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A 

Genstande, der er udelukket 
fra Befordring . 

(jfr. Lovens § 20) 

Udelukket fra _Befordring er: 
1. Alt Gods, som formedelst dets Vægt eller 

Omfan g, dets Form eller fbv rige Ileskaffen-
hed efter Banernes h ele Indretning og Be-
nyttelsesrnaade ikke egner sig til Befordring 
med disse; 

2. Genstande, som Postvæsenet har Eneret til 
at befordre; 

3. Genstande, hvis Befordring er forbudt i de 
bestaaencle L ove og An ordninger; 

4. Følgende Genstande med de i Afdeling B 
nævnte Undtagelser: 
A. Eksplosive Genstande, n emlig : · 

a) Sprængstoffer ( Spræng- og Skyde-
midler); 

b ) Ammunition; 
c) T ændmidler, F yrværk eTisager; 
cl ) Luftarter, som er fortættede, for-

draabede eller opløste under Tryk; 
e) Stoffer, der ved Berøring m ed Vand 

udvikl er Luftarter, som er antænde-
lige, eller som befordrer Forbræn-
ding. 

B. Stoffer, der er udsat for Selvantændelse. 
C. Modbydelige ell er sinittefarlige Stoffer. 

B 

Genstande, der betingelsesvis 
modtages til Befordririg 

(jfr. Lovens § 20) 

Indledende Bemærkninger 
1 De i nærværende Bilag A opførte Genstande 

skal i Fragtbrevet angives m ed den i Bilaget 
anvendte Benævnelse. Denne Benævnelse skal 
være understreget med rødt. 

2 Alle Genstande, som efter deres Beskaffen-
hed falder ind under Klasserne I, II og VI, men 
som ikke er nævnt under disse, er udelukket 
fra Befordring. Alle Genstande, som efter deres 
Beskaffenhed falder ind under Klasserne III, 
IV, V og VII, men ikke er særligt nævnt, mod-
tages til Befordring uden særlige Betingelser. 

3 De i Bilaget nævnte Genstande maa -kun 
sammenpakkes med andre Genstande i føl-
gende Omfang: 
a) med Ge_nstande, der ikke er nævnt i Bilaget, 

kun, naar det er tilladt ved Befordringsbe-
stemmelserne i dette; 

b ) med andre, i Bilaget nævnte Genstande kun, 
naar det udtrykkeligt er tilladt ved Befor-
dringsbestemmelserne for hver af de paa-
gældende Genstande. 

4 De i Bilaget nævnte Genstande kan læsses 
sammen indbyrdes eller sammen med andre 
Genstande i samme Vogn, saafremt det ikke er 
forbudt ved Bilaget. 

Der skal udfærdiges særskilt Fragtbrev for 
de i Bilaget nævnte Genstande, saafremt det 
drejer sig om saadanne, der ikke maa læsses 
sammen indbyrdes eller sammen med andet 
Gods. 

5 De i Bilaget nævnte Genstande kan uden 
Begrænsning modtages til Befordring som Il-
gods eller sendes »restante«, medmindre der i 
det følgende er foreskrevet andet. Til Befor-
dring som Banepakke modtages de kun, saa-
fremt det udtrykkeligt er tilladt. 

6 Naar der i Bilaget foreskrives Benyttelse af 
Mærkesedler efter de i Slutningen af Bilaget 
angivne Formularer, skal disse af Afsenderen 
saa vidt gørligt anbringes paa selve Godset 
( ved Paaklæbning eller anden hensigtsmæssig 
Maade); kun i de Tilfælde, hvor en saadan An-
bringelse paa Grund af Godsets Beskaffenhed 
ikke er mulig, maa Sedlen klæbes paa et Mærke 
af Pap eller Træ, der er solidt fastgjort til 
Godset. 

I Stedet for Mærkesedlerne kan anvendes 
Mærker, der er varigt anbragt paa Godset, naar 
disse Mærker nøje svarer til foreskrevne For-
mularer. 



Klasse I 
Eksplosive Genstande 

I a. Sprængstoffer (Spræng- og 
Skydemidler samt andre 

lignende Stoffer) *) 

8 Til Befordring modtages kun: 

A. Sprængmidler**) 

1. Gruppe. 
Sprængmidler, der maa befordres som 

Stykgods: 
1. Nitrocellulose (Skydebomuld, Kollodium-

uld), følgende: 
a) upresset med højst 75 Vægtprocent 

Tørstof og mindst 25 Vægtprocent af 
Vand eller 
Alkoholer (Ætyl-, Propyl-, Butyl-, Amyl-

alkohol eller Blandinger af disse) eller 
Vand og Alkohol eller 
Alkohol og Kamfer eller 
Xylol; ved Xylolblandinger maa Nitro-

cellulosens Kvælstofindhold ikke over-
stige 12 pCt.; 

b) presset, med højst 85 Vægtprocent Tør-
stof og mindst 15 Vægtprocent Vand. 
Nitrocellulose - tør eller tørret - maa 

ved Ophedning af 2,5 g til 135° C. ingen 
røde Dampe afgive i de første 30 Min., og 
Mængden af fraspaltet Kvælstofilte under 
en 2 Timers Ophedning maa for 1 g Nitro-
cellulose højst være 3 cm3; Antændelses-
temperaturen skal være over 180° C. 

9 2. Trinitrotoluol. 
IO _3. Hexanitrodiphenylamin og Pikrinsyre. 
11 4. Andre organiske Nitroforbindelser, som 

ikke er farligere end Pikrinsyre, saasom 
•) Stoffer, som ikke kan bringes til Eksplosion ved Berø-

ring med Ild og ikke er mere følsomme over for Stød 
eller Gnidning end Dinitrobenzol, betragtes ikke som 
Sprængstoffer i Henseende til disse Bestemmelser. 

Ved Indlevering af et saadant Stof skal Afsenderen i 
Fragtbrevets Indholdsrubrik an føre: , Sendingen falder 
ikke ind under Bestemmelserne for Sprængstoffer i Bi-
lag A til Godsbefordringsreglementet.« 

• •) I Sprængmidlerne kan Nitroglycerinen være helt eller 
delvis erstattet af Nitroglykol eller Dinitroklorhydrin 
eller af en nitreret Blanding af Glycerin og Sorbit eller 
af en nitreret Blanding af Glykol eller Klorhydrin og 
Sorbit eller af en nitreret Blanding af Glycerin, Sorbit, 
Glykol eller Rlorhydrin, i sid s tnævnte 3 Tilfælde med en 
Tilsætning af Diphenylamin. 

4 

Præparater til videnskabelig eller farma-
ceutisk Brug 
i Mængder paa indtil 500 g af hvert Stof 
og ialt ikke over 5 kg netto, svarende til en 
Bruttovægt af højst 15 kg. 

12 5. Ammoniumnitrat-(Ammonsalpeter-)spræng-
stoffer, gelatinerede (med Dinitroklorhy-
drin eller Dinitroglykol) eller ikke gelati-
nerede, for saa vidt de ikke ved Lagring i 
48 Timer ved 75° C afspa~ter Kvælstofilter 
samt saavel før som efter denne Lagring 
ikke over for Stød, Rivning eller Antændelse 
er farligere end et Sammenligningsspræng-
stof af Sammensætningen: 80 pCt. Ammo-
niumnftrat (Ammonsalpeter), 12 pCt. Tri-
nitrotoluol, 4 pCt. Træmel og 4 pCt. Nitro-
glycerin. 

13 6. Sortkrudtlignende Sprængstoffer af føl-
gende Sammensætning: 70-75 pCt. Na-
triumnitrat (Natronsalpeter), 9- 11 pCt. 
Svovl og 10- 15 pCt. Sten- eller Brunkul. 

Indtil 20 pCt. af Natriumnitratet kan 
være erstattet af Kaliumnitrat (Kalisal-
peter). 

2. Gruppe. 
$prængmid{er, der kun maa befordres i Vognlad-
ninger eller i Paz·tier paa indtil 300 kg brutto som 

Stykgods : 
14 7. Organiske Nitroforbindelser, som ikke· fal-

der ind under Punkt 4 i 1. Gruppe, for saa 
vidt de ved Lagring i 48 Timer ved 75° C. 
er vægtbestandige og over for Stød, Rivning 
og Antændelse ikke er farligere end Tetra-
1{itrometylanilin for de i Vand uoplØseliges 
Vedkommende og ikke farligere end Tri-
nitroresorcin for de i Vand opløseliges Ved-
kommende. 

15 8. Klorat- og Perkloratsprængstoffer (Blandin-
ger af Klorater og Perklorater af Alkalier 
eller alkaliske Jordarter med kulstofrige 
Stoffer som Kul, Kulbrinter, Harpikser, 
Olier, nitrerede aromatiske Kulbrinter, 
Plantemel, uorganiske Salte o. lign.). 

Kloratblandinger maa ikke indeholde 
Ammoniaksalte. 

De her omhandlede Sprængstoffer maa 
over for Stød, Rivning og Antændelse ikke 
være farligere end et Kloratsprængstof af 
følgende Sammensætning: 80 pCt. Kalium-
klorat, 10 pCt. Dinitrotoluol, 5 pCt. Trini-
trotoluol, 4 pCt. Ricinusolie og 1 pCt. Træ-
mel. 



16 9. Pentaerytrittetranitrat (Nitropentaerytrit), 
fint krystallinsk og ligeligt gennemfugtet 
med mindst 30 pCt. Vand, og Trimetylen-
trinitroamin ( Cyklotrimetylentrinitramin), 
fint krystallinsk og ligeligt gennemfugtet 
med mindst 15 pCt. Vand. 

17 10. Sortkrudt-Sprængkrudt (en Blanding af Ka-
lium- eller Natriumnitrat (Kali- eller Na-
tronsalpeter) med Svovl og Trækul), kor-
net eller presset eller som Melkrudt, for saa 
vidt det ikke over for Stød, Rivning eller 
Antændelse er farligere end fineste Jagt-
krudt af følgende Sammensætning: 75 pCt. 
Kaliumnitrat, 10 pCt. Svovl og 15 pCt. Træ-
kul af Tørstetræ. 

18 11. Dynamitter og dynamitlignende Spræng-
stoffer, der ikke er farligere end Spræng-
gelatine med 93 pCt. Nitroglycerin. 

19 12. Nitreret Klorhydrin (Dinitroklorhydrin), 
ogsaa teknisk nitreret Klorhydrin, hvis Ind-
hold af Nitroglycerin ikke overstiger 5 pCt. 

B. Skydemidler 
1. Gruppe. 

Skydemidler, der maa befordres som Styk.gods: 
20 13. Røgsvagt, gelatineret Nitrocellulosekrudt og 

nitroglycerinholdigt Nitrocellulosekrudt 
( dog ikke i støvformet eller porøs Tilstand), 
der opfylder følgende Betingelser: 

V ed Ophedning af 3 g Nitrocellulose-
krudt i 1 Time og af 1 g nitroglycerinhol-
digt Krudt i ½ Time ved 132° C. maa ikke 
afgives Kvælstofilter. 

Antændelses- eller Forpufningstempera-
turen skal for nitroglycerinholdigt Krudt 
ligge ved mindst 175° C. og for Nitrocellu-
losekrudt ved mindst 170° C., Antændelig-
heden og Tendensen til Eksplosion maa 
ikke være større end for et S-K1·udt: et i 
tynde Skiver skaaret og grafitteret Nitrocel-
lulosekrudt med 0,5 pCt. Diphenylamin 
( Skivernes Størrelse 0,3 X 1,3 - 1,5 mm). 

21 14. Porøst, gelatineret Nitrocellulosekrudt, der 
opfylder de under Punkt 13 angivne Be-
tingelser. 

2. Gruppe. 
Skydemidler, der kun maa befordres i Vognlad-
ninger eller i Partier paa indtil 300 kg brutto som 

Styk.gods: 
22 15. Porøst, gelatineret Nitrocellulosekrudt, der 

ikke er emballeret som fore"skrevet for 1. 
Gruppe (Indeks Nr. 43). 

23 16. Gelatineret Nitrocellulosekrudt og nitrogly-
cerinholdigt Nitrocellulosekrudt, der ikke 
opfylØer alle Betingelserne for Krudt under 
1. Gruppe. 

24 I 7. Ikke gelatineret Nitrocellulosekrudt (saa-
kaldt Blandingskrudt). 

25 18. Sortkrudt og lignende som Skydemidler eg-
nede Krudtsorter. 

26 De under Punkterne 15, 16 og 17 anførte 
Skydemidler skal opfylde de Stabilitetskrav, 
som forlanges ved Skydemidler af 1. Gruppe. 

Sortkrudt, som nævnt i Punkt 18, skal op-
fylde de for Sprængmidler under 2. Gruppe, 
Punkt 10, angivne Betingelser. 

C. Andre eksplosive Stoffer, der maa 
befordres som Stykgods 

27 19. Affald fra Nitrocellulosefilm, vasket og ef-
terbehandlet ved Kogning under Tryk, naar 
det indeholder mindst 2 pCt. Kamfer. Ved 
Stabilitetsprøven maa det vaskede og efter-
behandlede Filmaffald ved 2 Timers Op-
hednilig til 132° C. ikke pr. g fraspalte mere 
end højst 3 cm3 Kvælstofilte. 

Befordringsbestemmelser 
A 

De enkelte Kellis Emballering, V ægt-
begrænsning, Paaskrifter og Beklæbning 

27 a For samtlige Sprængstoffer gælder, at de 
i P a t r o n f o r m, naar de indsendes til Hæ-
rens eller Flaadens tekniske Afdelinger eller til 
et statsanerkendt Laboratorium til Undersøgel-
se, kan befordres som Stykgods i Partier paa 
indtil 5 kg, naar de er emballeret paa følgende 
Maade: . 

Patronerne skal ved Hjælp af stærkt Papir 
være samlet til Pakker af højst 2,5 kg Vægt. 
Pakkerne skal være fast · nedlagt i en stærk 
og holdbar Trækasse og denne atter være an-
bragt i en Yder kasse af Træ. Mellemrummet 
mellem de to Kasser skal være mindst 5 cm og 
være udfyldt med Kiselgu~ eller Savsmuld. 
Yder kassen skal være solid og godt samlet og 
tillukket samt bære Paaskriften »S _Præ n g-
s to f-P r Øve«. 



IØvrigt gælder for Befordringen af Spræng-
stoffer følgende Forskrifter: 

Sprængmidler 

1. Gruppe. 
28 (1) Nitrocellulose ( Punkt 1) skal emballe-

res vand- eller alkoholtæt i solide, tætte, sik-
kert tillukkede Træbeholdere eller i Beholdere 
af Hvidblik, Zink eller Aluminium eller i mod-
standsdygtige, vandtætte Papfade eller i ind-
vendig forzinkede eller forblyede Jernfade. 
Jernfade og Blikkasser skal være forsynet med 
et lufttæt Lukke, som dog giver efter for et 
eventuelt opstaaende indvendigt Tryk. Træbe-
holderne og Papfadene gøres vand- og alkohol-
tætte ved Zink.indlæg eller sammenhængende 
Udforing med ' paraffineret Papir. De enkelte 
Beholdere pakkes enkeltvis eller flere sammen 
i en stærk ydre Trækasse ved Hjælp af Halm, 
Papir eller andet blØdt Pakmateriale, der sik-
kert udfylder alle Mellemrum. 

Bruttovægten af hvert enkelt Kollo maa ved 
Kasser ikke overstige 120 kg, ved Fade, der 
kan rulles, ikke 300 kg. 

29 (2) Trinitrotoluol (Punkt 2) skal forsendes 
fast pakket i stærke, tætte, veltillukkede Træ-
beholdere eller modstandskraftige, vandtætte 
Papbeholdere. 

Den saakaldte flydende Trinitrotoluol kan 
foruden i stærke, veltillukkede Træbeholdere 
sendes i Jernfade, som skal være forsynet med 
et lufttæt Lukke, der i Tilfælde af Brand giver 
efter for den Gas, der udvikler sig i Beholde-
rens Indre. 

Bruttovægten af hvert enkelt Kollo maa ved 
Kasser ikke overstige 120 kg, ved Fade, der 
.kan rulles, ikke 300 kg. 

30 (3) Hexanitrodiphenylamin og Pikrinsyre 
(Punkt 3) skal forsendes fast pakket i solide, 
tætte, veltillukkede Træbeholdere eller 1!1od-
standskraftige, vandtætte Papfade. Til Embal-
lering af Pikrinsyre maa ikke anvendes Bly 
eller blyholdige Stoffer (Legeringer eller For-
bindelser). 

Bruttovægten af hvert enkelt Kollo maa 
ikke overstige 120 kg. 

31 (4) Organiske Nitroforbindelser (Punkt 4 ) 
skal forsendes i lufttæt og sikkert lukkede 
Beholdere af Glas eller Stentøj, der pakkes 
fast ned i stærke, tætte og veltillukkede Træbe-
holdere. 

(j 

32 (5) Ammoniumnitratsprængstoffer (Punkl 
5) skal være i Patronform. Patronerne skal 
pakkes fast i lufttæt lukkede Blikbeholdere. 

Har Patronerne Papirhylster, der er gen-
nemtrukket med Paraffin eller Ceresin, samles 
de til Pakker ved Hjælp af stærkt Indpaknings-
papir. Ogsaa ikke gennemtrukne Patroner til 
en samlet Vægt af hØjst 2,5 kg kan samles i 
Pakker, naar Indpakningen er gjort fuldstæn-
digt lufttæt ved Overstrygning med Ceresin 
eller Harpiks. 

Saavel Blikbeholderne som Patronpakkerne 
pakkes fast ned i solide, tætte, sikkert tilluk-
kede Træbeholdere. 

Mængden af Sprængstof i et enkelt Kollo 
maa ikke overstige 50 kg. 

33 ( 6) Sortkrudtlignende Sprængstoffer 
( Punkt 6), der er presset i Form som Cylin-
dre, skal indpakkes fast i stærkt, sejgt Papir 
saaledes, at hver Pakning hØjst vejer 300 g, 
Palmingerne lægges fast i solide, tætte og sik-
kert lukkende Træbeholdere, der er omhygge-
ligt udforet med stærkt og sejgt Papir. 

I kornet Tilstand skal sortkrudtlignende 
Sprængstoffer i Mængder paa højst 2,5 kg 
forsendes i stærke Papirposer, som er ned-
lagt i tætte Kasser af godt Pap med sikkerl 
sluttende Laag. Laaget kan være en dobbelt 
Klap med saakaldt Tungelukke, som ved et 
overklæbet kraftigt Baand, f. Eks. Isolerbaand, 
holdes tæt og fast. Papkasserne nedsættes fast 
i solide, tætte og sikkert lukkende Træbehol-
dere. Udforing med Papir er ikke nødvendig. 

Mængden af Sprængstof i et enkelt Kollo 
maa ikke overstige 25 kg. 

34 (7) Ethvert Kollo med Stoffer af de under 
Punkt 1-6 nævnte skal være forsynet med 
en Seddel efter Formular 1. 

2. Gruppe. 
35 (8) a) De i Vand uopløselige organiske 

Nitroforbindelser (Punkt 7) skal være fyldt i 
tætte, vellukkede Stofposer, som højst maa in-
deholde 12,5 kg. Højst 50 kg saaledes embal-
lerede Nitroforbindelser skal samles i solide, 
tæt og sikkert lukkende Træbeholdere. 

b) De i Vand opløselige organiske Nitro-
forbindelser (Punkt 7) skal gennemfugles lige-
ligt med saa meget Vand, at Vandindholdet 
ikke paa noget Tidspunkt af Befordringen syn-

I~ 

', 
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ker ned under 25 pCt. De forsendes i sikkert 
lukkende Beholdere af rustfrit Staal eller andet 
Stof (f. Eks. Ler), som ikke angribes af de 
vaade Nitroforbindelser. Lukket paa Behol-
derne skal være saaledes beskaffent, at det 
kan give efter for et i Beholderens Indre op-
staaende Tryk. Beholderne, dog ikke Behol-
dere af rustfrit Staal, skal emballeres saaledes 
i solide, tætte og sikkert lukkende Træbehol-
dere ved Hj ælp af passende Pak.materiale, a t 
de ikke kan bevæge sig. 

En Beholders Indhold af de under a) og b) 
nævnte Sprængstoffer maa ikke overstige 
25 kg. 

36 (9) Klorat- og Perkloratsprængstofferne 
( Punkt 8) skal være i Patronform. Patronerne 
skal være overtru)d<.et med Paraffin eller Cere-
sin eller indhyllet i Papir, der er gennemtrt1k-
ket af Paraffin ell er Ceresin, samt ved en fast 
Indpakning i Papir være samlet i Pakker af 
indtil 2,5 kg Vægt. Disse Pakker skal ved 
Hjælp af passend e Pakmateriale anbringes saa-
ledes i solide, tætte, sikkert lukkede Træbe-
holdere, at de ikke kan bevæge sig. 

En Beholders Indhold af Sprængstof m aa 
ikke overstige 25 kg. 

