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Fortegnelse over formularer, 
der omtales i Hæftet. 

Form. Nr. 
A 410 a Meldeseddel om manglende Gods, dansk Tekst, (ad §§ 1' og 11') 

(bruges til Stationer i Danmark, Sverige og Norge) 
A 410 b Meldeseddel om manglende Gods, dansk og tysk '.fekst (atl 

§§ 11 og 11') 

A 485 
A 971 
A 404 
A 407 

(bruges til Stationer i det sydlige Udland) 
Efterlysningsblad (ad § 12 og 112 ) 

Meddelelse til Forsendere om Mangel i en Sending ( §§ 1' og 11 ') 
Mimgel-Ra1)port (ad §§ 2, 11' og 12) 
Berigtigelsesrapport for manglende Gods (ad §§ 3 og 13) 

A 410 c Meldeseddel om overtalligt Gods samt »Overtallig«-Seddel (ad 
§§ 51 og 15') 

A 486 
A 881 
A 405 
A 408 
A 366 

Fremlysningsblad (ad §§ 53, 15' og 15') 
Forespørgsel om uafhentet Rejsegods (ad § 5') 
Overtallig-Rapport (ad §§ 6, 7, 16 og 17) 
Berigtigelsesrapport for overtalligt Gods (ad §§ 8 og 18) 
Nødkupon (Kvitteringskupon) (ad § 15') 

A 498 a og b Følgeseddel over eftersendt Gods, dansk Tekst (ad §§ 1, 
5, 11 og 15) 
(bruges til Stationer i Danmarl;:, Sverige og Norge) 

A 498 c Følgeseddel over eftersendt Gods, dansk, tysk og fransk 'l.'ekst 
(ad §§ 1, 5, 11 og 15) 
(bruges til Stationer i det sydlige Udland) 

A 410 d Meldeseddel om beskadiget Gods (ad § 22') 
A 406 
A 412a 
A 412 
A 883 
A 957 
A 958 
A 959 

Protokol over beskadiget Gods (ad §§ 221 og 25) 
Meldebog (ad §§ l2, 5', 5', 58, 10, 11', 153, 158, 20 og 28) 
Journal (ad §§ 24' og 28) 
Foreløbig Meddelelse til Reklarnanter (Brevkort) (ad § 29) 
Kvitteringsblanket (ad § 30) 
Opgørelse over udbetalte Erstatningsbeløb (ad § 30) 
Fortegnelse over afgjorte Erstatningssager (ad § 30) 
Rejsegods-Billedhæfte (ad §§ 12, 2 og 5'). 
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Indledning. 

1. De i nærværende Hæfte indeholdte Bestemmelser (G. U. B.), 
gælder for Rejsegods, Ekspresgods, Lig, levende Dyr, fremskyn-
det Ilgods (i international Forbindelse), Ilgods (herunder Bane-
pakker i indenlandsk Forbindelse) og Fragtgods; endvidere for 
jernbanetjenstlige Forsendelser, Læssemidler og private Gods-
vogne. 

I det følgende anvendes ofte for Kortheds Skyld Udtrykket 
»Gods« om alle de nævnte Forsendelsesarter. 

2. Bestemmelserne finder Anvendelse i lokal Statsbanefærd-
sel, i Forbindelse med indenlandske Befordringsmyndigheder 
samt i Forbindelse med Udlandet. 

3. I Teksten benyttes Udtrykket »Station« som Betegnelse for 
alle Ekspeditionssteder. 

4. Som Hovedregel gælder, at Undersøgelsen og Rapporterin-
gen af alle Sager om Uregelmæssigheder i Godsbefordringen le-
des af vedkommende Stationsforstander eller Godsekspeditør 
personlig. Paa større Stationer eller Godsekspeditioner kan de 
herhenhørende Arbejder dog overdrages en bestemt Tjeneste-
mand (og en Afløser i hans Forfald) og det paahviler da denne 
Tjenestemand under Stationsforstanderens, henholdsvis Gods-
ekspeditørens, Tilsyn at sørge for, at denne Gren af Tjenesten 
udføres paa forsvarlig Maade. Alle Meldinger fra det øvrige Tje-
nestepersonale om Godsuregelmæssigheder afgives til denne Tje-
nestemand, ligesom ogsaa alle Henvendelser fra Publikum om 
dette Forhold henvises til og bØr besvares af ham. 

For Togenes Vedkommende ledes Arbejdet af TogfØl'eren, 
heuholch:;vis Pakmesteren. 

5. llvoi· li'orholdene gør det ønskeligt, bØr de.r udstedes Lokal-
insf.1•11k 1-1t>1• Hom Supplement til de enkelte Bestemmelser (f. Eks. 
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om stedlige Efter- og Fremlysninger etc.). Disse lokale Instruk-
ser bør indføres paa de Steder i nærværende Hæfte, som de 

slutter sig til, og i alle de Eksemplarer, der benyttes paa ved-
kommende Station. 
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Afsnit I. 
Manglende og overtalligt Rejse- og Ekspresgods. 

A. Manglende Rejse• og Ekspresgods. 

§ 1. 

Konstatering, Efterlysning og Forhold overfor den rejsende. 
1. Konstateres det paa Afgangsstationen eller undervejs i Tog 
eller paa en Mellemstation, at der mangler en hel Sending eller 
eet eller flere Kolli af en Sending Rejse- eller Ekspresgods, skal 

der foretages Eftersøgning paa Stedet, afpasset efter de lokale 
Forhold og det foreliggende Tilfældes Karakter. 

Fin.des det manglende ikke, skal der straks af Togføreren 
(Pakmesteren), henholdsvis Stationspersonalet, udfærdiges Mel-

deseddel om manglende Gods. Paa Meldesedlen anføres, foruden 
hvad der kræves ifølge Fortrykket, enhver Oplysning, der kan 
antages at faa Betydning for Bestemmelsesstation.ens Efterlys-
ning; hertil bruges eventuelt Bagsiden af Formularen. 

Ved Overtagelse af Ledsagepapirer, til hvilke Sendingen ikke 

er fuldtallig til Stede, bør det paagældende Stations- eller Tog-
personale paase, at der medfølger Meldeseddel om det mang-

lende. Opdages l\Ianglen først ved Udlæsning fra et Tog og kan 
Togpersonalet ikke naa at udfærdige Meldeseddel, giver det 

mundtlig alle fornødne Oplysninger til den Station, hvor Papi-
rerne afleveres, og det paahviler da denne Station at udfærdige 

Meldesedlen. Opdages en Mangel ved Indlæsningen og saa sent, 
at Stationspersonalet ikke kan naa at udfærdige Meldeseddel, 

giver det mundtlig Besked til Togpersonalet og dette skal da 

udfærdige den. 
Fastslaas en Mangel ved Overlevering fra en anden inden-

landsk Befordringsstyrelse uden at der medfØlger Meldeseddel, 
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Manglende Rejse- og Ekspresgods § 1. 

skal en saadan udfærdiges og Anerkendelse af den afleverende 
Befordringsstyrelses Personale straks erhverves paa Meldesed-
len. 

Konstateres der paa en Mellemstation en Mangel i en Sen-
ding Rejse- eller Ekspresgods, bør der - I).aar Afstanden til 
Bestemmelsesstationen er forholdsvis stor og navnlig naar Fejl-
sendingsmulighederne paa den tilbagelagte Vej kan lokaliseres 
- for at fremskynde Berigtigelse allerede fra den paagældende 
Mellemstations Side foretages Efterlysning ved telegrafisk eller 
telefonisk Forespørgsel til Afgangsstationen (Grænsestationen), 
til den Omlæsningsstation, hvor Pakmesteren har modtaget Led-
sagepapirerne, samt iøvrigt til de Stationer paa den tilbagelagte 
Rute, der kan komme i Betragtning. Vedkommende Mellemsta-
tion skal til Underretning for Bestemmelsesstationen notere i 
Meldesedlen, til hvilke Stationer Forespørgsel er sket, eller give 
denne Station særlig Meddelelse derom. 

Ledsagepapirerne maa ikke opholdes, men skal - sammen 
med den eventuelt forhaandenværende Del af Sendingen - vide-
resendes til Bestemmelsesstationen (Grænsestationen) med Mel-
desedlen. 

Mangler hele Sendingen, sendes Ledsagepapirer og Meldesed-
del i Kuvert til Bestemmelsesstationen (Grænsestationen), even-
tuelt gennem den indenlandske Omkarteringsstation. Ledsage-
papirer maa aldrig sendes i Kuvert uden Meldeseddel. 
2. Mangler der Rejse- eller Ekspresgods paa Bestemmelsessta-
tionen, skal denne - hvad enten Manglen først er konstateret 
der eller Papirerne er indgaaet dertil med Meldeseddel - straks 
indføre Manglen i Meldebogen med saa udførlige Angivelser, at 
de kan danne Grundlag for Efterlysningen. 

Findes Rejse- eller Ekspresgodset ikke ved Eftersøgning i 
Bestemmelsesstationens egne Lokaliteter, hos Dragere o. lign. 
paahviler det denne Station at iværksætte Efterlysning. Den 
skal saaledes - forsaavidt det ikke allerede er sket fra en Mel-
lemstation - straks sende telegrafisk eller telefonisk Fore-
spørgsel til: 

Afgangsstationen (for Sendinger fra Udlandet: Grænsesta-
tionen, se § 4, Punkt 2), 

Omlæsningssta tioner, 
alle Stationer, til hvilke Rejse- eller Ekspresgodset efter den 

foreskrevne Rute, Pakvognens LØb, de nærmere Omstæn-
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Manglende Rejse- og Ekspresgods § 1. 

<ligheder eller efter Togpersonalets Angivelser kan være 
fejlsendt eller hvor det kan være bleven tilbage, 

Togføreren (Pakmesteren) for det Tog, fra hvilket Manglen 
vides at stamme uden at der er afleveret Meldeseddel eller 
mundtlig Besked fra Toget,*) 

Endvidere sendes telegrafisk eller telefonisk Forespørgsel til: 
Stationer, med hvilke Bestemmelsesstationen erfaringsmæs-

sigt bliver forvekslet, 
Stationer, hvis Navn opgives at være anbragt paa det mang-

lende Rejsegods som gammel Beklæbning, 
andre Banegaarde i samme By, 
Dampskibs- og Ruteautomobilstationer, Toldsteder, Hoteller 

etc. efter lokale Forskrifter. 
Paa tilsvarende Maade skal der forholdes, naar en rejsende 

paastaar, at et indgaaet, rigtig beklæbet Rejsegodskollo ikke 
tilhØrer ham, idet der i saa Fald rettes Forespørgsel til Af-
gangsstationen, eventuelt andre i Betragtning kommende Steder. 

I de telegrafiske og telefoniske Forespørgsler skal det mang-
lende Rejse- eller Ekspresgods beskrives kort, men nøjagtigt. 
Ved Mangel af Ekspresgods søges der eventuelt i Forvejen hos 
Adressaten Oplysning om Godsets Udseende og særlige Kende-
tegn m.m. 

Ved Mangel af Rejsegods skal der - allerede naar den rej-
sende første Gang efterspørger Godset - under Forevisning af 
Billedhæftet over de mest anvendte Rejsegodskolli rettes Fore-
spørgsel til ham om Kolloets Udseende, se iØvrigt de foran i 
Hæftet givne Anvisninger til dets Brug; endvidere adspørges 
den rejsende, om han har Formodning om, hvor det er blevet af 
o. s. v. Til foreløbig Underretning for Jernbanen bØr Stationen 
endelig hos den rejsende søge Oplysning om Kolloets væsentlige 
Indhold og omtrentlige Værdi, men nogen formel skriftlig Er-
klæring om Indhold og Værdi maa paa dette Tidspunkt ikke 
forlanges. 

Bestemmelsesstationen paaser, at den indenfor en passende 
J:<'rist modtager Svar fra alle de adspurgte Stationer, ogsaa fra 
dem, som ifØlge modtagen Meddelelse er adspurgt af en Mellem-

*) Togføreren (Pakmesteren) afleverer Svaret, eventuelt med Godset til 
den første egnede Station, der forholder sig som foreskrevet i Punkt 3 
(Afsendelse). 
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Manglende Rejse- og Ekspresgods § 1. 

station; sker dette ikke, erindres vedkommende Station telegra-
fisk eller telefonisk. 

Naar der modtages telefonisk Svar paa en Forespørgsel, skal 
Bestemmelsesstationen sikre sig Navnet paa den Tjenestemand, 
der afgiver Svaret og notere sig Navnet samt Tidspunktet, da 
Svaret .modtages. 

Bliver en telefonisk Forespørgsel ikke besvaret paa fyldest-
gørende Maade, gentages den skriftligt paa Efterlysningsblad. 

Efter at der er modtaget Svar paa Forespørgslerne, rette1· 
Bestemmelsesstationen de af Svarene foranledigede nye Fore-
spørgsler til de Stationer, hvortil Fejlsendelse kan være sket 
og som ikke allerede er spurgt; om muligt opgives Navnet paa 
Modtagere af saadanne Sendinger, med hvilke det manglende 
Kollo 'kan være forvekslet eller sammenblandet. 

Meldesedlen maa ikke udleveres Adressaten og for Ekspres-
gods bør der ikke gøres Notat om Manglen i det for Adressaten 
bestemte Ledsagepapir; denne kan underrettes om l\fano'len ved 

b 
Form. Nr. A 971. 

Naar der mangler en hel Sending indenlandsk Ekspresgods 
og Afsenderen følgelig er fordringsberettiget, skal Modtagelses-
stationen senest 14 Dage efter, at I<'ragtbrevet er indgaaet, un-
derrette Afsenderen gennem Afgangsstationen. Dette sker ved 
Form. Nr. A 971. 

Naar Fragtbreve paa Sendinger, hvor Ekspresgodset mang-
ler, har henligget uindløst mere end 2 l\faaneder, skal der den 
1. i den derefter følgende Maaned sendes Indberetning herom 
til Godsafregnings- og Statistikkontoret gennem Godsudlignin-
gen. 

Om eventuel Anmeldelse til Politiet ved Mistanke om 'l'y-
veri, se § 27. 
3. Afgangsstationen skal undersøge, om det efterlyste Rejse-
eller Ekspresgods findes henstaaende paa dens Omraade ( ogsaa 
hos Dragerforeninger, i 'l'oldlokaler o. s .v.). 

Desuden skal den undersøge 1) om det manglende fra nogen 
anden Station er fremlyst dertil som overtalligt; endvidere fast-
slaa 2) om de i Efterlysningen opgivne Data for Rejsegods stem-
mer overens med Stammen, eventuelt 3) hvornaar Godset er 
afsendt (Dag, 'l'og Nr.), 4) om Fejlsendelse (Forveksling) er 
mulig, eventuelt hvortil. For Ekspresgods' Vedkommende søges 
eventuelt Afsenderens Medvirken hertil. 
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Manglende Rejse- og Ekspresgods § 1. 

Afgangsstationen svarer altid telegrafisk eller telefonisk. 
Andre Stationer, der har modtaget Forespørgsel, skal under-

søge, om det manglende findes henstaaende hos dem, eventuelt 
om der kan foreligge Mulighed for Fejlsendelse ved Omlæsning 
el. lign. 

De skal besvare enhver modtagen Forespørgsel, selv om in-
gen Oplysning kan gives. Svaret gives altid direkte til Bestem-
melsesstationen, selv om Efterlysningen er sket fra en Mellem-
station, jfr. Punkt. 1. 

Ved telefonisk Svar skal vedkommende Tjenestemand op-
give sit Navn til Bestemmelsesstationen. 

Rliver Rejse- eller Ekspresgodset tilvejebragt, skal det uop-
holdeligt ad hurtigste Rute og uden Fragtberegning afsendes til 
Bestemmelsesstationen, hhv. vedkommende Grænsestation, med 
Følgeseddel over eftersendt Gods. Det bør afsendes med Eks-
prestog, selv om det ellers efter Togplanerne er udelukket fra 
denne Bcfordringsmaade; Følgesedlen forsynes med Paategning 
herom. 

Der skal derhos straks gives Bestemmelsesstationen telegra-
fisk eller telefonisk Afgangsmelding om, med hvilket Tog, even-
tuelt over hvilken Rute, Rejse- eller Ekspresgodset afsendes. 

4. Naar Rejsegods ikke kan udleveres, skal Dato og Klokkeslet, 
da det blev efterspurgt forgæves, noteres paa Rejsegodsbeviset 
med Blæk eller Blækstift, f. Eks.: »efterspurgt den 15/2 Kl. 10 
('l'jenestemandens Navn)«. Mangler kun en Del af Sendingen, 
skal de tilstedeværende Kolli udleveres den rejsende; Antallet 
af de udleverede Kolli (med Bogstaver) og disses Vægt skal 
fastslaas og noteres paa Rejsegodsbeviset og paa 'l'alonen. Rejse-
godsbeviset skal derefter tilbageleveres den rejsende. Endvidere 
skal den rejsende adspørges, hvortil han ønsker Rejsegodset ef-
tersendt, saafremt det senere skulde indgaa. 

Han skal snarest underrettes om, at Efterlysning er indledet 
og om dens Resultat. 

Forhold 
overfor den 

rejsende. 

5. Saafremt manglende Rejsegods senere indgaar, skal An- Rejsegods, 
. som mdgaar komstdatoen og 'l'ognumret anføres paa 'ralonen. Den reJsende forsinket. 

skal ad hurtigste Vej (Telegram, Telefon, Bud) og gratis under- Eftersen-
delse. rettes om, at Rejsegodset er indgaaet. 

Naar Jernbanen har Skylden for Forsinkelsen, skal Rejse-
godset paa den rejsendes Anmodning tilbringes ham eller efter-
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Manglende Rejse- og Ekspresgods §§ 1 og 2. 

sendes uden Omkostninger*). Beklæbninger, ogsaa gamle, skal 
fØr Eftersendelsen omhyggeligt aftages og vedlægges Korrespon-
dancen ; kan de ikke fjernes uden at beskadige Kolloet, skal de 
overstreges og en Beskrivelse af dem gives i Indberetningen. 
Forlanger den rejsende, at Rejsegodset skal eftersendes til en 
Station udenfor det Toldomraade, til hvilket den eftersendende 
Station hører, skal det sendes til den indenlandske Grænsetold-
station. Herom skal den rejsende underrettes. Eftersendelse til 
en anden Station sker paa Følgeseddel over eftersendt Gods. 

Ved Udleveringen af det eller de eftersendte Kolli skal Rejse-
godsbeviset forlanges tilbageleveret. 

Før Udleveringen eller Eftersendelsen · skal de forsinket ind-
gaaede Kolli vejes og Vægten noteres, bl. a. af Hensyn til Ud-
maaling af Erstatningsbeløbet ved et eventuelt Krav om Erstat-
ning for forsinket Levering. 

§ 2. 

Mangelrapport til Godsudligningen. 
1. Er hverken Rejse-, henholdsvis Ekspresgodset, eller en Af-
gangsmelding indgaaet, skal Bestemmelsesstationen indsende 
skriftlig Mangelrapport til Godsudligningen 

snarest og senest 24 Timer efter, at Ledsagepapirerne er ind-
gaaet. Denne Rapporteringsfrist forlænges ikke ved Stationens 
egne Efterlysninger, der iØvrigt bør fortsættes ogsaa efter Rap-
portens Indsendelse, og heller ikke paa Grund af Afvent\1ing af 
Oplysninger; saadanne maa eventuelt eftersendes til Godsud-
ligningen. 

I særlig presserende Tilfælde kan telegrafisk Melding afgi-
ves til Godsudligningen, men denne skal altid efterfølges af en 

i hvilken der paa fremtrædende Sted henvises 
til den telegrafiske Melding. 

I Tilfælde, hvor der er sket Anmeldelse til Politiet, anføres 
dette i Rapporten. 

Som Bilag til Rapporten skal fØlge: Svar paa udsendte Fore-
spørgsler (telegrafiske og skriftlige), Meldeseddel og eventuelle 
andre Bilag, Sagen vedrørende; foreligger de ikke paa Indsen-

* ) Udgifter, som opstaar herved (Kørepenge etc.), kan .Stationen optage 
i sit Erstatningsregnskab som Erstatning for forsinket Levering. 
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Manglende Rejse- og Ekspresgods § 2. 

delsestidspunktet, skal de eftersendes under Henvisning til Rap-
portens Nummer. 

Rapporter om Sendinger, for hvilke der er tegnet Forsikring 
i »Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings A/S« skal øverst 
paa Forsiden paa iøjnefaldende Maade paa tegnes: »Forsikre.t i 
»Europæiske« for ...... Kr.«. Samtidig med Rapportens Indsen-
delse sendes der en Afskrift i 'l'jenestebrev til Europæiske Vare-
og Rejsegodsforsikrings A/S, Raadhuspladsen 45, København). 
(jfr. Ordre E, Side 289). 

2. Konstateres det, (f. Eks. ved Forevisning af Rejsegodsbevi-
set eller ved Korrespondance med Afgangsstationen) at baade 
Rejse-, henholdsvis Ekspresgods, og Ledsagepapirerne mang-
ler, skal Bestemmelsesstationen straks indsende Mangel-Rap-
port. 

