Raadstue-Plakat.
Magistraten i Kjøbenhavn gjør vitterligt:
I Henhold til §22 i Lov af 15de Maj 1868 om Brandvæsenet i Kjøbenhavn fastsættes herved
følgende Forskrifter for Indretning og Drift af Tændstikfabrikker:
A. Den Del af Fabrikken i hvilken Æskerne og Kasserne forfærdiges, Træet sønderdeles til Stikker,
disse sættes i Rammer, skal i Henseende til dens Indretning og Drift være underkastet
Bestemmelserne i §25 i Lov af 15de Maj 1868 om Brandvæsenet i Kjøbenhavn med den sig
dertil sluttende Raadstueplakat af 1ste December 1870. Hertil hørende Tørrestuer, der
opvarmes til en højere Temperatur end 300 Reaumur skulle være opførte helt af Sten og Metal.
B. Den del af Fabrikken, i hvilken Svovlingen og Paraffineringen foregaar, hvor der arbejdes med
Tændsatsen eller Strygeflademassen, eller de i dem virksomme Bestanddele, eller hvor der
findes ikke indpakkede satsede Stikker, skal forunden at opfylde Bestemmelserne i §25 i
ovennævnte Lov tillige være underkastet følgende Bestemmerlser:
1. Samtlige Arbejdslokaler skulle være beliggende i Kjælder- eller Stueetagen. Alle Ovne i
disse Lokaler - dog med Undtagelse af Ovnene i de Lokaler, hvori Svovlingen og
Paraffineringen samt Dypningen foregaar - skulle, forsaavidt de opvarmes med Ild, være
omgivne af en fast Metalskjærm mindst 3 Fod høj og i en Afstand af mindst 1 Fod fra
Ovnen. Over horizontale Varmerør, der ligge mindre end 3 Fod fra Gulvet, skal anbringes
skraatstillede Metalskjærme, anbragte saaledes, at intet Affald kan falde ned paa Rørene
eller blive liggende paa Skjærmene.
2a. De Lokaler, hvori der arbejdes med Tændsatsen eller de i samme virksomme Bestanddele,
eller hvor der findes ikke indpakkede satsede Stikker, skulle være adskilte fra de Lokaler,
hvori der foretages noget Arbejde med Strygeflademassen eller de i samme virksomme
Bestanddele ind i eller gjennem de førstnævnte Lokaler, ligesom Arbejderne fra de
sidstnænvte Lokaler ikke maa have Adgang til de førstnævnte Lokaler eller omvendt.
2b. De Reskaber, som anvendes til noget Arbejde ved Tændsatsen, maa ikke anvendes til
Arbejde ved Strygeflademassen.
3. Opvarmning af den færdige Tændsatsmasse maa kun ske ved Damp eller varmt Vand.
4. De Rum, i hvilke Svovlingen og Paraffineringen foregaard skulle være adskilte fra de Rum i
hvilke der arbejdes med eller haves Oplag af satsede Stikker eller Tændsatsen.
5a. Tørrelokalerne skulle være adskilte fra Fabrikkens øvrige Arbejdsrum og maa ikke benyttes
til anden Arbejdsvirksomhed end Tørringen.
5b. Hvor Tørrelokalerne opvarmes ved kunstig Varme, maa Temperaturen intetsteds i Lokalet,
hvor der findes anbragt Rammer med satsede Stikker, overskride 200 R. Temperaturen
angives ved et Par Thermometre anbragte i Tørrerummet paa passende Steder og
forsynede med et tydeligt Mærke, der viser hvor højt Varmegraden maa stige.
5c. De Reoler, i hvilke Rammerne med de satsede Stikker hensættes til Tørring, skulle ved
Skillevægge afdeles i Rum paa ikke over 1 Alens Højde og ikke bredere end 1 Ramme. Hvor
der i Tørrerummene findes Ildsteder, skal der enten være Skillevægge mellem hver enkelt
Ramme med satsede Stikker, eller tætsluttende Døre for Reolerne.

6.