37 .( 10 ) Pentaerytrittetranitrat og Trimety-
lentrinitroamin (Cyklotrimetylentrinitramin ) 
(Punkt 9) forsendes i Mængder paa hØjst 10 
kg i godt lukkede Poser af tætvævet Stof; hver 
saadan. Pose skal være nedlagt i en for Fug-
tighed uigennemtræ11gelig, tæt tillukket Pap-
æske. Højst 4 Æsker nedpakkes i en solid Træ-
kasse, der indvendig skal være fuldstæ ndigt 
udforet med Bølgepap. 

I Stedet for Papæskerne kan ogsaa anven-
des Æsker af Hvidblik ; i saa Fald skal 
Æskerne i' Kassen holdes adskilt fra hinanden 
ved Omlæg af Bølgepap. 

Kassens Laag skal fastgøres med Træ-
skruer. 

38 (11) Sortkrudt (Punkt 10 ) skal fyldes i 
tætte, godt lukkende Poser eller Karduser, som 
forhindrer Udstøvning eller Uddrysning af 
Indholdet. Poserne (Karduserne) anbringes i 
tætte, sikkert lukkende Blikdaaser eller Æsker 
af stærkt Pap. Blikdaaser og Papæsker pakkes 
ved Hjælp af Træuld eller andet egnet, tørt 
Pakmateriale i solide· Træbeholdere. For Blik-
daasernes Vedkommende skal Lukket i Til-
fælde af Brand kunne give efter for Trykket 
af den udviklede Krudtgas. Ved Papæskerne 
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kan Laaget være en dobbelt Klap med saakaldt 
Tungelukke, der ved et overklæbet kraftigt 
Baand, f. Eks. Isolerbaand, holdes tæt og fast. 

Indholdet af Sortkrudt i en enkelt Pose 
(Kardus) maa ikke overstige 2,5 kg og i hele 
Træbeholderen ikke 25 kg. 

39 (12) Dynamit og dynamitlignende Spræng-
stoffer ( Punkt 11 ) skal være patroneret. Pa-
tronerne, til hvis Hylster der ikke maa anven-
des indfedtet eller olieret (men derimod paraf-
fineret) Papir, skal pakkes i stærke Papæsker; 
Mellemrummene skal være fuldstændigt ud-
fyldt med Papirspaaner, Savsmuld eller a ndet 
tørt og blødt Stof, som afbøder Stød og kan 
opsuge eventuelt udsivende Nitroglycerin. 

Papæskerne anbringes fast i solide, tætte, 
sikkert lukkende Træbeholdere, som ikke maa 
have Jernbaand eller -ringe. Det er dog tilladt 
at sikre Beholderens Laag ved omlagte og 
strammede Baand eller Traade af Metal. 

Bruttovægten af hver enkelt Beholder, som 
paa Laaget skal være forsynet med et Segl 
(Aftryk eller Mærke) eller med et over Laag 
og Sider klæbet Tegn, indeholdende Varemær-
ket, maa ikke overstige 35 kg. 

40 (13) Nitreret Klorhydrin (Punkt 12 ) skal 
emballeres i solide, tæt tillukkede Metalbehol-
dere, som kun maa fyldes til 9 / 10 af deres Rum-
fang og højst indeholde 25 kg nitreret Klor-
hydrin. Hver Metalbeholder skal nedsæ ttes saa-
ledes i en solid Træbeholder, at der overalt 
mellem de to Beholdere er et Mellemrum paa 
mindst 10 cm, som udfyldes fast med Sav-
smuld. 

41 (14) Hvert enkelt Kollo med de i Punk-
terne 7- 12 nævnte Stoffer skal være forsynet 
med en Seddel efter Formular 1 a. 

Skydemidler 

1. Gruppe. 
42 (15 ) Gelatineret Nitrocellulosekrudt og ni-

lroglycerinholdigt Nitrocellulosekrudt ( Punkt 
13 ) skal emballeres i Daaser af Pap, Hvidblik 
eller Zink, som kan give efter for et eventuelt 
indre Tryk, eller i paraffinerede Poser af tæt-
vævet Stof. Disse Daaser og Poser skal være 
godt tillukkede og enkeltvis eller flere sammen 
nedpakkes i solide Trækasser. Hvis Krudtet er 
i Form af Rør, Stænger, Traad, Baand eller 
Skiver, er Emballering i Daaser eller Poser 
ikke nødvendig, men i saa Fald skal Trækas-



serne indvendigt være fuldstændigt udforet 
med paraffineret eller olieret Stof eller Papir. 

I Stedet for Trækasser kan ogsaa anvendes 
modstandskraftige, vandtætte, godt lukkende 
Papfade eller Træbeholdere med indvendig 
Beklædning med Zinkblik. I saa Fald er Em-
ballering i Daaser eller Poser eller indvendig 
Udforing af Beholderne med Papir eller Stof 
ikke paakrævet. 

Bruttovægten af hvert enkelt Kollo maa 
ikke overstige 120 kg. 

43 (16) Porøst, gelatineret Nitrocellulosekrudt 
som nævnt under Punkt 14 skal emballeres i 
Hvidblik- eller Papdaaser med eftergivende 
Laag og højst indeholdende 1 kg Krudt hver. 
Daasenie skal indpakkes i stærkt Papir og 
nedsættes fast i solide Træbeholdere, af hvilke 
hver højst maa indeholde 25 kg Krudt. 

Porøst, gelatineret Nitrocellulosekrudt kan 
ogsaa emballeres i tætte Sække, der er anbragt 
i solide Træbeholdere med indvendig Beklæd-
ning med Zinkblik eller i solide Beholdere af 
Zinkblik. Sidstnævnte skal indvendigt paa 
Væggene være beklædt med tykt Pap og paa 
Bund og Laag enten med tykt Pap eller Træ-
skiver. Hver Beholder maa højst indeholde 
30 kg Krudt. 

44 (17) Hvert Kollo med de under Punkterne 

45 

46 

13 og 14 hørende Stoffer skal være · forsynet 
med en Seddel efter Formular 1. 

2. Gruppe. 
(18) Det under Punkterne 15, 16 og 17 

nævnte Nitrocellulosekrudt skal pakkes fast i 
solide, sikkert og tæt lukkede Træbeholdere 
med tætnede Fuger eller i modstandskraftige, 
vandtætte Papfade. Jernsøm, -skruer, -baand, 
-ringe o. lign. paa Beholderne skal være godt 
forzinkede. Metalfade (dog ikke af sort Jern-
blik) maa anvendes, saafremt de er absolut 
tætte og elastiske nok til at forhindre Op-
staaen af et saa stort indvendigt Overtryk, at 
der kan fremkaldes en Eksplosion. 

Bruttovægten af hver enkelt Beholder maa 
ikke overstige 90 kg. 

(19) Løst Kornkrudt og andre sortkrudt-
lignende Krudtsorter til Skydebrug (Punkt 18) 
skal fyldes i holdbare, tætte Sække og disse 
pakkes i Tønder eller Kasser. Bruttovægten af 
hver enkelt Beholder maa ikke overstige 90 kg. 
De· nævnte Krudtsorter kan ogsaa emballeres 
som angivet under Indeks Nr. 38. 
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Til Emballering af prismatisk Krudt i en-
kelte Stykker anvendes stærke, tætte og sikkert 
lukkende Trækasser. Beholdernes Vægge skal 
være sinkede sammen og Bund og Laag fast-
gjort med limede Trænagler eller Messingskru-
er. Krudtprismerne skal pakkes fast i Behol-
derne ved Hjælp af Plader af Filt eller andet 
lignende elastisk Stof. 

Bruttovægten af hver enkelt Beholder maa 
ikke overstige 90 kg. 

47 (20) Hvert Kollo med de i Punkterne 15-
18 nævnte Stoffer skal være forsynet med en 
Seddel efter Formular 1 a. 

Andre eksplosive Stoffer 
4,8 (21) Affald fra Nitrocellulosefilm (Punkt 

19) skal fyldes i tætte Papirsække, som ned-
pakkes i solide Beholdere af Zinkblik, som 
indvendig langs V æggene er udforet med tykt 
Pap og paa Bund og Laag beklædt med Træ-
skiver. 

Nettovægten af Indholdet af hver enkelt 
Beholder maa ikke overstige 30 kg. 

49 (22) Hvert Kollo med de i Punkt 19 nævnte 
Stoffer skal være forsynet med en Seddel efter 
Formular 1. 

B 
Sammen pakning 

50 Sammenpakning af de under dette Afsnit 

51 

hørende Stoffer er ikke tilladt. 

C 
Befordringsmaade 

(1) De i Punkterne 3, 4 og 6 nævnte Stof-
fer modtages ikke til Befordring som Ilstyk-
gods, de under Punkterne 7-12 og 15-18 
nævnte overhovedet ikke som Ilgods. 

For Sprængmidler i 2. Gruppe i Partier paa 
over 300 kg (Punkterne 7- 12) og for Skyde-
midler i 2. Gruppe i Partier paa over 300 kg 
(Punkterne 15- 18) gælder endvidere følgende 
Bestemmelser: 
a) Sendinger til Stationer eller Banestræknin-

ger, hvor deres Befordring er forbudt, mod-
tages ikke. 

b) Modtagelse til Befordring kan forud ind-
skrænkes til bestemte Dage og Tog, saa-
fremt Befordringen ikke sker med Særtog. 
Fastsættelsen af Dag og Tog skal om for-
nødent approberes af Øvrigheden. 

c) Sendingen skal - medmindre der i det en-
kelte Tilfælde træffes særlig Aftale med 
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.... 

Jernbanen - anmeldes for Afsendelsessta-
tionen mindst en Dag fØr Indleveringen, 
idet der afleveres en nøjagtig og fuldstæn-
dig Afskrift af Fragtbrevet. Sendingen maa 
kun indleveres paa den af Afsendelsessta-
tionen skriftligt angivne Tid af Dagen. 

d) Sendinger i Særtog skal anmeldes til Af-
sendelsesbanen mindst 8 Dage forud med 
Opgivelse af Bestemmelsesstationen. 

e) Fragten skal betales ved Indleveringen. Der 
kan ikke trækkes Efterkrav paa Sendin-
gerne eller tegnes Interesse i deres .Afleve-
ring. 

52 (2) De under Klasse I a hørende Stoffer 
maa ikke adresseres »Banegaard restante«. 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet*) 
53 ( 1) Indholdsangivelsen skal indrammes 

med rødt 
a) for Spræng- og Skydemidler af 1. Gruppe 

(Punkterne 1-6, 13 og '14) samt for Af-
fald fra Nitrocellulosefilm (Punkt 19) med 
enkelt Streg; 

b) for Spræng- og Skydemidler af 2. Gruppe 
(Punkterne 7-12 og 15-18) med to Stre-
ger. 

54 (2) For alle Sendinger af de under Klasse 
I a hørende Stoffer maa Fragtbrevet af Afsen-
deren forsynes med Erklæringen: »Beskaffen-
hed og Emballering efter Forskrifterne i Bi-
lag A til Godsbefordringsreglementet << . Even-
tuelt maa det ved Attest fra Justitsministeriets 
Sagkyndige for Sprængstoffer**) kunne godt-
gøres, at Stabilitetsfordringerne er opfyldt. 

55 (3) For Spræng- og Skydemidler af _ 2. 
Gruppe skal Fragtbrevene foruden Beholder-
nes Mærker og Numre, Antal og Art tillige in-

•) Hærens Krudtværk og Laboratorium, Ingeniørofficeren ved 
Jr.rnbanekommissionen samt Flaadens tekniske Afdelin-
ger og Flaadens Skibe er, naar de ønsker det, fritaget 
for at afgive Attester af det her forlangte Indhold, for 
saa vidt Chefen for den afsendende Myndighed paa 
Fragtbrevet bevidner, at Genstandene har været under-
kastet de for deres militære Anvendelse foreskrevne Un-
dersøgelser, at deres Befordringssikkerhed ikke er min-
dre, end den vilde være ved nøje Iagttagelse af de i 
nærværende Bilag indeholdte Bestemmelser, og at Em-
balleringen er forskriftsmæssig efter disse. 

.. ) For indførte Sprængstoffers Vedkommende fra en til-
svarende udenlandsk Myndighed (f. Eks. for Sveriges 
Vedkommende »Statens Sprangemnes-Inspektor«). 
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deholde Oplysning om Bruttovægten af hver 
enkelt Beholder. 

56 ( 4) Ved Viderebefordring helt eller delvis 
af en Sending, for hvilken der er foreskrevet 
Erklæring i Fragtbrevet, ved en anden Afsen-
der end Fabrikken, som har fremstillet Spræng-
stoffet, kan der ses bort fra Erklæring, naar 
den nye Afsender erklærer, at Forsendelsen er 
identisk med den oprindelige eller hidrører fra 
en prøvet og attesteret Sending, og at den op-
rindelige Emballering i ingen Henseender er 
forandret. Dette skal paa Forlangende efter-
vises. 

Den Erklæring, som herefter skal afgives i 
Fragtbrevet, skal lyde saaledes: »Indhold og 
Emballering som den oprindelige Sending«. 

E 
Befordringsmidler: Læsning, Paaskrift 

og Beklæbning 
58 ( 1) Til Befordring af de under Klasse I a 

hørende Stoffer skal anvendes lukkede Vogne. 
59 (2) ... .... ... .. .. ..... ·. · ............ . 

60 (3) For de under2.Gruppe hØrendeSpræng-
og Skydemidler (Punkterne 7-12 og 15-18) 
gælder følgende: 
a) Der maa kun anvendes Vogne med fjed-

rende Stød- og Trækindretninger, med fast 
og sikkert Tag, t ætte Vægge og godt luk-
kende Døre, samt saa vidt muligt uden 
Bremseindretninger. 

b) Vogne, i hvis Indre findes fremstaaende 
Søm, Skruer, Møttriker ell. lign. af Jern, 
maa ikke anvendes. 

c) Vogndøre og Vinduer skal slutte tæt og hol-
des tæt tillukkede. 

d) Sendingerne skal befordres i samme Vogn 
fra Afgangs- til Bestemmelsesstationen, og 
Omlæsni!_lg undervejs maa 1rnn finde Sted, 
hvis det er paatrængende n ødvendigt. 

e) Beholderne skal anbringes saaledes i Vog-
nen, at de er sikret mod Skuren, Rystelser, 
Stød og mod at vælte eller falde ned. Særlig 
maa Tønder ikke stilles paa Enden, men 
lægges ned i Vognens Længderetning og 
ved Træunderlag og Haartæpper sikres mod 
enhver rullende Bevægelse. 

Indlæsningen maa ikke foregaa fra Vare-
husene eller Godsperronerne, men skal ske 
paa et saa afsides som muligt liggende Side-



spor og saa kort Tid som muligt før Afgan-
gen af det Tog, hvormed Befordringen skal 
finde Sted. 

f) Indlæsning~n skal foretages af Afsenderen, 
der skal sørge for, at den sker under kyn-
digt Opsyn. De særlige Læssegrejer (Tæp-
per o. s. v.) skal stilles til Raadighed af 
Afsenderen, og de udleveres til Modtageren 
sammen med Godset. 

g) Uvedkommende skal holdes bQrte fra Læs-
sepladsen, og naar Indlæsningen undtagel-
sesvis foregaar efter Mørkets Frembrud, 
skal Pladsen oplyses ved Hjælp af faste, 
hØjtstaaende _Lygter. Petroleum maa ikke 
bruges som Belysningsmiddel. 

h) Ved Læsningen, særlig af Dynamitpatroner, 
skal Rystelser omhyggeligt undgaas. Be-
holderne maa derfor aldrig rulles eller 
kastes. · 

61 ( 4) Paa begge Sider af Vognen skal - for-
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inden der paabegyndes Indlæsning af Kolli 
med Sedler efter Formular 1 (se Indeks Nr. 34, · 
44 og 49) eller 1 a (se Indeks Nr. 41 og 47) 
anbringes Sedler efter samme Formular. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

62 · ( 1) De under Klasse I a hørende Stoffer 
maa ikke læsses i Vogne sammen med 

Signalfyrværkeri (Klasse Ib, Punkt 3), 
detonerende Tændmidler (Klasse Ib, Punkl 

5), 
Moment-Tændtra~1d (Klasse Ib, Punkt 7) og 

de i Klasse Ib, Punkt 13, nævnte Ammu-
nitionsgenstande. 

Spræng- og Skydemidler i 2. Gruppe (Punk-
terne 7- 12 og 15- 18) maa endvidere ikke 
læss~s i Vogne sammen med brændbare Væd-
sker af Klasse Il[ a, Punkterne 1 og 2. 

. G 
Tomme Beholdere. Andre Bestemmelser 

For Sprængmidler i 2. Gruppe (Punkterne 
7- 12 ) og for Skydemidler i 2. Gruppe (Punk-
terne _15- 18) skal endvidere følgende iagt-
tages: 

64 a) Forsigtighedsregler paa Stationerne og un-
der Kørselen. 

(1) Hverken under Læsningen eller Befordrin-
gen maa der ryges Tobak eller benyttes 

Ild eller utildækket Lys i eller i Nærheden 
af Vognene. 

(2) Under Lokomotivers Forbikørsel skal Ind-
læsningen afbrydes, Vogndørene holdes 
lukket og den endnu ikke indlæssede Del 
af Sendingen tildækkes brandsikkert. 

65 b) Ledsagelse af Sprængstofsendinger. 
Ved Indlevering af mere end een Vognlad-

ning skal -Afsenderen medgive en Ledsager til 
Bevogtningen af Sendingen. Under Kørselen 
maa Ledsageren ikke tage Plads i eller paa de 
med Sprængstof læssede Vogne. 

Ledsageren skal løse Billet til Toget. 

66 c) Ankomst til Bestemmelsesstationen og Sen-
dingens Udlevering. 

( 1) Modtagelsesstationen skal forud underret-
tes af en foranliggende Station om Sen-
dingens Komme, samt med hvilket Tog 
den kommer. Modtageren skal af Modta-
gelsesstationen underrettes forud og til-
lige, naar Sendingen er ankommet. 

Modtageren skal overtage Sendingen 
inden 3 Dagtimer og foretage Udlæsnin-
gen inden andre 9 Dagtimer efter, at Sen-
dingen er ankommet og Underretning sket. 

(2 ) Naar Sendinger, med hvilke der ( jfr. b )) 
følger en Ledsager, ikke er overtaget af 
Modtageren inden de foreskrevne 3 Timer, 
skal de ufortøvet overtages af Ledsageren. 

( 3) Er Godset ikke bortkørt inden 12 Dagti-
mer efter dets Ankomst, skal det hurtigst 
muligt fjernes fra Stationen og stilles til 
den lokale Politimyndigheds Raadighed *). 
Ligeledes skal Godset - ogsaa paa Mel-
lemstationer - overgives til det stedlige 
Politi, naar det er i en saadan Tilstand, at 
det skønnes betænkeligt at opbevare det 
paa Stationen eller at sende det videre. 

( 4) Indtil Sendingen er overtaget af Modtage-
ren, skal den stilles under særskilt Bevogt-
ning. Jernbanens Udgifter hertil kan for-
langes dækket af Forsenderen. 

(5) Udlæsningen og den eventuelle Lagring 
maa ikke ske paa Godsperronerne eller i 
Varehusene, men skal under Iagttagelse af 
de under Indeks Nr. 60 og 64 givne For-
skrifter foretages paa et saa fjernt som 
muligt beliggende Sidespor eller i Rum, 

•) Sendinger Ul Militæretaterne overgives ikke Lil den lokale 
Politimyndighed, naar de er st illet ·under militær Be-
vogtning. 

.,, 
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67-70 

der ligger afsondret fra Varehusene, og 
som ikke samtidig benyttes andet 
Øjemed. 

I b. Ammunition 
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b) Knaldkapsler - tidligere ogsaa kaldet 
Petarder - til Knaldsignaler paa Jern-
baner. 

Angaaende smaa Kanonslag til Fyrværkeri 
med højst 75 g Kornkrudt se Indeks 
Nr. 144. 

Til Befordring modtages kun: 74 4. Patroner til Haandskydevaaben: 

71 1. Tændsnore uden paasat Sprængkapsel: 
a) Hurtigbrændende Tændsnore (Tænd-

snore med svæ r Omspinding og med 
en Kærne af Sortkrudt af stort Tvær-
snit eller med Kærne af Skydebomuld ) ; 
angaaende langsomtbrændende Tænd-
snore se Indel{s Nr. 123; 

b) detonerendeTændsnore i Form af tynd-
væggede MetalrØr af ringe Tværsnit 
med en Kærne af I{naldsats, der ikke 
er farligere end ren Pikrinsyre; 

c ) detonerende Tændsnore i Form af 
spundne Snore af ringe Tværsnit med 
en l{ærne af Knaldsats, der ikke er 
farligere end Pentaerytrittetranitra t 
(Nitropentaerytrit). 

Angaaende Moment-Tændtraad se Indeks 
Nr. 77. 

72 2. Ikke detonerende Tændmidler (Tændmid-
ler, der hverken ved Sprængkapsler eller 
andre Indretninger bringes til Detona-
tion): 
a) Fænghætter til Skydevaaben og til Am-

munition, 
b) tomme Patronhylstre med Tændan-

ordning til Skydevaaben af alle Kalibre. 

c) Fængrør, Tændskruer eller lignende 
Tændeindretninger med en lille Lad- 75 
ning af Sortkrudt eller andre Tænd-
midler, der bringes til at virke ved 
Rivning, Slag eller Elektricitet; 

d) ikke detonerende Tændmidler til 
Haandgranater ( ogsaa forsynet med 
Skaft), Krudtkapsler til Øvelseshaand-
granater med Skaft og til anden Am-
munition; 

e) BrandrØr til Skydevaaben uden Spræng-
kapsler eller andre Anordninger, der 
kan fremkalde Detonation, Tændmidler 
til BrandrØr til Skydevaaben. 