3. Fremsættes der efter Udleveringen af en Rejse- eller Eks-
presgodssending, som er modtaget uden Forbehold, af den rej-
sende, henholdsvis Adressaten, Paastand om, at der manglede 
eet eller flere Kolli af denne, maa Sagen ikke rapporteres paa 
Mangel-Rapport, men skal gøres til Genstand for særlig Indbe-
retning til Godsudligningen, eventuelt under Vedlæggelse af 
Rejsegodsbeviset, henholdsvis Følgesedlen eller Fragtbrevku-
ponen. 

.1nmærkning. 
Om Udfærdigelse af -Mangel-Rapporten bemærkes: 
For saa vidt angaar Rejsegods er det Emballagens Art, der danner 

Grundlaget for Godsudligningens Arbejde, og der maa derfor lægges 
Vægt paa en nøjagtig Beskrivelse af denne. Ordet »Kollo« maa aldrig 
anvendes; heller ilrke Ordet »Kuffert« er tilstræl;:kelig betegnende. Be-
stemmelsesstationen bør for Kufferter o. lign. Genstande allerede ved 
den første Efterspørgsel søge oplyst hos den rejsende, af hvilket Materiale 
de er lavet (Læder, Træ, Vulkanfiber, Pap etc.), Antal Laase, Form, 
Laagets Form, Farve, Maal i alle Retninger, paamalede Bogstaver el. 
lign., paa muligt løst Overtræk o. s. v.; iøvrigt henvises til de 
foran i »Billedhæftet over de mest anvendte Rejsegodskolli« indeholdte 
Anvisninger til Hæftets Brug. 

Numret i Billedhæftet maa altid anføres for Genstande, der findes 
afbildet deri. 

Vægten maa anføres, saafremt den fremgaar af Rejsegodsbeviset; ind-
gaar en Del af Sendingen, maa denne Del eftervejes. 

For Cykler maa saa vidt muligt anføres Fabriksmærke, Farve, Styrets 
Form, om Dame- eller Herrecykle o. s. v. 
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Manglende Rejse- og Ekspresgods §§ 2, 3 og 4. 

Nedenfor meddeles til Vejledning en Oversigt over den Gruppeindde-
ling af Rejsegods efter Emballagen, hvormed der arbejdes i Godsudlig-
ningen: 
Gruppe A.: Haandtasker, Kufferter, Kurve. 
Gruppe B: Bundter, Bæreremme, Kartoner, Knipper, Pakker, .Æsker. 
(]nippe G: Rygsække, Sømandssække, Sække, Vadsække. 
Gruppe D: Kasser, Kister, Træbure. 
Gruppe E: Barnevogne, Cykler, Sygevogne samt andet Rejsegods, der 

ikke falder ind under A-D. 
For Ekspresgods gælder Reglerne for Il- og Fragtgods, se § 12, An-

mærkningen. 

§ 3. 

Berigtigelsesrapport. 
Til Gods- 1. Saafremt en i en Rapport omhandlet Mangel endeligt berig-

udligningen. tiges, enten ved at Godset kommer til Stede eller paa anden 
l\faade, skal der straks sendes Godsudligningen en Berigtigelses-
rapport. 

Er det eller de manglende Kolli indgaaet med Følgeseddel, 
vedlægges denne, for Rejsegods tillige Rejsegodsbeviset og Ta-
lonen. 

Til Afgangs- Endvidere skal der sendes en Gennemskrift af Berigtigelses-
stationen. rapporten til Afgangsstationen, saafremt Manglen er meddelt 

denne Station og er bleven endelig berigtiget uden dens Med-
virken. Til udenlandske Afgangsstationer sendes Berigtigelses-
rapporten gennem vedkommende Grænsestation. 

Til den op- 2. Saafremt Rejsegods i Overensstemmelse med § 1, Punkt 5, 
sendes efter den rejsende, skal den Station, der udleverer Rejse-

sesstation. godset, give den oprindelige Bestemmelsesstation Besked ved 
Berigtige! sesra pport. 

Samtidig skal Rejsegodsbevis og Talon sendes Bestemmelses-
stationen. 

§ 4. 

Særlig Fremgangsmaade for Sendinger ti I og fra Udlandet. 
Til Udlan- 1. For Sendinger til Udlandet træder den danske Grænsetold-

det. station i Stedet for den udenlandske Bestemmelsesstation. 
Denne Grænsetoldstation skal dog, saafremt kun en Del af 

en Sending mangler -- om fornødent med Toldvæsenets- Billi-
gelse - videresende den forhaandenværende Del af Sendingen 
med Ledsagepapiret og Meldesedlen. 
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Manglende HRjse- ·og Ekspresgods § 4. 

Saa fremt der ikke indgaar Meldeseddel med Papirerne, skal 
den udfærdiges af Grænsetoldstationen. 

Iøvrigt skal denne Grænsetoldstation 
1) forholde l'ig efter de for Bestemmelsesstationen grelc:len<le 

Destemmelser og 
desuden slr<1ks telefonisk eller telegrafisk undenette 
a) Grænsetoldstationen i det andet 'l'oldoml'aade og de 

andre i Betragtning kommende danske Gr:ensetoldsta-
tioner, srerlig de nærmest liggende, 

b) den udenlandske Bestemmelsesstation, saafremt hele 
Sendingen mangler eller den forhaa11de1merem1e Del 
af Sendingen ikke kan Yi<leresendes. 

De danske Grænsetoldstationer, der saaledes har faaet :\Ied-
delelse, :,;kal straks lade den telegrafisk eller telefouisk modtagne 
:\Ieddelelse gaa videre til Gr:rusetoldstationen i det all(let Tol<l-
omraade. 

Er Yide1·esen<leh;e ikke mulig eller mangler hele 8endiuge11, 
forbliver Le(lsagepapirerne paa den dairnke G1·g:nsetoldstatio11, 
som efter 14 Dages Forløb skal indsende dem til Geueraldirek-
toratet gennem (Jodsudligningeu. 

2. Yed Seudinger fra Udlaudet skal Bestenunelsesstationen -
udoYer hvad der iØvrigt paahviler den -- straks telegrafisk elle1· 
telefonisk underrette den danske Grænsetoldstation om :\fang-
len. 

Denne skal straks lade :\Ieldingen gaa Yidere til Afgangs-
stationen gennem Gncnsetoldstationen i det andet Toldomraade; 
desuden skal den underrette de andre i Betragtning kommelHle 
danske Grænsetoldstationer, særlig de nærmest liggeiu1e, og 
disse skal igen straks underrette Grænsetoldstationen i det an-
det 'roldomraade. 

3. Ved Sendinger, som her i Landet er underkastet Toldbehand-
ling eller anden af ::\fyndighederne foreskreven Behandling paa 
en JUellemstation, træder denue :\fellemstation indtil Behandlin-
gen er tilendebragt, i Stedet for Bestemmelsesstatiouen. Denne 
l\Iellemstation skal 1) forholde sig efter de for Bestemmelsessta-
tionen gældende Bestemmelser og skal 2) desuden telegrafisk 
eller undenette den Yirkelige Bestemmelsesstation. 

17 

Fra Ud-
landet. 



B. Overtalligt Rejse• og Ekspresgods. 
§ 5. 

Konstatering. Fremlysning. 
1. Forefindes der overtalligt Rejse- eller Ekspresgods, d. v. s. 
saadant, til hvilket Ledsagepapirerne mangler, uanset, om Kol-
loet bærer Mærker, Beklæbning eller endog Adresse, forholdes 
der saaledes: 

I Tog. l?indes der i et 'l'og Rejse- eller Ekspresgods uden Ledsage-
papirer, skal 'l'ogføreren (Pakmesteren) straks beklæbe det 
med en Seddel »Overtallig« og udfærdige en Meldeseddel 01n 

overtalligt Gods. Er Kolloet mærket eller beklæbet til en Station 
i Togets Retning, afleverer Pakmesteren Gods og Meldeseddel 
til denne Station, eventuelt til den paagældende Overgangssta-
tion. M:eldesedlen bruges som NØd-FØlgeseddel til den Station, 
hvor Godset udlæsses; skal det videresendes med et Tilslutnings-
tog og der ikke er Tid til at udfærdige den nedenfor foreskrevne 
Følgeseddel, kan Meldesedlen undtagelsesvis ogsaa benyttes som 
NØd-FØlgeseddel ved Videresendelsen. Den nedenfor omtalte te-
legrafiske Afgangsmelding til Bestemmelsesstationen skal ogsaa 
i dette 'filfælde afsendes fra Omlæsningsstationen. 

Kan Togføreren (Pakmesteren) ikke udfinde Bestemmelses-
stationen eller ligger den ikke i Togets Retning, afleverer han 
Godset med Meldesedlen til den første til videre Behandling 
egnede Station, eventuelt til Togets eller Pakvognens.Endesta-
tion. Den Station, som saaledes faar Godset i Hænde, forholder 
sig som nedenfor foreskrevet. 

Paa en Findes der paa en Station Rejse- eller Ekspresgods uden 
Station. Ledsagepapirer - ogsaa Gods, som er mærket eller beklæbet 

med Stationens eget Navn - eller indleveres der til en Station 
Genstande, fundet paa Banelinien eller paa Stationsomraadet 
og som aabenbart har været indleveret til Jernbanebefordring*), 
beklæbes det straks med Sedlen »Overtallig« ; dette sker ogsaa, 
hvis Godset ved Overtagelsen fra et 'l'og mangler denne Beklæb-
ning. 

Uekspederet Saafremt Rejsegods, der indleveres saa sent, at det ikke kan naa at 
Rejsegods. blive ekspederet til det paagældende Tog, alligevel med-

*) Om Genstande, der maa antages glemt eller tabt a( rejsende, se Ordre 
Serie K. 
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Overtalligt Rejse- og Ekspresgods § !'i. 

gives Toget, skal Stationen, hvis der er Tid, ellers Togføreren (Pakme-
steren), udfærdige l\Ieldeseddel om overtalligt Gods som Nød-Følgeseddel 
med fornøden Forklaring til Bestemmelsesstationen, henholdsvis til den 
Mellemstation, hvorfra det ekspeueres til Bestemmelsesstationen, jfr. Or-
dre D, Side 113. 

Ligeleues skal Togføreren (Pakmesteren) udfærdige Nød-Følgeseddel 
med fornøden Forklaring til Rejsegods, som han modtager uekspederet 
fra et Billetsalgssted. 

Saafremt Ekspeditionspapirerne til en Ekspresgodssending unutagel- Ekspres-
sesvis ikke kan blive færdige til Afsenuelse med samme Tog som Sendin- gods, der af-

. sendes uden gen skal der medgives denne en Følgeseddel over eftersendt Gods - i Ek d. , spe 1-
Mangel af Tid en Meldeseddel om overtalligt Gods som Nød-Følgesed- tions-
del - ; i l•'ølgesedlen (Nød-Følgesedlen) anføres de fornødne Oplysninger, papirer. 
bl. a. om Forsendelsesmaade, Modtagerens Navn og paahvilende Omkost-
ninger. 

Ledsagepapirerne sendes snarest i Kuvert til Bestemmelsesstationen 
sammen med Afgangsmeldingen til l<'ølgesedlen, hvori der gives de for-
nøune Oplysninger, navnlig om, hvornaar Godset er afgaaet. 

Kan Bestemmelsesstationen for det overtallige Rejse- eller 
Ekspresgods med Sikkerhed udledes af Beklæbningen, Mærk-
ningen eller af andre Kendetegn, skal Godset uopholdeligt ad 
hurtigste Rute og uden Fragtberegning sendes til denne Station, 
hhv. til den Grænsestation, som Godset ifØlge Beklæbningen skal 
passere, ledsaget af Følgeseddel over eftersendt Gods. Overtal-
lig-Sedlen fjernes inden Afsendelsen. Godset bØr afsendes med 
Eksprestog, selv om det ellers efter 'l'ogplanerne er udelukket 
fra denne Befordringsmaade. Følgesedlen forsynes med Paateg-
ning herom. 

Der skal gives Bestemmelsesstationen telegrafisk eller tele-
fonisk Afgangsmelding om, med hvilket Tog, eventuelt over hvil-
ken Rute Rejse- eller Ekspresgodset afsendes. 

Er Bestemmelsesstationen en anden Banegaard i samme By, 
skal den Banegaard, der har Rejsegods eller Ekspresgods over-
talligt, straks underrette Bestemmelsesbanegaarden telefonisk 
og anmode den om Forholdsordre. Efter Aftale med denne Stn-
tion kan Godset for at fremskynde Udleveringen afhentes pn a 
eller udbringes fra den Banegaard, der har det overtalligt, en•n-
tuelt paa Jernbanens Bekostning*). 

*) Udbringningsgebyr optages da i Erstatningsregnskabet som l<J1·Htnt nlng 
for forsinket Levering. 
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(hertallii;t Hejse- og § 5. 

2. Kan Be8l"e111111clseBstatio11en ikke med 8ikkerhe1l og 
Afsenuelse straks iværksættes, skal det eller U.e overtallige Kolli 
straks indføres i Alelde/Jogen. De1·efter skal Godset af Hensyn 
til Be1>krivelse synes af <len til Godsundersøgelse sær-
ligt udpegede Tjenestemand personlig; clenue fastslaa1· <lets Ken-
demærker og imlf'Ører dem i ::\Ieldebogen med saa udførlige An-
givelser, at de kan danne Grundlag for Fremlysningen. 

Foreligger der overtalligt Rejse- eller Ekspresgods, bei;;temt 
til en By me<l flere Banegaa1·1le, uden at Dest.emmelses/Janegaa·r-
clen fremgaar al' det overtallige Godsstykkes Beklælming eller 
i\Iæl'lming og ilet e1· overtalligt paa en Station 1ulenfor i;erlkom-
mcnde Ry, skal Gotlset straks sentles til den Banegaanl i Be-
stemmelsesbyen, hvor det efter de foreliggende Omsl:.mulighedfi· 
maa antages at høre hjemme. Den Danegaarll, der saaledes 
Godset i Hænde, Rkal, saafremt <len ikke selv mangler det, for-
holde Rig efter Heglerne i Punkt 3 nedenfor (F'remlysning til 
andre Banegaanle i Byen). 

Alle andre ;}. 1 alle arn:lre 'l'ilf;Plde rettes (]e1· trlryrafi.sk t>lle1· tein.tonisk Tilfælde. 
Forespørgsel om, hvor Godset hører hjemme, til: 

Afgangsstationen, hvis den kendes, (for udenlandske Af-
gangsstationer gennem Grænsestntiouen), se § f>, - eyen-
tnelt til: 

Udgangsstationen for den Pakvogn, hrnri Rejse- elle1· Eks-
presgodset indgik, ' 

Togføreren (Pakmesteren) i det Tog, med hvilket Hejse- eller 
gkspresgouset indgik, for saa vidt han ikke har afle,·eret 
Meldesetlllel med fyldestgørende Oplysninger,*) 

andre Banegaarde i samme Dy, -- og iøvrigt til 
de Stationer, om hvilke det kan antages, at de kan give Op-

lysning om Bestemmelsessted eller Oprindelsesste(l for 
det overtallige Rejse- eller 

Naar der modtages telefonisk Svar paa en Forespørgsel, 
skal den Station forlange opgivet Navnet paa den 
'fjenestemand, der afgh-er Svaret og notere sig Navnet samt 
'l'itlspunktet, da Svaret modtages. 

*) Togføreren (Pak1nesteren) afleverer Svaret til den første egnede Sta-
tion til VidercbeRørgelse. 
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Overtalligt Itejse- og Ekspresgolls § 5. 

Bliver en telefonisk Forespørgsel ikke besvaret paa fyldest-
gørende gentages den skriftligt paa Fremlysningsblad. 

De o,-ertallige Genstan<le skal he::;krfres kort, men nøjagtigt, 
efter Emballagens Art, Vægten og de særlige Kendetegn, rejse-
godsmæssigt pakkede Ge1rntande ogsaa efter Numret i Billed-
h;dtet oyer de mest am-euclte Rejsego1lskolli. 

'1. Ved overtalligt Rejse- eller Ekspresgo<ls, af hvis Deklæbning 
eller Mærkning hverken Bestemmelses- eller Afgangsstationen 
kan ndfindes, skal <let desuden forsøges ved Aa bning af Kolloet 
at fastslaa, hvor det hjemme. 

Ekspresgods, hvis Indhold ikke er kendt, aalmes fs,h· Il;ip-
port indsendes til Godsudligningen. Rejsegolls aabnes, saafremt 
de under Punkt 3 omtalte Forespørgsler ikke har fØrt til Rejse-
godsets A11bringelse. Rejsegodset forsynet med Laas, som 
maa opbrydes, eller foreligger der andre særlige Forhold, ind-
hentes <log i Forvejen Forholdi-mr<lre hos Gorlsuclligningen. Er 
Godset under 'l'olcllnkke, indhentes 'l'oldvæsnets Tilladelse. 

Go<lset aabnes vidnefast. Der optages en Fortegnelse over 
Kolloets Indhold, navnlig efterses det, om der findes Genstande 
med Navn og Adresse, i hvilket 'l'ilfæltlc dette opnoteres. Der-
efter lukkes Kolloet omhyggeligt og forsynes med Stationen::; 
Segl eller plomberes. Vidnerne unders!U'iver Fortegnelsen over 
In dhol<let. 

l<'indes Afgangsstationen ved Aab11i11gen, sendes en Afskrift 
af Fortegnelsen til denne Station, der de1·igennem søger at ideu· 
tificere Godsstykket, eventnelt at finde Ejeren. Originalforteg-
nelsen vc1lla:gges Rapporten til Godsnclligningen; eventuelt ef-
tersendes den. 

Hverken 
Bestemmel-

ses- eller 
Afgangs-
stationen 

kendt. 

Naar Hejse- eller Ekspresgods, der er overtalligt paa en Station, sen- Til Ellersyn. 
des til en amlen Station til Eftersyn, skal det altid ske paa Følgeseddel 
over eftersendt Gods. Godset forsynes med Beklæbning til vedkommencln 
Station; gamle og Yildledencle l\1ærkcr skal overstreges, men maa ikkP 
fjernes eller overklæbes. Den Station, der montager det, skal unc1P1"L"Pl le 
den afsendende Station om, hvorvidt God;;et er hjemmehørende ll<'r 1•llPr 1·.I. 
I bekræftencle Fald skal den afsendende Station, for saa vidt 01•prlullit-:-
Rapport er sendt Godsudligningen, indsende Berigtigelsesrapporl ot-: vP!l-
lægge Medclelelsen fra den ruocltagende Station. I benæi,rt:endc- l•'nld, 
naar Godset ikke er hjemmehørende paa den modtagende SI 111 ion, skal 
det paa Følgeseddel tilbagesendes til den afsendende Stntion. I lPlllH' 111:1a 
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Overtalligt Rejse- og Ekspresgods § 5. 

til enhver Tid have Rede paa, hvor Kolloet befinder sig, idet den er an-
svarlig for dets Tilstedeværelse. 

5. De Stationer, der har modtaget Forespørgsel, skal straks un-
dersøge, om de selv mangler Rejse- eller Ekspresgodset eller om 
de kan give Oplysning. Særlig skal Afgangsstationen søge fast-
slaaet, hvor Godset hører hjemme, dels ved at undersøge, om 
den andetsledsfra har modtaget Efterlysning af Godset, dels ved 
for Rejsegods' Vedkommende at undersøge Stammen og for 
Ekspresgods' Vedkommende at rette Henvendelse til Afsenderen. 

De adspurgte Stationer skal besvare telegrafiske eller tele-
foniske Forespørgsler paa samme JUaade, selv om de ingen Op-
lysninger kan give. Ved telefonisk Svar skal vedkommende Tje-
nestemand opgive sit Navn. 

Kan en Station give Opklaring paa, hvor det overtallige 
Rejse- eller Ekspresgods hører hjemme, skal den saa vidt muligt 
meddele alle til Brug ved Udleveringen nødvendige Oplysninger. 

Bestemme!- 6. Saa snart den Station, der har Godset ove1·talligt, har faaet 
oplyst, hvor det hører hjemme, skal Stationen afsende det uden 

slaa, t. - Fragtberegning med Følgeseddel over eftersendt Gods og sende 
Afsendelse. telegrafisk eller te)efonisk Afgangsmelding til Bestemmelsessta-

tionen. 
Om fremskyndet Befordring se Punkt 1. 
Godset forsynes med Beklæbning til Bestemmelsesstationen 

som foreskrevet. l\folige paa Godset anbragte vildledende Mær-
ker overstreges, men maa ikke fjernes; derimod fjernes Over-
tallig·Sedlen. 

Overtallig 7. Naar Rejse- eller Ekspresgods er overtalligt (d. v. s. uden til-
paa Bestem- hørende Par)irer) paa Bestemmelsesstationen, skal det indføres melsessta-

tionen. i Meldebogen. Er Afgangsstationen ukendt, skal der - om mu-

Uafhentet 

ligt ved ForespØrgsel hos Modtageren - søges Oplysning om 
denne. 

8. Naar Rejsegods har henstaaet uafhentet paa en Station i 
2 Døgn, skal det, selv om Rejsegodset er beklrcbet med Statio-
nens l\lærke og den ti111ørende Talon er til Stede, inclføres i l\lel-
debogen som overtalligt. Samtidig rettes ForespØrgsel til Af-
gangsstationen paa Form. Nr. A 881, hvori Kolloet beskri\'es 
nøjagtigt. Udenlandske Afgangsstationer spørges dog først efter 

22 
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14 Dages Forløb. Svarer Afgangsstationen, at Ekspeditionsdata 
er rigtige, forespørges Stationer, der erfaringsmæssigt forveksles 
med Bestemmelsesstationen, om de mangler Rejsegodset. Svarer 
Afgangsstationen ikke omgaaende, skal Forespørgslen gentages. 

