som forestår postens ekspedition. Dette
gæ lder også om løse penge, frim æ rker, eller hvad der
i øvrigt forefindes mellem forsendelserne.
§ 4.
Forsendelsernes stempling.
Alle afgående postforsendelser skal dagstem ples på
adressesiden forinden afgangen. U ndtaget h erfra er post
omdelte m asseforsendelser, pakker og aviser, m edm in
dre de er fejldirigerede. Pakker, der er påtegnet »Pakke
uden adressekort«, skal dog altid afgangsstemples.
A nnullering af frim æ rk er skal foretages således, at
stem pelaftrykkene frem træ d er tydeligt og klart og dæ k
ker m indst halvdelen af h vert enkelt frim æ rke; når
dette sker, er der intet til h in d e r for, at 2 frim æ rker
annulleres med samme stem pelaftryk. F or stem pling af
frim æ rk er til sam lerbrug gæ lder særlige regler.
Forsendelser, d er enten på grund af deres beskaffen
hed eller frim æ rkernes anbringelse ikke er egnet til at
stemples på m askine, skal fratages til håndstem pling.
Da stem plingen er af den største betydning for den
gensidige kontrol mellem post- og telegrafvæsenet og
publikum cg mellem afsender og adressat, og da stem p
lets angivelser også i mange an d re tilfæ lde er af stor
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betydning, er det af største vigtighed, at personalet gør
sig umage for at skaffe en rigtig og tydelig stempling.
§ 5.
Postens opbundtning m. v.
B revbundtet om snøres med stæ rkt sejlgarn korsvis
2 gange, b u n d ter med store breve dog kun på tværs. Ved
bundtning af store og små breve i samme bundt skal de
små breve om snøres korsvis 2 gange og de store breve
d erefter fastbindes til bundtets bagside ved om snørin
ger, d er udelukkende går på tvæ rs af hele b revbundtet;
om snøringen må foretages således, at brevene ikke u d 
sættes for beskadigelse. Ved alle bundter, der helt eller
delvis indeholder store breve — undtagen bundter, der
alene in deholder aviser — skal en strim m el stæ rkt
p ap ir lægges på tvæ rs om bundtet, forinden om snørin
gen foretages.
Sejlgarnet knyttes i en fast snøret enkelt sløjfe, som
kan åbnes ved et ryk i den ene af sejlgarnets ender.
Om snøringen må være så solid, at den ikke kan gå op
i utide.
Den sidste forsendelse i et brevbundt skal have sæ r
lig tydelig adresse og skal altid vende adressesiden
udad; den vendes på hovedet i forhold til de øvrige
forsendelser og vignetten.
Ved lukning af postsække rulles sækkenes øverste del
(halsen) fast sammen fra begge sider. Så langt nede,
som indholdet tillad er det, om snøres den to gange med
det til m æ rket bundne sejlgarn, der ikke må væ re sam
m enknyttet. Det påses, at sækkehalsen ligger glat, i
hvert fald u n d er m ærket. Om snøringen træ kkes hårdt
sammen og lukkes med to k nuder lige ved mærket.
Sække og poser må kun åbnes med de leverede pose
knive eller lommesakse, der stikkes in d lige under
posem ærket, hvor sækken ligger glat.
Sæ kke og poser vendes um iddelbart efter, at de er
tømt.
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§ 6.
Postens overlevering ved tog m. v.
Posten behandles med den størst mulige forsigtighed
og dækkes på perronvognene om fornødent med p re 
senninger.
Pakker må u n d er udvekslingen og befordringen ikke
bæ res i om snøringen, men skal, hvor perronvogn ikke
bruges, tran sp o rteres i sæk.
Posten må såvel før indlæ sningen som efter udlæ s
ningen så kort som m uligt væ re uden for postlokalerne
og må aldrig henstå på p erronen uden bevogtning.
Det er ikke tilladt at passere over eller u n d er buf
ferne af et tog eller, n å r toget er sat i gang, at stå på
trin b ræ ttet.