73 3. Signalfyrværkerisager nemlig: 
a) store Kanonslag med hØjst 200 g Sort-

kornkrudt eller 70 g røgsvagt Krudt og 

a) Færdige Patroner med Hylster udeluk-
kende af Metal. Projektilet maa være 
saa fast forbundet med Hylstret, at det 
ikke kan løsne sig, og Krudtladningen 
ikke drysse ud; · 

b) færdige Patroner, hvis Hylstre kun del-
vis bestaar af Metal. Hele Krudtmæng-
den skal indeholdes i Patronens Me-
talunderdel og være afspærret ved en 
Prop eller Brik. Patronernes Pap maa 
være af en saadan Beskaffenhed, at 
det ikke kan brækkes under Transpor-
ten; 

c) færdige Pappatroner med Centraltæn-
ding. Pappet maa være af en saadan 
Beskaffenhed, at det ikke kan brækkes 
under Transporten; 

d) færdige Patroner til Frembringelse af 
Gas, Damp eller Taage med stærk Irri-
tationsvirkning (Irritations- eller Taa-
regasammunition o. l.), hvis Hylstre er 
fremstillet som under b) eller c) 
nævnt; 

e) Kuglefænghætter 
tion); 

(Flobertammuni-

f) Haglfænghætter (Flobertammunition) ; 

g) Flobertfænghætter uden Kugle og Hagl. 

5. Detonerende Tændmidler: 
a) Sprængkapsler (ogsaa med Tidtæn-

ding); 
b) Sprængkapsler med elektrisk Tænding 

(ogsaa med Tidtænding ) ; 
c) Sprængkapsler i fast Forbindelse med 

Sortkrudttændsnor; 

d) Sprængkapsler med Forhaling og F æ ng-
hætte ( Echolotpatroner ) ; 

e) Sprængkapsler i Forbindelse med en 
Forladning af presset Sprængstof, ikke 
farligere end Tetranitrometylanilin, 
saakaldte Tændladninger (Detonato-
rer); 

f) Sprængkapsler til BrandrØr med eller 
uden Forladning. 



76 6. Loddekapsler (Sprængkapsler, 0gsaa med 
Fænghætte indesluttet i Blikhylstre 
kaldet Frilod eller Loddebomber - ) . 

77 7. Moment-Tændtraad ( spundne Snore af 
ringe Tværsnit med en Kærne af Knald-
sats af større Farlighed end Pentaerytrit--
tetranitrat). 

78 8. Militær Ammun,ition, ikke særlig nævnt 
(f. Eks. Patroner, ladte Projektiler), alle 
uden Tændmidler. 

79 9. Haand- og Geværgranater uden Tænd-
midler. 

80 10. Brisante Sprængladninger til Projektiler, 
Torpedoer og Miner, endvidere Spræng-
patroner o. 1., Tetrylhylstre, alle uden 
Sprængkapsler. 

81 11. Lys- og Signalmidler, hvis Driv- eller Lys-
sats skal være saa stærkt fortættet, at Gen-
standene ikke eksploderer ved Afbræn-
dingen. 

82 12. Taagemidler og Røgudviklere som inde-
holder Klorat eller har en eksplosions-
farlig Tændsats. 

Angaaende Røgudviklere til Brug for 
Land- og Forstvæsenet henvises til Indeks 
Nr, 148. 

83 13. De under Punkterne 8- 10 nævnte Am-
munitionsgenstande med paalideligt sik-
rede Sprængkapsler eller Tændmidler: 
naar de indleveres som Vognladninger. 

Befordringsbestemmelser 
A 

De enkelte Kollis Emballering, V ægt-
begrænsning, Paaskrifter og Beklæbning *) 

84 ( 1) De under Punkt 1 nævnte Genstande skal 
emballeres saaledes: 

a) Tændsnore som nævnt under 1 a) og 
1 b) skal være fast nedpakkede i solide, tætte, 
godt og tæt tillukkede Træbeholdere, der ude-
lukker, at Krudtet spildes eller støver ud. I 

*) Ammunition af den under Klasse Ib nævnte Art kan af 
Militæretaterne emballeres i de af disse for deres An-
rnndelse til Krigsbrug foreskrevne Førings- eller Trans-
portmidler. Naar der er gjort Brug af denne Bestemmelse, 
skal Fragtbrevet indeholde en Paategning herom. 
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Stedet for Træbeholdere kan ogsaa anvendes 
modstandsdygtige, vandtætte Papfade. 

Bruttovægten af hvert Kollo med de under 
1 a) og 1 b) omhandlede Stoffer maa ikke over-
stige 100 kg. 

b) De under 1 c) nævnte Tændsnore skal i 
Længder af ca. 100 m vikles paa solide, ikke 
let antændelige Ruller, f. Eks. af Træ eller 
stærkt, haardt Pap. Rullerne skal pakkes saa-
ledes i stærke, tætte, godt og tæt tillukkede 
Træbeholdere, at Rullerne med Tændsnore ikke 
kommer i Berøring med hinanden eller med 
Beholderens Vægge. For at hindre dette kan 
f. Eks. Rullerne indpakkes tæt i flere Lag 
stærkt sejgt Papir, der ved Limning eller paa 
anden hensigtsmæssig Maade forhindres i at 
løsne sig og blive utæt. 

liver Kasse maa ikke indeholde mere end 
1000 m Tændsnor. 

c) Det er tilladt ved Kasser, der indeholder 
Tændsnore uden paasatte Sprængkapsler, at 
sikre Lukningen ved omlagte eller omspændte 
Baand eller Traade af Staal. 

85 (2) De under 2 nævnte Genstande skal pak-
kes i stærke, tætte, sikkert tillukkede Træbe-
holdere. Endvidere kan de under a) nævnte 
Fænghætter anbringes i Blik.kasser og de un-
der b) nævnte tomme Patronhylstre i Sække. 

Forinden de under a) nævnte Fænghætter 
anbringes i de ydre Beholdere, skal Fænghæt-
ter med udækket Tændsatsoverflade i et Antal 
af højst 1000 Stykker og Fænghætter med dæk-
ket Tændsatsoverflade i et Antal af højst 5000 
Stykker nedpakkes fast i Blikbeholdere, stærke 
Papæsker eller Trækasser. 

Hylstre til Patroner med Randtænding ( til 
Flobert o. l. smaa Kalibre) maa dog anbringes 
i en Sæk af Bomuld eller lignende Stof i Mæng~ 
der paa højst 25000 Stykker, naar de ved Til-
snøring af Sækken kan bringes til at ligge fast. 
Sækken skal derpaa pakkes i en Kasse og Mel-
lemrummene udfyldes med Bølgepap, saaledes 
at Indholdet ikke kan forskubbes. 

De under 2 c), 2 d) og 2 e) nævnte Gen-
stande skal pakkes saaledes i Beholderne, at 
de ikke kan forskubbes. 

Bruttovægten af hvert Kollo med de un-
der 2 a), 2 c), 2 d) og 2 e) nævnte Tændmidler 
maa ikke overstige 100 kg. 

86 (3) De under 3 nævnte Genstande skal pakkes 
saaledes: 



a) Store Kanonslag skal i den af den frem-
stillende Fabrik indførte Originalpakning, i 
hvilken Tændingsstedet skal være saaledes be-
skyttet, at Satsen ikke kan drysse ud, pakkes 
i solide, tætte, godt tillukkede Træbeholdere el-
ler ogsaa i m·odstandsdygtige, vandtætte Pap-
fade. 

Bruttovægten af et Kollo maa ikke overstige 
100 kg; endvidere maa den samlede Vægt af 
Kornkrudt ikke overstige 25 kg og af røgsvagt 
Krudt ikke 10 kg. 

b) Knaldkapsler skal pakkes i tætte Kasser 
af mindst 20 mm tykke, sammenplØjede Bræd-
der, der holdes sammen med Træskruer. De 
skal ved Hjælp af Papirspaaner, Savsmuld, 
Gips eller paa anden Maade pakkes saa fast i 
Kasserne, at de hverken berører hinanden eller 
Kassens V ægge. 

Bruttovægten af et Kollo maa ikke over-
stige 50 kg. 

87 (4) De under 4) nævnte Genstande skal pakkes 
saa fast i Beholdere af Blik, Træ eller stærkt 
Pap, at de ikke kan forskubbe sig. Beholderne 
skal atter pakkes tæt sammen i stærke, tætte, 
godt tillukkede Trækasser. Mellemrummene 
skal udfyldes med Pap, Papir, Blaar, Træuld 
eller Høvlspaaner - alt tørt og ikke fedtet 
- saaledes at enhver Rysten undgaas *). 

Bruttovægten af et Kollo maa ikke over-
stige 100 kg. 

88 (5) De under 5 a) nævnte Genstande skal pak-
kes saaledes: 
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a) Højst 100 Stykker skal anbringes saaledes 
i en modstandsåygtig Beholder af Blik eller . 
Pap, at de enkelte Kapsler ikke selv ved 
stærke Rystelser kan bevæge sig. 

De tomme Rum i de enkelte Kapsler 
og mellem disse skal udfyldes fuldstændig 
med tørt Savsmuld af haardt Træ eller et . 
lignende sandfrit Stof. Udfyldningen af 
Kapslerne kan dog undlades, naar Spræng-
satsen, f. Eks. ved en indre Beskyttelses-
hætte, er afspærret saaledes, at den ikke 
løsner sig ved Befordringen. 

I Blikbeholderne skal Bund og Laag være 
dækket med en Plade af Filt, Tøj, Bølge-
pap eller et lignende Stof og Sidevæggene 
med Kartonpapir, alt saaledes, at det er 

• ) Hærens l{rudtværk har Tilladelse til - forudsat, at den 
indre Emballering er som her foreskrevet - at sende 
Patronerne i en ydre Papemballage, forsynet med det 
paabudte Garantimærke. 

udelukket, at Sprængkapslerne kan komme 
i umiddelbar Berøring med Blikket. 

Papbeholderne skal udvendig være im-
prægneret med Paraffin, Ceresin eller et lig-
nende Stof, der gør P_apbeholderne vand-
tætte. 

b) De fyldte Blik- og Papbeholdere skal tæt 
tillukkes og hver for sig omklæbes saaledes 
med en holdbar Papirstrimmel, at Laaget 
presses fast mod Indholdet, og enhver Ry-
stelse af Sprængkapslerne forhindres. Højst 
5 Blikbeholdere skal atter ved Hjælp af 
stærkt Pakpapir forenes til en Pakke eller 
lægges fast ned i en Papæske. 

c) Pakkerne eller Æskerne skal igen embal-
leres i en modstandsdygtig Trækasse, hvis 
Vægge har en Tykkelse af mindst 20 mm, 
eller i en stærk Blikbeholder saaledes, at 
Hulrum i det indre af Beholderen saa vidt 
muligt undgaas. I l~vert Lag skal mindst 
een Pakke eller Æske ombindes med et 
stærkt Baand, ved Hjælp af hvilket Pak-
ken eller Æsken uden Vanskelighed kan 
tages ud. Hulrum i Beholderen skal tilstop-
pes med tørre Stoffer som f. Eks. Papir, 
Halm, Træuld eller Høvlspaaner. Beholde-
rens Laag skal - hvis det er af Træ -
fastgøres med Skruer. Skruehullerne skal 
være boret i Laag og Vægge, forinden Behol-
deren fyldes. Paa Blikbeholdere skal Laaget 
fastgøres sikkert og tæt paa Beholderen og 
saaledes, at det let og ufarligt kan aftages 
og atter paasættes sikkert og tæt. 

d) Trækasserne eller Blikbeholderne, hvis 
Laag skal holde Indholdet saaledes fast, at 
det ikke kan forskyde sig, skal nedsættes 
i en svær og tæt ydre Trækasse, hvis V ægge 
har en Tykkelse af mindst 20 mm, og som 
skal være sikkert tillukket med Skruer. 
Mellem den ydre Kasse og den indre Behol-
der skal overalt være et Mellemrum af 
mindst 3 cm. Dette Mellemrum skal fast 
udfyldes med tørt Pakmateriale som Sav-
smuld, Halm, Træuld eller Høvlspaaner. 

e) Hver af de ydre Kasser skal forsynes med 
et Plombelukke eller Segl (Aftryk eller 
Mærke), der er anbragt paa to af Laagets 
Skruehoveder, eller med et over Kassens 
Laag og Vægge anbragt Mærke, der skal in-
holde Varemærket. 

f) Bruttovægten af et Kollo maa ikke over-
stige 50 kg. 



g ) Kollo, der vejer over 25 kg, skal være for-
synet med Haandtag eller Gribelister. 

89 (6 ) De under Punkt 5 b ) nævnte Genstande 
skal pakkes saaledes: 
a) Højst 100 Stlc samles i Pakker. Satserne 

skal lægges skiftevis i den ene og den anden 
Ende af Pakken. Disse Pakker skal igen i 
Partier paa højst 10 Stk. indpakkes i stærkt 
Papir og sammensnøres . Højst 5 saadanne 
besnørede Pakker skal nedpakkes i en mod-
standsdygtig Blikbeholder eller en mod-
standsdygtig Trækasse, hvis V ægge har en 
Tykkelse af mindst 20 mm, og Mellemrum-
mene udfyldes med tørt Pakmateriale, som 
Papir, Halm, Træuld eller Høvlspaaner, 
saaledes at de ikke kan forskyde sig. Paa 
Trækasser skal Laaget fastgøres med Skru-
er. Skruehullerne skal være boret i Laag 
og Sider, forinden Kassen fyldes. Paa Blik-
beholdere skal Laaget fastgøres sikkert og 
tætsluttende og saaledes, a t det let og ufar-
ligt kan aftages og atter paasættes sikkert 
og tæt. 

b) Hver Trækasse eller Blikbeholder skal for-
synes med et Plombelukke eller med et Segl 
(Aftryk eller Mærke), der er anbragt paa 
to '.:1f Laagets Skruehoveder, eller med et 
over Laag og Sider anbragt Mærke, der skal 
indeholde Varemærket. 

c ) Kolli, der vejer over 25 kg, skal have 
Haandtag eller Gribelister. 

90 ( 7) De under Punkt 5 c) nævnte Genstande 
skal pakkes saaledes: 

a) Tændsnoren skal oprulles til en Ring og 
fastbindes. Højst 10 Ringe skal samles i en 
Rulle, der indpakkes i stærkt Papir og be-
snøres . Højst 10 Ruller skal ved Hjælp af 
tørt Pak.materiale, som Papir, Halm, Træ-
uld eller Høvlspaaner, pakkes saaledes i en 
Trækasse, hvis Vægge mindst skal være 12 
mm tykke, at de ikke kan forskyde sig. 
Kassens Laag skal fastgøres med Skruer. 
Skruehullerne skal være boret i Laag og 
Sider, forinden Kassen fyldes. 

b ) Kasserne, hvis Laag skal holde Indholdet 
saaledes fast, at det ikke kan bevæges, skal 
i Antal af hØjst 10 Stk. pakkes i en stærk, 
tæt og med Skruer tillukket ydre Kasse, 
hvis Vægge skal være mindst 20 mm tykke. 
Mellem den indre og den ydre Kasse skal 
overalt. være et Mellemrum paa mindst 3 
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cm, der skal fast udfyldes med t ørt Pak-
materiale, som Savsmuld, Halm, Træ uld el-
ler HØvlspaaner. 

c) Hver ydre Kasse skal forsynes m ed et Plom-
belukke eller med et Segl (Aftryk eller 
Mærke), der er anbragt paa to af Laagets 
Skruehoveder, eller med et over Laag og 
Sider anbragt Mærke, der skal indeholde 
Varemærket. 

d) Kolli, der vejer mere end 25 kg, skal 
være forsynet med Haandtag eller Gribe-
lister. 

91 (8) De under Punkt 5 d) nævnte Genstande 
skal indpakkes saaledes: 
a) Højst 50 Stykker skal i den af den frem-

stillende Fabrik indførte Originalpakning 
(stærke Blikæsker, i hvilke Patronerne er 
fast nedlagt i 5 Lag, hver med 10 Stk., med 
Mellemlæg af Uldfilt mellem Lagene, og 
hvis Laag er fastgjort til Æsken med Iso-
lerbaand), og højst 10 saadanne Original-
pakninger pakkes fast i en stærk Trækasse. 
Dennes Laag fastgøres med Skruer. Skrue-
hullerne skal bores i Laag og Vægge, forin-
den Kassen fyldes. 

b) Kasserrie, hvis Laag skal holde Indholdel · 
saaledes nede, at det ikke kan bevæges, ned-
pakkes i en stærk, tæt, med Skruer solidt 
lukket ydre Trækasse, hvis Vægge mindst 
skal være 20 mm tykke. Mellem den indre 
og ydre Kasse skal der overalt være et Mel-· 
lemrum paa mindst 3 cm. Mellemrummmet 
skal være fast udfyldt med tørt Pak.mate-
riale, som Savsmuld, Halm, Træuld eller 
Høvlspaaner. 

c) Hver ydre Kasse skal forsynes med et Plom-
belukke eller med et Segl (Aftryk eller 
Mærke), der er anbragt paa to af Laagets 
Skruehoveder, eller med et over Laag og 
Vægge anbragt Mærke, der skal indeholde 
Varemærket. 

d) Kolli, der vejer over 25 kg, skal være for-
synet med Haandtag elier Gribelister. 

9;? (9) De under 5 e ) nævnte Genstande skal pak-
kes saaledes: 
a) 1. Højst 100 Stykker · skal pakkes i Træ-

kasser, hvis Vægge er mindst 20 mm tyk-
ke; Kassens Sider skal være sinkede sam-
men, og Bund og Laag lukket med Skruer. 
I Trækasserne skal Tændladningerne ved 
Hjælp af Træ- eller Metalindlæg anbringes 
fast saaledes, at de er mindst 10 mm fjernet 
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l'ra hinanden og fra Kassens Vægge. Naar 
Trækassen er indvendigt beklædt med Zink-
blik, behøver dens Vægge kun at være Hi 
mm tykke. 
2. Disse Kasser, hvis Laag skal holde Ind-
holdet saaledes nede, at det ikke kan be-
væges, skal atter pakkes i en solid, tæt, 
med Skruer tillukket ydre Trækasse, hvi s 
Vægge er mindst 20 mm tykke. Mellem den 
indre og ydre Kasse skal der være et Mel-
lemrum paa mindst 3 cm. Mellemrummet 
skal udfyldes fast med tørt Pakmateriale 
som Savsm~1ld, Halm, Træuld eller Høvl-
spaaner. 

3. Hver ydre Kasse skal være forsynet med 
et Plombelukke eller Segl (Aftryk eller 
Mærke), der er anbragt paa to af Laagets 
Skruehoveder, eller med et over Kassens 
Laag og V ægge anbragt Mærke, der skal 
indeholde Varemærket. 
4. Kolli, hvis Vægt overstiger 25 kg, skal 
være forsynet med Haandtag eller Gribe-
lister. 

b) 1. Tændladninger kan ogsaa i Antal a f højst 
5 Stykker nedsættes i Blikdaaser med over-
gribende Laag i dertil svarende udborede 
Trælister. Laaget skal lukkes ved Klæbe-
baand. Højst 20 Blikdaaser skal nedpakkes 
i en holdbar Trækasse, hvis Vægge skal 
være mindst 20 mm tykke. 

En ydre Kasse er ikke nødvendig. 
2. Hver Trækasse skal forsynes med et 
Plombelukke eller et Segl (Aftryk eller 
Mærke), der er anbragt paa 2 af Laagets 
Skruehoveder, eller med et over Laag og 
Vægge anbragt Mærke, der skal indeholde 
Varemærket. 
3. Kolli, som vejer mere end 25 kg, skal 
være forsynet m ed Haandtag eller Gribe-
lister. 

c ) 1. Tændladninger til Torpedoer (ladte Krigs-
pistoler uden Slagboltindretning) skal, naar 
de ikke befinder sig i de Jernbeholdere, i 
hvilke de bliver brag t om Bord, i et Antal 
af hØjst 10 fastpakkes i Kasser, hvis Vægge 
er mindst 20 mm tykke. Kassens Sider skal 
være sinkede sammen, og Bund og Laag 
lukket med Skruer. Naar Kassens Vægge 
indvendig er beklædt med Zinkblik, be-
h øver de kun at være 16 mm tykke. I Kas-
serne skal Pistolerne ved Hjælp af Træind-
læg anbringes saaledes, at de er mindst 20 
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mm fjerne t fra hinanden og fra Kassens 
Vægge . 
2. Højst 5 saadanne Kasser skal pakkes i 
en solid, tæt og med Skruer lukket Kasse, 
hvis Vægge skal være mindst 20· mm tykke. 
Mellem den indre og ydre Kasse skal der 
overalt være et Mellemrum paa mindst 3 
cm; Mellemrummene skal tæt udfyldes med 
tørt Pakmateriale, som Savsmuld, Halm, 
Træuld eller Høvlspaaner. 
3. Hver ydre Trækasse skal forsynes med et 
Plombelukke eller et Segl (Aftryk eller 
Mærke), der er anbragt paa 2 af Laagets 
Skruehoveder, eller med et over Laag og 
V ægge anbragt Mæ rke, der skal indeholde 
Varemærket. 
4. Kolli, hvis Vægt overstiger 25 kg, skal 
være forsynet med Haandtag eller Gribe-
lister. 