9. Naar Ekspresgodsfølgesedlen til en international :EJkspres-
godssending, som bærer l\fodtagerens Navn og Adresse, mangler 
paa Bestemmelsesstationen, skal denne paa Grundlag af Adres-
sen udfær<lige en Nød-Ekspresgodsfølgeseddel, idet den foran 
Ordet »Ekspresgodsfølgeseddel« indføjer Ordet »NØd-«, og der-
efter udlevere Sendingen til Adressaten mod Kvittering, efter at 
denne bar betalt det eventuelt paa Sendingen hvilende Beløb 
(bl. a. Efterkrav) og har sørget for Toldbehandlingen. I denne 
Nød-Følgeseddel anføres Afgangsstation, Ekspresgodsets Num-
mer og ved Efterkravssendinger Efterkravsbeløbet; endvidere 
udfindes Vægten og Fragten, som indføres i Nød-Følgesedlen. 

Kan det, naar Ekspresgodsfølgesedlen mangler, ikke efter 
Adressen paa Godset med Sikkerhed fastslaas, hvem der er l\Iod-
tager, eller er der Tvivl om, hvorvidt Godset er bestemt til den 
i Adressen anførte l\Iodtager, skal dennes Berettigelse til at 
modtage Sendingen prøves. Herved skal der rettes Forespørgsel 
til den formodede Modtager om, hvorfra og fra hvem han venter 
en Sending; eventuelt skal der forlanges en fyldestgørende Be-
vislighed. Bliver det ikke herved paa utvivlsom Maade fastslaaet, 
hvem der er Modtager, skal der forholdes efter Punkterne 3 og 4. 

10. Inclgaar den oprindelige Elrnpresgodsfølgeseddel ikke efter 
3 Dages Forløb, skal der fra Afsendelsesstationen forlanges en 
Afskrift af Følgesedlen, som skal udfærdiges paa Grundlag af 
Stammen til Ekspresgo<lssedlen, Afskrift af Følgesedlen skal 
sammenhæftes med den i Henhold til Punkt 9 udfærdigede Nød-
FØlgesed<lel. Indgaar Afskriften af Følgesedlen ikke efter 8 
Dages Forløb, skal Forlangendet gentages. 

11. For indenlandske Ekspresgodssendinger skal der hos Af-
gangsstationen telegrafisk forlanges Oplysning om Ekspeditions-
data og om paahvilende Omkostninger. Iøvrigt forholdes efter 
Reglerne i § 15, Punkt 8, for Il- og Fragtgods. 
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Overtalligt Rejse- og Bkspresgods §§ 6 og 7. 

§ 6. 

Overtallig.Rapport til Godsudligningen. 
L Overtalligt Rejse- og Ekspresgods skal rapporteres til Go<ls-
udligniugen ved Overtallig-Rapport 

snarest oy senest '24 Timer efter i-lnkoinsten. 
Rapporteringsfristen forlænges ikke ved Stationens egne 

Undersøgelser, der iØvrigt ikke bØr indstilles, fordi Rapport er 
indsendt til Godsudligningen. 

2. Rejsegods, til lwilket 1'alonen foreligger og som ikke er 
afhentet senest 14 Dage efter Ankomsten, skal ligeledes rappor-
teres paa Overtallig-Rapport til Godsudligningen. Afgangssta-
tionens Svar paa Forespørg:;;el Form. Nr. A 881 vedlægges H.ap-
porten; eventuelt eftersendes det. 

3. Overtallig-Rappol't skal ogsaa indsendes, naar en rejsende 
efter at have forevist Rejsegodsbeviset erklærer, at RejsegodRet 
ikke tilhører ham. I Overtallig-Rapporten henvises . der i saa 
Fald til den l\Iangel-Rapport, der samtidig skal indsendes. 

Anmærkning. 

0111 Uclfærdigelse af Overlallig--Rapporten for Rejsegods, se under § 2, 
Anmærkningen. 

For Bkspresgods gælder samme Regler som for Il- og Fragtgods, se 
§ 16. 

§ 7. 

Realisation. Tilintetgørelse. Erstatningsudligning. 
Realisation. 1. Naar der findes Rejse- eller Ekspresgods overtalligt, som 

Tilintet-
gørelse. ved læugere Opbevaring eller Viderebefordring udsættes for For-

dærvelse, og det ikke kan fastslaas, hvor det hører hjemme, skal 
det realiseres eller tilintetgø1·es ved Stationens Foranstaltning. 

Ved Iværksættelse af Salget fØlges Reglerne i Ordre E, Side 
83-84, for saa vidt de kan finde Anyendelse paa overtalligt 
Rejse- eller Ekspresgo<ls. Salgsbeløbet optages straks paa Konto 
6 c (særlig Rubrik i Bilaget). 

I saarlanne 'l'ilfælde skal der ligeledes indsendes Overtallig-
Ifapport til Godsudligningen med de fornødne Oplysninger og 
Bekræftelse paa, at Salgsbeløuet er ført til Indtægt som fore-
skrevet; de indkomne Tilbud og eventuelle andre Akter om Sal-
get vedlægges Rapporten. 
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o,-ertalligt Rejse- og Eksprcsgo(ls §§ 7, 8 og D. 

l<'or ikke-letfordærveligt Rejse- eller Ekspresgods afventes 
Ordre fra Godsudligningen. 

Det er forbudt Stationerne at tilbyde andet R.ejse- eller Eks- Erstatnings-
udligning. 

presgods som Erstatning for manglende (Erstatningsndligning). 
EYentuelt Indstilling herom til God:;ndligniugen. 

§ S. 

Berigtigelsesrapport. 
Saafremt en 0Yertnllig-Rapport berigtiges endeligt, skal <ler Til Godsud-

ligningen. 
1. 
straks semles Go<lsndligningen en Berigtigelsesrapport. 

2. Saafremt oye1·tall igt Rejse- eller Ekspresgo(h;, der allerede 
er rapporteret til Godsudligningen, bli.Yer solgt eller tilintet-
gjort, skal der ligeledes sendes Gothmdligni.ngeu eu nei·igtigelses-
rnpport; cle i udkomne og eyentnPlle and1·e Salgs-
alder yedlægges denne. 

Der skal sendes AfgangRRtationen en Genne111 t>kl'ifL af Ile- Til Afgangs-
stationen. 

3. 
rigtigelReseapporten, nam· UregelmæsRigheden er med<lclt clennc 
Station og er bleyet endeligt berigtiget ndrn dens l\Iedvirken. 
'l'il ude11landske Stntioner sencles De1·igtigel:-:;esrappori.en gen-
nem vedkommende tion. 

§ !) . 

Særlig Fremgangsmaade for Sendinger ti 1 og fra Udlandet. 
E1· der paa en Station oyertalligt Rejse- eller Ekspresgods, 

hv.is Bestemmelsesstation er ukendt, men som tilsyneladende er 
bestemt til Udlandet eller stammer fra U dl au det, skal der --
bortset fra yderligere Fremlysning af Godset som foreskrevet i 
§ 5, Punkt 3 - paa den dersteds angivne Maade sendes Medde-
lelse om det overtallige Gods til <le i Betragtning kommencle 
danske Grænsetoldstationer; disse underretter igen Grænsetold-
stationerne i det andet Toldomraade. 

Paa samme 1\faade skal der forholdes -
a) naar Rejse- eller hvis Bestemmelsesstation 

kendes, er overtalligt paa en Grænsetoldstation og ikke 
straks kan videresendes til Bestemmelsesstationen; i dette 
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Overtalligt Rejse- og Ekspresgods §§ 9 og 10. 

Tilfælde skal Grænsetoldstationen desuden underrette Be-
stemmelsesstationen; 

b) der paa Besteinmelsesstationen findes overtalligt 
ReJse- eller Ekspresgods, som tilsyneladende stammer fra 
Udlandet. 

§ 10. 
Eftersyn af Opbevaringslokaliteter. 

For at fastslaa overtalligt Rejse- eller Ekspresgods skal der 
daglig foretages Eftersyn af Opbevaringslokaliteterne. 

Konstateres det herved, at der mangler Rejse- eller Ekspres-
gods, skal der forholdes efter Bestemmelserne i Afsnit I A. 

Eftersynet foretages af Stationsforstanderen eller Godseks-
peditøren, henholdsvis den Tjenestemand, hvem det er overdra-
get at tage sig af Godsuregelmæssigheder. Et Notat om, at Ef-
tersynet har fundet Sted, inrlføres i J'\Ieldebogen. 
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Afsnit li. 
Manglende og overtalligt li- og Fragtgods 

(he"runder fremskyndet Ilgods i international Forbindelse). 

A. Manglende og Fragtgods 
(herunder fremskyndet Ilgods i international Forbindelse). 

§ 11. 

Konstatering. Efterlysning. 
1. Kom:tateres det paa Afgangsstationen eller undervejs i 'l'og Paa Af-

eller paa en at der mangler en hel Sending eller tionen eller 

eet, eller flere Kolli af en Sending, skal der foretages Efter- undervejs. 

søgning pna Stedet, afpasset efter de lokale D'orholtl og det 
foreliggende Tilfældes Karakter. 

Findes det manglende ikke, skal der straks af 'rogfØreren 
(Pakmesteren), henholdsvis Stationspersonalet, udfærdiges 
llfelllesedclel om manglende Gods. Paa i\Ieldesedlen anføres, for-
uden hvad der kræves i l!\Hge Fortrykket, enhver Oplysning, 
der kan antages at faa Betydning for Bestemmelsesstationens 
:Efterlysning; hertil bruges eventuelt Bagsiden af Formularen. 

Ved Overtagelse af Ledsagepapirer, til hvilke Sendingen ikke 
er ·fuldtallig til Stede, hØr det paagældende Stations- eller Tog-
personale paase, at der medfølger Meldeseddel om det, mang-
lende. Opdages i\langlen først ved Udlæsning fra et Tog og kan 
Togpersonalet ikke naa at udfærdige l'lleldeseddel, giver det 
mundtlig alle fornødne Oplysninger til den Station, hvor Pa-
pirerne aflevere·s, og det paahviler da denne Station at udfær-
dige l'IIeldesecllen. Opdages en l\:Iangel . ved Indlæsningen og saa 
sent, at Stationspersonalet ikke kan naa at udfærdige Melde-
seddel, giver det mundtlig Besked til Togpersonalet og dette 
skal da udfærdige den. 
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Paa Be-
stemme!-

sesstationen. 

l\langlende Il- og § 11. 

Fastslaas en 1\Iangel ved Overlevering fra en anrlen iutlen-
landsk Befordringsstyrelse uden at der medfølger 
i:;kal en saadan utlf;crdiges og Anerkendelse af den afleverende 
Befordringsstyrclses Personale straks erhvenes paa Melde-
sedlen. 

Konstateres det paa en l\fellemsta tion, at der mangler en 
Vognladning eller en Styksending Ie,·ende Dyr, bØr den paa-
gældende :\Iellemstation som Regel foretage E.ftel'lysning ved 
telegrafisk eller telefonisk Forespørgsel til Afgangsstationen 
(Grænsestationen), til Vognudvekslingsstationer etc. Yedkom-

Mellem8tation skal til Underretniug for Bestemmelsessta-
tionen notere i l\Ieldesedlen, til hvilke Stationer Forespørgsel 
er rettet, eller giye denne Station særlig i\Iecldelelse cle1·0111. 

Ledsagepapirerne maa ikke opholdes, men skal - sammen 
med den eventnelt forhaandenværende Del af Sendingen - vi-
deresendes til Bestemmelsestationen (Grænsestationen) med 
l\1eldesec1len. 

l\fangler hele Sendingen, sendes Ledsagepapirer og ::\Ielde-
secldel i Knvert til Destemmelsesstationen (Gr;ensestationen), 
eventuelt gennem den indenlandske Omkarteringsstation. Led-
sagepapirer maa aldrig sendes i Kuvert uden MeldeseLldel. 

2. ManglPr Godset paa Bestemmelsesstationen, skal denne 
hvatl e11ie11 Jlauglen først er konstateret der eller Papirerne er 
indgaaet med ::\lelclesedclcl - straks indføre :\Iauglen i !Il clclc-
bogen med saa udførlige Angh·elser, at de kan danne Grundlag 
for Efterlysningen. 

·F'indes Godset ikke ved Eftersøgning i Stationens egne Lo-
kaliteter, i andre indgaaetle Vogne, hos Kørselsentreprenø1·en 
etc., kan der, hvis det efter alt foreliggende skønnes fol'maals-
tjenligt, rettes Henvendelse til Adressaten om velvilligst at un-
dersøge, om han paa en eller anden l\faade skulde have faaet 
Godset eller om han efter modtagne Fakturaer etc. overhovedet 
savner det. 

Bringes Godset ikke til Veje, paahviler det Bestemmelses-
stationen at iværksætte Efterlysning i fomødent Omfang. Fore-
spørgsel bØr - forsaavidt det ikke allerede er sket fra en Mel-
lemstation -- bl. a. rettes til : 

Afgangsstationen (for Sendinger fra Udlandet: Grænsesta-
tionen, se_§ 14, Punkt 2), 
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::\!anglende Il- og E'r:i.gtgo<ls § 11. 

Overgangsstationer fra indenlandske Baner med flere Over-
gangssteLler, 

Yognudvekslingsstationer (for Voguladninger og Vogne med 
Stykgods), 

Oml1-Psningsstationer i Henhold til Togplaner, 
Stationer, hvor den paagældende Stykgodsvogn har været 

ndsat eller paa sit videre Lflb skal udsmttes eller tømmes, 
'l'ogfy)l'eren (Pakmeio;teren) for det 'l'og, fra hvilket Manglen 

vides at stamme uden at der er afleveret Mel<lese<ldel 
eller mundtlig Besked fra Toget - dog kun i s;erligt 
presserende TilfipJde og naar Henvendelsen til Toget 
iØnigt ;:;kønnes formaalstjenligt *), 

Stationer, med ln-ilke Bestemmelsesstationeu erfaringsmæs-
sig bli\-er fonekslet, 

amll'e Da11egaarcle i samme By, 
Dampskibs- og Huteantomouilstationer, 'l'ol!lste<ler etc. efter 

lokal J nstruks. 
For SendingeJ', der Øjensynlig er af ganske ringe \\1,rdi, kan 

<log l.Jegr<Pnses til Afgaugsstatiouen. 
Fo1·espy.irgslen :::ker paa fØlgende l\:[aadc og efter følgende 

Frister: 
a) straks - telegrafisk eller telefonisk, 

uaar der mangler 
Lig, 
levende Dyr, 
eksplosive Genstande, 
lct:ford;cnelige Yarer af betydelig Værdi, dog altid 

for fer;:;k Fisk, Gær og ::\Iælk, 
Kostbarheder, 
Gods med Interessedeklaration, 
fremskyndet Ilgods, 
PrØYekufferter som Ilgods, 
YogulaclningRgocls og Yogue med Stykgods, 
tomme Privatvogne, 

b) skriftligt - senest 2den Dagen efter at Papirerne er 
indgaaet: 

i alle øvrige Tilfælde. 

*) Togføreren (Pal;:mesteren) afleycrcr. Svaret, eventnelt med Godset, til 
den første egnede Station, der forhol<ler sig som foreskrevet i Punkt 3 
(Afsendelse). 
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Manglende Il- og Fragtgods § 11. 

Til Afgangsstationen bruges Gennemskrift af 111anycl-
Rapporten, til de øvrige Steder Efterlysningsblad eller 
Telefonen. Efterlysningsbladet kan udfærdiges ved Gen-
nemskrivning. 

Fastslaas det, at baade Gods og Papirer mangler, skal Af-
gangsstationen straks underrettes. 

I Forespørgslerne skal det manglende Gods beskrives nøj-
agtigt. Evel'ltue1t søges der i Forvejen hos Adressaten Oplysning 
om dets Udseende og særlige Kendetegn m. m. 

Bestemmelsesstationen paaser, at den indenfor en passende 
Frist modtager Svar fra alle de adspurgte Stationer, ogsaa 
fra dem, som ifølge modtagen Meddelelse er adspurgt af en 
Mellemstation; sker det ikke, erindres vedkommende Station. 

Naar der modtages telefonisk Svar paa en Forespørgsel, 
skal Bestemmelsesstationen sikre sig Navnet paa den 'l'jeneste-
mand, som afgiver Svaret og notere sig Navnet samt 'l'ids-
punktet, da Svaret modtages. 

Bliver en telefonisk Forespørgsel ikke besvaret paa fyldest-
gørende l\faade, gentages den skriftligt paa Efterlysningsblad. 

Efter at der er modtaget Svar paa Forespørgslerne, retter 
Bestemmelsesstationen de af Svarene foranledigede nye Fore-
spørgsler til de Stationer, hvortil Fejlsendelse kan være sket 
og som ikke allerede er spurgt; om muligt opgives Navnet paa 
l\fodtagere af saadanne Sendinger, med hvilket det manglende 
Gods kan være forvekslet eller sammenblandet. 

Paa Fragtbrevet bØr der ikke gøres Notat om Manglen og 
Meldesedlen maa ikke udleveres Adressaten; denne kan under-
rettes om Manglen ved Form. Nr. A 971. 

N aar der mangler en hel Sending og Afsenderen følgelig er 
fordringsberettiget, skal Modtagelsesstationen 14 Dage efter, 
at Fragtbrevet er indgaaet, underrette Afsenderen gennem Af-
gangsstationen. Dette sker ved Form. Nr. A 971. 

Naar Fragtbreve paa Sendinger, hvor Godset mangler, har 
henligget uindløst mere end 2 l\faaneder, skal der den 1. i den 
derefter følgende l\faaned sendes Indberetning herom til Gods-
afregnings- og Statistikkontoret gennem Godsudligningen. 

Om eventuel Anmeldelse til Politiet ved Mistanke om Tyveri, 
se § 27. 
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Manglende Il- og Fragtgods § 11. 

3. Afgangsstationen skal undersøge, om det efterlyste Gods 
findes henstaaende paa dens Omraade (ogsaa hos Kørselsentre-
prenør, i Toldlokaler o. s. v.). 

Desuden skal den undersøge, 1) om det manglende fra nogen 
anden Station er fremlyst dertil som overtalligt, endvidere even-
tuelt fastslaa, 2) om det er rigtigt indleveret, 3) om der fore-
ligger Dobbeltekspedition, 4) hvilken Dag, med hvilket Tog, i 
hvilken Vogn og Pakvogn det er afsendt, 5) om det kan være 
forvekslet eller sammenblandet med en anden lignende Sending 
og da hvilken (Modtagerens og Bestemmelsesstationens Navn) 
og 6) om muligt oplyse dets nøjagtige Indhold og give en nær-
mere Beskrivelse af dets Udseende. 

I hvilket Omfang Afsenderens Medvirken til Sagens Oplys- · 
ning skal søges, afhænger af de forhaanclenværende Forhold, 
ogsaa af Karakte1·en af Stationens Forretningsforbindelse med 
ham; han hør dog i hvert Fald kun ulejliges i de 'l'ilfælde og i 
det Omfang, hvor hans Oplysninger skønnes at være af væsent-
lig Vær.di for Eftersøgningen. · 

'l'il Besvarelsen benyttes Mangel-Rapportens Bagside; tele-
grafiske eller telefoniske Forespørgsler besvares dog paa samme 
JUaade. 

Andre Stationer, der har modtaget Forespørgsel, skal un-
de1·søge, om det efterlyste findes henstaaende hos dem, eventuelt 
om der foreligger Mulighed for Fejlsendelse ved Omlæsning 
el. lign. 

De skal besvare enhver modtagen Forspørgsel, selv om ingen 
Oplysning kan gives. Svaret gives altid direkte til Bestemmel-
sesstationen, selv om Efterlysningen er sket fra en Mellemsta-
tion, jfr. Punkt 1. 

Ved telefonisk Svar skal vedkommende Tjenestemand opgive 
sit Navn til Bestemmelsesstationen. 

Bliver Godset tilvejebragt, skal det uopholdeligt og uden 
Fragtberegning afsendes til Bestemmelsesstationen, henholdi:iviR 
vedkommende Grænsestation, med Følgeseddel ovee eftersc1HIL 
Gods. 

I lokal Forbindelse kan saadant Gods sendes mccl frem -
skyndet Hastighed, særlig i Tilfæl<le, hvor større f->lmdo vPd 
Fordærvelse derved kan undgaas. Herom gøres der Bn111a'1·k11i11g 
paa Følgesedlen. 
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::uanglende Il- og Fragtgo<ls §§ 11 og 12. 

Afga 11g:-m1eldingen til Følgesedlen seudes til Bestemmelses-
stationen paa hurtigste l\Iaade, i de under Punkt 2a. ovenfor 
omhandlede 'l'ilfrclde skal Godsets Afgang dog meldes telegra.-
fislv eller telefonisk. 

§ 12. 
Mangel•Rapport til. Godsudligningen. 

1. J;jr hi:erlcen Gods eller en Afgangsmel<ling indgaaet, skal 
Bestemmelsesstationen indsende skriftlig )fangel-H.apport til 
Godsu<lligningen 

sncwest og senest 24 'l'imer efter, at Leclsagepapirel'lle er i1ul-
' gaaet, naar der mangler 

Lig, 
levPnde Dyr, 
eksplosive Genstande, 

Varer, 
Kostbarheder, 
G o<ls med 1 n teressetleklara tion, 
fremskyndet llgo<ls, 
Pry.lvekufferter som Jlgods. 