N år ekstrabudet fæ rdes på p erro n er med sække og
gods, skal han iagttage forsigtighed og høflighed over
for de rejsende. Benyttes trillevogn eller p errontraktor,
skal pålæ sningen foretages så omhyggeligt, at intet kan
falde af.
§ 7.
Postens ordning inden omdelingen.
Rummene i opsorteringsreolen benyttes fra venstre til
højre, nederste ræ kke først og videre opad, således at
rum m ene, efterhånden som de tømmes, u n d e r postens
videre sæ tning kan benyttes til yderligere deling af de
i de følgende rum indeholdte forsendelser i enkelte op
gange og om fornødent i etager.
Postens opsortering i reolen (grovsorteringen) sker
således, at de små breve opsorteres først, dernæ st de
store og til slut bladene, efter al disse eventuelt er på
skrevet navn og adresse. Dagblade, der forekom m er i
større antal, anbringes dog straks i tasken, n å r de er
eftertalt, forudsat at ekstrabudet er så kendt på di
striktet, at han kan huske m odtagerne.
Ved grovsorteringen bør forsendelser til større post
m odtagere frasorteres på bordet for hver adressat, så-
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ledes at disse forsendelser ikke sinker sæ tningen af
posten.
Såfremt det ikke anses for heldigt at sam m enordne
store og små forsendelser, sættes store breve og blade
først i om delingsorden, derefter de små breve.
U nder sætningen må det nøje påses, at breve ikke
forstikker sig i blade, og at store forsendelser og blade,
der ikke tåler at bøjes, holdes uden for brevbundtet. Til
angivelse u n d er om delingen af sådanne forsendelser bør
der vendes et brev i bundtet på de steder, hvor forsen
delserne efter deres adresse h ø rer hjemme. Brevforsen
delser må ikke opbevares i ekstrabudets lom m er.
Bladene skal behandles omhyggeligt. E r det nødven
digt at påskrive navn og adresse, skal det ske med sort,
blød blyant. Det må iagttages, at blade, der h a r betyd
ning for abonnenterne som indbindingsm ateriale, ikke
sammenbøjes. Dette gæ lder således navnlig fagblade til
arkitekter, fotografer, ingeniører, jurister, læ ger o. lign.,
ligesom blade af kunstnerisk u d sty r naturligvis ikke må
sammenbøjes.
Aviser, d er afleveres til skibe, forter, m ilitæ re afde
linger, hoteller, større pensionater, h o spitaler eller lig
nende steder, skal altid påskrives m odtagerens navn,
stilling m. v.
A dressepåtrykket på postadresserede aviser findes en
ten på omslagets forside eller på bagsiden.
Forsendelser til adressater, der er flyttet eller b o rt
rejst, og som h ar anm eldt deres nye adresse, om adresse
res og afgives på den af kontoret foreskrevne måde.
U dstregningen af den oprindelige adresse skal ske
ved van d rette streger igennem adresseangivelserne og
ikke ved f. eks. en skrå streg op over adressen.
Ved postens sæ tning foretages eftersyn af forsendel
serne, hvorved fratages forsendelser med påhvilende
porto, som ikke er blevet bem æ rket, u frankerede eller
utilstræ kkeligt frankerede forsendelser, forsendelser,
hvis frim æ rk er er faldet af, er ustem plede eller util-
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stræ kkeligt stemplede, forsene.eiser med påtegning
»Ekspres«, »NB.«, »Anbefalet«, »Rekommanderet«,
»Værdi«, »Modtagelsesbevis«, »A.R.«, »Afleverings
attest« eller andre særlige påtegninger samt forsen
delser med udskrift i fremmede sprog, såfrem t der er
m indste tvivl om, til hvem de er bestemt.
Sådanne forsendelser skal forevises for eller afgives
til den, d er forestår postens ekspedition.
E kstrabudet må ikke på egen hånd lukke forefundne
åbne breve eller istandsæ tte dein med gum m ipapir el.
lign, og det er ekstrabudet strengt forbudt på egen hånd
at u d skyd e forsendelser til en seinere om deling.
§ 8.
Omdelingens udførelse.