93 (10) De under 5 f) nævnte Genstande skal 
indpakkes saaledes: 
a) Højst 25 Stykker i Trækasser, hvis Vægge 

skal være mindst 20 mm tykke. Kassens 
Sider skal være sinkede sammen og Laag 
og Bund lukkede med Skruer. I Trækas-
serne skal Sprængkapslerne ved Hjælp af 
Træindlæg anbringes fast saaledes, at de er 
fjernet mindst 20 mm fra hinanden og fra 
Kassens V ægge. 

b) Højst 5 saadanne Kasser pakkes i en solid, 
tæt og med Skruer _lukket ydre Kasse, hvis 
Vægge skal være mindst 20 mm tykke. Mel-
lem den indre og den ydre Kasse skal der 
overalt være et Mellemrum paa mindst 3 
cm. Mellemrummet skal fast udfyldes med 
tørt Pakmateriale, som Savsmuld, Halm, 
Træuld eller Høvlspaaner. 

c) Hver ydre Kasse skal forsynes med et 
Plombelukke eller et Segl (Aftryk eller 
Mærke), der er anbragt paa 2 af Laagets 
Skruehoveder, eller med et over Laag og 
V ægge anbragt Mærke, der indeholder Vare-
mærket. 

d ) Kolli, hvis Vægt overstiger 25 kg, skal være 
forsynet med Haandtag eller Gribelister. 

94 (11 ) De under 6 nævnte Genstande skal pak-
k es saaledes: 
a) Højst 25 Stykker skal i den af den frem-

stillende Fabrik indførte Originalpakning 
(stærke Pap- eller Blikæsker med tilkl æbet 
Lukke, i hvilke Kapslerne hver for sig er 



pakket i imprægneret Papir og derefter i 
Bølgepaphylstre), og hØjst 500 Stykker 
ialt pakkes i en stærk, sikkert tillukket 
Trækasse. 

b) Bruttovægten af hvert enkelt Kollo maa 
ikke overstige 50 kg. 

c) Kolli, hvis Vægt overstiger 25 kg, skal være 
forsynet med Haandtag og Gribelister. 

95 (12) De under Punkt 7 nævnte Genstande skal 
i Længder af ca. 100 m oprulles paa stærke 
ikke letantændelige Ruller af Træ eller Pap. 
Disse Ruller skal pakkes saaledes i tætte, med 
Træskruer lukkede Trækasser, hvis Sider 
mindst skal være 20 mm tykke, at Rullerne 
ikke berører hverandre eller Kassens Vægge. 

Bruttovægten af hvert enkelt Kollo maa 
ikke overstige 90 kg. 

96 (13) De under Punkt 8 nævnte Genstande skal 
pakkes fast i solide, tætte og med Træsluner 
lukkede Kasser. 

97 (14) De under 9 nævnte Genstande skal em-
balleres saaledes: 
a) Haandgranater pakkes i et Antal af højst 

25 i Trækasser, hvis V ægge mindst skal 
være 16 mm tykke, og holdes fast ved Træ-
indlæg. 

b) Geværgranater pakkes i et Antaf af højst 
50 i Trækasser, hvis Vægge mindst skal 

. være 16 mm tykke, og holdes fast ved Træ-
indlæg. 

c) Kasserne med Haandgranater og Gevæ1:gra-
nater skal forsynes med et Plombelukke el-
ler med et Segl (Aftryk eller Mærke), der 
er anbragt paa to af Laagets Skruehoveder, 
eller med et over Laag og V ægge anbragt 
Mærke, der skal indeholde Varemærket. 

98 ( 15) De under 10 nævnte Genstande skal pak" 
kes saaledes : 
a) Sprængladninger, Fyld- og Tændladnings-

legemer, sammensatte Ladninger, Spræng-
daaser, Sprænglegemer og Borepatroner 
samt ikke sprængkraftig Øvelsesammuni-
tion skal pakkes fast i stærke, tætte, for-
svarligt tillukkede Trækasser. Legemer af 
presset Pikrinsyre skal være forsynet med 
en vandtæt Indpakning. Torpedo- og SØ-
mineladninger kan forsendes i deres Staal-
hylstre. 

Kolli, hvis Vægt overstiger 25 kg, skal 
være forsynet med Haandtag eller Gribe-
lister. 
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b) Tetrylhylstre skal i Antal af højst 100 Styk-
ker indsættes i Blikæsker; af disse Blik-
æsker skal højst 100 Stykker pakkes fast 
i en stærk, tæt, sikkert tillukket Trækasse. 

c) Pentaerytrittetranitratforbindelser skal i 
Mængder af højst 3 kg pakkes i stærke 
Papkasser saaledes, at de ikke berører hin-
anden ( ved Indsætning af Skillerum eller 
ved Omvikling med Papir). Højst 3 saa-
danne Kasser skal anbringes tæt ved Siden 
af hverandre i en solid, tæt Træbeholder 
saaledes, at der mellem Papkassernes ud-
vendige Flade og Træbeholderens indven-
dige Sider er et Mellemrum paa mindst 
3 cm, der skal udfyldes fast med Træmel. 
Træbeholderens Laag skal fastgøres med 
Træskruer. 

99 (16) De under Punkt 11 nævnte Genstande 
skal i den af Fabriken fremstillede Original-
pakning, i hvilken Antændingsstedet skal være 
saaledes beskyttet, at U ddrysning af Satsen er 
udelukket, nedlægges saa fast i solide, tætte 
Trækasser (udforet med olieret Papir), at de 
ikke kan forskubbe sig under Befordringen. 

Kassernes Vægge skal bestaa af mindst 18 
mm tykke Brædder, der er sinket sammen, og 
hvis Bund og Laag er fastgjort med Skruer. 

Laag med Hængsler, der ved et plomberet 
Lukke holder Kassen tæt og sikkert lukket, er 
ogsaa tilladt. 

Kasserne skal endvidere være forsynet med 
Haandtag eller Gribelister. 

Bruttovægten af hver enkelt Beholder maa 
ikke overstige 100 kg. 

100 (17) De under 12 nævnte Genstande skal pak-
kes fast i solide Træbeholdere. 

101 (18) De under 13 nævnte Genstande skal efter 
deres Art emballeres som anført under Indeks 
Nr. 96, 97 og 98. 

102 (19) Hvert Kollo med de under 3, 5 og 7 nævnte 
Genstande skal forsynes med en Mærkeseddel 
efter Formular 2, hvert Kollo med Genstande 
som nævnt under 8-11 med en Mærkeseddel 
efter Formular 1 og hvert Kollo med Genstande 
som nævnt under 13 med en Mærkeseddel efter 
Formular 2 a. . 

B 
Sammenpakning 

103 Ikke tilladt. 
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C 
Befordringsmaade 

104 De under 2 og 4 nævnte Genstande kan 
modtages til Befordring som Banepakker, de 
under 3, 5 og 7- 11 n ævnte Genstande maa 
ikke modtages til Befo1:dring som Il stykgods, 
og de under 13. nævnte overhovedet ikke som 
Ilgods. 

105 (2) De under Klasse Ib med Undtagelse af de 
under Punkterne 1, 2, 4 og 12 hørende Gen-
stande maa ikke sendes »restante «. 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet*) 

106 ( 1) Indholdsangivelserne skal indrammes saa-
ledes : 
a) ved de under 3, 5 og 7 nævnte Genstande 

een Gang med sort, 
b) ved de under 8- 11 nævnte een Gang med 

rødt og 
c) de under 13 nævnte to Gange med sort. 

107 (2) I Fragtbrevet - for Banepakkers Ved -
kommende i en særlig Beklæbning - skal Af-
senderen for de i Klasse I b nævnte Genstan-
de, med Undtagelse af de under 1 a) nævnte, 
afgive følgende Erklæring: »Beskaffenhed og 
Emballering efter Forskrifterne i Bilag A til 
Godsbefordringsreglementet «. 

108 (3) Naar en Sending, for hvilken der er paa-
budt Erklæring i Fragtbrevet, helt eller delvis 
viderebefordres fra en anden Afsender end 
den Fabrik, hvor den er fremstillet, kan der 
ses bort fra Erklæringen, saafremt den ny Af-
sender erklærer, at Sendingen er identisk m ed 
den oprindelige, eller at de enkelte Dele hid-
rører fra en Sending, der er prøvet, og for hvil-

•) Hæren s J{rudtværk og Laboratorium, Ingeniørofficeren ved 
Jernba nekommissionen samt Flaadens tekniske Afdelin-
ger og Flaadens Skibe er, naar de ønsker det, fritaget 
for at afgive Attester af det her forlangte Indhold, for 
saa vidt Chefen for den afsendende Myndighed paa 
Fragtbrevet henhold svis i den særlige Beklæbning paa 
Banepakker b evidner, a t Genstandene har været under-
kastet de for deres militære Anvendelse foreskrevne Un-
dersøgelser, at deres Befordringssikkerhed ikke er min-
dre, end den Yilde være ved nøje Iagttagelse af de i 

nærværende Bilag indeholdte Bestemmelser, og at Em-
balleringen er forskriftsmæssig efter disse. 
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ken, der har været udstedt Erklæring, samt at. 
den oprindelige Indpakning ikke er forandret. 
Dette skal paa Forlangende paavises. 

Den paagældende Erklæring i Fragtbrevet 
skal lyde saaledes: » Indhold og Emballering 
som den oprindeli ge Sending<<. 

E 
Befordringsmidler: 

Indlæsning, Paaskrift og Beklæbning 

110 (1) Til Befordring skal anvendes lukkede 
Vogne. 

111 (2) For de under 13 nævnte Genstande gælder 
endvidere de under Klasse I a i Afsnit E (In-
deks Nr. 60) givne Forskrifter. 

112 (3) Paa begge Sider af Vognen skal, forinden 
der paabegyndes Indlæsning af Gods, der er 
forsynet med Sedler efter Formular 1, 2 eller 
2 a ( se Indeks Nr. 102 ), klæbes Sedler af 
samme Formular. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

113 Signalfyrværkeri (Punkt 3), detonerende 
T ændmidler (Punkt 5), Moment-Tændtraad 
(P unkt 7) og de under Punkt 13 nævnte Am-
munitionsgenstande maa ikke læsses i samme 
Vogn ~om Stoffer henhørende under Klasse I a, 
de under Ib, Punkterne 8-11 nævnte Gen-
stande eller de i Klasse III a, Punkterne 1 og 
2, nævnte brændbare Vædsker. 

G 
Tomme Beholdere. Særlige Forskrifter 

114 For de i Punkt 13 nævnte Genstande gælder de 
under Klasse I a i Afsnit G (Indeks Nr. 64-
66) givne Forskrifter. 

115- 120 



I c. Tændmidler, Fyrværkeri-
sager o. 1. 

Til Befordring modtages kun: 

Tændmidler 
121 1. Almindelige Tændstikker og andre Frik-

tions-Tændstikker. 
122 2. Tændbaand og Paraffin-Tændbaand til 

Sikkerhedslamper, indeholdende en Sats af 
Kaliumklorat eller Salpeter, ringe Mængder af 
Fosfor, Svovlantimon, Svovl, Mælkesukker, 
Ultramarin, Kridt, Bindemidler (Dekstrin, 
Gummi) o. 1. 1000 Tændperler maa højst in-
deholde 7,5 g Knaldsats. 

Angaaende Knaldbaand (Amorcesbaand) 
se Indeks Nr. 135. 

123 3. Sortkrudtsfængtraad (Tændsnore, bestaa-
ende af en tynd tæt Slange med en Kærne af_ 
Sortkrudt af ringe Tværsnit) . 

Angaaende andre Tændsnore se Indeks 
Nr. 71 og 77. 

124 4. F ængtraad, d. v. s. nitrerede Bomuldstraade 
til Hurtigtænding af Fyrværkeri o. s. v. 

Fængtraaden skal have samme Stabilitet 
som Nitrocellulose (Klasse I a). 

125 5. Tændanordninger til Tændsnore ( tynde, 
for begge Ender lukkede Papir- eller PaprØr 
med smaa Mængder Tændsats af iltafgivendc 
Stoffer - Klorater, Nitrater - og organiske 
Stoffer, ogsaa aromatiske Nitroforbindelser), 
ogsaa saakaldte Thermitkapsler med Tænd-
perler. 

126 6. Tændanordninger til Sikkerhedsfængtraad, 
bestaaende af en gennemhullet Fænghætte 
med gennemgaaende Tændtraad til at tænde 
ved Gnidning eller Afrivning, i et stærkt Pa-
pir- eller Paphylster eller fremstillet paa lig-
nende Maade. 
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127 7. Elektriske Tændere uden Sprængkapsel. 
128 8. Elektriske Tændlameller (f. Eks. til foto-

grafisk Lynlyspulver) *). Tændsatsen i en en-
kelt Lamel maa ikke overstige 30 mg og ikke 
indeholde mere end 10 pCt. Knaldkviksølv. 

* ) Lynlysindretninger, der er fremstillet paa samme Maade 
som elektriske Glødelamper og indeholder en Tændsats 
a f samme Slags som Tændlame ller, hører ikke under 
Klas se I c og modtages til Be fordring uden særlige Be-
tingelser. 

Pyrotekniske Morskabsgenstande og 
Legetøj; Knaldhætter og Tændbaand; 

Knaldfrembringere 
129 9. Pyrotekniske Morskabsgenstande (Bosko-

cylindre, Konfettibomber, Kotillonfrugter og 
lignende Artikler, der indeholder en ringe 
Ladning Kollodiumuld paa højst 1 g i hver 
Genstand til Udskydning af en ufarlig Lad-
ning, saasom Vatkugler, Konfetti og lig-
nende). 

130 10. Knallerter, Blomsterkort, smaa Blade af 
Kollodiumpapir og lignende Sager, som kun 
indeholder ganske ringe Mængder af Kollo-
diumpapir eller Knaldsølv. 

131 11. Knaldperler, Knaldgranater o. lign. Artik-
ler, der indeholder l{naldsølv; 1000 Stk. maa 
højst indeholde 1 g Knaldsølv. 

132 12. Knaldsten (kugleformede Sten med en 
Diameter paa mindst 25 mm, som paa Over-
fladen har en ved Ombinding med Silkepa-
pir beskyttet Knaldsats af højst 3 g Vægt. 
Knaldsatsen maa højst indeholde 25-30 pCt. 
Kaliumklorat, højst 10 pCt. Fosforsesquisul-
fid og 60- 65 pCt. Fylde- og Bindemidler, der 
ikke deltager i Eksplosionen) og lignende Ar-
tilder, der ikke maa være farligere end de her 
nævnte. 

133 13. Pyrotekni ske Artikler med Fyrstikke 
(bengalske Tændstikker med højst 20 g 
Brænd- og Tændsats i Æsker med indtil 20 å 
24 Tændstikker, Guldregns- og Blomsten-egns-
lys o. 1.). 

134 14. Stjernekastere med en Sats af Barytsal-
peter, Jernspaaner, Aluminiumpulver og Bin-
demidler. De maa ikke have nogen særlig 
Tændsats. 

135 15. Knaldhætter (Amorces), Knaldbaand 
(Amorcesbaand) og Knaldringe (Amorces-
ringe), indeholdende en Knaldsats af Kalium-
klorat eller Salpeter, ringe Mængder af rødt 
Fosfor, Svovlantimon, Svovl, Mælkesukker, 
Ultramarin, Kridt, Bindemidler, (Dekstrin, 
Gummi) o. 1. 1000 Knaldhætter maa højst 
indeholde 7 ,5 g Knaldsats . 

Angaaende Tændbaand til Sikkerhedslam-
per se Indeks Nr. 122. 

136 16. Knaldpropper med en Knaldsats af Ka-
liumklorat, rødt Fosfor, Kridt og et Bindemid-
del. 1000 Knaldpropper maa højst indeholde 
60 g Knaldsats. Afstanden mellem Tændsat-



sens Overflade og Kanten af Udboringen i 
Proppen skal være ca. 5 mm. Ved Anvendelse 
af Naturkork skal Knaldsatsen anbringes 
mellem Papirblade eller i en Papskaal; ' denne 
skal være indsat saaledes i I{orken, at den 
ikke kan gaa lØs eller falde ud. Ved An-
vendelse af Propper af tæt Korkmasse kan 
Knaldsatsen anbringes direkte i Hulrummet. 

137 17. Knaldskiver med Fosfor-Kloratknaldsats 
af Kaliumklorat, rødt Fosfor, Kridt og et 
Bindemiddel, bestaaende af en omtrent 2 mm 
tyk Papskive med en Fordybning, i hvilken 
Knaldsatsen er anbragt, og som er overdækket 
med et Papirblad. 1000 Knaldskiver maa 
højst indeholde 45 g Knaldsats. 

138 18. Knaldpropper med en Fulminat- eller en 
lignende Knaldsats, presset ind i en Paphætte, 
som sidder fast i Knaldproppens Udboring. 
1000 Knaldpropper maa hØjst indeholde 60 g 
Knaldsats. 

139 19. Papfænghætter (Lilliputammunition) 
med en indpresset Fulminat- eller en lig-
nende Knaldsats. 1000 Papfænghætter maa 
hØjst indeholde 25 g Knaldsats. 

140 20. Papfænghætter (Lilliputammunition) med 
en Fosfor-Kloratknaldsats af Kaliumklorat, 
rødt Fosfor, Kridt og et Bindemiddel. 1000 
Papfænghætter maa hØjst indeholde 25 g 
Knaldsats. 

141 21. Papfænghætter (Trædeknaldperler) med 
overdækket Fosfor-Kloratknaldsats. 1000 Pap-
fænghætter (Trædeknaldperler) maa højst in-
deholde 30 g Knaldsats. 
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· 142 22. Knaldplader og Martinikas (saakaldt 
spansk Fyrværkeri), indeholdende en Blan-
ding af hvidt (gult) og rødt Fosfor med Ka-
liumklorat og mindst 50 pCt. træge Stoffer, 
som ikke deltager i Fosforkloratblandingens 
Sønderdeling. De enkelte Stykkers Vægt maa 
for Knaldplader ikke overstige 2,5 g og for 
Martinikas ikke 0,1 g. 

Endvidere er Befordring tilladt af lig-
nende Artikler, der ikke er farligere end de 
her nævnte. 

Fyrværkerisager*) 
143 23. Bomber og Ildpotter, d. v. s. Ladninger, 

der udskydes af en Morter, med en Vægt af 

• ) Knaldsatserne i Fyrværkerisager maa ikke indeholde 
J{lorat. 

højst 9 kg, Drivladningen iberegnet (Brutto-
vægt 12 kg). 

Brandere, Raketter, romerske Lys, Fon-
tæner, Jldhjul ( Sole) o. I. med Ladninger, 
som ikke i den enkelte Genstand overstiger 
800 g. 

144 24. Smaa Kanonslag eller Papirbøller, bestaa-
ende af et med Sejlgarn omviklet, sammen-
limet Papirhylster med et Indhold af højst 
75 g kornet Krudt eller 25 g Knaldsats (Alu~ 
miniumpulver og Kaliumperklorat uden 
Svovl), endvidere Geværslag - Petarder* *) 
- bestaaende af et cylindrisk, i begge Ender 
lukket Papirhylster, indeholdende højst 20 g 
kornet Krudt, samtlige Genstande forsynet 
med Fængtraad, hvis Ender er dækket, og 
lignende Genstande, bestemt til at fremkalde 
et stærkt Knald. 

Angaaende store Kanonslag (Signalfyr-
værkeri) se Indeks Nr. 73. 

145 25. Smaat Fyrværkeri (Skruptudser, Svær-
mere, Guld- og Sølvregn o. I.) med et største 
Indhold af Sortkrudt (ogsaa kornet) af 1000 g 
pr. 144 Stk. Vulkaner, Kometer o. I., med 
højst 30 g Sortkrudt (ogsaa kornet) i hver 
enkelt Genstand. 

146 26. Bengalske Belysningsgenstande (Fakler, 
Blus, Flammer o. I.) uden Tændsats. 

147 27. Brugsfærdigt Lynlyspulver i Enkeltpak-
ninger med højst 5 g Lyssats, der ikke maa 
indeholde Klorater. 

Stoffer til Bekæmpelse af Skadedyr 
148 28. Røgudviklere til Brug for Land- og Forst-

væsen samt Røgpatroner til Bekæmpelse af 
Skadedyr. Røgsatserne 1.naa ikke indeholde 
Klorat. 

149 For de under 1-28 nævnte Genstande 
gælder følgende Bestemmelser: 
a) Den eksplosive Sats i disse Genstande skal 

være saaledes ~eskaffen, anbragt og for-
delt, at der ikke ved Gnidning, Rystelser, 
Stød .eller ved Antændelse ved Flamme 
kan frembringes en Eksplosion af hele 
Indholdet af Kolloet. 

b) Anvendelse af hvidt eller gult Fosfor er 
kun tilladt for de under 2 og 22 nævnte 
Genstande. 