For alle andre SencliJ1ger skal :Mangel-Rapport illllseu<les: 
senest den 4de Dag for: 

Ilstykgods, herunder Banepakker, der er ekspederet med 
l•'Ølgeseddel, 

Il- og Fragtgods i Vognladninger, 
tomme Privatvogne; 

senest den 7 de Dag for: 
Fragtstykgods. 

Den Dag, Ledsagepapirerne indgaar, tæ1ler ved Beregning 
af I•'risten som første Dag. Rapport.eringsfristcn forlænges ikke 
ved Stationens egHe Efterlysninger, <ler iøvrigt bØr fortsmt.tes 
ogsaa efter Rapport.ens Indsendelse, og heller ikke paa Grnntl 
af Afventning af Oplysninger; ·saadmrne B.rna eventuelt efter-
sendes til Godsudligningen. 

I 'rilfælde, hvor der er sket Anmeldelse til Politiet, anføres 
(lette i Happorten. 

Som Bilag til Rapporten skal fØlge: Svar paa udsendte 
Forespørgsler (telegrafiske og skriftlige), Meldeseddel og even-
tuelle an<lre Bilag Sagen vedrørende; foreligger de ikke paa 
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Manglende Il- og Fragtgods § 12. 

Indsendelsestidspunktet, skal de eftersendes under Henvisning 
til Rapportens Nummer. 

Rapporter om Sendinger, for hvilke der er tegnet Forsikring 
i »Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings A/S« skal øverst 
paa Forsiden paa iøjnefaldende Maade paategnes: »Forsikret i 
))Europæiske« for .. "" Kr.«. Samtidig med Rapportens Indsen-
delse sendes der en Afskrift i Tjenestebrev til Europæiske Vare-
og Rejsegodsforsikrings A/S, Raadhuspladsen 45, København 
(jfr. Ordre E, Side 289). 

N aar der af en Vognladning mangler en Del af Godset eller 
naar der af Genstande, som var sammenpakket til eet Godskollo, 
mangler enkelte Genstande, skal der ikke indsendes Mangel-
Rapport, men optages Protokol i Overensstemmelse med § 22, 
Punkt 1. Ved Paategning paa Protokollen forespørges Godsud-
ligningen, om det manglende er meldt overtalligt. 

2. Konstateres det, (f. Eks. ved Korrespondance med Afgangs-
stationen), at baade Gods og Ledsagepapirer mangler, skal Be-
stemmelsesstationen stra.ks indsende Mangel-Rapport. 

Ligeledes skal Bestemmelsesstationen indsende Mangel-Rap-
port over Banepakker, der ikke har været ledsaget a.f Følgesed-
del, saa snart det ved Reklamation fra Afsender eller Adressat 
og Brevveksling med Afgangsstationen er konstateret, at der 
foreligger en Mangel, og Forespørgsler i Henhold til § 11, 
Punkt 2, ikke har givet noget Resultat. Er Reklamationen ind-
gaaet til Afgangsstationen, giver denne Bestemmelsesstationen 
alle Oplysninger om Ekspeditionsdata, Indhold, Antal 
o. s. v. 

3. Fremsættes der efter Udleveringen af en Sending (saavel 
Stykgods som Vognladningsgods), som Adressaten har modtaget 
uden Forbehold, af denne Paastand om, at der manglede eet eller 
flere Kolli af denne, maa Sagen ikke rapporteres paa Mangel-
I-!-apport, men skal gøres til Genstand for særlig Indberetning 
til Godsudligningen, eventuelt under Vedlæggelse ·af Fragtbrev-
kuponen. 

Anmærkning. 
Om Udfærdigelse af Mangel-Rapport bemærkes: 
Godsudligningens Arbejde er for Il- og F'ragtgodssendingers Vedkom-
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Manglende Il- og Fragtgods § 12. 

mende (ligesom ogsaa for Ekspresgods) baseret paa Sammenligning af 
Rapporternes Indholdsangivelse. 

Det er derfor en Forudsætning for, at alle tilstedeværende Udlignings-
muligheder kan udnyttes fuldtud og hurtigt, at Indholdsangivelsen er 
yderst nøjagtig og fuldstændig. Kollektive Indholdsangivelser som Manu-
fakturvarer, Klæder, Kolonial, Isenkram, Jernvarer, Maskindele, Red-
skaber, Flyttegods o. 1. er mangelfulde som Udligningsgrundlag, og Gods-
udligningen maa, hvor saadanne Betegnelser er brugt, søge yderligere Op-
lysninger, hvilket er tidsspildende for alle Parter og sinkende for Sagens 
Ordning; ganske værdiløs er selvfølgelig en Rapport med manglenue Ind-
holdsangivelse (f. Eks. »1 Banepakke«). 

Er Indholdet i en Godssending ikke tilstrækkeligt specificeret i Fragt-
brev7t etc., maa Bestemmelsesstationen derfor forsøge at faa det nøjag-
tige Indhold oplyst hos Modtageren, i hvert Fald saa betids, at Oplysnin-
gen foreligger, naar Mangel-Rapporten skal .inusendes. Kan Modtageren 
ikke give den ønskede Oplysning, maa Afsenderen spørges gennem Af-
gangsstationen og Oplysningen derefter snarest meddeles til" Godsudlig-
ningen. 

!øvrigt maa til yderligere Identificering eventuelt anføres Genstande-
nes Fremstillingsmateriale, Maal, Facon, Fabriksmærke, Anvendelse, sær-
lige Kendetegn, alt efter Genstandens Art. 

Vægten maa angives nøjagtigt; saafremt den ikke er specielt anført i 
Fragtbrevet, hvor Sendingen bestaar af flere Kolli, · maa den indgaaede 
Del af Sendingen vejes før Udleveringen . 

. Nedenfor meddeles til Vejledning i store Træk en Oversigt over den 
Gruppeinddeling, hvormed der for alt andet Gods end Rejsegods arbejdes 
i Godsudligningen : 

Griippe 1: Landbrugsprodukter samt lignende kunstige Produkter 
Gruppe 2: Fisk og Fiskevarer 
Gruppe 3: Korn og Produkter deraf 
Gruppe 4: Kreaturfoder, Melasser 
Gruppe 5: Rodfrugter, Grøntsager og Planter 
Gnippe 6: Bær, Frugt og Frø 
Griippe 7: Kolonialvarer og Tobak 
Gruppe 8: Drikkevarer 
Griippe 9: Vævede Varer, Manufakturvarer, Halmarbejder 
Griippe 10: Huder, Ben og Produkter deraf, Fjer 
Gruppe 11: Malm og alle Metaller - undtagen Jern og Staal - og Ar-

bejder deraf · 
Gruppe 12: Jern, Staal og Arbejder deraf 
Gruppe 13: Skovprodukter, ogsaa tilberedte, Møbler af Træ og Kurve-

arbejder, Snedkervarer og Musikinstrumenter 
Gruppe 14: Cykler, Sparlrntøtting, Kælker, Barnevogne og Sygevogne 
Gruppe 15: Træmasse, Pap og Papir 
Griippe 16: Kul, Koks, Tørv og Torveprodukter 
Gruppe 17: Sten og Lervarer, Porcelæn og Glas 
Gruppe 18: Levende Dyr 
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Gruppe 19: Olie, kautsjuk og Produkter deraf, Kemikalier, Farve og 
Farvevarer, Garvemidler 

Gruppe 20: Gødning 

Hører Indholdet under forskellige af ovenstaaende Grupper, maa alle 
de forskellige Indholdsangivelser anføres. 

§ 13. 
Berigtigelsesrapport. 

Saafremt en i en Rapport omhandlet 1\fangel endeligt berig- Til Godsud-
tiges, enten ved, at Godset kommer til Stede eller paa anden ligningen. 
l\faade, skal der straks sendes Godsudligningen en Berigtigel-
sesrapport. 

Er det eller de manglende Kolli indgaaet med Følgeseddel, 
vedlægges denne. 

Endvidere skal der sendes en Gennemskrift af Berigtigelses- Til Afgangs-
rapporten til Afgangsstationen, saafremt 1\fanglen er meddelt stationen. 
denne Station, og er bleven endelig berigtiget uden dens Med-
virken. Til udenlandske Afgangsstationer sendes Berigtigelses-
rapporten gennem vedkommende Grænsestation. 

§ 14. 
Særlig Fremgangsmaade for Sendinger ti I og f r a Udlandet. 

1. For Sendinger Ul Udlandet træder den danske Grænsetold-
station i Stedet for den udenlandske Bestemmelsesstation. 

Denne Grænsetoldstation skal dog, saafremt kun en Del af 
en Sending mangler - om fornødent med Toldvæsnets Billi-
gelse - videresende den forhaandenværende Del af Sendino-en b 

med Ledsagepapiret og Meldesedlen. 
Saafremt en Meldeseddel ikke indgaar med Papirerne, skal 

den udfærdiges af Grænsetoldstationen. 
Iøvrigt skal denne Grænsetoldstation 
1) forholde sig efter de for Bestemmelsesstationen gældende 

Bestemmelser og 
2) dewden - paa den i § 11, Punkt 2, foreskrevne Maade 

og under Iagttagelse af de der fastsatte Frister - un-
derrette 
a) Grænsetoldstationen i det andet Toldomraade og de 

andre i Betragtning kommende danske Grænsetoldsta-
tioner, særligt de nærmest liggende, 
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b) den udenlandske Bestemmelsesstation, saafremt hele 
Sendingen mangler eller den forhaandenværende Del 
af Sendingen ikke kan videresendes. 

De danske Grænsetoldstationer, der saaledes har faaet Med-
delelse, skal straks lade den telegrafisk, telefonisk eller skrift-
ligt modtagne Meddelelse gaa videre til Grænsetoldstationen i 
det Toldomraade. 

Er Videresendelse ikke mulig eller mangler hele Sendingen, 
forbliver Ledsagepapirerne paa den danske Grænsetoldstation, 
som efter 1 Maaneds Forløb skal indsende dem til Generaldirek-
toratet gennem Godsudligningen. 

Forlanger Bestemmelsesstationen Fragtbrevet til en mang-
lende Sending, vil indløse det (jfr. I. 0. G., 
Art. 16, § 3) skal Grænsetoldstationen oversende det med Be-
lastning af alle paahvilende Beløb. Toldpapirerne og en Afskrift 
af Fragtbrevet, i hvilken Videresendelsen til Bestemmelsessta-
tionen skal noteres, forbliver paa Grænsetoldstationen. 

2. Ved Sendinger fra Udlandet skal Bestemmelsesstationen -
paa den i § 11, Punkt 2 foreskrevne l\1aade og under Iagttagelse 
af de der fastsatte Frister - underrette den danske Grænsetold-
station om Manglen. 

Denne skal straks lade Meldingen gaa videre til Afgangssta-
tionen gennem Grænsestationen i det andet Toldomraade; des-
uden skal den underrette de andre i Betragtning kommende dan-
ske Grænsetoldstationer, særlig de nærmest liggende, og disse 
skal igen straks underrette Grænsetoldstationen i det andet 
Toldomraade. 

3. Ved Sendinger, som her i Landet er underkastet Toldbe-
handling eller anden af Myndighederne foreskreven Behandling 
paa en Mellemstation, træder denne llfellemstation indtil Be-
handlingen er tilendebragt, i Stedet for Bestemmelsesstationen. 
Denne Mellemstation skal 1) forholde sig efter de for Bestem-
melsesstationen gældende Bestemmelser og skal 2) desiiclen -
paa den i § 11, Punkt 2, foreskrevne Maade og under Iagttagelse 
af de der fastsatte Frister - underrette den virkelige Bestem-
melsesstation. 
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B. Overtalligt II. og Fragtgods. 
(herunder fremskyndet Ilgods i international Forbindelse). 

§ 15. 
Konstatering. Fremlysning. 

1. Forefindes der overtalligt Gods, d. v. s. Gods, til hvilket 
Ledsagepapirerne mangler, uanset, om Kolloet bærer Mærker, 
Beklæbning eller endog Adresse, forholdes der saaledes: 

Findes der i et Tog Gods uden Ledsagepapirer, Togfø-
reren (Pakmesteren) straks beklæbe det med en Seddel »Over-
tallig« og udfærdige en Meldeseddel orn overtalligt Gods. Er 
Godset mærket eller beklæbet til en Station i Togets Retning, 
afleverer Pakmesteren Gods og Meldeseddel til denne Station, 
eventuelt til den paagældende Overgangsstation. Meldcsedlen 
bruges som Nød-Følgeseddel til den Station, hvor Godset udlæs-
ses; skal det videresendes med et Tilslutningstog og der ikke er 
Tid til at udfærdige den nedenfor foreskrevne Følgeseddel over 
eftersendt Gods, kan Meldesedlen undtagelsesvis ogsaa benyttes 
som Nød-Følgeseddel ved Videresendelsen. Den nedenfor under 
Punkt 2 omtalte Afgangsmelding til Bestemmelsesstationen skal 
ogsaa i dette 'l'ilfælde afsendes fra Omlæsningsstationen. 

Kan Togføreren (Pakmesteren) ikke udfinde Bestemmelses-
stationen eller ligger den ikke i Togets Retning, afleverer han 
Godset med Meldesedlen til den første til videre Behandling 
egnede Station, eventuelt til Togets eller Pakvognens Ende-
station. Den Station, der saaledes faar Godset i Hænde, for-
holder sig som nedenfor foreskrevet. 

Findes der paa en Station Gods uden Ledsagepapirer, -
ogsaa Gods, som er mærket eller beklæbet med Stationens eget 
Navn - eller indleveres der til en Station Gods, fundet paa 
Banelinien eller paa Stationsomraadet og som aabenbart har 
været indleveret til Jernbanebefordring,*) beklæbes det straks 
med Sedlen »Overtallig«; dette sker ogsaa, hvis Godset ved 
Overtagelsen fra et Tog mangler denne Beklæbning. 

Saafremt Papirerne paa Grund af Forsinkelse i deres Ekspedition und-
tagelsesvis ikke kan afsendes med samme Tog som Sendingen, skal der 
medgives Godset, henholdsvis Vognen, en Følgeseddel over eftersendt Gods 

*) Om Genstande, der maa antages glemt eller tabt af rejsende, se Ordre 
Serie K. 
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- i Mangel af Tid' en Meldeseddel om overtalligt Gods som Nød-Følge-
seddel - ; i Følgesedlen (Nød-Følgesedlen) anføres de fornødne Oplys-
ninger, bl. a. om Forsendelsesmaade, Modtagerens Navn og paahvilende 
Omkostninger. 

Ledsagepapirerne sendes snarest i Kuvert til Bestemmelsesstationen 
sammen med Afgangsmeldingen til Følgesedlen, hvori der gives de fornød-
ne Oplysninger, navnlig om, hvornaar Godset er afgaaet. 

Bestemme)- Kan Bestemmelsesstationen for det overtallige Gods med 
Sikkerhed udledes af Beklæbningen, Mærkningen eller af andre 

Afsendelse. Kendetegn, skal Godset uopholdeligt uden Fragtberegning sen-
des til denne Station, henholdsvis til den Grænsestation, som 
Godset ifØlge Beklæbningen skal passere, ledsaget af Følgesed-
del over eftersendt Gods. Overtallig-Sedlen fjernes inden Af-
sendelsen. 

I lokal Forbindelse kan overtalligt Gods sendes med frem-
skyndet Hastighed, særlig i Tilfælde, hvor større Skade ved 
Fordærvelse derved kan undgaas. Herom gøres der Bemærkning 
paa Følgesedlen. 

2. Godsets Afsendelse skal uopholdelig meldes til Bestemmel-
sesstationen ved Oversendelse af Afgangsmelding til Følgesed-
len. 

Dog skal der straks sendes telegrafisk eller telefonisk Af-
gangsmelding for 

Lig, 
levende Dyr, 
eksplosive Genstande, 
letfordærveligt Gods, 
Kostbarheder, 
Gods med Interessedeklaration, 
fremskyndet Ilgods, 
Prøvekufferter som Ilgods, 
Vognladningsgods og Vogne med Stykgods, 
tomme Privatvogne. 

Bestemme!- 3. Kan Bestemmelsesstationen ikke med Sikkerhed fastslaas 
sesstati .nen og Afsendelse straks iværksættes, skal det eller de overtallige 

tvivlsom 
eller ukendt. Kolli straks indføres i Meldebogen. Derefter skal Godset af 

Hensyn til nøjagtig Beskrivelse synes af den til Godsundersø-
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gelse særligt udpegede Tjenestemand personlig; denne fastslaar 
dets Kendemærker og indfører disse i Meldebogen med saa ud-
førlige Angivelser, at de kan danne Grundlag for Fremlysnin-
gen. 

I<,oreligger der overtalligt Gods, bestemt til en By med flere 
Banegaarde, uden at Bestemmelsesbanegaarden fremgaar af det 
overtallige Godsstykkes Beklæbning eller Mærkning og det er 
overtalligt paa en Station udenfor vedkom:niende By, skal God-
set straks sendes til den Banegaard i Bestemmelsesbyen, hvor 
det efter de foreliggende Omstændigheder maa antages at høre 
hjemme. Den Banegaard, der saaledes faar Godset i Hænde, 
skal, saafremt den ikke selv mangler det, forholde sig efter 
Reglerne i Punkt 4 nedenfor (Fremlysning til andre Bane-
gaarde i Byen). 

4. I alle andre Tilfa:!lde rettes der straks Forespørgsel om, 
hvor Godset hører hjemme, til: 

Afgangsstationen, hvis den kendes, (for udenlandske Af-
gansstationer gennem Grænsestationen), se § 19, even-
tuelt til: 

den Station, hvor Toget har optaget Vognen (for Vogn-
ladningsgods og Vogne med Stykgods), 

Udgangsstationen for den Pakvogn, hvori overtalligt 
Stykgods indgik, 

Togføreren (Pakmesteren) i det Tog, med hvilket Godset 
indgik, for saa vidt han ikke har afleveret Meldesed-
del med fylclestgørende Oplysninger,*) 

andre Banegaarde i samme By, - og iøvrigt til 
de Stationer, om hvilke det paa Grund af forhaandenvæ-

rende Mærker kan antages, at de kan give Oplysning 
om Bestemmelses- eller Oprindelsessted for det over-
tallige Gods. 

Forespørgslen sker: 
1) telegrafisk eller telefonisk for 

Lig, 
levende Dyr, 

*) Togføreren (Pakmesteren) afleverer Svaret til den første egnede Sta-
tion til Viderebesørgelse. 
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eksplosive Genstande, 
letfordærvelige Varer, 
Kostbarheder, 
Gods med Interessedeklaration, 
fremskyndet Ilgods, 
Prøvekufferter som Ilgods, 
Vognladningsgods og Vogne med Stykgods, 
tomme Privatvogne, 

2) skriftligt ved Fremlysningsblad for andet Gods. I særlig 
presserende Tilfælde kan der ogsaa for saadant Gods be-
nyttes telegrafisk eller telefonisk Forespørgsel. 

N aar der modtages telefonisk Svar paa en Forespørgsel, 
skal den spørgende Station forlange opgivet Navnet paa den 
Tjenestemand, der afgiver' Svaret og notere sig Navnet og Tids-
punktet, da Svaret modtages. 

Bliver en telefonisk Forespørgsel ikke besvaret paa fyldest-
gørende Maade, gentages den skriftligt paa Fremlysningsblad. 

De overtallige Genstande skal beskrives kort, men nøjagtigt, 
efter EmbaJlagens Art, Indhold, Vægt, 1\færker, ogsaa gamle, 
særlige Kendetegn o. s. v. 

Hverken 5. Ved overtalligt Gods, af hvis Beklæbning eller Mærkning 
Bestemme!- · l df" 1 ses- eller hverken Bestemmelses- eller Afgangsstationen rnn u llll es, 

skal det desuden forsøges ved Aabning af Kolloet at fastslaa, 
station . 
kendt. hvor det hører hJemme. 

Saafremt Indholdet ikke er kendt, skal Aabning foretages, 
fØr Rapport indsendes til Godsudligningen. Foreligger der sær-
lige Forhold, indhentes dog i Forvejen Forholdsordre hos Gods-
udligningen. Er Godset under Toldlukke, indhentes Toldvæsnets 
Tilladelse. 

Godset aabnes vidnefast. Der optages en Fortegnelse over 
Kolloets Indhold, hvorefter det lukkes omhyggeligt og forsynes 
med Stationens Segl eller plomberes. Vidnerne underskriver 
Fortegnelsen over Indholdet. 

Findes Afgangsstationen ved Aabningen, sendes en Afskrift 
af Fortegnelsen til denne Station, der derigennem forsøger at 
identificere Godset, eventuelt at finde Afsenderen. Originalfor-
tegnelsen vedlægges Rapporten til Godsudligningen. 
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Naar Gods, der er overtalligt paa en Station, sendes til en anden Til Eftersyn. 
Station til Eftersyn, skal det altid ske paa Følgeseddel over eftersendt 
Gods: Godset forsynes med Beklæbning til vedkommende Station; gamle og 
vildledende Mærker skal overstreges, men maa i!{ke fjernes eller overklæ-
bes. Den Station, der modtager det, skal underrette den afsendende Station 
om, hvorvidt Godset er hjemmehørende der eller ej. I bekræftende Fald 
skal den afsendende Station, for saa vidt Overtallig-Rapport er sendt Gods- . 
udligningen, indsende Berigtigelsesrapport og vedlægge Meddelelsen fra 
den modtagende Station. I benægtende Fald, altsaa naar Godset ikke er 
hjemmehørende paa den modtagende Station, skal uet paa Følgeseddel 
tilbagesendes til den afsendende Station. Denne maa til enhver 'l'id være 
vidende om, hvor Kolloet befinder sig, idet den er ansvarlig for dets 
'l'ilstedeværelse. 