E kstrabudet skal sørge for at ihave alt i orden til at
begynde om bæringen, når tilladelse h ertil gives, og
han skal da uopholdelig begive sig ud på turen og uden
nogen afbrydelse fortsæ tte denhe, in d til om bæringen
er tilendebragt. D er må ikke uden tilladelse foretages
foran d rin g af den foreskrevne rute i distriktet.
Taske skal altid bruges i fugtigt vejr, samt n år cykel
benyttes.
Han er forpligtet til personlig at udføre ombæringen
og må altså ikke overlade nogen som helst at besørge
forsendelser for sig. Navnlig væ rdipost sam t breve,
brevkort og fo rretn in g sp ap irer må han på turen ikke
lægge fra sig eller lade ude af syne.
K ontante penge skal altid opbevares på ekstrabudets
person, og post- og telegrafvæsenets penge må ikke sam 
m enblandes m ed private pengebeløb af nogen art, m en
skal til enhver tid holdes fuldstæ ndig for sig.
E kstrabude må u n d er tjenesten ikke udføre private
forretninger.
!
§ 9.
Forsendelsernes udlevering m. v.
A. Udlevering.
1. F or postforsendelsers udlevering gæ lder i hoved
træ kkene følgende regler:
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Alm. brevfors.
Postanm eldelser

Afleveres på adresseste
det, som regel ved ned
læ gning i brevkasse.

NB-forsendelser
V ærdifors. ang. væ rdi
indtil i 500 kr.
PA- og UK-beløb in d til
1500 kr.
(eller blanketten alene)

Afleveres til:
1) A dressaten eller den,
han h ar givet skrift
lig fuldmagt.
2) en voksen person, der
træ ffes på bopælen,
og som h ø rer til
adressatens fam ilie og
husstand, f. eks. ægte
fælle, eller hjem m e
boende voksne børn,
men ikke husmedhjæ lp
eller fo rret
ningspersonale.
(Gyldig præ sentation
af en PO eller PI
kan ske over for de
samme personer).

V æ rdifors. ang. væ rdi
over 1500 kr.
PA- og UK-beløb over
1500 kr.
(eller blanketten alene)

Kan kun afleveres til
adressaten eller den, han
h a r givet skriftlig fuld
magt.

Atm. indenlandske pak
ker
PO på atm. brevfors.
PI

Afleveres til:
1) A dressaten eller den,
han h a r givet skrift
lig fuldmagt.
2) En voksen person,
der træ ffes på adres
sestedet, og som hø
re r til adressatens
husstand (f. eks. husm edhjæ lp) eller fo r
retnings personale.
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For forsendelser til firm aer, um yndige, afdøde, hotel
gæster og sygehuspatienter m. v. gælder særlige regler.
O plysning herom må søges på postkontoret.
Forsendelser, for hvilke d er skal afgives kvittering,
og som b æ rer påtegning »personlig«, må kun udleveres
til adressaten personligs selv om fuldmagt foreligger.
2. N år forsendelser nedlægges i en brevkasse på
adressestedet, skal ekstrabudet sam tidig give u n d e rre t
ning om sit komme ved at ringe på dørklokken eller,
hvor dørklokke ikke findes, at banke på døren. E kstra
budet må ikke udlevere breve på gaden eller på tra p 
per, m edm indre h an er ganske sikker på, at den, der affo rd re r ham forsendelserne, er berettiget til at modtage
dem. Det er forbudt at henlægge breve i åbne vinduer,
und er dørm åtter eller at anbringe dem udvendigt i dør
spræ kker, selv om adressaten h a r stillet forlangende
derom.
Postforsendelser, der afleveres ved anbringelse i en
adressats brevkasse eller b revindkast i døren, skal altid,
hvis pladsen tillader det, skubbes helt ned i brevkassen
henholdsvis brevindkastet, således at forsendelsen ikke
udefra kan fjernes af uvedkom m ende. Dette gæ lder også
for reklam eforsendelser (h eru n d er adresseløse forsen
delser). Sam tidigt foreliggende adresseløse forsendelser
fra forskellige afsendere må ikke afleveres indlagt i
hinanden.