• •) Angaaende Knaldkapsler til Knaldsignaler til Jernbaner, 
tidligere ogsaa kaldt Petarder, se Indeks Nr. 73. 
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c) Den anvendte Sats maa være lagringsbe-
standig, d . v. s . den maa ved 4 Ugers Lag-
ring ved 50° C. ikke undergaa nogen For-
andring, som tyder paa utilstrækkelig Be-
standighed. 

d) Fremstilleren m aa ved gentagne Prøvnin-
ger til Stadighed sikre sig, at Beskaffen-
heden og Anbringelsen af den eksplosive 
Sats er, som den skal være. 

Befordringsbestemmelser -- 1 

J u 
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De enkelte Kollis Emballering, Vægtbe-
grænsaing, Paaskrifter og Beklæbnmg 

150 (1) De i Punkt 1, 9 og 10 nævnte Genstande 
skal pakkes fast i stærke Papiromslag eller '" 
stærke Æsker. Hver Papkasse maa h øjst in- ..w 
deholde 1200 Æsker m ed Tændstikker; se end-
videre Indeks Nr. 173. 

151 (2) De under 2 nævnte Genstande skal pak-
kes fast i cylindriske Blikdaaser eller i stærke 
cylindriske Papdaaser med tæ tsluttende, over-
gribende Bund og Laag eller i stærke Pap~ 
æsker. Hver Daase maa højst indeholde 12 
sammenrullede Baand, hvert med hØjst 50 
Tændperler. Daaserne samles i et Antal af 
h Øj st 30 ved Papiromslag til en fast Pakke. 
Mellem de enkelte Baandruller skal lægges 
en Papskive, der n øje passer i Daasen. Hver 
Papæske maa h øj st indeholde 100 Tændperler 
a 5 mg Knaldsats. Naar h øj st 50 Tændperler 
pakkes i en Æske, maa Knaldsatsen udgøre 
7,5 mg. Højst 12 Æsker skal samles til en 
Rulle, og h Øjst 12 Ruller ved Omvikling med 
stærkt Papir samles til en fast _Pakke; se 
endvidere Indeks Nr. 173. 

152 (3) De i Punkt 3 n ævnte Genstande skal pak-
kes i stærke, tætte, godt tillukkede Trækas-
ser eller i modstandsdygtige, vandtætte Pap-
fade . Kasserne skal indvendig udfores fuld-
stændigt m ed godt, sej gt Papir; i Stedet for 
Papir kan anvendes en tynd Zinkbeklædning. 

tykke Brædder. Mellemrnm skal udfyldes med 
Savsmuld. Et Kollo m aa hØjst indeholde 6000 
m F ængtraad; se endvidere Indeks Nr. 173. 

154 (5) De i Punkt 5 nævnte Genstande skal i 
et Antal af h øj st 25 pakkes fast i en tæt Daase 
af Hvidblik eller Pap. Af Thermitkapsler kan 
indtil 100 dog pakkes fast i en tæt Papæske. 
Saadanne Daaser eller Æsker skal nedpak.kes 
fast med mindst 1 cm indbyrdes Mellemrum 
i en Kasse, saaledes at de ikke kan for-
skubbe sig. Mellemrummene skal fast tilstop-
pes m ed Træuld. I en Kasse maa højst være 
40 saadanne Daaser og Æsker, og disse ska l 
fordeles saaledes, at 20 og 20 danner hver en 
Gruppe, og de 2 Grupper skal holdes adskilt 
fra hinanden ved et mindst 3 cm tykt, fast-
stoppet Lag af Savsmuld; se endvidere Indeks 
Nr. 173. 
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(6) De i Punkt 6 nævnte Genstande skal 
pakkes i stærke, tætte, godt lukkede Træ-
kasser. 
(7) De i Punkt 7 nævnte Genstande skal 
pakkes i stærke, tætte, godt tillukkede Træ-
kasser eller i Trætønder eller i vandtætte, 
modstandsdygtige P apfade. 

157 (8 ) De i Punkt 8 nævnte Genstånde skal i 
et Antal af h øj st 72 Stykker pakkes i en 
Karton. Højst 12 saadanne Kartoner skal 
samles til en Pakke ; se endvidere Indeks Nr. 
173. 
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Om de i Punkt 9 og 10 n ævnte Genstande 
se Indeks Nr. 150. 
(9) De i Punkt 11 nævnte Genstande skal 
pakkes i Trækasser eller i stærke Papæsker, 
der er omviklede med Papir. Hver Kasse el-
ler Æske maa hØjst indeholde 1000 Stk.; som 
Stoppemateriale anvendes Savsmuld; se end-
videre Indeks Nr. 173. 
(10) De i Punkt 12 nævnte Genstande skal 
i Antal af højst 25 Stk. pakkes fast i Pap-
æsker, Kn aldstenene skal omhyggeligt læg-
ges fast i Æsken ved Hj ælp af Savsmuld; se 
endvidere Indeks Nr. 173. 

153 ( 4) De i Punkt 4 nævnte Genstande skal i 
Længder paa h øjst 30 m vikles paa stær~,:_e 
Papstrimler og indpakkes i Papir. Højst 10 
saadanne Pakninger skal ved Hj ælp af stærkt 
Indpakningspapir samles i en Pakke, der an-
bringes i en Trækasse, a f mindst 10 mm l 
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( 11 ) De i Punkt 13 nævnte Genstande skal 
pakkes fast i Æsker og h øjst 12 Æsker skal 
samles i et Papiromslag; se endvidere Indek s 
Nr. 173. 
(12) De i Punkt 14 nævnte Genstande skal 
pakkes fast i Æsker og højst 12 Æsker skal 
samles i et Papiromslag eller en Papirpose. 
Posen skal være lukket ved Ombøjning af den 



aabne Ende. Æsker eller Poser skal ved Om-
slag af stærkt Indpakningspapir samles til 
faste Pakker, der hØjst maa indeholde 144 
Stk. af disse Genstande; se endvidere Indeks 
Nr. 173. 

162 (13) De i Punkt 15 nævnte Genstande skal 
pakkes fast i stærke Papæsker, der hver maa 
indeholde højst 100 Stk. Knaldhætter a 5 mg 
Knaldsats. Naar hver Æske kun indeholder 
højst 50 Knaldhætter, er dog 7,5 mg Knald-
sats tilladt. Højst 12 Æsker samles til en 
Rulle, og højst 12 Ruller samles ved stærkt 
Papiromslag til en solid Pakke; se endvidere 
Indeks Nr. 173. 
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163 (14) De i Punkterne 16 og 18 nævnte Gen-
stande skal i Antal af højst 50 Stk. pakkes 
fast i en Papæske med overgribende Laag. 
Propperne skal være fastklæbet paa Bunden 
af Æsken eller paa anden mindst ligesaa god 
Maade være sikret i deres Stilling. Mellemrum-
mene skal være tæt udfyldt med tørt Træmel 
eller tørt Korkmel. Ovenpaa Melet skal læg-
ges et passende Lag Vat eller andet mindst 
lige saa godt elastisk Dæklag, og Æsken skal 
være lukket med overgribende Laag. De 
lukkede Æsker skal ved Overklæbning med 
et Papirbaand eller ved Ombinding med Sejl-
garn være samlede til Smaapakker, der hver 
højst maa indeholde 100 Knaldpropper. Over-
klæbningen eller Ombindingen skal være saa 
fast og paalidelig, at Træmelet i Æskerne ikke 
kan rystes frem og tilbage eller falde ud. 
Højst 5 saadanne smaa Pakker skal ved Om-
slag af stærkt Papir samles til en fast større 
Pakke; se endvidere Indeks Nr. 173. 

164 ( 15) De i Punkt 17 nævnte Genstande skal i 
et Antal af hØjst 5 Stk. pakkes fast i en Pap-
æske med overgribende Laag; højst 5 Æsker 
skal rulles ind i Papir; hØj st 20 saadanne 
Ruller samles i en Pakke, og højst 2 Pakker 
lægges i en Karton af stærkt Pap med over-
gribende Laag. Laaget skal være sikkert fast-
gjort til Æskens Underdel ved Overklæbning 
med en solid Papirstrimmel. En Kasse maa 
hØj st indeholde 50 Kartons; se endvidere In-
deks Nr. 173. 

Om de i Punkt 18 nævnte Genstande se 
Indeks Nr. 163. 

165 (16) De i Punkt 19 nævnte Genstande skal i 
Antal af hØjst 10 Stk. pakkes fast i en Pap-
æske med overgribende Laag og med alle Mel-
lemrum udfyldt med Træmel. Paa Æskens Bund 
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og under dens Laag skal lægges en 1 mm tyk 
Papskive; Laaget fastholdes til . Æsken ved 
en overklæbet Strimmel af stærkt Papir. Højst 
10 Æsker rulles ind i Papir; højst 10 saa-
danne Ruller samles til en fast Pakke ved 
Indpakning i stærkt Papir. En Kasse maa 
højst indeholde 25 Pakker; se endvidere In-
deks Nr. 173. 

166 ( 17) De i Punkt 20 nævnte Genstande skal 
enten emballeres som i foregaaende Punkt 
(Indeks Nr. 165) nævnt eller i Antal af højst 
50 Stk. pakkes fast i Papæsker med over-
gribende Laag, saaledes at de sidder fast i 
gennemhullede Papindlæg og alle Mellem-
rum er udfyldt med Træmel; se endvidere 
Indeks Nr. 173. 

167 (18) De i Punkt 21 nævnte Genstande skal 
pakkes fast i stærke Papæsker, der hver højst 
maa indeholde 15 paa en rund Papskive klæ-
bede Papfænghætter. Mellemrummene i 
Æskerne skal være udfyldt med Træmel, og 
Laaget og Bunden skal fastholdes ved Paa-
klæbning af en stærk Papirstrimmel. Højst 
12 Æsker samles i en Rulle, og højst 6 saa-
danne Ruller pakkes i en Papæske, hvis Hjør-
ner og Kanter er ombøjede og samlede ved 
Traadhæftning; se endvidere Indeks Nr. 173. 

168 (19) De i Punkt 22 nævnte Genstande skal 
pakkes saaledes: 
a) Knaldplader i Antal af hØjst 144 Stk. i en 

tæt Papkasse af Læder- eller Halmpap ud-
fyldt med Træmel eller fint Savsmuld. En 
Kasse maa højst indeholde 50 Papkasser, 
og Knaldpladerne maa højst veje- 18 kg; 
se endvidere Indeks Nr. 173. 

b) Martinikas i Antal af hØjst 65 Stk. pak-
kes i runde Papæsker foret med Silkepa-
pir; højst 72 Æsker pakkes i Kartoner. En 
Kasse maa højst indeholde 3600 Papæsker 
i Kartonpakning, og Vægten af Martinikas 
maa hØjst være 24 kg; se endvidere In-
deks Nr. 173. 

169 (20) De i Punkterne 23, 25 og 26 nævnte 
Genstande pakkes fast i stærke Papæsker el-
ler smaa Trækasser; til de i Punkt 26 
nævnte Genstande kan ogsaa anvendes Papir-
poser (-sække); større Fyrværkerisager skal 
pakkes i Papiromslag, medmindre Antæn-
delsesstedet er beskyttet ved en særlig Papir-
kappe; i alle Tilfælde maa det forhindres, at 
Satsblandingen drysser ud; se endvidere In-
deks Nr. 173. 



V ed Bomber med over 5 kg Bruttovægt 
skal Drivladningen være beskyttet ved et over 
den nederste Del af Bomben anbragt Papir-
hylster. Emballeringen skal ske i Kasser; Mel-
lemrum skal udfyldes fast med Træuld eller 
lignende Stoffer. 

170 (21) De i Punkt 24 nævnte Genstande skal 
pakkes fast i stærke Æsker; Kanonslag skal 
ligge fast; de enkelte Genstande maa være 
adskilt fra hinanden ved et tykt Lag Træmel 
eller lignende egnet Stof; se endvidere Indeks 
Nr. 173. 

Kinesiske Pistoler kan modtages til For-
sendelse i saakaldt »original Indpakning«, d. 
v. s. Trækasser, i Reglen 4 ad Gangen, ind-
syede i Bastmaatter, der atter er omsnørel 
med et Krydsbaand af flækket Spanskrør. 

Om de i Punkt 25 og 26 nævnte Genstande 
se Indeks Nr. 169. 

171 (22) De i Punkt 27 nævnte Genstande skal 
emballeres i Papirposer. Højst 20 Papirposer 
skal nedlægges fast i Papkartons, der enkelt-
vis eller flere sammen indpakkes i olieret 
Papir. I Stedet for Papirposer kan ogsaa be-
nyttes Glasrør, der lukkes med Korkpropper; 
højst 3 Glasrør skal nedlægges fast i en Kar-
ton, adskilt fra hverandre med blØdt Pak-
ningsmateriale; se endvidere Indeks Nr. 173. 

172 (23) De i Punkt 28 nævnte Genstande skal 
pakkes i stærke, tætte, godt tillukkede Træ-
kasser. Kasserne skal være udforet med 
stærkt Indpakningspapir, olieret Papir eller 
Bølgepap. En saadan Udforing er dog ikke 
nødvendig, naar Genstandene er pakket i 
stærkt Papir eller Pap. 

RØgpatroner til Bekæmpelse af Skadedyr, 
pakket i stærkt Papir eller Pap, kan ogsaa 
lægges i Bølgepapkasser eller særlig stærke 
Papkasser, der ogsaa kan være vandtæt im-
prægneret. Til Sendinger med en Bruttovægt 
af indtil 5 kg kan ogsaa anvendes Kartons 
af almindeligt Pap. 

173 (24) a) De i Punkterne 1, 2, 4, 5 og 8-27 
nævnte indvendige Pakninger skal 
emballeres i stærke, tætte, godt luk-
kede Trækasser. 

b) Til de i Punkt 1 nævnte Genstande 
kan ogsaa benyttes Kasser af godt, 
haardtlimet Pap af mindst 2 mm 
Tykkelse og Beholdere af Hvidblik. 

Til almindelige Tændstikker i 
Smaapartier kan som ydre Embal-
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lage endvidere anvendes Æsker af 
Bølgepap, hvis Bund og Laag dan-
nes af bevægelige Klapper, naar alle 
Kanter baade paa den indre Embal-
lage (Indeks Nr. 150) og paa den 
ydre Emballage er omhyggeligt over-
klæbet med tilstrækkeligt stærM Pa-
pirmateriale. 

c) Kasser med de i Punkterne 4, 5 og 
13 nævnte Genstande kan være ud-
foret med godt, sejgt Papir, ogsaa 
saakaldt Tjære- eller Asfaltpapir, 
eller med Zinkblik eller forblyet 
Jernblik. 

d ) Til de i Punkterne 2, 9, 11, 12 og 
15- 27 nævnte Genstande skal Kas-
serne være af sammenplØjede Bræd-
der af mindst 18 mm Tykkelse. Kas-
sens Sider skal være sinkede sam-

_ men eller forbundet ved Hjælp af 
Lister paa Sidernes Øverste Rand; 
indvendigt skal tle udfores fuldstæn-
digt med godt, sejgt Papir; i Stedet 
for Papir kan anvendes tyndt Zink. 

e) Til brugsfærdigt Lynlyspulver (Punkt 
27) kan ogsaa anvendes almindelige, 
solide Trækasser eller, naai· Lynlys-
pulveret er pakket i Papirposer, 
stærke Papkartons. 

f) Pakkerne maa ikke kunne forskyde 
sig i Emballagen. De tomme Rum i 
den ydre Beholder skal ved de i 
Punkterne 2, 9, 11, 12 og 15- 26 
nævnte Genstande være fast udstop-
pet med velegnet, tørt Pakmateriale, 
saasom Træuld, Papir o.l.; til Knald-
propper, Knaldskiver, Papfænghæt-
ter (Lilliputammunition), Knald-
sten, Trædeknaldperler, Knaldpla-
der, Martinikas og lignende Artikler 
skal dog benyttes Træmel eller Sav-
smuld. ];:>er maa ikke anvendes fug-
tigt HØ, oliet eller fedtet Pudsetvist 
eller lignende Stoffer, der har Til-
bøjelighed til Selvantændelse. 

Ved Befordring af større Fyrvær-
kerigenstande (Transparenter) er 
det tilstrækkeligt, at de er sikkert 
fastgjort i Beholderen. 

17 4 ( 25) a) Bruttovægten af et Kollo med de i 
Punkterne 2, 5, 9, 11, 12 og 15-28 
nævnte Genstande maa ikke over-

' __ , stige 100 kg. 



b) Den samlede Vægt af eksplosiv Sats 
(Drivladning, Spredningsladning og 
Lyssats) i et Kollo maa ikke over-
stige: for de under 5 nævnte Gen-
stande 20 kg, for de under 23 nævnte 
36 kg og for de under 25 nævnte 25 
kg; den samlede V ægt af FF'-'~rke-
rikrudt (kornet Krudt) for de under 
23 og 25 nævnte Genstande ·maa 
ikke overstige 3,2 kg. · ' 

c) Bruttovægten af en almindelig _Træ-
kasse eller Papkarton indeholdende 
brugsfærdigt Lynlyspulver (Punkt 
27) maa ikke overstige 5 kg. 

d) Bruttovægten af en Papkasse eller 
Bølgepapkasse med Røgpatroner til 
Udryddelse af Skadedyr (Punkt 28) 
maa ikke overstige 20 kg. 

175 (26) Hvert Kollo med de under Punkt 23 
nævnte Genstande skal være forsynet med en 
Mærkeseddel efter Formular 1. 

B 
Sammenpakning 

Sammenpakning er tilladt i følgende Til-
fælde: 

176 (1) De i Punkterne 1 og 27 nævnte Genstande 
i Mængder indtil 5 kg m aa pakkes sammen 
med andre Genstande, dog ikke med de un-
der Klasse I c, Punkt 4, nævnte Genstande el-
ler med de under Klasserne II og III nævnte 
Stoffer. 

177 (2) De i Punkt 4 nævnte Genstande, dog ikke 
over 5 Kasser - se Indeks Nr. 153 - sam-
men med andre Genstande. 

178 (3) De i Punkterne 9- 15 nævnte Genstande 
sammen med hinanden, sammen med de i 
Punkt 23 (dog ikke Bomber og Ildpotter ) og 
med de i Punkterne 24- 26 nævnte Genstande. 
Den fælles Kasse skal opfylde Betingelserne 
for det af de deri pakkede Stoffer, for hvilket 
der i Henhold til Indeks Nr. 173 og 174 gælder 
de strengeste Regler. Den indvendige Embal-
lage skal pakkes fast og omhyggeligt i den 
fælles Kasse og Mellemrummene 1;1dfyldes fast 
og sikkert med velegnet Pakmateriale (Træ-
uld, Papir el. lign.) 
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179 ( 4) De i Punkterne 9- 22 nævnte Genstande, 
der er emballeret i Overensstemmelse med 
Indeks Nr. 150 og 158- 168, sammen med 
Galanterivarer og Legetøj, fra hvilke de dog 
skal holdes adskilt. 

Bruttovægten af den fælles Kasse maa 
ikke overstige 100 kg. 

C 
Befordringsmaade 

180 De i Klasse I c under Punkterne 23- 26 
nævnte Genstande maa ikke sendes »restante << . 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 

181 ( 1) Ved Forsendelser af de i Punkterne 2, 
4, 5, 8, 9, 11, 12 og 15- 28 nævnte Genstande 
skal Afsenderen i Fragtbrevet afgive følgende 
Erklæring: 

»Beskaffenhed og Emballering efter For-
skrifterne i Bilag A til Godsbefordring~regle-
mentet «. 

182 (2) Ved Viderebefordring lielt eller delvis af 
en Sending, for hvilken der er foreskrevet Er-
klæring i Fragtbrevet, ved en anden Afsen-
der end den fremstillende Fabrik, kan der ses 
bort fra Erklæring, naar den nye Afsender 
erklærer, at Forsendelsen er identisk med el-
ler hidrører fra en prøvet og attesteret Sen-
ding, og at den oprindelige Emballering i in-
gen Henseende er forandret. Dette skal paa 
Forlangende eftervises . 

Den Erklæring, som herefter skal afgives 
i Fragtbrevet, skal lyde saaledes: »Indhold 
og Emballering som den oprindelige Sending«. 

E 
Befordringsmidler: 

Læsning, Paaskrift og Beklæbning 

183 (1) Til Befordringen skal a!1vendes lukkede 
Vogne. 

184 (2) Oven paa Papkasser med de i Punkt 1 
nævnte Genstande (Indeks Nr. 173 b) maa 
kun anbringes Kolli (ogsaa i Lag over hver-



andre), som i Omfang og Vægt ikke adskil-
ler sig væsentligt fra Papkasserne med de i 
Punkt 1 nævnte Genstande. 

185 (3) P apfade med de i Punkt 3 nævnte Gen-
stande skal læsses saaledes, at det er udeluk-
ket, at de kan beskadiges af andre Gen-
stande. 