6. De Stationer, der har modtaget Forespørgsel, skal straks 
foretage Undersøgelse for at fastslaa, om de selv mangler God-
set eller om de mulig kan give Oplysning om det. Særlig skal 
Afgangsstationen søge at fastslaa, hvor Godset hører hjemme, 
dels ved at undersøge, om det fra nogen anden Station er efter-
lyst dertil som manglende, dels ved paa Grundlag af opgivne 
Mærker at rette Henvendelse til Afsenderen. 

De adspurgte Stationer skal besvare telegrafiske, telefoniske 
eller skriftlige Forespørgsler paa samme Maade, selv om de 
ingen Oplysninger kan give. Ved telefonisk Svar skal vedkom-
mende Tjenestemand opgive sit Navn. 

Kan en Station give Opklaring paa, hvor det overtallige 
Gods hører hjemme, skal den saa vidt muligt meddele alle til 
Brug ved Udleveringen nødvendige Oplysninger. 

7. Saa snart den Station, hvor Godset ligger overtalligt, har 
faaet oplyst, hvor det hører hjemme, skal den med Hensyn til 
dets Afsendelse og Oversendelse af Afgangsmelding forholde sig 
som foreskrevet i Punkterne 1 og 2. 

. Godset forsynes med Mærke og Beklæbning til Bestemmelses-
stationen som foreskrevet. Mulige paa Godset anbragte vildle-
dende Mærker overstreges, men maa ikke fjernes; derimod fjer-
nes Overtallig-Sedlen. 

8. Naar Gods er overtalligt (d. v. s. uden tilhørende Papirer) 
paa Bestemmelsesstationen, skal det indføres i Meldebogen. 
Godset maa - selv om det bærer Navn og Adresse paa en Mod-
tager - ikke uden videre udleveres denne, men det maa under-
søges, .om <let er rigtigt ekspederet. 
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Er Afgangsstationen ukendt, skal der - om muligt ved 
Forespørgsel hos Modtageren - søges Oplysning om denne 
Station og om Afsenderens Navn og Adresse. 

Kan Afgangsstationen udfindes af Beklæbningen eller Mærk-
ningen eller er den bleven oplyst ved Undersøgelsen, skal Be-

-- naar det drejer sig om Sendinger i in-
ternational Forbindelse - forlange Ledsagepapirerne eller Af-
skrifter af disse (Fragtbrev, Fragtseddel, Frankaturnota, Efte1·-
kravsfØlgeseddel) hos Afsendelsesstationen. Denne skal sende 
Papirerne ad hurtigste Vej som Tjenestebrev gennnem de i 
Betragtning kommende Omekspeditionsstationer; Afskrifterne 
af Papirerne skal paa en tydelig og iØjnefaldende Maade heteg· 
nes som »Afskrifter«. 

For indenlandske Sendinger forlanges i hvert Fald Oplys-
ning om Ekspeditionsdata og om paahvilende Omkostninger; 
hertil kan benyttes »Fremlysningsblad«. 

Ved følgende 
Lig, 
levende Dyr, 
elrnplosive Genstande, 
letfordærvelige Varer, 
Kostbarheder, 
Gods med Interessedeklaration, 
fremsK:yndet Ilgods, 
Prøvekufferter som Ilgods, 
Vognladningsgods og Vogne med Stykgods, 
tomme Privatvogne 

skal der dog straks telegrafisk eller telefonisk forlanges de til 
Udleveringen nødvendige Oplysninger. 

Kan Udleveringen af Godset ikke udsættes til disse Oplys-
ninger er indgaaet eller til Ledsagepapirerne eller Afskrift af 
disse indgaar, bør der hos Modtageren opkræves et tilstrække-
ligt stort Depositum, der afregnes, naar Papirerne indgaar,_ i 
indenlandsk Forbindelse, naar de hos Afgangsstationen søgte 
Oplysninger 

Godset udleveres da paa NØdkupon (Kvitteringskupon Form. 
Nr. A 366), i hvilken Adressatens Kvittering saa vidt muligt 
bØr være egenhændig. 

Afskriften af det internationale Fragtbrev skal udleveres 
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Adressaten; indgaar Originalfragtbrevet senere, udleveres dette 
til Adressaten mod Tilbagelevering af Afskriften. 

Overtalligt Gods maa ikke udleveres til Afsenderen eller til 
Personer, der ikke er Parter i Fragtoverenskomsten, heller ikke 
paa Grundlag af Mærker paa Godset, der ab.giver Ejeren, som 
f. Eks. Staalflasker, Mælkespande og Privatpresenninger. Saa-
danne Genstande rapporteres altid til Godsudligningen med 
særlig Forklaring, eventuelt med Anmodning om Forholdsordre. 

§ 16. 
Overtallig•Rapport til Godsudligningen. 

Overtalligt Gods skal rapporteres til Godsudligningen ved 
Overtallig-Rapport saaledes: 

snarnst og senest 24 Timer efter Ankomsten for: 
alle Godsstykker, hvis Afgangs- eller Bestemmelsesstation 

ikke kan udledes af Beklæbning, Mærkning eller af andre 
Omstændigheder og heller ikke kan udfindesved at aabne 
dem, - endvidere for 

Lig, 
levende Dyr, 
eksplosive Genstande, 
letfordærvelige Varer, 
Kostbarheder, 
Gods med Interessedeklaration, 
fremskyndet Ilgods, 
Prøvekufferter som Ilgods. 

For alle andre Godsarter skal Rapport indsendes: 
senest den 4cle Dag efter Ankomsten for: 
Ilstykgods, 
Il- og Fragtgods i Vognladninger, 
tomme Privatvogne, 
senest den 7cle Dag efter Ankomsten 
Fragtstykgods. 

for: ; 

Rapporteringsfristen forlænges ikke ved Stationens egne 
Undersøgelser, der iøvrigt ikke bør indstilles, fordi Rapport er 
indsendt til Godsudligningen. 
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Anmærkning. 

Om Udfærdigelse af Overtallig-Rapport bemærkes: 
Godsudligningens Arbejde er for Il- og Fragtgodssendingers Vedkom-

mende (ligesom ogsaa for Ekspresgods) baseret paa Sammenligning af 
Rapporternes Indholdsangivelse. 

Det er derfor en Forudsætning for, at alle tilstedeværende Udlignings-
muligheder kan udnyttes fuldtud og hurtigt, at Indholdsangivelsen er 
nøjagtig og fuldstændig. Hvor derfor Indholdet af et overtalligt Kollo 
ikke kan ses, maa Kolloet aabnes og Indholdet fastslaas, før Rapport ind-
sendes til Godsudligningen. 

!øvrigt maa til yderligere Identificering eventuelt anføres Genstande-
nes Fremstillingsmateriale, Maal, Facon, særlige Kendetegn, ligesom samt-
lige de paa Emballage eller Gods tilstedeværende Firmamærker, andre 
Mærker, Numre og Figurer (eftertegnet), Adressesedler, ogsaa ældre, maa 
anføres med Oplysning om, paa hvilken Maade de er anbragt (trykt eller 
malet paa, brændt, hugget, stanset i Genstanden o. s. v.). Endelig maa 
Godset vejes og den nøjagtige Vægt anføres. 

En Oversigt over den Gruppeinddeling, hvormed der arbejdes i Gods-
udligningen, er angivet i § 12. 

§ 17. 
Realisation. Tilintetgørelse. 

Erstatningsudligning. 
1. Naar der findes Gods overtalligt, som ved længere Opbeva-
ring eller Viderebefordring er udsat for Fordærvelse og det 
ikke kan fastslaas, hvor det hører hjemme, skal det realiseres 
eller tilintetgøres ved Stationens Foranstaltning. 

Ved Iværl;;.<iættelse af Salget følges Reglerne i Ordre E, Side 
83-84, for saa vidt de kan finde Anvendelse paa overtalligt 
Gods. SalgsbelØbet optages straks paa Konto 6 c (særlig Rubrik 
i Bilaget). 

I saadanne Tilfælde skal der ligeledes indsendes Overtallig-
Rapport til Godsudligningen med de fornødne Oplysninger og 
Bekræftelse paa, at SalgsbelØbet er ført til Indtægt som anført; 
de indkomne '!'ilbud og eventuelle andre Akter om Salget ved-
lægges Rapporten. 

For ikke-letfordærveligt Gods afventes Ordre fra Godsud-
ligningen. 

Erstatnings- 2. Det er forbudt Stationerne at tilbyde andet Gods som 
udligning. statning for manglende (Erstatningsudligning). 

Er-

Eventuelt gøres Indstilling herom til Godsudligningen. 
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§ 18. 
Berigtigelsesrapport. 

1 Saafremt en Overtallig-Rapport berigtiges endeligt, skal Til Gods-
. · udligningen. ·der straks sendes Godsudligningen en Berigtigelsesrapport. 

2. Saafremt overtalligt Gods, der allerede er rapporteret til 
Godsudligningen, bliver solgt eller tilintetgjort, skal der lige-
ledes sendes Godsudligningen en Berigtigelsesrapport; de ind-
komne Købstilbud og eventuelle andre Akter om Salget ved-
lægges Berigtigelsesrapporten. 

3 Der Slrnl sendes Afgangsstationen en Gennemskrift af Be- Til 
. · stationen. rigtigelsesrapporten, naar Uregelmæssigheden er meddelt denne 
.Station og er bleven endeligt berigtiget uden dens Medvirken. 
·Til udenlandske Stationer sendes Berigtigelsesrapporten gen-
nem vedkommende Grænsestation. 

§ 19. 
Særlig Fremgangsmaade for Sendinger til og 

fra Udlandet. 
Er der paa en Station Gods overtalligt, hvis Bestemmelses-

station er ukendt, men som tilsyneladende stammer fra Udlan-
·det eller er bestemt til Udlandet, skal der - bortset fra yder-
ligere Fremlysning af Godset som foreskrevet i § 15, Punkt 4, 
- paa den dersteds angivne Maade sendes Meddelelse om det 
.overtallige Gods til de i Betragtning kommende danske Grænse-
toldstationer; disse underretter igen Grænsetoldstationerne i 
.det andet Toldomraade. 

Paa samme Maade skal der forholdes 
a) naar Gods, hvis Bestemmelsesstation kendes, er overtal-

ligt paa en Grænsetoldstation og ikke straks kan videre-
sendes til Bestemmelsesstationen; i dette Tilfælde skal 
Grænsetoldstationen desuden underrette Bestemmelses-
stationen; 

b) naar der paa Bestenimelsesstationen findes Gods over-
talligt, som tilsyneladende stammer fra Udlandet. 
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§ 20. 
Eftersyn af Varehuse, Læssespor og Stationspladser 

(Emballagepladser). 
For at fastslaa overtalligt Gods skal der 
daglig for Ilgods o. lign. og 
2 Gange ugentlig for Fragtgods 

foretages Eftersyn af samtlige Varehuse, Emballagepladser 
0. S. V. 

Om Kontrollen med Vognladningsgods og Vogne med Styk-
gods henvises til Bestemmelserne i Ordre E, Side 73-II. 

Konstateres det herved, at der mangler Gods, skal der for-
holdes efter Bestemmelserne i Afsnit II, A. 

Eftersynet foretages af Stationsforstanderen, Godsekspedi-
tøren eller den Tjenestemand, hvem det er overdraget at . tage 
sig af Godsuregelmæssigheder. Et Notat om, at Eftersynet har 
fundet Sted, indføres i Meldebogen. 
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Afsnit III. 
Beskadigelse og delvist Tab (Formindskelse). 

§ 21. 
Hvad der forstaas ved Beskadigelse (Formindskelse). 

Ved Beskadigelse af Gods forstaas enhver ydre og indre For-
andring, som har eller kan have hidført en Værdiforringelse, 
f. Eks. Brækage, Fordærvelse o. s. v. 

Ved delvist Tab (Formindskelse) forstaas et Kollos eller en 
Vognladnings Forringelse i Mængde uden Forandring i Be-
skaffenhed, altsaa Forringelse i Vægt, Maal, Stykketal. Mang-
len af et Kollo ved en af flere Kolli bestaaende Sending skal dog 
i nærværende Bestemmelser ikke anses som delvist Tab (i dette 
Tilfælde skal der forholdes efter §§ 1-4 eller efter §§ 11-14), 
hvorimod Manglen af en Del af en Vognladning eller af enkelte 
Genstande af flere til eet Kollo sammenpakkede Genstande an-
ses som delvist Tab. 

Som delvist Tab skal ogsaa behandles Vægtforskelle, som 
konstateres ved Eftervejning af Sendinger overfor Angivelserne 
i Ledsagepapirerne, uden at en ydre Forandring kan iagttages. 

§ 22. 
Konstatering før Udleveringen. 

1. Opdager en Station en Beskadigelse eller et delvist Tab 
(Formindskelse) af Gods eller haves der Formodning om eller 
hævder den raadighedsberettigede, at en saadan Uregelmæssig-

- hed er til Stede, skal de faktiske Omstændigheder skriftligt 
fastslaas under Benyttelse af Protokol. 

Opdages en saadan Uregelmæssighed under Befordringen i 
et Tog, udfærdiger Pakmesteren Meldeseddel om beskadiget 
Gods, hvorefter han afleverer Gods og Meldeseddel til den første 
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Beskadigelse og delvist Tab af Gods § 22. 

til Optagelse af Protokol egnede Mellemstation eller til Be-
stemmelsesstationen, der da udfærdiger Protokol. 

Paa en Kan den Mellemstation, som opdager Uregelmæssigheden 
Mellem- eller som underrettes om den, paa Grund af manglende Tid ikke station. Pro-

tokol, even- optage Protokol, skal den gøre Bemærkning herom paa en Mel· 
tuelt Melde- deseddel om beskadiget Gods. I saa Fald skal den næste til Op-seddel. 

tagelse af Protokol egnede Mellemstation, eventuelt Bestem· 
melsesstationen (Grænsestationen), optage Protokollen. 

Fastslaas en Beskadigelse ved Overlevering fra en anden in-
denlandsk Befordringsstyrelse uden at der medfølger Melde-
seddel skal en saadan udfærdiges og Anerkendelse af den af-

' leverende Befordringsstyrelses Personale straks erhverves paa 
Meldesedlen. 

Konstateres det, at Gods, der indeholder giftige eller andre 
for Fødevarer eller Nydelsesmidler skadelige Stoffer, er beska-
diget, eller at Indholdet er bleven spredt, skal alle i Vogn 
eller Pakhus værende Fødevarer eller Nydelsesmidler under-
kastes en indgaaende Undersøgelse med Henblik paa Beskadi-
O'else eller Forurening. Saafremt der ved Konstatering under-

er opstaaet Mistanke om,. at saadanne Sendinger er forure-
net eller beskadiget af Gift, skal der i en Meldeseddel om 
beskadiget Gods, der skal medgives Ledsagepapirerne, anbrin-
ges følgende Bemærkning: »Sendingen har været sammenlæsset 
med en beskadiget Giftsending. Undersøg, om Indholdet er ble-
vet beskadiget eller forurenet!« Bestemmelsesstationen skal 
lagre disse Sendinger for sig selv og om fornødent holde dem 
under Lukke. Er det den ikke muligt med Sikkerhed at fast-
slaa, om og i hvilket Omfang Godset er forurenet eller beskadi-
O'et skal den fiikalde en sagkyndig. 
b ' 

2. Om muligt skal den raadighedsberettigede tilkaldes til at 
()Vervære Optagelsen af Protokollen. 

Han bØr, navnlig naar der foreligger Forhold i Jernbanens 
Favør opfordres til at medunderskrive den, for at forebygge 

senere Indsigelser mod dens Indhold. Endvidere bør, 
foruden den 'rjenestemand, der optager Protokollen, ogsaa den, 
der har opdaget Beskadigelsen, være til Stede og medunder-
skrive Protokollen. I særlige Tilfælde kan der tilkaldes andre 
Personer som Vidner. 
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3. I det for den raadighedsberettigede bestemte Ledsagepapir 
bØr der ikke gøres Notat om, at der er optaget Protokol, heller 
ikke om Art og Omfang af Beskadigelsen eller det delvise Tab 
eller om Deskadigelse af Lukkeindretninger, det være sig pri-
Yate, Jernbanens eller 'roldvæsnets. 

Om videre Udfyldning og Behandling af Protokollen paa 
Bestemmelsesstationen, se § 24, Punkt 4. 

4. Om yderligere Fremgangsmaade i Tilfælde af Brandskade, se Ordre C 
Nr. 37. 

§ 23. 

Udfærdigelse og Behandling af Protokollen. 
1. Protokollen, der tjener som Grundlag for Bedømmelsen af 
SpØrgsmaalet om, eventuelt i hvilket Omfang, Jernbanen er an-
svarlig for Skaden, maa kun udfærdiges af den specielt dertil 
udpegede 'l'jenestemand og kun paa Grundlag af personligt Syn 
over Godset; den maa kun indeholde Kendsgerninger og ikke 
1!,ormodninger og maa skildre Sagforholdet udførligt og saa 
sandfærdigt, at Angivelserne kan beediges for Retten.*) 

Alle for Bedømmelsen af Ansvarsspørgsmaalet vigtige Om-
stændigheder maa . anføres, navnlig saadanne, hvoraf Skadeaar-
sagen med Sikkerhed kan udledes, f. Eks. utvivlsomme Tegn 
paa voldsomt Rangerstød (Beskadigelse af selve Vognen, Om-
kuldkastning af det deri værende Gods, betydelig Forskydning 
af Læsset, etc.) eller 'l'egn paa voldsom ydre Paavirkning di-
rekte paa selve Godset. Angivelser af Skadeaarsag som »Ranger-
stød«, »uforsvarlig Behandling« o. lign. maa altsaa ikke anføres 
i Protokollen, medmindre al Tvivl maa anses for udelukket. 
Haves der blot Formodning om, at Omstændigheder som de 
anførte er Aarsag til Skaden, kan der vedlægges Protokollen 
en særlig Indberetning med en nærmere Begrundelse af For-
modningen. Et saadant Skøn over Skadeaarsagen bør kun ud-
tales af den eller de, der personlig har taget Syn over Skaden, 
medens andre og navnlig andre Stationer bØr afholde sig fra i 
Erklæringer til Sagen at drage Slutninger paa d-rund!ag af de 
i Protokollen beskrevne Kendsgerninger. 

Ved Sendinger i laasede eller plomberede Vogne skal Lukke-

*) jfr. iøvrigt Ordre Serie A, Side 99. 
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indretningerne nøje undersøges. De aftagne Lukkeindretninger 
skal foreløbig vedlægges det Eksemplar af Protokollen, der i in-
ternational Færdsel forbliver ved den Station, der fastslaar 
Uregelmæssigheden; udfærdiges kun eet Eksemplar, sendes de 
til Ilestemmelsessta tionen. 