3. A dressekortets kupon og den eventuelt vedhæ ngen
de konvolut udleveres til adressaten, m edens selve
adressekortet forsynes med ekstrabudets påtegning om
udleveringen og tilbageleveres postkontoret. Ved udle
veringen af en pakke skal ekstrabudet nøje sam m en
holde angivelserne på sam m enhørende pakker og adres
sekort og derefter, sam tidig med, at udleveringen, finder
sted, forsyne adressekortet med påtegning herom . På-
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tegningen skal foruden u n d ersk rift eller bom ærke altid
indeholde angivelse af udleveringsdato.
4. For postopkræ vningsforsendelser gælder, at for
sendelsen ikke u n d er nogen betingelse må gives adres
saten i hæ nde, før beløbet er betalt, ligesom der ikke må
gives ham lejlighed til at åbne forsendelsen eller gøre
sig bekendt med dens indhold. E fter stedfunden beta
ling udleveres foruden forsendelsen adressekortets ku
pon og den eventuelt ledsagende adressebrevkonvolut
til adressaten.
5. Ved udlevering af postindkasseringer skal blanket
ten og dennes bageste halvdel forevises adressaten, men
må ikke udleveres denne, forinden beløbet er betalt.
Når dette er sket, skal derim od altid blankettens bageste
halvdel afrives og udleveres til adressaten, uanset om
den ind eh o ld er m eddelelse eller ej.
B. K vittering.
Anbefalede brevforsendelser, væ rdibreve, væ rdipak
ker, anbefalede pakker, beløb efter anvisninger og ud
betalingskort, alm indelige pakker med m odtagelsesbe
vis samt pakker fra udlandet med undtagelse af alm in
delige pakker fra U.S.A. udleveres kun mod kvittering
af den, til hvem forsendelsen efter foranstående regler
kan udleveres; det samme gælder toldadressekort til an
befalede forsendelser, væ rdiforsendelser og pakker med
undtagelse af toldadressekort til alm indelige pakker fra
U.S.A. E kstrabudet er ikke forpligtet til at aflevere for
sendelserne, forinden kvittering er afgivet.
Alle k v itteringer skal skrives med blæk eller blæ k
stift; skrives navnet af en fejltagelse med blyant, er det
ikke tillad t ekstrabudet bagefter at træ kke det op med
blæk eller blækstift.
Kan adressaten ikke skrive sit navn, skriver han et
bom ærke eller u n d ersk riv er »Med ført pen«; dette må
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ske i overværelse af 2 vidner, i hvis næ rvæ relse det u n 
derskrevne tydeligt oplæses for adressaten. V idnerne
u n d ersk riv er til vitterlighed med tilføjelse, at oplæsning
har fundet sted. E kstrabudet kan ikke fungere som
vidne i sådanne tilfælde.
U dlevering af postanvisningsblanketter sker uden
kvittering, men i øvrigt gæ lder de foran næ vnte regler
om, hvem der kan m odtage forsendelsen. Såfrem t ekstra
budet udbetaler beløbene efter sådanne blanketter, sker
dette mod kvittering på blanketten, på hvilken tillige
dato for udbetalingen anføres af m odtageren.
A nsvaret for kvitteringens rigtighed hviler på den,
der h a r udleveret forsendelsen henholdsvis udbetalt be
løbet.
C. Aflæ gning af anm eldelse.
Forsendelser, som ikke kan afleveres første gang, de
udbringes, tages med tilbage til om deling endnu en
gang. Det samme gæ lder postopkræ vningsforsendelser
og postindkasseringer, for hvilke der ikke første gang,
de udbringes, kan ske gyldig præ sentation, jfr. ske
maet på side 13, eller som ikke bliver indløst på grund
af m anglende byttepenge. U dbetalingskort til b y d istrik 
tet lægges derim od efter forgæves u dbringning straks til
afhentning. I visse tilfæ lde aflægges i b y d istriktet en
foreløbig anmeldelse.