Anvendelsen af "Aftagningsmaskiner" som afgive Tændstikkerne som samlede Masser af
løse Stikker, Traver, forbydes. Til Benyttelsen af andre Aftagningsmaskiner udkræves særlig
Tilladelse.
7a. De Lokaler, i hvilke der ved Aftagning eller Ifyldning af satsede Tændstikker, samt ved
Æskernes eller Tutternes Bestrygning med Strygeflademassen og derpaa følgende
Indpakning berskjæftiges 10 Arbejdere eller derover, skulle være forsynede med mindst 2
hensigtsmæssigt beliggende Udgange, som føre ud til det Frie eller til Rum, hvor der ikke
arbejdes med eller findes Oplag af ikke indpakkede satsede Stikker, og hvorfra der er let og
sikker Adgang til det Frie. Hvor et større Antal Arbejdere ere beskjæftigede paa den nævnte
Maade, kan det paabydes at anbringe et større Antal af slige Udgange fra Lokalerne eller at
en eller flere af dem skulle føre umiddelbart ud i det Frie.
7b. I Aftagnings- og Ifyldningslokalerne maa der ikke findes større Oplag af indpakkede Stikker
eller en større Mængde af uindpakkede Stikker end nødvendigt for en uafbrudt
Fortsættelse af Arbejdet. Saaledes maa der ikke i Lokalet findes mere end 2 á 3 Rammer
med satsede Stikker pr. Arbejder.
Hvor Rammerne med de satsede Stikker bringes til Aftagningsstuen i Waggons eller
lignende Apparater til Transport af et større Antal Rammer og disse Apparater ere
forsynede med Skillevægge mellem hver Ramme, tillades det dog i Aftagningslokalet at
have indtil 6 Rammer med satsede Stikker pr. Arbejder, naar mindst Halvdelen af disse
Rammer ere i saadanne Apparater. Samlede Masser af løse Tændstikker maa ikke findes i
Aftagning- eller Ifyldningslokalet.
7c. Arbejdsbordene i Ifyldnings- eller Aftagningslokalet skulle være adskilte ved Skillevægge af
mindst 1 Fods Højde, saaledes, at de enkelte Arbejdspladser, der skulle indtage en
Bordplads af mindst 2½ Fods Længde og 2 Fods Brede, derved ere indbyrdes adskilte.
Bordpladen skal være beklædt med Metal.
7d. Langs Arbejdsbordene, paa de Sider, paa hvilke Arbejdspladserne findes og derfra til
Udgangen fra Lokalet skal der være en fri Gang af mindst 2 Alens Brede. Hvor der paa
begge Sider af Gangen langs Bordene findes Pladser til 10 Arbejdere eller derover, skal
Gangens Brede være 3 Alen.
I Gangen af den angivne Brede maa der ikke hensættes Noget, som kan forhindre
den frie Passage. Hvor der i Lokalet indføres de i §7b nævnte Waggons, skal Kjørebanen for
disse i Overensstemmelse med de anførte Regler ligge i en Afstand af mindst 2 Alen fra
Arbejdsbordene.
8. Børn, som ikke have fyldt deres 14de Aar, maa ikek anvendes til Arbejder ved Tilberedning
af Tændsats eller Strygeflademasse, Stikkernes Paraffinering, Svovling eller Dypning og
Paastrygning af Strygeflademassen. De maa ikke benyttes til nogetsomhelst Arbejde i
Tørrerummene og maa ikke have deres regelmæssige Gang der. I de andre Fabrikslokaler maa
Børn kun anvendes, naar de ere under stadig Opsigt af voxne Folk.
9. Samtlige Arbejdsrum skulle altid holdes rene og ryddelige og skal navnlig alt Affald fra
Fabrikationen mindst 2 Gange daglig, hver Middag og Aften efter at Arbejdet er standset,
omhyggelig fjernes fra Arbejdslokalerne. Forsaavidt der mellem Affaldet findes Tændsats eller
Strygeflademasse skal det strax brændes.
C. 1. I Henseende til Vandforsyning, Slukningsredskaber og andre Foranstaltninger til
Forebyggelse af Brandfare blive iøvrigt de Forskrifter at efterkomme, som Brandvæsenet i hvert
enkelt Tilfælde maatte finde Anledning til at foreskrive.

2. Forinden en Tændstikfabrik sættes i Drift, flyttes, eller dens Drift, efterat have været
afbrudt, gjenoptages, skal dette i Henhold til §27 i Lov af 15de Maj 1868 anmeldes til
Brandvæsenet i Kjøbenhavn for at dette kan afgjøre, om Fabrikationen maa drives paa det
opgivne Sted, og om det iøvrigt Fornødne i Overensstemmelse med denne Lov er iagttaget.
3. Paa enhver af de omhandlede Fabrikker skal mindst et Aftryk af disse Bestemmelser findes
opslaaet paa et iøjnefaldende Sted.

Under vedkommende Borgmesters Haand og Stadens Segl
Kjøbenhavn den 16de December 1876

Ehlers