2. Specielt skal følgende Forhold konstateres og saa udførligt 
som muligt beskrives i Protokollen, eventuelt illustreres ved en 
Skitse: 

a) i Almindelighed, 
hvorledes Godset er læsset i Vognen og dets Plads i Forhold 
til de omgivende Kolli; Sikring af Godset (om befæstet 
med Staaltraad eller Reb, dettes Tykkelse - eventuelt ved-
lægges Prøve -, om fastgjort med Kiler eller Klodser, dis-
ses Størrelse og Antal, om forsvarligt fastgjort i Vognbun-
den o. s. v.), Afstivning ved andet Gods, for saa vidt saadant 
var til Stede; (Udtryk som »Læssemaaden god«, »alminde-
lig«, »upaaklagelig« o. lign. indeholder ikke en Beskrivelse 
og er følgelig ikke fyldestgørende); 
Godsets naturlige Beskaffenhed, Lækage, Udsvedning, Klir-
ren o. s. v. 
Emballagens Art og mulige Mangler ved denne; 
Mangler ved Vognen Sider, Tag, Døre, Luger), ved 
Presenningerne o. s. v.; 
b) ved Beskadigelse af Kurveflasker og andre Glasvarer: 
den ydre Emballages, Haandtagenes og l\:Iellempalmingens 
samt eventuelt den indre Paknings Tykkelse, Art og Beskaf-
fenhed; 
Lukkeindretningens Art og Tilstand; 
Brudstedet og Bruddets Art samt Glassets Tykkelse paa 
Brudstedet; 
c) ved Brua paa Jernstøbegods: 
om Brudfladerne synes friske eller gamle (f. Eks. rustne, · 
affarvede) ; 
Genstandens Tykkelse paa Brudstedet; 
eventuelle Støbefejl (f. Eks. Luftblærer, Slaggedele, o. s. v.) ; 
d) ved Brækage paa Æg: 
de enkelte Kassers Læssemaade, om paa langs, paa tværs, 
paa Højkant o. s. v. (Mellemrum, Afstivning af de enkelte 
Stabler) ; 
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Art og Omfang af den som Mellemlag anvendte Udpolstring; 
Kassernes Art og Beskaffenhed (Bræddernes, henholdsvis 
Tværbræddernes Længde, Bredde og Tykkelse, om Brædder 
har forskudt sig, er revnet, trykket ind, om Kasserne er vaa-
de af Regn eller Sne) ; 
Beskaffenhed, Mængde og muligt Tryk af den indre Em-
ballage; 
hvordan Æggene ligger i Kassen (paa langs eller tværs i 
Forhold til Vognens Langside); 
om Brækagen findes paa et enkelt Sted eller er jævnt for-
delt i Kassen; 
den udløbne Ægmasses Tilstand (frisk eller allerede indtør· 
ret) ; 
Antallet af udløbne, beskadigede og tilsmudsede Æg; 
Vejrlig og Temperatur ved Vognens Ankomst; 
e) ved Beskadigelse sorn F'Ølge af F'ugtigherl: 
om Godset eller Ladningen kun er fugtig udvendig eller helt 
gennemvædet, eller om Fugtigheden kun er til Stede i det 
indre af Ladningen eller 
om Sporene af Fugtighed endnu er friske eller allerede er 
indtørrede; 
om der forefindes Skimmel ; 
ved Korn: om dette er spiret; 
eventuel Lugt af Fugtighed; 
om der findes Spor af Fugtighed i Vognen; 
Vogntagets eller Presenningernes Tilstand, om eventuelle 
Skader eller Mangler ved Vognkassen eller Presenningerne 
har muliggjort Indtrængen af Regn eller Sne og om disse 
Mangler maatte være iØjnefaklende selv ved et flygtigt Ef-
tersyn; 
ved HØ-, Halm- og andre med Presenning forsynede Sendin-
ger : om Presenningerne helt dækker Læsset, om de er lagt 
rigtigt paa, om Læsset foroven udviser Forsænkninger, i 
hvilke der har kunnet samle sig Vand; 
(om teknisk Undersøgelse af Vogn eller Presenning, naar 
Gods, der har været befordret i lukket Vogn eller i aaben 
Vogn med Presenning, findes beskadiget ved indtrængt 
Regnvand eller Sne, se de til enhver Tid gældende Regler i 
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Serie J om særligt Eftersyn i Tilfælde af Godsbeskadigelse 
paa Grund af Utæthed*)); 
f) ved Mangler i Vægten: 
om Læsset synes urørt (HØ-, Halm- og Kulsendinger), 
om der kan ses Indbugtninger, Forsænkninger o. lign. 
Læsset (Kulsendinger) ; 
Vogndørenes Tilstand; 
om der er Huller i Vognbunden; 
om Vognen har været læsset op over Sidevæggene, saa at 
Indholdet har kunnet falde af under Kf.lrslen (Kul, Koks) 
o. s. v., om en eventuel Kalkoversprøjtning endnu dækker 
Læssets hele Overflade ; 
ved Sendinger i lukkede Vogne: om Vognen er fuldstændig 
fyldt; 
ved Fade, Sække, Kasser o. s. v.: om disse er udvortes uskadt 
og om de udviser et 'romrum, der svarer til Manglen i Vægt; 
g) i:cd skaclclicltc, syge eller clØcle Dyr: 
om Vognbunden er bestrøet og med hvad; 
om Dyrene er bundet og hvorledes; 
om de har tilstrækkelig Plads; 
ved lukkede Vogne: om der var sørget for tilstrækkelig Luft-
tilførsel og hvorledes. 

Findes et Dyr dødt i Vognen, bØr det ved 'rilkaMelse af 
Dyrlæge søges godtgjort, hvad der har været Aarsag til 
Døden. 

3. Protokollen udfærdiges i. indenlandsk Færdsel i eet Eksem-
plar, der vedhæftes Ledsagepapirerne; i international Færdsel 
(eventuelt ved Gennemskrift) i to Eksemplarer, hvoraf det ene 
bliver paa den Station, der har optaget den, medens det andet 
ved Videresendelse holdbart vedhæftes Ledsagepapirerne. 

Protokoller om beskadigede Sendinger, for hvilke der er teg-
net Forsikring i »Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings 
A/S« skal øverst paa Forsiden paa iøjnefaldende l\faade paa-

' E tegnes: »Forsn{ret i Europæiske for ...... Kr.« (jfr. Ordre ', 
Side 289). 

*) for Tiden Ordre J 255, Side 512-13. 

52 

Beskadigelse og clelvist Tab af Gods § 24. 

§ 24. 
Yderligere Fremgangsmaade. 

Forhold overfor Forsenderne. 
1. Den Togtjenestemand, der opdager Skaden eller den Sta- Afværgelse 

af yderligere tion, der opdager eller har faaet Underretning om Skaden, skal Skade. 
foretage alt fornødent for at forhindre, at denne forøges eller 
at andre Genstande eller Personer og Materiel beskadiges (f. 
Eks. ved udflydende V æd sker). 

De herved opstaaede rede Udlæg (f. Eks. Omkostninger ved 
Godsets Bevarelse, Reparation af Emballagen etc.) belastes Sen-
dingen. Nægter Modtageren at betale disse Udlæg, indhentes 
Forholdsordre hos Distriktet. lijr Udlægene imidlertid utvivl-
somt og udelukkende opstaaet ved Jernbanens Skyld, skal de 
dog ikke belastes Sendingen. Om Dækning for Beløbet jndhen-
tes i saa Fald Forholdsordre hos Distrjktet. 

2. Er Beskadigelsen saa betydelig, at en Viderebefordring sy-
nes formaalsløs, skal Godset og Ledsagepapirerne holdes tHbage 
paa den Station, som konstaterer Skaden. Herom skal Afsen-
deren - i presserende 'l'ilfælde og ved Sendinger af hØj Vmrdi 
telegrafisk eller telefonisk - underrettes gennem Afsendelses-
stationen og i fornødent Fald anmodes om Forholdsordre. I 
dette Tilfælde opkræves der· ikke Gebyr for Dispositionsbegæ-
ringen. En Afskrift af Protokollen sendes Afgangsstationen til 
Underretning af Afsenderen. 

I alle øvrige Tilfælde skal Godset sendes videre til Bestem-
melsesstationen. 

Rejsegods skal dog i alle Tilfælde sendes videre til Bestem-
melsesstatjonen. 

3. Konstateres der undervejs en Forøgelse af Skaden, skal Pro-
tokollen suppleres overensstemmende dermed. 

4. Bestemmelsesstationen skal sørge for, at Godset snarest 
muligt udleveres til Modtageren. 

For at afværge, at Modtagelse nægtes, bør den paagældende 
Adressat - idet han oplyses om de for Jernbanens Ansvar j 
Betragtning kommende Bestemmelser - tilskyndes til at mod-
tage Godset med Forbehold af hans Erstatningskrav. 

Paa Forlangende skal Forbeholdet af Erstatningskravet 
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skriftligt anerkendes af den dertil specielt udpegede Tjeneste-
mand; herved maa dog hverken angives Skadens Aarsag eller 
gives Tilsagn om Erstatning. 

I særlige Tilfælde indhentes straks Forholdsordre hos Di-
striktet. 

Saa snart Skadens Størrelse er konstateret og talmæssigt 
fastsat, kan Adressaten efter Godsets Indløsning frit disponere 
over dette uden at afvente Afslutningen paa Undersøgelserne 
og den videre Behandling af en eventuel Erstatningssag. 

For den mulige Forøgelse af Skaden, der maatte opstaa ved 
en længere Lagring hos Jernbanen, fordi Godset ikke hjemtages, 
har Jernbanen i hvert Fald intet Ansvar. 

Hvis Adressaten vægrer sig ved at indløse Godset, skal en 
Afskrift af Protokollen til Underretning for Afsenderen ved-
lægges Dispositionsbegæringen. I dette Tilfælde opkræves der 
ikke Gebyr for Dispositionsbegæringen. 

5. l<,Ør Sendingens Udlevering skal Bestemmelsesstationen fra-
tage den Meldeseddel og den Protokol, der eventuelt er indgaaet 
med Ledsagepapirerne og supplere denne eller den eventuelt 
af Stationen selv udfærdigede Protokol. 

Til den endelige Konstatering af Beskadigelsens Art og Om-
fang (Protokollens Afsnit III), - for saa vidt disse Fakta ikke 
er fyldestgørende beskrevet i dens Afsnit I og II eller for saa 
vidt den der beskrevne Beskadigelse siden er forøget - kan 
der, hvis det findes paakrævet, tilkaldes uvildige Mænd som 
Vidner (ikke Tjenestemænd, der har haft med Godsets Behand-
ling at gøre). Iøvrigt paahviler det altid Bestemmelsesstationen 
at foranledige Skadens talmæssige Størrelse (Godsets Værdi-
forringelse) fastsat. I Jernbanens Interesse bØr Skadeansættel-
sen som Regel ske, medens Godset endnu er i Jernbanens Vare-
tægt. 

Bestaar det beskadigede eller vægtformindskede Gods af 
saadant, for hvilket Betaling erlægges efter Vægt, skal nøjagtig 
Vejning af den beskadigede - eller eventuelt af den ubeskadi-
gede (i Behold værende) - Del af Sendingen foretages og Ska-
debeløbet udfindes da paa Grundlag af Faktura eller andet ob-
jektivt Bevis for Varens Enhedspris. Iøvrigt bØr Stationen -
i hvert Fald naar det drejer sig om mindre Skader - søge at 
faa Beløbet fastlagt ved direkte Forhandling og Overenskomst 
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med den raadighedsberettigede, eventuelt efter forud selv at 
have indhentet Oplysning (f. Eks. om Omkostningerne ved Re-
paration) hos en Fagmand, alt efter Sagens Natur; i det hele 
taget bør Initiativet ligge hos Jernbanen og ikke overlades For-
senderne. Ved Forhandlingerne bør Stationen paa bedste Maade 
varetage Jernbanens Interesser, men paa den anden Side ogsaa 
tage skyldigt Hensyn til Forsendernes. 

Hvis 1) Stationen ikke mener sig i Stand til paa egen Haand 
at fastslaa Godsets Tilstand eller skønne over Skadens Omfaug 
og talmæssige Størrelse, navnlig naar Bedømmelsen kræver spe-
ciel Fagkundskab eller naar Skaden drejer sig om betydelige 
Beløb eller hvis 2) der fremsættes aabenbart overdrevne Erstat-
ningskrav eller endelig hvis 3) den raadighedsberettigede for-
langer det, skal der tilkaldes een eller flere særlig sagkyndige. 
Disse bør opfordres til at udfærdige en skriftlig Beretning om 
Godsets Tilstand, eventuelt om Aarsagen til og Tidspunktet for 
Skadens Indtræden og endelig om deres Skøn over Skadens tal-
mæssige Størrelse. 

Ønsker den raadighedsberettigede selv at vælge sin Syns- og 
Skønsmand, vælger Jernbanen for sit Vedkommende den anden 

' men som Regel bør Stationen søge at enes med den raadigheds-
berettigede om i Fællesskab at udpege een uvildig Mand. 

EventueJ Regning paa Gebyr fra Syns- og Skønsmænd ud-
redes - uanset, om Jernbanen er erstatningspligtig for Skaden 
eller ej - af Jernbanen, saafremt denne har foranlediget Skøns-
forretningens Afholdelse. Stationerne bør dog sørge for, at Om-
kostningerne til Syn og Skøn staar i rimeligt Forhold til Slm-
dens Størrelse; saa vidt muligt træffes der paa Forhaand Af-
tale med Syns- og Skønsmændene om Gebyrets Størrelse. Even-
tuelt indhentes Forholdsordre hos Distriktet eller i Generaldi-
rektoratet (Reklamationskontoret). 

Godkender Stationen Regningen, kan den udbetales straks 
og Beløbet optages i Erstatningsregnskabet under Forklaring i 
i Protokollep. gøres Bemærkning om, hvorvidt Gebyret er udbe-
talt og om dets Størrelse. Anses Regningen for overdreven, ved-
lægges den Protokollen med fornødne Oplysninger, bl. a. om, 
hvor lang Tid der er medgaaet til Forretningen. 

Om muligt skal den raadighedsberettigede tilkaldes til at 
overvære Konstatering af Skaden og Optagelsen af Protokollen 
samt den eventuelle sagkyndige Syns- og Skønsforretning. Han 
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bør, navnlig naar der foreligger Forhold i Jernbanens Favør, 
opfordres til at medunderskrive Protokollen for at forebygge 
eventuelle senere Indsigelser mod dens Indhold. Paa Jernbanens 
Vegne bØr den til Optagelse af Protokol særligt udpegede 'rje-
nestemand være til Stede ved Skønsforretningen og paa aktiv 
Maade varetage Banernes Interesser. 

·saafremt den raadighedsberettigede ikke anerkender, hvad 
der er fastslaaet ved ProtokoJlen (herunder ved den udenretlige 
Syns- og Skønsforretning) lrnn han forlange, at Godsets Til-
stand og Vægt samt Aarsagen til Skaden og dennes talmæssige 
Størrelse fastslaas ad Rettens Vej. 

Foreligger der :\Iistanke om Tyveri, forholdes der efter For-
skrifterne i § 27. 

Den videre 6. Naar Protokollen er gjort færdig, indføres den paa l1Iod-
tagelsesstationen i Joiirnalen, hvorefter denne Station foretager 

kollen. fØlgende: 
Undersøge!- d f p · tb se paa andre a) Protokoller over Banepakker, afsen t ra en riva ane-

Stationer. eller privat Dampskibsstation sendes straks uden nærmere Un-
dersøgelse af Sagen til vedkommende Afgangsstation til videre 
I<'oranstaltning. 

b) Ved Protokoller over alle anclre Senclinger foretager Be-
stemmelsesstationen - saafremt Omstændighederne ved Slrn-
dens Opstaaen ikke paa Forhaand er klarlagt - straks (uden at 
afvente en eventuel Fordring) den videre fornødne Undersøgelse, 
navnlig Forespørgsel til Afgangsstationen, for saa vidt denne 
er en indenlandsk Station; Afgangsstationen oplyser de nær-
mere Forhold ved Sendingens Indlevering, henholdsvis Indlæs-
ning og Afsendelse. Saafremt det anses for paakrævet af Hensyn 
til Klarlæggelse af SpØrgsmaaiet om Jernbanens Erstatnings-
pligt overfor Forsenderen, rettes der ogsaa Forespørgsel til 
Omlæsnings- og andre Stationer, eventuelt til Togpersonalet. 
'ril denne Korrespondance anvendes Protokollens 4de Side, even-
tuelt et tilklæbet Ark. 

N aar Sagen er tilstrækkelig oplyst, sendes Protokollen di-
rekte til Generaldirektoratet (Reklamationskontoret), medmin-
dre dens Afgørelse ligger indenfor Stationens Bemyndigelses-
omraade, jfr. § 30. 

Angaar Protokollen en Sending fra Udlandet, indsendes 
- efter at eventuelt Grænsestationen og indenlandske Mel-
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lemstationer er spurgt - straks til Generaldirektoratet dl vi-
dere Foranstaltning, medmindre dens Afgørelse ligger inden-
for Stationens Bemyndigelsesomraade, jfr. § 30. 

Som Bilag til Protokollen medfølger Meldeseddel og andre 
Sagen vedrørende Aktstykker. 

Angaar Protokollen en Sending, der er forsikret i »Europæi-
ske Vare- og Rejsegodsforsikrings A/ S«, sendes den i alle 'l'ilfæl-
de til Generaldirektoratet; samtidig med dens Indsendelse sen-
des en Afskrift i Tjenestebrev til det nævnte Selskab under 
Adressen Raarlhuspladsen 45, København, (jfr. iøvrigt Ordre E, 
Side 289). 

§ 25. 
Konstatering efter Udleveringen. 
Protokol over Hjemmebesigtigelse. 

1. Forlanger den raadighedsberettige<le senest inden 7 Dage 
efter Modtagelsen, for Rejsegods i international Forbindelse 

, dog senest 3 Dage efter l\fodtagelsen, Konstatering af en Beska-
digelse eller et delvist 'l'ab (Formindskelse), skal Anmodningen 
efterkommes snarest muligt. Den paagældende maa straks m)res 
opmærksom paa, at Godset maa forblive i den Stand, hvori det 
befandt sig, cla Skaden blev opdaget (f. Eks. ikke yderligere ud-
pakkes, Udlæsning af Jernbanevogn standses o. s. v.). 

2. Konstateringen skal optages skriftligt under Anvendelse af 
3die Side i Protokollen. 

For Konstateringen gælder Bestemmelserne 1 § 22, Punkt 3, 
§ 23 og § 24, Punkt 5. 

Specielt skal det fastslaas: 
a) hvornaar l\fodtageren har faaet Godset udleveret og hvor-

naar Skaden blev opdaget; 
b) om der vetl Modtagelsen af Godset blev taget Forbehold 

om Erstatningskrav eller ikke; 
c) om Skaden var udvortes synlig eller først kunde bemær-

kes efter Godsets Udpakning; 
d) hvornaar Anmodning om Optagelse af Protokol blev 

fremsat; 
e) hvor Godset befandt sig, da Protokollen blev optaget; 
f) om Godset ved 'l'jenestemandens Ankomst allerede var 

eller ikke; 

n7 



Beskadigelse og delvist Tab af Gods §§ 25 og 26. 

g) Godsets nuværende Tilstand, Tidspunktet for Skadens 
Indtræden samt dennes Art og Størrelse. 

Der skal særlig lægges Mærke til mulige Mangler ved den 
ydre og den indre Indpakning. Ligesaa skal alle Omstændighe-
der fremhæves, der beviser eller lader formode, at Godset alle-
rede ffjr Indleveringen har været beskadiget eller at Beskadigel-
sen først er sket efter Udleveringen fra Jernbanen. 

Godset maa under ingen Omstændigheder tages tilbage. 

3. Om den videre Behandling af Protokollen se § 24, Punkt 6. 

§ 26. 
Afskrifter af Protokollen. 

Indblik i Undersøgelsesakterne. 
Den raadighedsberettigede skal paa Forlangende gratis have 

leveret en Afskrift af Protokollen. 
Anmodningen herom forelægges Generaldirektoratet (Rekla-

mationskontoret), med mindre Stationen selv er bemyndiget 
til at afgøre Erstatningskravet, jfr. § 30. 

I Afskriften medtages kun de Afsnit, der omhandler Konsta-
tering af Fakta (lste og 2den Side), hvorimod 'l'il-
fØ;ielser paa Side 4 samt eventuelle særlige Indberetninger ude-
lades. 

Eventuelle Anmodninger om Indblik i Undersøgelsesakterne 
forelægges altid Generaldirektoratet (Reklamationskontoret). 
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Afsnit IV. 
Fremgangsmaade ved Tyveri. 

§ 27. 

Fremgangsmaade ved Tyveri. 
N aar der mangler hele Kolli og det efter Godsets Art og 

Værdi eller efter andre Kendetegn maa antages, at der fore-
ligger Tyveri, hvad enten det drejer sig om et helt Kollo af en 
Sending eller Dele af et Kollo, skal der - foruden, at Jernbanen 
:Selv foretager Undersøgelser i Sagen - ske Anmelclelse til Po-
litiet, eventuelt Statspolitiet, med Anmodning om, at der maa 
blive foretaget en Undersøgelse. Foreligger der begrundet For-
modning om, at Tyveriet er begaaet paa en bestemt Station, un-
derretter denne Station det stedlige Politi, i andre Tilfælde 
foretages Anmeldelsen til Politiet i den Politikreds, hvor Be-
stemrnelsessta tionen ligger. 

Der vedlægges Anmeldelsen en Afskrift af den paagældende 
Rapport eller Protokol, eventuelt ogsaa Afskrift af andre af 
Sagens Akter, der kan være af Betydning for Politiet. 

Bemærkning om foretagen Politianmeldelse gøres i Rappor-
ten, henholdsvis Protokollen. 

Naar der fra Politiet modtages Meddelelse om Resultatet af 
dets Undersøgelse (eventuelt ved Politirapporten eller en Af-
:skrift af denne), indsendes denne i Forbindelse med den paa-
:gældende Rapport· (til Godsudligningen), henholdsvis den paa-
gældende Protokol (til Generaldirektoratet). 

Ekspeditionsstedets Chef skal stadig holde sig underrettet 
.om eventuelt i hvilke Stationsforbindelser, værdifuldt Gods og ' :Særlig Fødevarer og Nydelsesmidler forsvinder, navnlig naar 
Ledsagepapirerne samtidig mangler. 

Drejer det sig om bestemte Godsarter eller om bestemte 
Strækninger, gøres Indberetning til Distriktet. 
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Afsnit V. 
Journaler. 

§ 28. 
Journaler over manglende, overtalligt og 

beskadiget Gods. 
Der føres af alle Stationer 
1) en Meldebog over manglende og overtalligt Gods. 
Mcinglencle Gods indføres af Bestemmelsesstationen (for 

Gods til Udlandet af Grænsestationen), 
overtcilligt Gods af den Station, paa hvilken Godset findes 

eller til hvilken det afleveres, medmindre denne Station merl 
Sikkerhed kan udfinde Bestemmelsesstationen og straks afsen-
der Godset dertil med Følgeseddel. 

Alle Indførsler i Meldebogen sker straks efter, at Manglen, 
henholdsvis det overtallige Gods, er konstateret. Den tjener som 
Grundlag for vedkommende Stations Efterlysninger og Frem-
lysninger. 