Lykkes det ikke ved næste om deling at få forsendel
sen afleveret, henlægges den til afhentning på post
huset, der aflægges anm eldelse (for PO og PI den ved
hæ ngende kupon), og forsendelsen forsynes med påteg
ning herom .
En anm eldelse skal bl. a. indeholde angivelse af, fra
hvilket tidspunkt forsendelsen kan afhentes, samt på
steder med flere posthuse, hvor afhentning kan ske.
E ndvidere skal anføres tiden for henliggefristens ophør.
H enliggefristen er i alm indelighed 7 dage, men oplys
ning herom må i øvrigt in dhentes hos postkontoret.
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D. Afregning.
Postopkræ vnings- og postindkasseringsforsendelser in d 
føres af postkontoret enkeltvis i afregningsbog for
hvert distrikt, og ekstrabudet skal straks efterse, at sam t
lige blan k etter og forsendelser er til stede, og at de er
rigtigt opført. E kstrabudet kvitterer for modtagelsen ved
at anføre sit navn um iddelbart u n d er den sidste in d 
førsel.
E fter om delingens tilendebringelse anfø rer ekstra
budet ud for hver indløst forsendelse beløbet i rubrik
»Indløst«, der optælles. På den første ledige linie anfø
res antallet af ikke udbetalte udbetalingskort, og det
samlede beløb vedrørende disse føres i ru b rik »Indløst«,
der optælles. E r der som betalingsm iddel modtaget
checks, føres disse enkeltvis i anm æ rkningsrubrikken
og sam m entælles til en sum, der fradrages ialtsum m en
i ru b rik »Indløst«, således at det ved afregningen um id
delbart frem går, hvad der i alt skal erlægges i kontanter
og i checks. F or forsendelser, d er skal udbringes på ny,
lægges til afhentning eller om ekspederes (tilbagesen
des), anføres et kryds i rubrikken hhv. »Til næste om
bæring«, »Til afhentning« eller »Til om ekspedition eller
tilbagesendelse«. Blanketter og beløb afleveres herefter
til den, til hvem afregningen sker.
Alle indførsler i afregningsbogen foretages med blæk
eller blækstift.
Såfrem t ekstrabudet ved opgørelsen af de kontante
beløb forefinder en uoverensstem m else på 10 kr. eller
derover, skal han uopholdelig anm elde det til posthuset,
og det eventuelt for meget forefundne beløb afleveres
til dette.
E. Ubesørgelige forsendelser.
E kstrabudet skal af bedste evne bestræ be sig for at
finde adressaterne til de forsendelser, som det påhviler
ham at besørge. En forsendelse må ikke betragtes som
ubesørgelig, forinden han på bedst tjenlige måde, om
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muligt hos husets ejer eller vicevæ rt, h ar søgt oplysning
om adressaten. Lykkes det desuagtet ikke at anbringe
forsendelsen, gives d er den påtegning herom . Denne på
tegning skal så kort som muligt angive grunden til, at
besørgelse ikke h a r kunnet finde sted, f. eks. »Ube
kendt efter adressen«, »Flyttet, hvorhen vildes ikke«,
»Bortrejst« o. s. v. B æ rer et ubesørgeligt brev foruden
m odtagerens navn adresse til en anden, f. eks. »Hr. S.
Hansen, adr. fru Agnes Jensen«, må det af påtegningen
fremgå, om det kun er den førstnæ vnte eller dem begge,
der er ubekendt. I første tilfæ lde påtegnes forsendelsen:
»Adressaten ubekendt hos fru A. Jensen«, i andet til
fælde: »Såvel S. H ansen som fru A. Jensen ubekendt«.
N ægter en adressat at modtage en forsendelse, skal
ekstrabudet med navns u n d ersk rift give den påtegning:
»Modtagelse nægtet«.
Alle påtegninger på ubesørgelige forsendelser a n b rin 
ges på disses bagside, for brevkorts og and re åbne korts
vedkom m ende dog på adressesiden. Påtegningerne skal,
hvor stem pel ikke benyttes, foretages med blæk eller
blæ kstift og u n derskrives af ekstrabudet med tilføjelse
af d istrik tets num m er.