186 ( 4) Paa begge Sider af Vognen skal - for-
inden der paabegyndes Indlæsning af Kolli 
med Sedler efter Formular 1 (se Indeks Nr. 
175 ) - anbringes Sedler efter samme For-
mula r. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

187 Ingen. 

G 
Tomme Beholdere. Særlige Forskrifter 

188 Ingen særlige Bestemmelser. 

189- 200 

I d. Fortættede, fordraabede eller 
under Tryk opløste Luftarter 

Til Befordring modtages k un: 

201 a) Fortættede Luftarter: 
1. Kuldioksyd (Kulsyre) . 
2. Vandgas, Lysgas, Blandingsgas (Oliegas 

med højst 30 pCt. Acetylen ). 
3. Oliegas (Fedtgas). 
4. Ilt1) - med højst 4 Volumenprocent Brint 

- , Brint (ogsaa i Blanding med Metan) 
____:_ med højst 2 Volumenprocent Ilt - , 
Kvælstof, Kuloksyd, Grubegas (Metan), 
komprimeret atmosfærisk.Luft, Borfluorid, 
de sjældne Luftarter (Argon, Neon, H e-
lium, Xenon, Krypton og Blandinger af 
disse) . . 

1 ) Ilt, fortæ ttel indtil 0,3 kg / cm 2, i Sække af Gummi, im-
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. prægneret Tøj eller . lignende Materiale betragtes ikke ' 
som eksplosiv og modtages til Befordring uden særlige 
Bet ingelser. 

202 b ) Fordraabede Luftarter: 
5. Ætylen, Kuldioksyd (Kulsyre) 2 ) , fordraa-

bet Oliegas, Kvæls toffor ilte, Ætan, Z-Gas 
( fordraabet Oliegas m ed et Overtryk ved 
50° C. af h Øj st 26 k g/cm 2 ) . 

6. Propylen, Ammoniak 3 ), Propan, Butan, 
-· Isobutan, Kulstofoksyklorid (Fosgen). 

• 1 Af Jordgas, Kul o. s . v. udvundne Blan-
dinger af Kulbrinter, som 
a) ved 50° C. har et Overtryk af høj st 

6,5 kg/ cm2 , (betegnet »Gasblanding 
A «) . 

b) ved 50° C. har et Overtryk af h Øjst 
16,5 kg/ cm2 , (betegnet »Gasblanding 
B «) . 

7. Klor, Klorbrinte, Svovldioksyd ( Svovlsyr-
ling) 3), Svovlbrinte, Kvælstoftetroksyd, T-
Gas (en Blanding af Ætylenoksyd og Kul-
dioksyd (Kulsyre ) , som ved 50° C. har et 
Overtryk af højst 14 kg/cm2 ). 

8. Klormetyl, Klorætyl , sidstnævnte ogsaa 
parfumeret (Lance-Parfume), Vinylklorid, 
Brommetyl4 ) , Metylæter, Metylamin, Ætyl-
amin, Ætylenoksyd, Butadien, Diklordi-
fluormetan. 

9. F lydende Luft, flydende Ilt, flydende 
Kvælstof . 

203 c) Under Tryk opløste Luftarter5 ) . 

10. Ammoniak, opløst i Vand, i Styi:ker fra 
mere end 35 pCt. ti l h øjst 50 pCt. 

11. Acetylen, opløst i Acetone og opsuget i 
porøs Masse (Dissousgas ) . 

2 ) Kulsyrekap sler af Metal (Sodors, Sparkle ls), som h øj st 
indeholder 25 g fo rdraabet Kulsyre og høj st 1 g Vædske 
pr. 1,34 cm3 af Rumfanget, betra gtes, naar Kulsyren ikke 
indeholder mere end ½ pCt. Luft, ikke som eksplosive 
og modta ges til Befordring u den særlige Betin gelser. 

Smaa Beholdere med fordraab et Kul syre, frem st illet 
sømløs t af Flussstaa l, hvis Indhold ikke overstiger 220 cm3 

og h øjst indeholder 1 g Væd ske pr. 1,34 cm3 af Behol-
derens Rumfang, b etragtes ikke som eksplosive og mod-
tages til Befordring uden Be tingelser. 

3 ) Beholdere ti l Frysemaskiner, som til Sta dighed indehol-
der den til Driften n ødvendige Mængde af flydende 
Svovlsyrlin g eller af flydende Ammoniak i en Mængde af 
h fJ j st 20 1, betragtes ikke som eksplosive Gens tande og 
modtages til Befordring uden særlige Betin gelser. 

4 ) En Blanding af Brommety l og Æ tylenbromid m ed hØjst 50 
Vægtprocent Brommetyl betragtes ikke som eksplosiv og 
modtages til Befordrin g uden særlige Betingelser. 

5 ) Ammoniakvand med ikke over 35 Vægtprocent Ammo-
niak og Drikkevarer, indeholdende Kulsyre, betra gtes ikke 
som eksplo sive og modtages til Befordring uden særlige 
Betingelser ; dog modta ges Sodava nd og mous serende 
Drikke paa Flasker kun til Befordring i aabne Kasser, 
naar disse er overdækket med et La g Pap eller stift 
Papir, som er saa tykt, a t de t i Tilfælde af Eksplosion 
kan holde flqsJies turnper nede i Ka ssen. 



Befordringsbestem mels er 
A 

De enkelte Kollis Emballering, Vægtbe-
grænsning, Paaskrifter og Beklæbning 

1. Beholdernes Beskaffenhed 
204 (1) De i Punkterne 1- 8, 10 ·og 11 nævnte 

fortættede, fordraabede eller under Tryk op-
løste Luftarter skal befordres i godt tilluJ{-
kede Metalbeholdere•). 

205 (2) Beholderne skal være fremstillet af Fluss-
staal (sejgt Staal ) eller Specialstaal, der i 
Henseende til baade SkØrhed og Sejghed 
mindst har de samme Egenskaber som Fluss-
staal. 

Beholdere af Kobber kan dog anvendes til 
a) fortættede Luftarter, hvis Fyldningstryk 

ikke overstiger 20 kg/cm2 , dog ikke Ace-
tylenblandinger (Indeks Nr.20 1, Punkt 2); 

b) fordraabet Klormetyl, Klorætyl, Metylæter 
og Svovldioksyd (Svovlsyrling). 
Beholderne skal, naar de fyldes her i Lan-

det, være godkendt af Fabrikstilsynet og for-
synet med de af dette paakrævede Paastemp-
linger og Mærker. For Beholdere, fyldte i Ud-
landet, gælder de i Bilag I til den interna -
tionale Overenskomst om Godsbefordring paa 
Jernbaner fastsatte Bestemmelser. 

206 (3) a) Følgende fordraabede Luftarter, som 
er nævnt i Punkterne 5, 6 og 7, kan i smaa 
Mængder ogsaa sendes i stærke, tilsmeltede 
Glasrør, nemlig: 
Kuldioksyd, Ætan og Kvælstofforilte indtil 

3 g, naar Glasrørene ikke er mere end halvt 
fyldt, 

Ammoniak, Klor og K vælstoftetroksyd indtil 
20 g, naar Glasrørene ikke er mere end to 
Tredjedele fyldt, og 

Svovldioksyd og Kulstofoksyklorid (Fosgen) 
indtil 100 g, naar Glasrørene ikke er m ere 
end tre F j erdedele fyldt. 
Hvert Glasrør skal indlægges i en med 

Kiselgur udfyldt, tilloddet Kapsel af Hvidblik 
og denne igen i en solid Trækasse. Flere 
Kapsler kan anbringes i een Kasse; se dog 
endvidere Indeks Nr. 232. 

b) De i Punkt 8 nævnte fordraabede Luft-
arter kan i Mængder paa indtil 150 g ogsaa 

•) Beholdere med fortættet Ilt, som er fastgjort til Fiske-

beholdere, kan ogsaa modtages til Befordrin g, naar de 

ikke er lufttæt lukkede, men forsynede med Indretninger 

til Afgivelse af Ilten efterhaanden. 
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befordres i stærke, lufttæt lukkede Glas- eller 
MetalrØr, naar de under Indeks Nr. 225 givne 
Forskrifter med Hensyn til Fyldningsgraden 
iagttages. Rørene anbringes fast og sikkert i 
soli de Æsker af Træ eller stærkt Pap; hver 
Æske maa højst indeholde 600 g Vædske. 
Æskerne emballeres i solide Trækas~er, der 
- hvis Mængden af Vædske overstiger 5 kg -
skal have en sammenloddet Blik.indsats . Brut-
tovægten af hver enkelt Kasse maa ikke over-
stige 60 kg, for morætyl og Lance-Parfume 
dog 75 kg. 

(5) Til flydende Luft, flydende Ilt og flydende 
Kvælstof (Punkt 9) kan anvendes: 

a) Glasbeholdere med Dobbeltvæg med luft-
tomt Mellemrum. 

Saadanne Beholdere skal være beklædt 
med Filt og lukket m ed en Filtprop paa 
en Maade, der tillader den fordampende 
Luftart at slippe ud uden at frembringe 
betydeligt Overtryk i Beholderen, .men for-
hindrer Indholdet i at flyde ud. Filtproppen 
skal være fastgjort saaledes, at den ikke 
løsner sig, hvis Beholderen skifter Stilling 
eller falder om. Hver Flaske eller flere til-
sammen skal være beskyttet mod Stød ved 
en Staaltraadskurv eller en anden li g-
nende Beholder, der staar sikkert paa Un-
derlaget . Disse Kurve eller andre Behol-
dere skal anbringes i Metalkasser eller i 
Trækasser med indvendig Beklædning af 
Blik, som foroven er aabne eller kun til-
lukket med et Traadnet, et med Hull er 
forsynet Laag eller lignende Indretning. 
Metal- eller Trækasserne skal være tælte 
saa højt op, at Vædsken ikke kan flyde 
ud, hvis Flaskerne gaar itu. I Metal- eller 
Trækasserne maa der ikke være noget let-
antændeligt Pak.materi ale; Materiale som 
Filt og Uld kan anvendes. 

b) Beholdere af andet Materiale . 
Saadanne m aa kun anvendes, naar de 

er saaledes beskyttet mod Varmeafledning, 
at der ikke samler sig Dug eller Rim paa 
Yderfladen. Yderligere Emballering af 
disse Beholdere er ikke nødvendig. Be-
stemmelserne under a ) om Glasflaskernes 
Lukke finder analog Anvendelse paa disse 
Beholdere. 

209-221 Med Hensyn Lil Udstyrelsen af Behol-
derne, Paastemplinger og , Mærker paa disse 



og deres officiell e Prøvning gælder det In• 
deks Nr. 205 i sidste Stykke anførte. 

2. Beholdernes Fyldning 
222 (1 ) Det h øj est tilladte Fyldningstryk for Be-

holdete til fortættede Luftarter er ved ·15° C: 
For luftformig Kuldioksyd . . . . . . 20 kg/cm2 

» Blandingsgas ( Oliegas med 
h øj st 30 pCt. Acetylen ) og 
Vandgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 

» Oliegas (Fedtgas) . . . . . . .. . . 125 » 
» Ilt, Brint, Lysg.as, Kuloksyd, 

Kvælstof, Grubegas (Metan ) , 
k ompr imeret atmosfæ risk 
Luft, Borfluorid og de sjæld-
n e Luftarter . . . . . . . . . . . . . . 200 » 

223 ( 2) Renhedsgraden a f den fortættede Ilt og 
Brint sk al efterprøves analytisk ved Behol-
dernes Paafyldning. Prøveresultatet skal paa 
Forlangende forelægges . 

224 (3) Ved enhver F orsendelse af fortættede 
Luftarter (Punkterne 1- 4 ) sk al Afsenderen 
paa Forla ngende godtgøre det i Beholderne 
forhaandenværende Tryk ved et Man ometer. 
Denne Regel gælder dog ikke for Fedtgas ell er 
Blandingsgas i SØbØj er eller lignende. 

225 ( 4 ) Den største F yldning, der er tilladt fo r 
Beholdere til de under Punkterne 5- 8 nævnte 
fordraabede Luftarter, udgør: 

For Kuldiok syd (Kulsyr e) . ... 1 k g Vædske fo r hver 1,34 1) 
- fordra ab et Oliegas og Z-Gas 1 - - - - 2,50 - I 
- P rop ylen . . ... .. .. .. ... . 1 - 2,25 -
- Kvælstoffo rilte . . . . . . . .. . 1 - 1,34 -
- Æ tylen . .. .. . . . . . . .. .. . .. 1 - 3,50 -
- Æ ta n . . . . . .. .. . . . .... . . 1 - 3,30 -
- Ammoniak ..... . . . . . . ... 1 - 1,88 -
- Buta dien . . . . . .. .. . . . . . .. 1 - 1,85 -

Kulst ofok sykl orid (Fosgen ) 1 - 0,80 -
- l{Jor . ... . . . . . . . . . .... .. . 1 - 0,80 -
- Svovldioksyd (Svovlsyrlin g) l - 0,80 - "" ::l 
- J{ vælstofte lrok syd . . . . . . 1 -
- m ormety l . . . . . . . . . . . . . . 1 -

0,80-
1,25 - 8 

::: 
- Klor æty l . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1,25 - i:i::: 

</> - Æ ty len ok syd . .. .... .. ... 1 - 1,30 - .., 
C 

- Mety læter ........ . . . .. . 1 - 1,65 - '-.., 
-0 - Metylamin 1 " 1,70- 0 

- Æ ty lamin .. . .. .. .. .. .. . 1 - 1,70 -
o::i - Klorbrinte . . . . . ... . .. ... 1 - 1,50 - '-

- Vinylklorid . ... . . . . . . .. . . 1 - 1,26 -
Cl 

- Brommetyl . . . . .... ... . .. 1 - 0,70 -
- T-Gas .. ...... . ..... .... 1 - 1,34 -

Propa n . . . . . . . ... ... . .. 1 - 2,35 -
- Buta n . . .... . . .. . . . ..... 1 - 1,92 -
- Isobuta n ..... . . . . . . ... . . 1 - 2,05 -
- Gasbla nding A . ... . ... .. 1 - 2,08 -
- Gasbla ndin g B . .. . . . . .. . 1 - 2,35 -
- Diklordifluormeta n . . . .. . 1 - 0,89 -
- s ,·ovlbr intc .. . .. ..... .. l - 1,45 - J 
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226 (5) For de under Tryk i Vædske opløste Luft-
arter gælder fø lgende : 
a) For Acetylen, opløst i Acetone ( P unkt 11 ), 

maa F yldningstrykket ved 15° C. ikke 
over stige 15 k g/ cm2 • Den normale Mængde 
af Opløsningsmid let ved 15° C. maa vær e 
afpasset saaledes, at den Rumfangsfor" 
øgelse, der indtræder ved dets Optagelse a f 
Acetylen indtil F yldningstrykket, i den 
porøse Masses Indre lader et Rumfang frit , 
som mindst svarer ti l 15 pCt. af, hvad Be-
h olderen k an rumme af Vand. 

b ) For Ammoniak, opløst i Vand u nder 
Tryk (Punkt 10) maa F yldningen ikke 
overstige : 
for over 35 indtil 40 Vægtprocent Ammo-

niak: 1 k g V æd ske for hver 1,25 1 af Be-
holderens Rumfang, og 

for over 40 indtil 50 V ægt procent Ammo-
niak: 1 kg V ædske for hver 1,30 1 af Be-
holderens Rumfang . 

227- 228 (6 ) Ved Eftervejning a f den fyldte Be-
holder skal det k onstateres, at Overfyld-
ning ikke h ar fundet Sted . Paa her i 
L andet fr em stillede og anvendte Behol-
dere er deres T a ravægt og Rumfang an-
givet. 

3. Paaskrift og Beklæbning 
229 ( 1) P aa Kasser, i hvilke er emballeret Behol-

dere med de i Punkterne 1- 8, 10 og 11 
nævnte Luftarter, skal Indholdet være tyde-
ligt og solidt angivet. 

230 (2) Kolli med flydend e Luft, flydende Kvæl-
stof og flydende Ilt (Punkt 9 ) skal være for-
synet med tydelig P aaskrift om Indholdet og 
være forsynet m ed Sedler efter Formu lar 6 ; 
Trækasser og Metalkasser med de i Indeks 
Nr. 208 omhandlede Glasbeholdere tillige med 
Sedler efter Formular 7. 

B 
Sammenpakning 

231 (1 ) Naar Beholdere m ed de i Punkterne 5, 6 
og 7 (m ed Undtagelse af Klor og Kvælstof-
tetrok syd ) samt 8 nævnte Luftarter er embal-
leret i Kasser, er Sammenpakning i disse med 
andre Genst ande tilladt. 

232 (2) Naar de i Punkterne 5, 6 og 7 nævnte for-
draabede Luftarter er emballeret i Kapsler af_ 



Hvidblik ( jfr. Indeks Nr. 206, Stykke a) ), kan 
de sammenpakkes indbyrdes og - med Und-
tagelse af Klor - ogsaa med andre Genstande 
i en solid Trækasse. Dog maa Rør med Klor 
ikke pakkes i Kasse sammen med Rør med 
Ammoniak eller Svovldioksyd. 

233 (3) Naar de under Punkt 8 nævnte Luftarter 
er emballeret som angivet i Indeks Nr. 206, 
Stykke b), kan de i Mængder paa indtil 5 kg 
pakkes sammen med andre Genstande i en 
solid Kasse. 

C 
Befordringsmaade 

234 Ingen Begrænsninger. 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 

235 Intet særligt. 

E 
Befordringsmidler: 

Læsning, Paaskrift og Beklæbning 
236 ( 1) Til Befordring skal anvendes : 

a) Til Luftarterne under Punkterne 1- 4: 
lukkede Vogne. Naar de indleveres i Køre-
tøjer, der er specielt indrettet til Lande-
vejstransport, og som er forsynet med 
fuldstændig Overdækning (Presenninger 
eller Træbeklædning), befordres de i aabne 
Vogne. Endvidere kan Vandgas, Blandings-
gas (Punkt 2), Oliegas (Fedtgas) (Punkt 
3) og Grubegas (Punkt 4) befordres i 
aaben Vogn, men denne skal i Maane-
derne April-September (begge inkl.) 
være fuldstændigt dækket med Presen-
ning, medmindre Beholderne er emballe-
ret i Trækasser. 

Ilt og Brint (Punkt 4) kan i Maane-
derne Oktober- Marts (begge inkl.) lige-
ledes befordres i aaben Vogn. 

b ) Til Luftarterne under Punkterne 5- 8: 
lukkede eller aabne Vogne; aabne Vogne 
skal dog i Maanederne April- September 
(begge inkl. ) være fuldstændigt dækket 
med Presenning, medmindre Beholderne 
er· emballeret i Trækasser. 
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c) Til Luftarterne under Punkt 9: lukkede 
Vogne. 

d) Til Luftarterne under Punkt 10: lukkede 
eller aabne Vogne. 

e) Til Luftarterne under Punkt 11: lukkede 
Vogne, i Maanederne Oktober- Marts 
(begge inkl.) ogsaa aabne Vogne. 

237 (2) Kollierne maa ikke kastes, udsættes for 
Stød, direkte Solvarme eller Ovnvarme. 

238 ( 3) Beholderne skal anbringes saaledes i Vog-
nen, at de ikke kan vælte eller falde ned. Be-
holdere med flydende Luft, flydende Ilt eller· 
flydende Kvælstof skal staa oprejst og sikres 
mod enhver Beskadigelse fra andet Gods. 

239 

Beholderne med flydende Luft eller fly-
dende Ilt maa heller ikke anbringes i umid-
delbar Nærhed af letantændelige, smaadelte 
eller flyd ende Stoffer. 

240 (5) Paa Beholdervogne med fortættede og 
fordraabede Luftarter anbringes Sedler efter 
Formular 10. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

241 Intet. 

G 
Tomme Beholdere. Særlige Forskrifter 

242 Tomme Beholdere, der har indeholdt de til 
Klasse I cl hørende Luftarter med Undtagelse 
af de under Punkt 9 hØre1i.de, skal være tæt 
tillukkede. Som tomme betragtes ogsaa Be-
holdere, som efter Tømningen indeholder 
ringe Rester af de under Punkterne 5- 8 
nævnte fordraabede Luftarter i luftformig 
Tilstand. 

243-260 

I e. Stoffer, som i Be~øring med 
Vand udvikler antændelige 
Luftarter eller Luftarter, der 

fremmer Forbrænding1
) 

Til Befordring modtages kun: 
261 1. Alkalimetaller og de alkaliske Jordarters 

Metaller, saasom Natrium, Kalium, Kalci-

1 ) Kalkkvælstof betragtes ikke som ek splosionsfarligt Stof 
og modtages til Befordrin g uden særlige Betin gelser . 



um o. I., samt Legeringer af disse Metaller 
med hinanden. 

262 2. Kalciumkarbid og Kalciumhydrid. 
263 3. Natriumoverilte'), ogsaa i Blandinger, der 

ikke er farli gere end Natriumoverilte. 

Befordringsbestemmelser 
A 

De enkelte Kollis Emballering, V ægt-
grænser, Paaskrifter og Beklæbning 

264 ( 1) Til Emballering skal anvendes stærke, 
tætte, vel tillukkede Beholdere af Jernblik 
(ogsaa forblyet) eller af Hvidblik. De i Punkt 
1 nævnte Stoffer kan i Mængder paa indtil 
5 kg ogsaa forsendes i stærke Glasbeholdere 
med et sikkert og tæt Lukke. Beholderne skal 
være fuldstændigt tørre eller ved de i Punkt 
1 nævnte Stoffer fyldt med Petroleum. 