Ved Indførslerne gives der Løbenumre, særskilt for manglen-
de og for overtalligt Gods; der begyndes med Nr. 1 hvert Aars 
1' Januar. Løbenumret anføres _i Efterlysnings- og Fremlys-
ningsblade, Rapporter, Følgesedler etc. 

I Meldebogen gøres ogsaa Notat om foretaget Varehusefter-
syn, jfr. §§ 10 og 20. 

Endvidere føres: 
2) en Journcil over de til Godsudligningen indsendte Rap-

porter over manglende og overtalligt Gods samt over udfærdi-
gede Protokoller over beskadiget Gods. 

Rapporter over manglende og overtalligt Gods indføres ar' 
den Station, hvem det paahviler at fremsende Rapporten. 

Protokoller indføres af den Station, hvem det paahviler at 
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indsende Protokollen eller som selv skal afgøre det deri om-
handlede Ersta tningsspørgsmaal. 

Ved Indførslerne gives der Løbenumre, idet der begyndes 
med Nr. 1 hvert Aars 1' Januar. Løbenumret overføres paa Rap-
porten, henholdsvis Protokollen. 
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Afsnit VI. 
Behandling af Erstatningskrav. 

§ 2fl. 
Behandling af Erstatningskrav for bortkommet og 

beskadiget (formindsket) Rejsegods og Gods samt for 
Forsinkelse (Overskridelse af Leveringsfristen). 

1. Naar der indleveres Erstatningskrav til en Station, skal 
Stationen pause, at der er vedlagt <le i Takstloven, henholdsvis 
I.O.P. og I.O.G. for det foreliggende Tilfælde krævede Bilag, 
nemlig Forsendelsesdokumenter (Fragtbrev, Hejsegodsbevis 
etc.) og Bevis for Godsets Værdi (Faktura el. lign.). Skønner 
Stationen, at det er tvivlsomt, om Fordringen kan imødekom-
mes, skal den dog ikke straks ulejlige Reklamanten med Bevis-
ligheder for Værdien, hvis han ikke af sig selv har leveret saa-
danne. 

Retten til at fremsætte Erstatningskrav tilkommer den, der 
har Raadighedsret over Godset, d. v. s. Modtageren, for saa 
vidt han har indløst Fragtbrevet, ellers Afsenderen, for Rejse-
,,.ods' Vedkommende Indehaveren af Rejsegodsbeviset. Erstat-. o 
ningskrav fra andre end den fordringsberettigede bør dog ikke 
afvises, men det kan, før en eventuel Erstatning udbetales, kræ-
ves, at der skaffes en Fuldmagt fra fordringsberettigede. 

Ligger Fordringens Afgørelse udenfor Stationens Bemyndi-
gelsesomraade, skal den straks, mundtligt eller skriftligt -
eventuelt ved Brevkort Form. Nr. A 883 - overfor Reklaman-
ten bekræfte, at Fordringen er modtaget. Paa Reklamationsskri-
velsen noteres: »Foreløbig Meddelelse givet den / «. 

Stationerne er uberettigede til overfor den skadelidte at 
udtale nogen Formening om Jernbanens Erstatningspligt uden-
for de Tilfælde, hvor vedkommende Station i Henhold til Be· 
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stemmelserne i § 30 selv har Ret til at afgøre Erstatnings-
spørgsmaalet. 

Om Modtagelsen og den videre Behandling af Erstatnings-
kravet gøres Notat i Journalen. 

2. Bestemmelsesstationen skal forholde sig saaledes med For-
dringen: 

a) ved nianglende Gods: 
Fordringen sendes med alle Bilag til Godsudligningen under 

Henvisning til den indsendte Rapports Nummer og Dato. 
Hvis Fragtbrevet ikke var indløst, da Rapporten blev ind-

sendt, skal det ved Fremsendelsen af Erstatningskravet oplyses, 
om Indløsning senere har fundet Sted. 

Er dette ikke Tilfrcldet og Stationen mangler Dækning for 
et henvist Beløb, vedlægges Fragtbrevet, hvorefter Stationen vil 
faa nærmere Forholdsordre. 

Godsudligningen vil da efter Udløbet af den l<'rist, efter 
hvilken den raadighedsl>erettigede har Ret til at betragte God-
set som tabt (for Rejsegods se 'l'akstlovens § 17, I.O.P. Art. 32, 
for Gods se Takstlovens § 40, I.0.G. Art. 30) forholde sig saa-
ledes: 

1.) saafremt Fordringens Afgørelse falder indenfor vedkom-
mende Stations Bemyndigelsesomraade, tilbagesende den med 
Rapporten og alle Bilag til Afgørelse overfor Reklamanten, 

2.) i modsat I<'ald indsende den til Generaldirektoratet (Re-
klamationskontoret) - for Banepakker i gennemgaaende For-
bindelse dog til vedkommende Afsendelsesbane - med Bekræf-
telse af, at Godset ikke er meldt overtalligt noget Steds fra. 

b) ved beskadiget (formindsket) Gods: 
En Fordring angaaende Banepakker i gennemgaaende For-

bindelse sendes til vedkommende Afsendelsesstation vedlagt 
den paagroldende Protokol; er denne allerede afsendt '(jfr. § 24, 
Punkt 6) henvises der til Protokollens Nummer og Oversen-
delsesdato. 

For alle andre Sendinger skal Stationen, hvis den selv kan 
afgøre Fordringen, forholde sig efter Reglerne i § 30. 

I andet Fald skal Fordringen indsendes til Generaldirekto-
ratet (Reklamationskontoret) vedlagt den paagroldende .Proto-
kol; er denne allerede indsendt, eftersendes Fordringen med 
Henvisning til Protokollens Nummer og Indsendelsesdato. 
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c) vecl J?orsinlcelse ( Overskriclelse af Leverings.fristen) : 
Angaar Fordringen en Banepakke i gennemgaaende l<'orbin-

delse, sendes den til Afgangsstationen med Oplysninger om 
Pakkens Ankomsttid etc. 

For alle andre Senclin.!Jer skal Stationen, hvis den selv kan 
afgøre Fordringen, forholde sig efter Reglerne i § 30. 

I modsat U'ald indsendes l:<"ordringen til Generaldirektoratet 
(l{eklamationskontoret) bilagt Fragtbrevet, henholdsvis R.ejse-
goclsbeviset og Talonen og med Stationens Bemærkninger om, 
1) hvornaar Godset er indgaaet, 2) hvornaar det er stillet til 
Adressatens Raadighed, 3) Aarsagen til I<'orsinkelsen, for saa 
vidt den er Stationen bekendt, 4) Stationens Beregning af Le-
veringsfristen, 5) for Rejsegods Tidspunktet, da det forlangtes 
udleveret, 6) Rejsegodsets Vægt. 

Det maa erindres, at Krav om Nedsættelse i en erlagt I<'ragt 
(f. Eks. om Indsættelse af Fragtgodsfragt for en paa Ilgods-
fragtbrev befordret Sending el. lign.), der motiveres med for 
lang Transporttid, i saglig Henseende er et Krav om Erstat-
ning for forsinket Levering og maa behandles paa Grundlag af 
de herom gældende Bestemmelser (for Rejsegods Takstlovens 
§ 18, I.O.P. Art. 34 og 35, for Gods Takstlovens §§ 45 og 46: 
I.O.G. Art. 33 og 35). 

3. Indleveres Fordringen til Afgangsstationen, skal denne -
bortset fra Fordringer angaaende Banepakker i gennemgaaende 
Forbindelse, som Stationen selv kan afgøre - sende den til 
Bestemmelsesstationen. Drejer det sig om en Sending til Udlan-
det, indsendes Fordringen dog til Generaldirektoratet (Rekla-
mationskonto1•et). 
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Afsnit VII. 
Stationernes Afgørelse af Erstatningssager. 

§ 30. 
Stationernes Bemyndigelse til selvstændig Afgørelse af visse 

Erstatningssager. 
1. Statsbanernes Stationer og Godsekspeditioner kan paa egen 
Haand afgøre Sager om Erstatni11g for 'fab, Beskadigelse og 
F'ormindskelse af Gods m. v. og for Ove1·skridelse af Leverings-
frister; naar der i Henhold til de gældende Bestemmelser ikke 
i den enkelte Sag kan blive 'l'ale om Udbetaling af en højere 
Erstatning end: 

a) 9 Kr., for saa vidt Sageu angaa1· en gennemgaaende B'or-
sendelse i Forbindelse med eu udenlandsk Station; 

li) 50 Kr., for alle andre Sager baade i lokal 
sel og i gennemgaaende Fo1·bindelse med indenlandske 
Privatbaners og Dampskibsselskabers etc. Ekspeditions-
steder. 

Ved »geunemgaaende I<'orsendelse« som nævnt foran under 
a) forstaas en Forsendelse, der er indleveret til direkte Befor-
dring fra en udenlandsk Station til en dansk Statsbanestation 

' hvad enten den er ekspederet direkte eller ej, og m:i.der a) hen-
hører ogsaa Forsendelser, der er befordret paa Grundlan af 

' "' flere umiddelbart paa hinanden følgende Fragtoverenskomster, 
naar Godset stadig har været i Jernbanens Værge og de efter 
hinanden følgende l:<'ragtoverenskomster vedrører en og samme 
Sending. 

Stationerne maa dog ikke afgj)re Erstatningssager om Sen-
'tlinger, for hvilke der er tegnet Forsikring i »Europæiske Vare-
og Rejsegodsforsikrings A/S«, det være sig ved Forsikringsmær-
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Stationernes Afgørelse af Erstatningssager § 30. 

ker paa Fragtbreve, jfr. Ordre E, Side 280 ff., eller ved Rejse-
godsforsikringspolicer, jfr. Ordre D, Side 155 ff. 

Om særlig Indberetning, naar der nrlbetales Erstatning fo1· 
Brandskade, se Ordre C Nr. 37. 

2. Afgørelsen træffes af Besteinmelsesstatfon, med-
mindre hele Sendingen er bleven standset paa en Mellemstation 
eller slet ikke kommer til Afsendelse; i 1lisse 'l'ilfælde tilkon1111e1· 
det den paagældende Mellemstation, henholdsvis Afgangssta-
tionen at træffe Afgørelsen. 

For Banepakker i gennemgaaende Forbindelse med en Pri-
vatbane- eller Dampskibsstation skal Afgørelsen dog træffes 
af den Statsbanestation, der er Pakkens Afsendelses:;:;tation. 

For Billetsalgssteders Vedkommende træffes Afgørelsen af 
den paagældende Vejledningsstation. 

Det bemærkes udtrykkeligt, at en Overgaugsstation til en 
fremmed Befordringsstyrelse ikke kan afgøre Erstatningskray 
om Forsendelser, der passerer den. 

Enhver Afgørelse af Erstatningssager i Henhold til 
værende skal træffes af vedkommende Stationsfor:::;tander elle1· 
Godsekspeditør personlig; kun under Sygdom og till'!taaet 'l'je-
nestefrihed træder hans Afløser i Stedet for ham. 

3. Ved Afgørelsen af Erstatningssager skal Bestemmelserne i 
'l'akstloven med de sig dertil sluttende reglementariske Bestem-
melser, for udenlandske Sendingers Vedkommende Bestemmel-
serne i I.O.P. og I.O.G., lægges til Grund. I det fØlgende er der 
alene taget Hensyn til indenlandske Sendinger: 

For Bortkomst (Tab) gælder den almindelige Regel, at Rej-
segods først kan anses for tabt, naar der er hengaaet 8 Dage, 
andet Gods, naar der er hengaaet 30 Dage efter Leveringsfri-
stens U dlØb, og først naar dette Tidsrum er hengaaet, uden at 
det er lykkedes at tilvejebringe Forsendelsen, udbetales der Er-
statning for Bortkomsten. 

Erstatning for forsinket Levering ydes efter de i Takstlo-
ven, Reglementer og Tariffer givne Forskrifter. Takstlovens § 
45 fastsætter Betiugelseme for Jernbanens Erstatningspligt i 
'l'ilfælde af Leveringsfristens Overskridelse, medens § 46 fast-
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sætter, hvor stor en Erstatning Jernbanen skal yde, naar I<Jr-
statningspligt efter § 45 foreligger. 

Saafremt Leveringsfristen overskrides for Varer, der er u<l-
sat for indre Fordærvelse og Forraadnelse, og Varerne er beska-
digede eller fordærvede ved Ankomsten, og det derhos maa an-
ses for godtgjort, at Skaden skyldes Leveringsfristens Overskri-
delse, vil der uanset 'l'akstlovens Bestemmelser kunne ydes Er-
statning for den forvoldte Skade, men ikke for Interessetab. 

Ved lokal Befordring af fersk Fisk over de danske Statsba-
ner gælder derhos den særlige Regel, at en Fejl fra Jernbanens 
Ride, der har medført en Afvigelse fra den i Togplanerne fast-
satte Befordringsplan, skal betragtes som en Uagtsomhed, der 
i Henhold til 'l'akstlovens § 47 forpligter ,Ternli<tnen til at yde 
fnld Erstatning. Fisk, der er indleveret til Befo1·dr>ing inden for 
den for de enkelte Tog fastsatte Indleveringstid, skal befordres 
efter en bestemt Plan, eftersom Indleveringen hker som Fragt-
g-ods, Ilgods eller Ekspresgods, og sker der Afvigel."er fra denne 
planmæssige Befordring, skal Jernbanen yde Erstatning for den 
derved opstaaede og beviste fulde Skade, medmindre Uregelmæs-

skyldes 'l'ogforsinkelse eller Omstændigheder, som 
Jernbanen hverken har fremkaldt eller kunnet afværge. 

Erstatning for Beskadigelse ydes efter bedste Skøn. Nogen 
vidtrækkende Undersøgelse skal ikke foretages, idet Bestræbel-
sen skal gaa ud paa at søge Sagen ordnet hurtigt og saa vidt 
muligt ved mundtlig Forhandling med vedkommende Reklamant. 

1!,or muligt at tilvejebringe en ensartet Afgørelse af de forekommende 
Sager meddeles følgende, der dog kun kan betragtes som en Vejledning i 
al Almindelighed, der tager Sigte paa den lokale Befordring. 
a) Naar Gods indleveres uemballeret eller utilstrækkelig emballeret, og 

der for saadanne Forsendelsers Vedkommende, der ekspederes med 
Fragtbrev, er afgivet Erklæring i Henhold til Takstlovens § 24 om 
Emballagens Utilstrækkelighed, bør Erstatningsfordringer for Beskadi-
gelser, der opstaar som Følge af den utilstrækkelige Emballage, i Reg-
len afvises i Henhold til Takstlovens § 38, 2. 

l!'or Rejsegods' Vedkommende henvises til Bestemmelserne i Person-
befordringsreglementets §§ 12 og 13. 

b) For Beskadigelse af Gods, der vil kunne henføres under de i Takst-
lovens § 38, 4, omtalte særlig skrøbelige Genstande, bør der som Regel 
heller ikke ydes nogen Erstatning; herved bemærkes, at Møbler og lig-
nende Genstande af Træ ikke i Almindelighed kan betragtes som Gen-
stande, der efter deres ejendommelige naturlige Beskaffenhed er sær-
lig udsat for Beskadigelse; det paahviler Jernbanen at føre Bevis for, 
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at et Møbel (f. Eks. efter sin Beskaffenhed, Sammensætning eller Al-
der) falder ind under Paragraffens Bestemmelser. 

Vægten skal lægges paa Ordet »naturlige«, men Træ i Almindelighed 
kan ikke siges at være skrøbeligt af Naturen eller udsat for Brud. Der 
skal derfor vises nogen Varsomhed ved Afvisning af Erstatningskrav 
for saadant Gods, medens det altid vil kunne hævdes, at Varer som 
Æg, Glas og Støbegods af Naturen er nosat for Brud, Jern for Rust, 
Sydfrugter for indre Fordærvelse o. s. fr. 

c) For saa vidt det kan skønnes, at der er vist Uforsigtighed ved Forsen-
delsens Behandling under Jernbanekørselen, bør de Indsigelser mod Er-
statningsydelse, der kunde hentes fra de under a) og b) nævnte elle1· 
fra andre Bestemmelser, ikke komme i Betragtning. 

11) Takstlovens § 49 skal derimod i Reglen bringes til Anvendelse efter ::;in 
Ordlyd, saaledes at Afvisning finder Sted, naar Sagen drejer sig om 
Erstatning for en udvortes kendelig Skade eller Mangel ved Forsen-
delser, der er modtaget uden Indsigelse, medens der ved en ikke synlig 
Skade skal forlanges Bevis for, at den er opstaaet i Tiden mellem For-
sendelsens Indlevering til Befordring og dens Udlevering; et strengt 
juridisk Bevis er dog ikke nødvendigt, naar kun Sandsynligheden Jrnn 
godtgøres. 

I det hele taget gælder det, at .Ternbanen bør være kulant i sine Af-
gørelser, naar de1· ikke er nogen fornnftig Tvivl om Banernes Erstat-
ningspligt. betales 11a, selv om det jnri<liske Bevis litler af 
Mangler. 

e) Naar Vognladningsgods i lukket Vogn er blevet beskadiget ved Fugtig-
hed, bør Erstatningsforelringen afslaas, saafremt det ved foretaget Ef-
tersyn viser sig, at Vognen er i normal Stand, idet i'µgen Jernbanegods-
vogn kan bygges saa tæt, at den under alle Forhold kan holde Fygesne 
og Slagregn ude. Er Skaden derimod opstaaet som Følge af Mangler 
ved Vognen, er Banerne erstatningspligtige. Ligeledes bør Jernbanen i 
Reglen betale Erstatning, naar Stykgods, som efter Reglerne skal be-
fordres under Dække, bliver vaadt under Befordringen. 

For Skade paa Vognladningsgods, som opstaa1· ved, at lier samler 
sig Regnvand paa Presenninger, er .Jernbanen som Regel ikke erstat-
ningspligtig, naar det ved Eftersyn viser sig, at Presenningerne er gode 
og fejlfri. Har en Afsender uden Indsigelse modtaget en Vogn, som 
ikke er tilstrækkelig rengjort, til Læsning, eller paalægger han Jern-
banepresenninger, som har iøjnefaldende Mangler, har baade han og 
Jernbanen begaaet Fejl, jfr. Godsbefordringsreglementets § 7, og Ska-
den bør naturligt deles halvt. Hvis en Skade kunde være undgaaet 
ved Anbringelse af tilstrækkeligt Underlag til Godsets Beskyttelse mod 
Fugtighed fra Vognbunden, bør der som Regel heller il>ke betaies ud 
over halv Erstatning. . 

f) Ved Tab eller Skade paa levende Dyr maa Bestemmelserne i Takst-
lovens § 56 om Banernes Ansva-rsfrihed for den med Befordringen for-
bundne særlige Fare' for Dyrene haves i Erindring. 
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4. Ingen Afgørelse maa træffes i en Sag uden at Sagens Akter 
foreligger paa Stationen; Akterne maa e,-entuelt forlanges til-
sendt. 

For at forebygge, at der flere Gange i samme Sag fremsættes 
Erstatningsfordring, skal Rejsegodsbeviset, henholds\·is Fragt-
brevet, - der altid skal kræves forelagt ved en Reklamatiou -
paa et iøjnefaldende Sted forsynes med Stationem; I'aategniug 
om, hvilken Erstai.ning der er udbetalt. Er Reklamanten ikke i 
Stand til at fremlægge Rejsegodsbevis, henholdsvis Fragtbrev, 
fremseudes Sagen til Generaldirektoratet med fornøden For-
klaring. 

Paa Sagens Akter gøres der Notat om, hvilken AfgØl'else der 
er truffen. 

Inden der udbetales Erstatning for Bortkomst eller delvist 
'l'ab (Formindskelse) bør der foreligge et Bevis (F'aktnra .el. 

for Godsets Vrerdi paa Afsendelsesstedet (Takstlovern; 
§§ 36 og 41). Foreligger der Erstatningspligt for Beskadigelse, 
bØr V<Prdiforringelsen søges fastslaaet ved I<'orhandling med 
den Skadelidte, (jfr. § 24, Punkt G, foran). 

lGrstatning bør kun udbetales til den fordringsberettigede 
(jfr. 'l'alrntlovens § 32) eJler til den, hvem han har gi\'et Fuld-
magt til at og kYittere for Beløbet. 

G. Saafremt Stationen ikke eller kun delvis mener at kunne 
irnØdekomme clen fremsatte Fordring, skal der gives Reklaman-
ten et Svar. Som Regel l>Ør Svaret giYes skriftligt; der maa deri 
anføres de Grunde, paa ln-ilke Stationen støtter sit Standpunkt 
til Sageu (Henvisning til de i Betragtning kommende Lovbe-

etc.). Svaret bør baade fra Formens og fra Indhol-
dets Side nere vel gennemarbejdet. 

Saafremt der udbetales Erstatning, skal Beløbet tilbringes 
eller tilsendes den paagældende. 

De fremlagte Dokumenter, som tilhører Reklamanten (Fragt-
brev, Faktura etc.), skal tilbageleveres ham. 

6. Udbetaling af Erstatningsbeløb skal ske mod Kvittering 
paa en Kvitteringsblanket, (Form. Nr. A 957), medmindre Be-
lØbet pr. Post; i saa Fald skal der altid erhverves en 
særlig Postkvittering, der vedhæftes Kvitteringsblanketten. De 
udbetalte Beløb føres til Udgift paa Konto 7 den 10., 20. og 

' 6!) 