§ 10.
Særregler for landposttjenesten.
O m d e lin g e n

Ruten skal tilbagelægges uden unødigt ophold, således
at de forskellige steder norm alt passeres til om trent
samme tid hver dag, og således at de forskellige steder
passeres i den på distrik tsk o rtet angivne orden.
Omdelingen sker direkte til samtlige beboere på
ruten. Undtagelse h erfra må kun firnde sted efter gene
rald irek to ratets tilladelse for særlig afsides beliggende
eller utilgængelige steder, og posten til den pågældende
adressat skal da aflægges på et af ham opgivet sted på
vedkom m ende rute. E kstrabudet må ikke søge at opnå
tilladelse fra enkelte ad ressater til at aflægge deres post
på et andet sted end den pågæ ldendes bopæl, men frem 
kommer anm odning fra en adressat om sådan afvigelse,
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skal anm odningen efterkommes, uanset om ekstrabudet
ellers daglig kom m er til det opgivne afleveringssted
eller ej. D er er intet til h in d e r for, at kasser anbragt af
beboerne benyttes til aflægning af alm indelige brevfor
sendelser og aviser.
E kstrabudet er ansvarlig for de ham af posthuset Ansvar
overleverede samt de fra publikum m odtagne postfor
sendelser og kontante pengebeløb, lige in dtil forsen
delserne i ubeskadiget stand er udleveret ti/1 rette m od
tager hhv. afleveret til posthuset. Forsendelserne opbe
vares u n d er om delingen i landposttasken (bæ retaske
eller cykeltaske med tilhørende hjæ lpetaske). N år cykel
taske med tilhørende hjæ lpetaske anvendes, må der i
cykeltasken kun opbevares aviser og større tryksagsforsendelser, m edens de øvrige forsendelser opbevares
i hjælpetasken. Kun pakker må om fornødent bæres
uden for tasken. Det er i alle tilfæ lde forbudt at opbe
vare forsendelser i lom m erne.
V ærdisager og brevforsendelser skal medtages, når
ekstrabudet må forlade cyklen for at aflevere post.
K ontante penge skal altid opbevares på ekstrabudets
person, og post- og telegrafvæsenets penge må ikke sam 
m enblandes m ed private pengebeløb af nogen art, m en
skal til enhver tid holdes fuldstæ ndig for sig.
Postkvitteringer samt kvitteringer i de af post- og ^°^"erin
telegrafvæsenet frem stillede postkvitteringsbøger gives
1
gratis, hvis afsenderen u dfylder blanketten eller in d 
fører forsendelserne i bogen. K vitteringen skal anføres
på en sådan måde, at den ikke kom m er til at gælde for
andre end de m odtagne forsendelser. K vittering for
flere forsendelser, der er in d fø rt i u m iddelbar ræ kke
følge, kan afgives med een underskrift, men ekstra
budet skal da lige over eller ved siden af sin underskrift
med bogstaver anføre det sam lede antal af de forsen
delser, kvitteringen om fatter (f. eks. »syv«, »tretten«).
E kstrabudet må ved udstedelse af kvitterin g udvise
den største om hu og nøjagtighed, og navnlig må dato
anføres tydeligt og rigtigt. D er må ikke afgives kvitte-
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K o n tra b o g

ring, forinden et beløb i henhold til indbetalingskort
eller postanvisning er fuldt indbetalt til ekstrabudet.
Alle af posthuset i kontrabogen opførte forsendelser
modtages sammen med denne, og ekstrabudet skal
straks efterse, at forsendelserne er rigtigt opført og er
ubeskadigede på in dpakning og segl, idet han er an
svarlig for de forsendelser, der er opført i kontrabogen,
når han uden indsigelse h a r modtaget dem. E kstrabu
det k v itterer for modtagelsen ved at anføre sit navn
um iddelbart u n d er den sidste indførsel i kontrabogens
andet afsnit. Det efterses straks, at overleverede kon
tante beløb i henhold til PA og UK er rigtige.