265 (2) Beholderne med de i Punkterne 1 og 3 
nævnte Stoffer skal være anbragt i Beskyt-
telsesemballage efter følgende Regler : 
a) Beholderne a f Jernblik (ogsaa forblyet) 

eller af Hvidblik med de i Punkt 1 nævnte 
Stoffer i Trækasser eller i Beskyttelses-
kurve af J ern; 
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b ) Glasbeholdere m ed de i Punkt 1 nævnte 
Stoffer eller Beholdere med de i Punkt 3 
nævnte Stoffer i Trækasser med en vand-
t æt Udklædning af Jernblik (ogsaa for-
blyet) eller af Hvidblik. De i saadanne 
Kasser anbragte Glasbeholdere skal være 
fastlej rede i tør Kiselgur eller i et lig-
nende ikke brændbart Materiale. Til Glas-
beholdere, der ikke indeholder over 250 g, 
k a n i Stedet for Trækasser anvendes solide 
og vel tillukkede Beholdere af J ernblik 
(ogsaa forblyet) eller af Hvidblik. 
Ved Forsendelse i Vognladninger kan Be-

holdere a f Hvidblik, indeholdende Natrium-
overilte (Punkt 3), ogsaa nedsættes i Beskyt-
telseskurve ·af Jern. 

1 ) Smaapakninger af 11atri um0Yerilteholdige Vaskemidler el-
ler lignende med et Indhold i hver Pakning af h øj st 200 . 
g, pakket færdigt til Salg i vandtætte Beh oldere, som f. 
Eks. Blytuber, og derefter i solid Samlepakning, ka n mod-
tages til Befordring uden særlige Be tingelser, naar Af-
senderen i Fragtbrevet erklærer: • Uden Betingelser i 
Henhold til Fodnote 1 ) til Indeks Nr. 263 i Bilag A til 
G

0

odsbefordringsreglementet.« 

Beskyttelsesemballage er ikke nødvendig: 
for de i Punkt 1 n ævnte Stoffer, naar de 

er fast emballeret i stærke J ernfade (Trom-
ler) med vandtæt Lukke; 

for de i P unkt 3 nævnte Stoffer, naar der 
anvendes stærke, tætte Jernfade, som paa Si-
derne samt i Laag og Bund er forsynet m ed 
en mindst 2,5 cm tyk Træbeklædning, for -
svarligt fastgjort ved Hj ælp af Tøndebaand 
og Vinkler af Baandj ern. 

266 (3) Hvert Kollo med de under Klasse I e hø-
rende Stoffer skal være forsynet m ed en Mær-
keseddel efter · Formul ar 8. 

B 
Sammenpakning 

267 De under Klasse I e h ørende Stoffer kan i 
Mængder paa indtil 5 kg pakkes sammen m ed 
andre Genstande i eet Kollo. 

C 
Befordringsmaade 

268 Ingen Indskrænkninger. 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 

269 In gen særli ge Forskrifter. 

E 
Vognenes Læsning, Paaskrifter og 

Beklæbning 
270 ( 1) Til Befordringen skal a nvendes lukkede 

Vogne. Kalciumkarbid (Punkt 2) kan ogsaa 
befordres i aabne Vogne m ed Presenninger. 

271 (2) Kollierne skal behandles med ganske sær-
lig Omhu. De maa ikke kastes og skal stuves 
saa fast i Vognen, at de er sikret mod Beska-
digelse ved Gnidning, Rystelse eller Stød og 
mod at vælte eller falde n ed . 

272 (3) Beholdervogne til Kalciumkarbid (Punkt 
2) skal paa den Side, hvor Lukkeindretningen 
findes, forsynes med Paaskriften: »Skal luk-
kes tæt efter Paafyldning og T ømning «. 
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F 
Forbud mod Sammenlæsning 

273 Jngen. 

G 
Tomme Beholdere. Andre Forskrifter 

. 274 Tomme Beholdere, der har indeholdt de 
i Punkt 2 nævnte Stoffer, skal være fri for 
enhver Rest af disse Stoffer. I Fragtbrevet 
skal være angivet, hvad de tidligere har inde-
holdt. 

275- 280 

Klasse II 
Selvantændelige Stoffer 1

> 

Til Befordring modtages kun: 
281 1. Almindeligt (hvidt eller gult) Fosfor. 
282 2. Forbindelser af Fosfor med alkaliske Jord-

arters Metaller, f. Eks. Fosforkalcium, 
Fosforstrontium. 

283 3. Blandinger af amorft Fosfor med Har-
piksarter eller Fedtstoffer, hvis Smelte-
punkt ligger over 35° C. 

284 4. Zinkætyl, Zinkmetyl, Magnesiumæ tyl og 
andre lignende Vædsker, der tænder sig 
spontant ved Luftens Paavirkning, ogsaa 
opløst i Æter; Opløsninger af almindeligt 
Fosfor i Svovlkulstof. 

285 5. Frisk glødet Sod2 ). 

286 6. a) Frisk brændte Trækul, malede eller 
kornede eller i Stykker2 ), Olivenkærne-
kul2); 

b) Frisk sviet Kork 2 ), malet eller kornet, 

1) Amorft (rødt) Fosfor, Fosforsesquisulfid, Forbindelser af 
Fosfor med Metaller, saasom Fosforjern og Fosforkobber, 
betragtes ikke som selvantændelige Stoffer og modtages 
til Befordring uden særlige Betingelser. 

Det samme gælder Skaale og Plader af sviet Kork, 
fremstillet ved Presning med eller uden Beg eller lig-
nende Stoffer. 

2) Naar disse Stoffer er i en saadan Tilsta nd, at Selvantæn-
delse er udelukket, og Afsenderen a ttesterer dette i Fragt-
brevet ved Paategningen: »Ikke selvantændelig«, er de 
ikke underkaste t Forskrifterne for denne Klasse. 

Kønr øg og andre pulverformede Arter af Sod, der ikke 
befinder sig i fri sk udglødet Tils tand, modtages kun til 
Befordring i tæt Emballage (Sække, Fade, Kas ser og 
des!.), <l er yder Sikkerhed mod Udstøvning. 

Trækul, ikke nyligt udglødet, modtages kun til Befor-
dring i emballeret Stand. 

ogsaa med Iblanding af Beg eller lig-
nende Stoffer, der ikke har Tilbøje-
lighed til Selviltning1 ). 

287 7.. Stærkt mættet Silke (Cordonnet, soupleret 
Silke, Bourette og Chappe) i Strænge2 ). 

288 8. a) Følgende Stoffer, delvist eller helt mæt-
tede med Fedt, Fernis eller Olie: Uld, 
Haar, Kunstuld, Bomuld, Kunstbom-
uld, Silke, Hør, Hamp, Jute - i raa 
Tilstand, som Affald fra Spinding eller 
Vævning, som Klude eller Lapper -
alt i tør Tilstand2 ); endvidere brugt 
Pudsetvist og brugte Pudseklude; 

b) Produkter af de fornævnte Stoffer, del-
vist eller helt mættede med Fedt, Fer-
nis eller Olie, i tør Tilstand, f. Eks. 
Presenninger, Rebslagervarer, . Driv-
remme af Bomuld eller Hamp, Væver-
syller eller Syller til Harnisk og 
Skafter, Garn og Traad, Netvarer 
(Fiskenet o. lign., imprægneret med 
Olie) 2 ) . 

289 9. Blandinger af kornede eller porøse brænd-
bare Stoffer med Linolie, Fernis, Harpiks, 
Harpiksolie, Petroleumsrester o. lign., saa-
fremt de sidstnævnte Bestanddele endnu 
kan undergaa Selviltning (f. Eks. den saa-
kaldte Korkfyldemasse, Lupulin), end-
videre olieholdige Rester fra Blegningen 
af Sojabønneolie2 ). 

290 10. Kautsjuk (Gummi), malet, Kautsjuk-
(Gummi-)støv. 

291 11. Følgende Stoffer, delvis eller helt mættede 
med Fedt, Fernis eller Olie2 ): Papir (og-
saa Pap) og Produkter heraf (f. Eks. Hyl-
stre, Papringe o. lign.), saafremt det op-
sugede Stof endnu ikke er tørret. 

292 12. Støv og Pulver af Aluminium3 ) eller 
Zink3 ) samt Blandinger af Aluminium-
støv eller -pulver og Zinkstøv eller -pulver, 
ogsaa fedtet eller oliet; Højovnsfilterstøv. 

293 13. Urensede, brugte Gærposer2 ). 

294 14. Brugt Gasrensemasse2). 

295 15. Ikke denitrerede Nitiocellulosetraade til 
Fremstilling af Kunstsilke og Kunstuld. 

3) Støv og Pulver af Aluminium eller Zink i handelsmæssige 
Smaapalminger, f. Eks. medfølgende Lakker til Fremstil-
ling af Broncefarver, modtages til Befordring uden sær-
lige Betingelser. 



296 16. Kunstigt fr emstill e t (f. Eks. ved Forma-
ling eller paa anden Maade) Støv1 ) af 
Stenkul, Brunkul, Brunkulskoks og Tørv, 
endvid ere inertiserede (gjort mindre ud-
sat for Selvantændelse) Brunkulskoks. 

Befordringsbestemmelser 
A 

De . enkelte Kollis Emballering, V ægt-
grænser, Paaskrifter og Beklæbning 

297 ( 1) De i Punkt 1 og 2 nævnte Stoffer skal 
emballeres i stærke, t ætte og vel tilloddede 
Hvidblikbeholdere, der skal pakkes fast ned 
i stærke, godt tillukkede Træbeholdere. 

For almindeligt Fosfor (Punkt 1) gælder 
endvidere: 

Det skal i Beholderne til enhver Tid være 
omgivet med Vand. 

Det kan ogsaa emballetes_ i modstands-
dygtige, tæ tte og vel tillukkede Fade af stærkt 
Jernblik. Vægten af et saadant Fad maa ikke 
overstige 300 kg. Fade med en Vægt af over 
100 k g skal være forsynet med Rulle- og 
Enderinge . 

Mængder indtil 250 g kan ogsaa embal-
leres i stærke, lufttæt tillukkede Glasbehol-
dere, som ved Hj ælp af egnede Palmingsma-
terialer anbringes fast i tætte Blikbeholdere 
og disse atter i en ydre Trækasse. 

Om Befordring af almindeligt Fosfor i 
Beholdervogne se Indeks Nr. 318. 

Til de i Punkt 2 n ævnte Stoffer i Mæng-
der indtil 2 kg kan i Stedet for Hvidblikbe-
holdere ogsaa anvendes Glasbeholdere ell er 
Krukker, som ligeledes skal pakkes i stærke, 
godt tillukkede Trækasser. 

298 (2) De i Punkt 3 nævnte Stoffer skal enten 
emballeres i Kasser, som umuliggør Spild, 
eller være indstøbt i uladte Granathylstre. 

299 (3) De under Punkt 4 nævnte Stoffer skal 
emballeres i stærke, t ætte Beholdere af Glas, 

1) _Det ved Udv inding af Knl, Koks eller Tørv fremkommende 
naturlige Støv betrag tes ikke som selvantændeligt Stof 
og modtages til Befordring uden særli ge Betingelser. 
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L er (Stentøj o. lign. ) eller Metal, der er luft-
tæt tilsmeltede eller paa anden lige saa god 
Maade lukket lufttæt. 

Beholderne maa kun fyldes indtil 90 pCt. 
af Rumfanget. 

Beholdere af Glas eller Ler skal enkelt-
vis eller flere sammen ved Hj ælp af Aske eller 
tør mselgur nedsættes i stærke Blikbehol-
dere, der skal tilloddes lufttæt. 

Beholdere af Metal skal enkeltvis eller 
flere sammen ved Hj ælp af egnet Paknings-
materi~le n edsættes fast i solide ydre Behol-
dere ( Vidje- eller Metalkurve, Ballier eller 
Kasse r ). Er de ydre Beholdere aabne, skal de 
have et Beskyttelsesdække, der - saafremt 
det bestaar af Halm, Rør, Siv eller lignende 
let brændbart Materiale - skal være gennem-
trængt med Ler- eller Kalkmælk ell. lign. til-. . ·•"' ;--- , ~--. tilsat Vanaglas. 

300 (4) De i Punkterne 5, 6 a) og 6 b) nævnte 
Stoffer skal emballeres i tætte, godt tilluk-
kede Beholdere. Træbeholdere skal indvendig 
være beklædt med et Lag af tætte Stoffer. 

301 (5) De i Punkt 7 nævnte Stoffer skal være 
· emballeret i stærke Kasser. Er disse højere 

end 12 cm, skal de enkelte Lag Silke ved 
Hjælp af Trætremmer være indbyrdes adskilt 
ved tilstrækkeligt store Mellemrum, som staar 
i Forbindels!:) med Aabninger i Kassens Side-
vægge, saa at Luften kan trække igennem. 
Paa de udvendige Sider af Kassen skal an-
bringes Lister, der hindrer, at Lufthullerne 
dækkes. 

302 (6) Af de i Punkt 8 a) nævnte Stoffer skal 
brugt Pudsetvist og ikke tørre Pudseklude 
emballeres i fast sammenpresset Stand i 
stærke, tætte og vel tillukkede Beholdere. 

Om Befordring i Jernvogne med Klaplaag 
se Indeks Nr. 317, Stykke b ). 

303 ( 7) De i Punkt 9 nævnte Stoffer skal, naar 
de er presset i Forme, pakkes i stærke, tætte 
Beholdere af Blik eller i stærke Træbeholdere 
med tæ t indvendig Hvidblik.beklædning; er de 
ikke presset i Forme, skal de pakkes i stærke, 
tætte og vel tillukkede Beholdere. 

304 (8) De i Punkt 10 nævnte Stoffer skal em-
balleres i stærke, tætte og vel tilukkede Be-
holdere .• 

305 (9) De i Punkt 11 nævnte Stoffer skal em-
balleres i stærke, tæ tte Beholdere. 



306 (10) De i Punkt 12 nævnte Stoffer skal em-
balleres i tætte og vel tilukkede Metal- eller 
Træbeholdere. 

Om Befordring af Højovnsfilterstøv i uem-
balleret Tilstand se Indeks Nr. 317, Stykke c). 

307 (11) De i Punkt 13 nævnte Stoffer skal em-
balleres i godt tillukkede Beholdere. 

308 (12) ·De i Punkt 14 nævnte Stoffer skal em-
balleres i tætte Blikbeholdere. 

Om Befordring i Vogne af Jern se Indeks 
Nr. 317, Stykke d). 

309 (13) De i Punkt 15 nævnte Stoffer skal em-
balleres i lufttæt tillukkede Metal- eller Træ-
beholdere. Træbeholderne skal indeholde saa 
meget Vand, at dets Tilstedeværelse kan kon-
stateres ved at ryste Beholderen. Ved Embal-
lering i Metalbeholdere er det tilstrækkeligt, 
at hver Spole Nitrocellulosetraad er indhyllet 
i et godt fugtet Stykke Tøj. 

310 (14) De i Punkt 16 nævnte Stoffer skal være 
emballeret saaledes, at de er beskyttet mod 
Tilgang af Luft: 
enten i stærke Beholdere (f. Eks. Fade) af 

Metal eller Træ 
eller i stærke Sække af flere Lag Papir 
eller i stærke Sække af Papir, Jute og lig-

nende Stoffer, som ved Imprægnering med 
Gummi eller paa anden Maade ~r gjort luft-
tætte. 
For Sækkes Vedkommende kan det luft-

tætte Lukke tilvejebringes ved Tilbinding (og-
saa med Staaltraad). 

311 (15) Hvert Rollo med de i Punkterne 1- 4 
nævnte Stoffer skal være forsynet med en 
Mærkeseddel efter Formular 3. 

Endvidere skal: 
a) ved Befordring af almindeligt Fosfor 

(Punkt 1) Fade med paaskruet Laag -
saafremt de ikke er forsynet med Indret-
ninger, der fastholder dem i opretstaaende 
Stilling - og Kasser være forsynet med 
Mærkeseddel efter Formular 6. 

b) ydre Beholdere, der indeholder Glasbehol-
dere med de i Punkt 4 nævnte Stoffer, 
være forsynet med Mærkeseddel efter For-
mular 7. 

B 
Sammenpakning 

312 Nedennævnte Stoffer kan sammenpakkes med 
andre Genstande i en stærk, tæt, vel tillukket 
Træbeholder: 
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n) almindeligt Fosfor (Punkt 1) Mængder 
paa indtil 250 g; 

b) de i Punkt 2 nævnte Stoffer i Mængder 
paa indtil 5 kg; 

c) de i Punkt 4 nævnte Stoffer i Mængder 
paa indtil 2 kg paa Betingelse af, at Be-
holderne er pakket fast i den ydre Em-
ballage; det er dog forbudt at pakke dem 
sammen med andre selvantændelige Stoffer 
og med de i Klasserne III a og III b an-
førte brændbare Stoffer; 

d) de i Punkt 11 nævnte Stoffer uden Vægt-
grænse; 

e) Støv og Pulver af Aluminium eller Zink 
samt Blandinger af Aluminiumstøv eller 
-pulver og Zink.støv eller -pulver (Punkt 
12) i Mængder paa højst 1 kg, naar de er 
emballeret i godt tilukkede Glas eller Blik-
daaser. Glassene skal atter være emballe-
ret i tætte Daaser af Blik eller Pap med 
Mellemrummene udfyldt med Kiselgur. 

De i Punkt 12 nævnte Stoffer maa dog ikke 
pakkes sammen med Syrer, Alkalilud eller 
vandholdige Vædsker. 

C 
Befordringsmaade 

313 ( 1) De i Punkt 4 nævnte Stoffer maa kun i 
Mængder paa indtil 10 kg modtages til Befor-
dring som Ilstykgods. 

314 (2) De i Punkterne 1- 4 nævnte Stoffer maa 
ikke sendes »restante «. 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 

315 (1) Naar de i Punkt 15 nævnte Stoffer er em-
balleret i en Metalbeholder, skal Afsenderen 
i Fragtbrevet afgive Erklæringen: »Hver 
Spole fugtigt indhyllet«. 

316 (2) Naar kunstigt fremstillet Støv af Stenkul, 
Brunkul eller Tørv (Punkt 16) ikke er em-
balleret i Metalbeholdere, skal Afsenderen i 
Fragtbrevet bekræfte, at Stofferne efter at 
være tørret ved Ophedning er blevet fuldstæn-
digt afkølet. Denne Erklæring skal lyde: 
» Fuldstændigt afkølet efter Varmetørring«. 



E 
Vognenes Læsning, Paaskrifter og 

Beklæbning 
317 ( 1) Til Befordringen skal anvendes: 

a) Til de i Punkt 4 n ævnte Stoffer aabne 
Vogn e; mindre Mængder indtil 1 o· kg kan 
ogsaa læsses i lukkede Vogne . Kollierne 
skal anbringes sikkert i Vognen; aabne 
Kurve og Ballier, skal fastgøres til denne; 
de maa ikke stilles ovenpaa hinanden; 
eventuelt und er Befordringen beskadigede 
Beholdere skal s trak s udlæsses og kan, 
hvis de ikke straks kan ist andsæ ttes, uden 
videre sælges for Afsenderens Regning 
m ed det r est erende Indhold. 

b ) 1'il de i Punkterne 7, 8 og 11 nævnte 
Stoffer lukkede Vogne eller aabne Vogne 
med Presenninger . Pudsetvist og Pudse-
klude (Punkt 8 a) maa i uemballeret Til-
stand kun befordres i Vogne af Jern med 
Klaplaag ; er de emballeret som foreskre-
vet under Indeks Nr. 302, kan de ogsaa 
befordres i aabne Vogne. 

c) Til uemball eret Højovnsfilterstøv (Punkt 
12 ) Vogne a f J ern m ed Klaplaag eller 
aabne Vogne af J ern med Presenninger. 
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d) Til de i Punkt 14 n ævnte Stoffer, saafremt 
de ikke er emballeret i Blik.beholdere, 
Vogne af J ern. Er disse Vogne ikke for -
syn et med tæt sluttende Jernlaag, sk a l 
Ladningen dækkes fuldstændigt med Pre-
senninger, imprægnerede saaledes, at de 
ikke k a n antændes selv ved direkte Be-
røring m ed Ild. Læsningen og Aflæsningen 
skal foretages af Afsenderen og Modtage-
ren selv. Li geledes skal Afsenderen selv 
paa Jernba nens Forlangende levere Pre-
senningerne. 

e) Til de i Punkt 15 n ævnte Stoffer lukkede 
Vogne, hvis Døre og Lemme skal holdes 
lukkede. 

318 (2) Beholderne i Beholdervogne skal vær e 
godt lukkede og tætte. 

Til de i Punkt 1 nævnte Stoffer skal de 
være fyldt m ed Vand og forsynet med Var-
m eindretninger. 