Sagens Be-
handling. 

Afgørelsens 
Meddelelse 
til Rekla-
manten. 

Udbetaling. 
Regnskabs-
aflæggelse. 



Sagforteg-
nelse til 
General-

direktoratet. 

Stationernes Afgørelse af Erstatningssager § 30. 

sidste i hver Maaned. Kvitteringerne opføres paa en »Opgørelse 
over udbetalte Erstatni.ngsbelØb« (Form. Nr. A 958), med hvil-
ken de indsendes sor:1 Bilag til Kasseekstrakten for den Dag, 

hvor Beløbene er ført til Udgift. 
Over Stationernes Portoudgifter i Anledning af Erstatniugs-

sagernes Behandling udfærdiges der Kvittering for hyer Maa-

lled, hvilken Kvittering behandles som en almindelig Erstat-
ningskvittering og indsendeR, optaget paa fornævnte OpgørelRe 

den sidste i hver l\Iaaned. 

7. Senest den Hi. i hver :.\faaned sendes der direkte til Geue-

raldirektorat<>t (R.eklamationskontoret) en Fortegnelse (Form. 
Nr. A 959) ove1· de Sager, i hvilke der i Løbet af den foregaa-
ende l\faaned er udbetalt Erstatning samt over Portoudgifte1·. 

Som Bilag til Fortegnelsen skal fØlge: 
a) alle Sager i Forbindelse med fremmede Befordringssty-

relser, selv om det er godtgjort, at Uregelmæssigheden er sket 
paa Statsbauerues Omraade, 

h) Sager om Sendinger fra Københavns Bystation, 
c) alle andre Sager, hvor der kan være Tale om, at Stats-

banerne vil kunne opnaa hel eller delvis Dækning for det ud-

betalte Erstatningsbeløb hos 'l'rediemand, (f. Eks. ved Regres-

krav mod en anden Forsender, mod en Kørselsentreprenør eller 
Dragerforening), 

d) Sager, i hvilke der er opnaaet en Indtægt for Banerne, 
f. Eks. ved Salg af Gods, for hvilket der af Stationen er udbetalt 
Erstatning, eller hvor et allerede udbetalt Erstatningsbeløb helt 

eller delvis tilbagebetales etc. Saaclanne Beløb fØres straks til 

Indtægt paa Konto 6 c og en Bekræftelse heraf paaføres Sagen. 
De Sagsakter, der efter det foran anførte ikke skal indsendes 

med Sagfortegnelsen, henlægges i Stationens Arkiv. 
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Endelig maa man paalægge Stationerne uopfordret og retti-

digt at indsende Erstatningsfortegnelsen, Form. Nr. A 959, til 
Generalclfrektoratet (Reklamationskontoret) og at lægge de Sa-
ger, der er nævnt i § 30, Punkt 7, ved denne Fortegnelse; (der-
imod maa ingen Sager vedlægges Erstatningsopgørelsen, Form. 

Nr. A fl58, hvormed kun Kvitteringerne skal følge; ej heller maa 
Sageme indsendes særskilt). Sager i Forbindelse med fremmede 

8tyrel:=ier skal altid vedlægges Fortegnelsen, selv om Uregel-
mæsHigheden er sket paa Statsbanernes Omraade. Med de fleste 
fremmede Styrelser bestaar der nemlig Overenskomster, hvor-

efter udbetalte Erstatningsbeløb (bortset fra Banepakker) deles 
efter bestemte Regler, uanset hvilken Bane der er Skadevolder. 
Ligeledes rnaa de i Punkt 7 under d) og e) nævnte Sager ved-

lægges Erstatnings-Fortegnelsen, efter at Stationen har fore-
taget den deri angivne Regnskabspostering og paaført Sagen en 

Forklaring herom; det videre i regnskabsmæssig Henseende ord-
nes af Reklamationskontoret, og Stationerne skal ikke gøre Sa-
gen til Genstand for yderligere Indberetning. 

Oeneraldirektoratet, København, den 15. August 1942. 

l 
l 

, 
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DE DANSKE STATSBANER 
GENERALDIREKTORATET 

TILLÆG 1 
til 

Besteinm_elser 
om 

Fremgangsmaaden ved Undersøgelse etc. 

om manglende, overtalligt og beskadiget 
Gods m. v. 

samt om 

Behandling af Erstatningskrav 

og om Stationernes Bemyndigelse til Afgørelse af Krav 

for bortkommet, beskadjget og forsinket Gods m. v. 

(Gods-

G. U. B. 

Gyldige fra den 1. Oktober 1935. 
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VALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI 
KØBENHAVN 

r 

I'aa Si-de 1:! ændres m.e:;;tsidste Stykke i § 1, Punkt 2, saa-
ledes: 

»N aar Fragtbreye paa manglende g1rnpresgoc:.1s-Sendtnger hai· 
henligget uindlØst i Maanetle1·, u<len at der er rej8t J<jrstat-
ningskrav, kan BesternrnPlsessiat-ione11 frigøre sig for Pt muligt 
ndækket Beløb ve<l under for1q,)<len Forklaring at tilbageekspe-
dere et eventuelt EfterkrarnhelØh som ikke indgaaet og fradrage 
det øvrige mhT'kke<le Beløb paa Bilaget til Konto 6c med For-
klaringen: »D<hekket Fragtbeløb, se Mangel-Rapport Nr ...... . 
af / «. En Indberetning 0111 den skete Ordning af Regn-
skabsforholdet sendes, wdlagt F1·agtbl'evet, under Henvisni11g 
til Uangel-Rapportern; Nummer og Indseudelsesdag t-il Godsud-
lign-ingen, som videresen<le1· tlen med <len paagmldeude Rappol't 
til General<lirektoratet (Rckla111atio118kcmtoret) .«. 

Paa Hidc 1.1 indsættes som nyt audet Stykke i § 2, Punkt 1, 

»En l\fangel-Rappol't skal l igele<les illllsendes til Golhmdlig-
ningen, 11aar Gods er indgaaet til Bestenunelsesstationen, rneu 
bortkommet under Opholdet der.«. 

Paa Side 15 i·ettes i Linie 5 f. o. 0l'flet »Fm·siki·et« til »'I'rans-
portrorsikret«, og i Linie D f. o. rettes »Side 28!)« til »Side 
289-Il«. 

Paa Side .'2.1 i § 7, Pnnkt 1, tredie Linie, efter Sta-
velsen »Cfa'1·velse« Ordene: »elle1· :-111den Ødelæggelse«. 

I sjette Linie rettes »83- 8±« til »83-III- 85-Il«. 

Paa Side 25 ændres første Linie saaledes: »For Rejse- eller 
Ekspresgods, som ikke er udsat for Fordærvelse eller anden Øde-
læggelse, afrentes«. 

Paa Side 80 ændres næstsidste Stt kke i § 11, Punkt 2, saa-
ledes: 

»N aar Fragtbreve paa Sendinger, hvor Godset mangler, har 
henligget nindlØst i 3 1\faaneder, uden at der er rejst Erstat-
ningskrav, kan Bestemmelsesstationen frigøre sig for et muligt 
udækket Beløb ved under fornøden Forklaring at tilbageelrnpe-
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dere et eventuelt Efterkravsbeløb som ikke indgaaet og fradrage 
det øvrige udækkede Beløb paa Bilaget til Konto 6c med For-
klaringen: »Udækket Fragtbeløb, se l\langel-Rapport Nr ...... . 
af / «. En Indberetning om den foretagne Ordning af 
Regnskabsforholdet sende8, vedlagt Fragtbrevet, under Henvis-
ning til Mangel-Rapportens Nummer og Indsendell'lesdag til 
Godsudligningen, som vicle1·esender den me<l dt>n paaga,lden<le 
Rapport til Gene1·aldirekto1·atet (Reklanwtionslwntoret) .«. 

Paa Side 32 indsættes i § 12, Punkt 1, som nyt treclie 8tykke 
(foran Stykket: »I Tilfælde, hvor ...... «) følgende: 

»En lUangel-R.apport skal ligeledes indsendes til Godsudlig-
ningen, naar Gods er indgaaet til Bestemmelsesstationen, meH 

bortkommet under Opholctet der.«. 

Paa Side 33 rettes i Li11ie 5 f. o. Ordl't »Forsikret« til »Tran::>-
portforsikret«, og i Linie 9 f. o. rettes »Side 289« til »Side 
289-II«. 

Paa Side Hindsættes i § 17, Punkt 1, andt>n Linie, efter Or-
<'let »Fordærvelse« Ordene: »eller anden Ødelæggelse«. 

I sjette Linie rettes »83- -84« til »83-III-85-Il«. 
Sidste Stykke i Punkt 1 iendres :-:aalPdes: 
»For Gods, som ikke er udsat for l<'orclærvelse eller anden 

Ødelæggelse, afventes Ordr·e fra Godsudligningen.«. 

Paa Side -16 ændres i Linie 10 f. o. »Side 73-II« til »Side 
7:3-III«. 

Paa Side -P tilføjes i § 21, første Btykke: 
»; ligf'ledes regnes Ildsvaalle paa en Sending som Beskadi-

gelse, selv om Sendingen er gaaet helt til Grunde ved Branden.« 

Paa Side 49 rettes i § 22, Punkt 4, Ordene »Ordre C, Nr. 37« 
til »Ordre Serie K, Side 57-1-59-l«. 

Paa Side 52 rettes i Linie 2 f. n. (bortset fra Fodnoten) Ordet 
»Forsikret« til »'l'ranspol'tforsikret«. 

I Linie 1 f. n. rettes »Side 289« til 289-II«. 
I Fodnoten rettes »Ordre ,J 255, Side 512--13« til »Ordre 

Serie ,J, Side 5-I-6-I, jfr. Side 

Paa Side 58 slettes i § 24, Punkt 2, tredie Linie, Ordet 
»Herom«, og i Stc,det tilfØ.ies følgende Tekst: »Denne Station 
bogfører FragtbPevet eller Fragtsedlen og ski-iver et Rettelses-
blad; er Ledsagepapirerne ikke til Stede, nnderrettes Bestem-
melsesstationen med Anmodning om at tilbagesende dem. Om 
Godsets Tilbageholdelse«. 

l 
l 

f 

5 

Paa Side 51 rettes i sidste Linie i § 24 »Side 28!k til »Side 
289-II«. 

Paa Side 59 ændres i § 27 den fjerde og femte Linie saaledcs: 
»ligger 'l'yveri, eller foreligger der Skade paa eller delYist 

Tab af Indholdet af et Kollo Pl!er en Vognladning som FØlge 
af Indgreb af uvedkommende, skal <ll'r - foruden at Jernbanen«. 

Paa Side 63 ændres tredie Stykke i § 29, Pnnkt 2 a, saaledes: 
»Er dette ikke Tilfældet, og Stationen mangler Dækning for 

et henYist Beløb, sendes Fragtbrevet sammen med J;'or(lringen 
til Godsudligningen, og Stationen gør samtidig pna, 
at den mangler D;rkning for Beløbet. Ilvis Sagc11 afgøres af 
Generaldirektoratet, vil Stationen faa Forholdso1·dre 1lerfra, 
naar Erstatningsspørgsmaalet er afgjort med Reklamant011. 
l<'aar Stationen derimod Sagen tilbage til selvstæ11dig Afgø1·else, 
forholder den sig som foreskrevet i § 30, Punkterne 4 og 7.«. 

I fjerde Stykke, første Linie, i § 29, Punkt 2 a, slettes Ordet 
»da«. 

Samme Stykkes Punkt 1.) ændres saaledes: 
»hvis Fordringens Afgørelse falder inden for en Stab;baue-

stations Mynclighedsomraade, sende Fordringen med Rapporten 
og alle Bilag til denne Station til Afgørelse overfor Reklaman-
ten,«. 

Paa Side 64 ændres første Punktum i § 29, Punkt 3, saaleues: 
»Indleveres Fordringen til Afgangsstationen, skal dennP, 

naar det drejer sig om en indenlandsk Sending, sende For<lrin-
gen til Bestemmelsesstationen; herfra undtages dog de Fordrin-
ger om Erstatning for skadelidte Banepakker i gennemgaaende 
Forbindelse, som ligger inden for Stationens Myndighedsom-
raade.« 

Andet Punktum forbliver uændret. 

I'nn fil) tilføjes i Linie 1 f. o. eftPJ' 01·clet »Fragtul'eve,«: 
»henholdsvis paa Kvitteringer for Banepakker,«. 

I Linie 2 f. o. ændres »Side 155 ff« ti1 »Side 155-III ff«. 
I Linie 4 f. o. rettPs »0J'dre C Nr. 07« til »01·flre f4t'rie K, 

Side 57-I-59-l«. 
I Linie 10 f. o. rettes Ordet »med« tjl »til«. 
I Slutningen af Linie 12 f. o. tilføjes: 
»(Afgørelsen af Sager om Banepakker fra en Privatbane-

eller privat Dampskibsstation maa aldrig træffes af Statsbane-
Bestemmelsessta tionen; se om Bclrnndlingen af disse Sager § 29, 
Punkt 2 a), b) og c).)«. 
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Linie 6 og 5 f. n. ændres saaledes: 
»det er lykkedes at tilvejebringe Sendingen, kan den vedkommen-
de anse den som tabt og kræve Erstatning.«. 

I Linie 1 f. ri. tilføjes efter· Ordet »Overskridelse«: »for Gods-
sendinger«. 

Paa Side 67 tilføjes i Slutningen af Linie 2 f. o.: 
»For Hejsegods findes Heglerne i Lovens § 18. Opmærk:;om-

heden henledes paa, at der ikke i eet og samme 'rilfælde, hverken 
for Hejsegods eller Godssendinger, kan udbetales Erstatning 
baade for forsinket Levering og for Bortkomst.«. 

Paa Side 68 tilføjes som nyt Punkt f: 
»Om Afgørelse 11f FJrstatningskrav for Stykgodssendinger, som Afsen-

deren i Henhold til Goclsbefordringsreglementets § 6, Punkt 2, 2det Stykke, 
selv in<Uæsser, se Ordre Serie JD, Side 34 b-VIII.« 

Det nuværende Punkt f ændres til Punkt g. 

Paa Side 69 tilføjes som nyt sidste Stykke i § 30, Punkt 4, 
f'Ølgende: 

»l'Jr Fragtbrevet ikke indløst af Adressaten, og Stationen 
har et henvist Beløb udækket, kan den frigøre sig for dette ved 
under fornøden Forklaring at tilbageekspedere et eventuelt Ef-
terkravsbeløb som ikke indgaaet og fradrage det øvrige udæk-
kede Beløb paa Bilaget til Konto 6 c med Forklaringen: »Udæk-
ket Fragtbeløb, Sagen vedlagt Erstatnings-Fortegnelsen for 
..................... (l\faanedens Navn)«. Sagens Akter, herunder 
Fragtbrevet, lægges som Bilag ved El'statnings-Fortegnelsen for 
den J\faaned, i hvilken Udbetalingen er sket, se nedenfor Punkt 
7 e. I Akterne tilføjes et Notat om, hvorledes Hegnskabsrettelsen 
er foretaget. Opmærksomheden henledes paa, at et paa en bort-
kommen Sending trukket Efterkravsbeløb ikke maa udbetales 
Afsenderen som Erstatning.«. 

Paa Side '10 tilføjes efter Punkt d) som nyt Punkt e) føl-
gende: 

»e) Sager, hvori Stationen har frigjort sig for et henvist, 
udækket Beløb ved l:<_,radrag paa Konto 6 c, se Punkt 4, sidste 
Stykke. En Forklaring om den foretagne Hegnskabsrettelse paa-
fØres Sagen.«. 

7 

De som Følge af Krigstilstanden indførte midlertidige Be-
stemmelser om Forhold, der er omhandlet i Hæftet G.U.B., er 
ikke medtaget i de foranstaaende Tilføjelser til dette Hæfte. 

Dette gælder saaledes Bestemmelserne i Medd. 27- 28- 29/ 
1942 1) om Grænsen i Stationernes Adgang til at afgøre Sager 
om 8endinger, for hvilke der er tegnet Krigs-Søforsikring, 2) om 
Paategning »Krigs-Søforsikring« i Rapporter og Protokoller 
over saadanne Sendinger og 3) om Indsendelse af Afskrifter 
af saadanne Happorter og Protokoller til »Europæiske Vare- og 
Rejsegodsforsikrings A/S«. 

Endvidere gælder det de Bestemmelser, der staar i Forbindel-
se med Ophævelsen eller Indskrænkningen af Leveringsfristerne 
0. 8. V. 

I Forbindelse med det foranstaaende indskærpes de om Sta-
tionernes Behandling af Erstatniugssager gældende Regler, tler 
ofte tilsidesættes med den Følge, at der maa skrives om l:<'or-
holdet til Ulejlighed baade for Heklamationskontoret og for 
Stationerne. 

Dette gælder saaledes Forskriften om Afgørelsen al' Sager 
om Banepakker i I!'orbindelse med private ,Jernbaner og Damp-
:;kil.Je. Denne Forskrift, der har Sammenhæng med det økonomi-
ske Ansvar mellem Styrelserne, hviler paa trufne Aftaler, og 
det er i disse fastsat, at Erstatningskrav altid skal afgøres af 
A.jsenclelsesl.Janen. En Statsbanestation maa derfor kun afgøre 
en saadan Sag, naar den er Afsendelsesstation for Pakken men ' aldriy som Modtagelsesstation ( § 30, Punkt 2). 

En Erstatningssag maa aldrig afgøres, uden at samtlige 
8agens Undersøgelsesakter (samt Fragtbrev, henholdsvis Rejse-
godsbevis) er til Stede, se § 30, Punkt 4. Denne Hegel har til 
Formaal at udelukke, at en Sag behandles flere Instanser 
samtidig, eventuelt at Dobbeltudbetaling finder Sted for eet O" "' samme Forhold, og iøvrigt kan alle Omstændigheder ved en Sag 
kun overses, naar Akterne foreligger (Haadighedsret, evt. I<'or-
sikringstegning o. s. v.). maa Stationen skaffe sig 
Akterne; Fordringer om Mangler, om hvilke Mangel-Happort er 
sendt til Hodsudligningen, indsendes som foreskrevet i § 29, 
Punkt 2 a. 
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Side 14: 
I det ved Tillæg II indføjede Stykke tilføjes efter Ordet »Modtagelses-

stationen« : », i indenlandsk Forbindelse«. 

Side 16: 
11.-12. Linie f. n. ændres saaledes : 

»godset, foruden til Godsudligningen og den oprindelige Afgangsstation. 
sende Berigtigelsesrapport til den oprindelige Bestemmelsesstation.« 

Side 32: 
I det ved Tillæg II indføjede Stykke tilføje>; efter Ordet »Modtagelses-

stationen« : », i indenlandsk Forbindelse«. 

Side 58: 
I 5. Linie f. n. indsættes efter Ordet »Side« i Parentesen : 

», henholdsvis lste og 3die Side indtil Dobbeltstregen«. 

Side 59: 
I første Stykke af § 27 slettes i 6. Linie Ordene », eventuelt Stats--

politiet,«. 

Side 62: 
4.--8. Linie f. n. ændres saaledes : 
»Ligger Fordringens Afgørelse udenfor Stationens Bemyndigelsesom-

raade, eller kan denne ikke indenfor en ganske kort Tid træffe en endelig 
Afgørelse i Sagen, slrnl Stationen straks, mundtligt, telefonisk eller skrift-
ligt - eventuelt ved Brevkort Form. Nr. A 883 - overfor Reklamanten. 
bekræfte, at Fordringen er modtaget. Ved Modtagelse af senere Erindrings-
skrivelser vedrørende en Reklamation anerkendes Modtagelsen paa samme 
Maade, eventuelt med Oplysning om, hvorfra Reklamanten kan vente Svar. 

Paa Reklamantens Skrivelser noteres: »F.M. / (Dato), N.N. Station«.<<-

Side 6S·: 
I 8. Linie tilføjes efter Ordet »Bilag« : 

», herunder Fragtbrevet,«. 
I § 29, Punl{t 2 a), 3. Stykke (jfr. Tillæg I), ændres lste Punktum. 

saaledes: 
»Er dette ikke Tilfældet, og Stationen mangler Dælming for et henvist-

Beløb, gør den samtidig opmærksom herpaa.« 

Side 69: 
I 8.-11. Linie ændres 2det Punktum i Stykket saaledes : 
»Er Reklamanten ikke i Stand til at fremlægge Rejsegodsbevis, hen-

holdsvis Fragtbrev, og kan han bevise eller sandsynliggøre, at Dokumentet 
er bortkommet, kan Stationen dog selv afgøre Sagen, forudsat at Ind--
leveringen er fastslaaet, men den maa da ved særligt Notat sikre sig mod 
gentagen Erstatningsudbetaling for det samme Forhold. 

Kan henholdsvis Fragtbrevet, af anden Grund ikke-
fremlægges, eller kan Indleveringen ikke med Bestemthed fastslaas, ind-
sendes Sagen til Generaldirektoratet med fornøden Forldaring.« 

I Punkt 5 tilføjes efter sidste Stykke: 
»Derimod maa Jernbanens Undersøgelsesakter, herunder Brevvekslin-

ikke tilstilles eller udleveres til Reklamanten, heller ikke til Gen--
nemsyn.« 

Oeneraldirektoratet, København, den 25. April 1945. 
VALD. PEDl!IWINS JIOGTR. KllHVN. 