N år der af publikum til ekstrabudet indleveres anbe
falede forsendelser, væ rdibreve, væ rdipakker, PA og
IK, eller der afgives beløb til indløsning af henliggende
PO og P I samt til betaling af radio- eller fjernsynsafgift,
skal ekstrabudet straks i afsenderens påsyn indføre fo r
sendelsen eller beløbet i kontrabogens andet afsnit.
Forsendelserne m. v. indføres enkeltvis efter skemaets
udvisende, jfr. bilag 1.
Ved sam tidig indbetaling fra samme afsender af flere
beløb vedrørende forsendelser, der efter om stående skal
indføres straks, foretages sam m entælling i rubrikken
»I alt fra samme afsender«. U nder det sam m entalte be
løb føres eventuelle andre af den pågæ ldende sam tidig
betalte beløb med fornøden bem æ rkning i anm æ rk
ningsrubrikken, f. eks. avispenge, frim æ rk er o. lign., og
ny sam m entælling foretages. Næste indførsel i kontra
bogen sker på linien u n d er slutbeløbet efter den sidste
sam m entælling.
E r der som betalingsm iddel benyttet checks, anføres
hver enkelt checks pålydende i rubrikken »Checks« ud
for det eller de beløb, til hvis betaling de er benyttet.
F o r indbetalingskort anføres i ru b rik »Afsendelsessted
hhv. bestemmelsessted« afsenderens navn, for indbeta
lingskort for radio- og fjernsynsafgift tillige licensnum 
m eret og for h u lkortindbetalingskort tillige kontobeteg
nelse. K ontrabogen føres med blæk eller blækstift.
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E kstrabudet skal vende direkte tilbage til posthuset
efter om delingens tilendebringelse. Ved tilbagekom sten
efterser ekstrabudet, at der foreligger kvittering for
samtlige de i kontrabogens første afsnit indfø rte forsen
delser, der er udleveret, samt at ikke udleverede forsen
delser er til stede.
I kontrabogens andet afsnit føres beløbene for hver
indløst PO- og Pi-forsendelse i ru b rik »Kontante beløb
til posthuset«. Det samme gæ lder for toldbeløb m. v.,
som er opkræ vet hos adressaten til en ved post- og te
legrafvæ senets foranstaltning toldbehandlet forsendelse.
F or PO og PI, der skal udbringes på ny, lægges til af
hentning eller om ekspederes (tilbagesendes), anføres et
kryds i rubrikken hhv. »Til næste om bæring«, »Til af
hentning« eller »Til omeksp. eller tilbagesendelse« med
fornøden bem æ rkning i anm æ rkningsrubrikken om om
ekspedition eller tilbagesendelse.
K vitterede PA og UK føres alene med antal. Ikke-udbetalte PA og UK føres med samlet antal og beløb i ru 
brik »K ontante beløb til posthuset«. I denne ru b rik fø
res endvidere med fornøden oplysning alle andre beløb,
der m edfølger kontant. R ubrikken optælles, og end
videre sam m entælles checkrubrikken. Dennes sum fra
drages ialt-beløbet ifølge rubrikken »K ontante beløb til
posthuset«, således at det ved afregningen um iddelbart
frem går, hvad ekstrabudet skal erlægge henholdsvis i
checks og i rede penge. E kstrabudet u n d erskriver på
linien u n d er sidste indførsel.
Forsendelserne afleveres d erefter til posthuset, ord 
net i den rækkefølge, hvori de er in d fø rt i kontrabogen.
Der må ikke raderes eller anvendes radervand til re t
telse af fejl i bogføringen. Eventuelle fejl skal rettes
således, at det kan ses, hvori fejlen h a r bestået.
Såfremt ekstrabudet ved opgørelsen af de kontante
beløb forefin d er en uoverensstem m else på 10 kr. eller
derover, skal han uopholdelig anm elde det til posthuset,
og det eventuelt for meget forefundne beløb afleveres
til dette.
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Eksempel på førelse af kontrabog.
Bilag i.
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Fortegnelse over tallene, således som de skrives
med bogstaver.
1 en
2 to
3 tre
4 fire
5 fem
6 seks
7 syv
8 otte
9 ni
10 ti
11 elleve
12 tolv
13 tretten
14 fjorten
15 femten
16 seksten
17 sytten
18 atten
19 nitten
20 tyve1)
21 en og tyve1)
22 to og tyve1)
23 tre og tyve1)
24 fire og tyve1)
25 fem og tyve1)
26 seks og tyve1)
27 syv og tyve1)
28 otte og tyve1)
29 ni og tyve1)
30 tredive — treti
31 en og tredive — treti en
32 to og tredive — treti to
33 tre og tredive — treti tre
34 fire og tredive — treti fire
35 fem og tredive — treti fem
i) Stavem åden toti, toti en o. s. v.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

seks og tredive — treti seks
syv og tredive — treti syv
otte og tredive — treti otte
ni og tredive — treti ni
fyrretyve — fireti
en og fyrretyve — fireti en
to og fyrretyve — fireti to
tre og fyrretyve — fireti tre
fire og fyrretyve — fireti fire
fem og fyrretyve — fireti fem
seks og fyrretyve — fireti seks
syv og fyrretyve — fireti syv
otte og fyrretyve — fireti otte
ni og fyrretyve — fireti ni
halvtredsindstyve — femti
en og halvtredsindstyve — femti en
to og halvtredsindstyve — femti to
tre og halvtredsindstyve — femti tre
fire og halvtredsindstyve — femti fir
fem og halvtredsindstyve — femti fer
seks og halvtredsindstyve — femti sei
syv og halvtredsindstyve — femti syv
otte og h alvtredsindstyve — femti ott
ni og halvtredsindstyve — femti ni
tresindstyve — seksti
en og tresindstyve — seksti en
to og tresindstyve — seksti to
tre og tresindstyve — seksti tre
fire og tresindstyve — seksti fire
fem og tresindstyve — seksti fem
seks og tresindstyve — seksti seks
syv og tresindstyve — seksti syv
otte og tresindstyve — seksti otte
ni og tresindstyve — seksti ni
halvfjerdsindstyve — syvti

vil dog kunne passere.

25
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

en og halvfjerdsindstyve — syvti en
to og halvfjerdsindstyve — syvti to
tre og halvfjerdsindstyve — syvti tre
fire og halvfjerdsindstyve — syvti fire
fem og halvfjerdsindstyve — syvti fem
seks og halvfjerdsindstyve — syvti seks
syv og halvfjerdsindstyve — syvti syv
otte og halvfjerdsindstyve — syvti otte
ni og halvfjerdsindstyve — syvti ni
firsindstyve — otteti
en og firsindstyve — otteti en
to og firsindstyve — otteti to
tre og firsindstyve — otteti tre
fire og firsindstyve — otteti fire
fem og firsindstyve — otteti fem
seks og firsindstyve — otteti seks
syv og firsindstyve — otteti syv
otte og firsindstyve — otteti otte
ni og firsindstyve — otteti ni
halvfem sindstyve —- niti
en og halvfem sindstyve — niti en
to og halvfem sindstyve — niti to
tre og halvfem sindstyve — n iti tre
fire og halvfem sindstyve — niti fire
fem og halvfem sindstyve — n iti fem
seks og halvfem sindstyve — n iti seks
syv og halvfem sindstyve — n iti syv
otte og halvfem sindstyve — n iti otte
ni og halvfem sindstyve — niti ni
et hun d red e

101 et hundrede og en
102 et hundrede og to
103 et hundrede og tre
o. s. V.
200 to hundrede
201 to hundrede og en
o. s. V.
300 tre hundrede
301 tre hundrede og en
o. s. V.
400 fire hundrede
401 fire hundrede og en
o. s. V.
500 fem hundrede
501 fem hundrede og en
o. s. V.
600 seks hundrede
601 seks hundrede og en
o. s. V.
700 syv hundrede
701 syv hundrede og en
o. s. V.
800 otte hundrede
801 otte h u ndrede og en
o. s. V.
900 ni hundrede
901 ni hundrede og en
o. s. V.
1000 et tusinde