319 (3) Forinden der paabegyndes Indlæsning af 
Kolli, der er forsynet m ed Mærkeseddel efter 
Formular 3 (se Indeks Nr. 311), skal der paa 
begge Vognens Sider anbringes Mærkesedler 
ef ter samme F ormular. Det samme gælder 

for Beholdervogne m ed Stoffer af denne Art. 
Desuden skal Vogne, der er læsset med de i 
P unkt 4 nævnte Stoffer, paa begge Sider for-
synes m ed Mærkesed ler efter Formul ar 10. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

320 Ingen. 

G 
Tomme Beholdere. Andre Forskrifter 

321 ( 1) T ømte Beholdervogn e og Jernblikfade, 
hvilke der h ar været befordret de i Punkt 
1 nævnte Stoffer, skal være godt lukkede: Af-
senderen sk al attestere dette i Fragtbrevet 
ved Paategningen: »Godt lukket «. 

322 (2 ) Tomme Beholdere, der har indeholdt de 
i Punkt 4 n ævnte Stoffer, m aa kun befordres, 
naar de er godt lukkede. De skal befordres 
i aabne Vogne; dog kan t omme Beholdere 
af J ern eller andet Metal ogsaa befordres i 
lukkede Vogne. I Fragtbrevet skal angives, 
h vortil de tomme Beholdere har været an-
vendt. 

323- 330 

Klasse III 
Antændelige Stoffer 

III a. Brændbare Vædsker 1
) 

For nedennævnte Vædsker og deraf frem-
stillede kunstige Blandinger, som er flydende 
·eller ved Temperaturer paa ikke over 15° C. 
endnu salveagtige, gælder særlige Bestemmel-
ser: 

331 1. Brændbare Vædsker, der hverken som 
Helhed eller for de brændbare flydende 
Deles V ed kommende lader sig blande m ed 
Vand, og hvis Flammepunkt ligger under 

1) Ha ndelsmæssigt emballerede Smaapalrninger - ogsaa som 
Prøver - af brændbare Væ<lsker (af de i Punkt 1 nævnte 
dog h øjs t 200 g netto for hver Pakning) i fast ydre 
Emballage (af Blik, Træ eller Pap), som er sikret mod 
Brud, betragtes ikke som hørende under Bilag A og b e-
fordres uden særlige Betingelser. Endvidere betragtes klo-
r eret l(ulbrinte ikke som brændbar Vædske i denne Hen-
seende. 
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210 C.1 ), og som af faste, i Vædsken op-
løste og/eller opslemmede Stoffer2 ) ialt 
ikke indeholder mere end 30 pCt. Herun-
der h ører f. Eks.: Raapetroleum og andre 
Raaolier samt let flygtige Destillationspro-
dukter af Petroleum, Stenkuls-, Brunkuls-, 
Skifer-, Træ- og Tørvetjære saasom Ben-
zin, Benzol, P etroleumsæter og Toluol; 
Naturgas-Gasolin; Ætylacetat (Eddike-
æ ter ) ; Ætylæter ( Svovlæter ) og forskel-
lige andre Æ terar ter (Es tre) ; Kollodium ; 
Svovlkulstof. 

332 2. Brændbare Vædsker, der hverk en som 
Helhed eller for de brændbare fl ydende 
Deles Vedkommende lader sig bl ande med 
Vand, og hvis Flammepunkt ligger under 
210 C. 1 ), og som af faste, i Vædsken op-
løste og/eller ops~emmede Stoffer2 ) ialt 
indeholder mere end 30 pCt. Herunder 
h ører f. Eks. visse Læder- og Dybtryks-
farver samt visse Lakarter og Kautsjuk-
(Gummi-)oplØsninger. 

333 3. Brændbare Vædsker, der hverken som 
Helhed eller for de brændbare flyd ende 
Deles Vedkommende lader sig blande med 
Vand, og hvis Flammepunkt ligger ved 
210 C. eller h øj er e, indtil 55° C.1 ) , og som 
af faste, i V ædsken opløste og/eller op-
slemmede Stoffer2 ) i alt ikke indeholder 
mere end 30 pCt. Herunder hører f. Eks. : 
Terpentinolie, T erpentinolieerstatning, Be-
lysnings- og Brændselspetroleum, tung Ben-
zin med et Flammepunkt over 21 ° C. ( f. 
Eks. til Fremstilling af Lakker), Xylol, 
Kumol, Solventnafta, samt andre miqdel-
tunge Destillater af Petroleum, Stenkuls-, 
Brunkuls-, Skifer-, Træ- og Tørvetjære. 

334 4. Brændbare Vædsker, der hverken som 
Helhed eller for de brændbare flydende 
Deles Vedkommende lader sig blande med 
Vand, og hvis Flammepunkt ligger over 
55° C., men ikke over 100° C. 1 ), og som 
af faste, i V ædsken opløste og/eller op-
slemmede Stoffer2 ) ialt ikke indeholder 
mere end 30 pCt. Herunder hører f. Eks.: 
Visse Tjærearter ( f. Eks. destilleret Sten-
kulstj ære ) og Destillater deraf, saasom 

1) Flammepunktet bestemmes med Abel-Pen sky-Apparatet 
under Reduktion af Barometerstanden til 760 mm. 

2) Li ge med de faste Stoffer r egnes Sikkativer, Standolier 
(indtørrede Linolier) eller li gnende Stoffer med e t Flam-
mepunkt over 1000 C. 

Motorolier, Solarolier, Pudseolier, Gasolier 
og P ara finoli er ; T etralin ; Nitrobenzol. 

335 5. Brændbare Vædsker, der som Helhed eller 
for de brændbare flydende Deles Vedkom-
mende , lader sig blande med Vand i et 
hvilketsomhelst F orhold, og hvis Flamme-
punkt ligger under 21 ° C., og som af faste, 
i Vædsken opløste og/eller opslemmede 
Stoffer2 ) ialt ikke indeholder mere end 
30 pCt. H erunder h ører f. Eks.: Træ sprit 
(Metylalkohol, Metanol), Spiritus (Ætyl-
alkohol), ogsaa denatureret, og det sæd-
vanlige Denatureringsmiddel ( en Blanding 
af Metanol med Pyridin); Aceton, Acetal-
dehyd. 

Befordringsbestemmelser 
A 

De enkelte Kollis Emballering, Vægt-
grænser, Paaskrifter og Beklæbning 

336 (1) Til Emballering maa kun anvendes stær-
ke, tætte, vel tillukkede Beholdere af Ma-
teriale (Jernblik eller Blik af andet Metal, 
Glas, Stentøj, Træ), som ikke angribes af 
Indholdet. Det er dog forbudt a t anvende 
Træbeholdere til de i Punkt 1 og 2 nævnte 
Vædsker samt til Xylol og Amylacetat. Til 
Blandinger, i hvilke der er opløst Kautsjuk 
(Gummi) eller lignende Stoffer, m aa dog og-
saa anvendes stærke F ade af Egetræ med 
Jernbaand. 

Om Befordring i Beholdervogne se Indeks 
Nr. 346. 

337 (2) Hvidblikbeholdere m ed de i Punkt 1 
nævnte brændbare Vædsker med et Nettoind-
hold af over 20 kg samt Beholdere af Glas 
eller Stentøj skal enkeltvis eller fl ere sammen 
ved Hj ælp a f egnet Pak.materiale emballeres 
fast i solide ydre Beholdere (Vidje- eller Me-
talkurve, Balj er eller Kasser). Disse ydre Be-
holdere ( m ed Undtagelse af Kasser ) skal 
være forsynet med gode, solide Hanke. 

Er de ydre Beholdere aabne, skal de være 
for.synet med et Beskyttelseslag, som, hvis 
det er af Halm, Rør, Siv eller lignende let-
antændeligt Materiale, skal være gennem-
trængt med Ler- eller Kalkmælk ell. lign . 
med Tilsætning af Vandglas. Bruttovægten 
af et saadant Kollo maa ikke overstige 75 kg. 
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Almindelige J ernb likbeholdere med Æ lyl-
æ ter eller Svovlkul st of skal altid (ogsaa m ed 
Mængder under 20 k g) væ re fas t emball er et 
i saadanne ydre Beh oldere. Di sse er dog ikke 
n ødvendige, naar Æ tylæt er eller Svovlkulst of 
er emballeret i svej sede, tæ tte, vel tillukkede 
Beholdere af stærkt .Ternblik. 

Hvidblikbeh old er e m ed et Indh old a f m e-
re end 5 k g sk al have falsede og loddede Sam-
linger. 

338 (3 ) Beholdere a f .Ternblik eller Blik a f andet 
Metal m ed de i Punkt 1 og 2 nævnte Væd-
sker ma a kun fyldes m ed indtil 95 pCt. af 
deres Rum fa ng ved 15 ° C. 

339 (4) Hvert Roll o m ed de i Punkt 1 og 2 
n ævnte Vædsker sk al være forsynet m ed en 
Seddel eft er Formul a r 3. De ydre Beh oldere 
(Kurve, Balj er og Kasser ) m ed de i Punkt 1 
nævnte Vædsk er sk al tilli ge vær e forsynet 
m ed en Sedd el efter Formular 7. 

340 (5) Motorkøretøj ers Beholdere maa - ogsaa 
ved Befo rdring i lukket Vogn - indehold e 
Brændstof, naa r Bræ nds tofl edningen er luk-
ket, eller Overtrykk et fr a Brændsto fb eh old e-

. r en er udli gnet, og i begge Tilfælde Karbura-
toren er tømt . for Brændstof ved at lade Mo-
toren løbe i Staa. De m ed Motorkøretøjet fas t 
forbundne Reservebeholdere maa ligeledes 
indeholde Brænd stof, n aar de er godt luk-
k ede. 

B 
Sammenpakning 

341 Nedennævnte Stoffer rnaa pakkes sammen 
m ed an dre Genstand e i stærke, tæ tte, godt til-
lukkede Træbeh oldere : 
a ) De i Punkt 1 nævnte Vædsker i Mæ ngder 

paa til samm en 60 k g, Svovlkulstof dog kun 
h øj st 5 k g og Na turgas-Gasolin, Æ tylæter , 
Kollodium og andre Opløsninger indehol-
dende Æ tylæt er kun h øj st 20 kg ; 

b ) de i Punkt 2- 5 nævnte Vædsk er uden Be-
grænsning. 

C 
Beford ringsmaade 

342 Brændbare Vædsker m aa ikke indleveres som 
Ilstykgods. Herfra undtages dog Sendinger , 
de r i Henhold til Indeks Nr. 344 kan befor-
d res som Stykgods i lukket Vogn . 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 

343 . I Frag tbrevene skal n edenunder den t arif-
m æssige eller handelsm æssige Betegn else for 
Indh old et anbringes følgende Bemæ rkning: 
»Gods henhørende u nder Klasse III a, Punkt 
. . . . . (det paagældende Punkt 1- 5 an gi-
ves) «. Denne Bemærkning sk al skrives med 
r ødt eller understreges med r ødt. 

Ma ngler Angivelsen af Punktet , beh a nd-
les Sendingen efter de Forskrifter, der gæl-
der for de under Punkt 1 hørende Vædsker . 

E 
Vognenes Læsning, Paaskrifter og 

Beklæbning 

344 (1 ) Til Befo rdring a f brændbare Vædsker 
skal benyttes aabne Vog ne. Lukkede Vogn e 
k an dog a nvendes : 

a ) til de i Pu nkt 1 nævnte Vædsk er i Beh ol-
dere m ed en Bruttovægt af ikke over 60 
k g, Svov.lkulstof dog ikke over 12 k g og 
Naturga s-Gasolin , Æ tylæ ter, Kollodium og 
andre Op løsnin ge r indeh oldend e Æ tyl-
æter ikk e over 20 k g; for Ætylæter i Glas-
fl asker med et Indhold a f h øj st 250 g m aa 
Brutt ovæglen dog udgøre indtil 50 k g, 
n aa r F laskerne er omhyggeligt emballer et 
i solide, god t tillukkede Træ beholdere, 

b ) til de i Punkt 2 og 3 nævnte Vædsk er 
sam t Acelon og Bl andinger deraf i Behol-
dere paa hØj st 80 k g brutto ; Bruttovægten 
m aa dog udgøre indtil 500 k g, n aar disse 
Væd sker er emballere t i stærke Blikfade, 
der i begge Ender er forsynet m ed F or-
stæ rk ningsrin ge og paa Midten m ed Rull e-
rin ge, 

c ) til de i P unkt 4 og 5 næv nte Vædsker 
(m ed Undtagelse af Aceton og Bla ndinger 
deraf) i Beh old ere a f hvilk ensomhelst 
St ør re lse, 
samtlige pa kke t alene eller sammen m ed 
andre Genst a nd e og fo r saa vidt a ngaa r de 
und er a ) , b ) og c ) n ævnte Vædsk er uanset 
Antallet af de i samme Vogn læssede Kolli. 
I dette Til fælde sk al Blikbeholdern es Sam-
linger være særli g omhyggeli gt fal sede og 
loddede. Beh oldere af Glas ell er Stentøj 



ska l i dette Tilfælde væ re emballere t i fa s t 
lukkede ydre Beholdere ( ikke Kurve ), der 
omslutter dem helt. De enkelte Behol-
dere, som det er tilladt at befordre i luk-
kede Vogne, kan ogsaa være samlet i fæl-
les Beholdere m ed en Bruttovægt af høj s t 
100 kg. De enkelte Beholdere skal være 
sikret mod paa nogen Maade at kunne for-
skyde sig i den fælles Beholder; 

cl) til Spiritus i Glasflasker, naar disse er 
nedsat i Kasser med Skillerum, ved For-
sendelse i Vognladninger; i dette Tilfælde 
kan det i Indek s Nr. 337 foreskr evne Be-
skyttelseslag undlades , naar hver af Fla-
skerne ikke indeholder mere end 1 1, og 
naar de aabne ydre Kasser er anbragt saa-
ledes i Vognen, at de ikke kan vælte eller 
folde ned. 

345 (2 ) Ved Befordring af de i Punkterne 1 og 2 
n ævnte Væclsker samt af Aceton og Blandin-
ger deraf ( Punkt 5) skal endvidere følgende 
iagttages: 
a) Rollierne skal være sikkert stuvede i Vog-

nen. Aabne Kurve og Balj er skal fast-
gøres til denne og maa ikke stilles oven-
paa hinanden . 

b) Beholdere, som eventuelt beskadiges un-
der Befordringen, skal straks ud læsses; 
hvis de ikke hurti gt kan r epa reres, kan 
de med deres tilbageværende Indhold uden 
videre sælges ·for Afsenderens Regning. 
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346 (3) Beholdervognes Beholdere skal være godt 
lukkede og tætte. Endvidere skal følgende 
iagttages: 
a) De skal være fremstillet af Jernblik eller 

Blik a f a nd et Met:al og have elektrisk 
.Jordforbindelse. 

b ) Ved T øm ning af Vogne med de i Punkt l 
nævnte Vædsker skal Udstrømning af 
Dampe i Luften forhindres. 

c ) Beholdervogne med de i Punkt 1 og 2 
nævnte Vædsk er maa kun fyldes med ind-
til 95 pCt. af deres Rumfang ved 15 ° C., 
medmindre de er forsynet med Anord-
ninger, der forhindrer, a t der opstaar in-
dre Spændinger, og at en udenfor opstaaet 
Brand forplanter sig til Beholdervognens 
Indre. 

34 7 ( 4) Paa begge Sider af Vognen skal, for -
inden der paabegyndes Indlæsning af Kolli, 
der er forsynet med Mærkesedler efter For-

mular 3 (se Indeks Nr. 339), anbringes Sed-
ler efter sa mm e Formular. Desuden skal saa-
danne Vogne paa begge Sider forsynes med 
Mærkesedler efter Formular 10. Disse For-
skrifter gælder ogsaa for Beholdervogne m ed 
disse Vædsker. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

348 De i Punkt 1 og 2 nævnte brændbare Væd-
sker m aa ikke læsses i Vogn sammen med 
Spræng- og Skydemidler, hørende under Klas-
se I a, Punkterne 7- 12 og 15- 18, eller 
Genstande, ·h ørende under IOasse Ib, Punk-
terne 3, 5, 7 og 13. 

G 
Tomme Beholdere. Andre Forskrifter 

349 ( 1) Tomme Beholuere, d er har indeholdt de 
i Punkt 1 og 2 nævnte bræ ndbare Vædsker 
samt Aceton og Acetonblandinger, skal være 
godt lukkede; Fragtbrevet skal indeholde 
Paategning om, hvad Beholderne har inde-
holdt. 

350 (2) Tomme Beholdere, der har indeholdt de 
i Punkterne 1- 5 nævn te brændbare Vædsker, 
maa ikke modtages til Befordring som Ilstyk-
gods; herfra undtages dog tæt tillukkede tom-
me Beholdere af Jernblik eller Blik af andet 
Metal. 

351 (3) Tomme Beholdere, der har indeholdt de 
i Punkterne 1- 5 nævnte brændbare Vædsker, 
skal befordres i aabne Vogne . 

T æt tillukkede tomme Beholdere åf Jern-
blik eller Blik af andet Metal kan dog ogsaa 
befordres i lukkede Vogne. 

352-355 

III b. Antændelige faste Stoffer 
For nedennævnte Stoffer gælder særlige 

Betingelser: 

356 l. Stoffer, der let kan antændes ved Gnister 
fra Lokomotivet, f. Eks. HØ, Trækul, ikke 
knuste, Træmel, Træspaaner (ogsaa Sav-
smuld), Træslib og Træcellulose, Træ uld, 
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gammelt Papir og Papiraffa ld , Papiruld, 
Rør ( undtagen Spanskrør), Spindestoffer 
af vegetabilsk Oprindelse og Affald deraf, 
Halm (ogsaa Majs-, Ris- eller HØrhalm), 
pulveriseret Kork og Smaaaffald af Kork, 
endvidere Svovl med Undtagelse af Svovl 
i Forme. 

357 2. Celloidin, et sæbelignende Produkt, frem-
stillet ved ufuldstændig Fordampning af 
den i Kollodium indeholdte Alkohol og 
hovedsageligt bestaaende af Kollodiumuld. 

358 3. Celluloid i Plader, Blade, Stænger eller 
Rør; Filmscelluloid i Ruller i); belyste ( og-
saa fremkaldte) Films af Celluloid2 ); Af-
fald af Celluloid og Celluloidfilms. 

Om Nitrocellulosefilmaffald, vasket og 
efterbehandlet ved Kogning under Tryk, 
se Indeks Nr. 27 . 

359 4. Benzoylperoksyd eller Benzoylsuperoksyd 
med mindre end 25 pCt., men mindst 10 
pCt. Vand3). 

Befordringsbestemmelser 
.A 

De enkelte Kollis Emballering, Vægt-
grænser, Paaskrifter og Beklæbning 

360 (1) Celloidinplader (Punkt 2) skal være 
saaledes emballeret, at deres Udtørring er 
fuldstændig udelukket. 

361 (2) Celluloid i Plader, Blade, Stænger eller 
Rør (Punkt 3) skal emballeres i solide, tætte, 
godt tillukkede Træbeholdere eller i Pakker 
af stærkt, sejgt Indpakningspapir; disse Pa-
pirpakker skal enten 
a) afstives af fire smalle Brædder paa langs 

og to stærke Brædder for Enderne, til 
hvilke de paa langs liggende Brædder er 
fastsømmet. 

1 ) d. v . s. Filmsraastof uden Emulsion. 
2 ) Ubelys te Films betragtes ikke som hørende under Bilag A 

og befordres uden særlige Betingelser. Det sa mme gæl-
der belyste (ogsaa fremkaldte ) Films af enhver Slags 
i handelsmæssig Emballage, d. v. s . mindst emballeret 
i solide, t ætte Træ- elle1· Blikæsker eller lfartons af 
stærkt h ::iardt Pap og derefter i faste Trækasser, naar 
denne Emballering attesteres af Afsenderen i Fragtbrevet. 

3) Benzoylperoksyd eller Benzoylsuperoksyd med mindre end 
10 pCl. Vand er udelukket fra Befordring; med 25 pCt. 
Vand eller mere betragtes det ikke som hørende under 
Bi lag ,\ og beford1·es ude n særlige Betingelser. 
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eller 
b) holdes sammen af to Brædderammer, som 

er fast sammenpresset ved Hjælp af 
Baandjern, og hvis Ender rager tilstræl,-
keligt ud over Papiremballagen, 
eller 

c) emballeres i tæt Læ rred, der ved begge En-
der er sammenbundet i en Dusk, 
eller 

d) indsyes i stærkt Jutevæv af samme Art 
som Sække til Kapuld. 

Alle Syninger skal være holdbare og 
t ætte. 

V ægten af et Kollo maa ikke overstige 
60 kg for Rør og 100 kg for Stænger. 

362 (3) Filmscelluloid i Ruller og belyste (ogsaa 
fremkaldte) Films af Celluloid skal embal-
leres i solide, tætte, godt tillukkede Træbehol-
dere eller i stærke Papæsker. 

363 ( 4) Affald af Celluloid og Celluloidfilms skal 
emballeres 
a) i solide, tætte, godt tillukkede Træbehol-

dere 
eller 

b) i solidt, tæt Raalærred, der i begge Ender 
sammenbindes i en Dusk (højeste Vægt 
40 kg), 
eller 

c) i solide, tætte Sække af Raalærred, der i 
Bunden er forsynet med stærke Hanke 
(højeste Vægt 40 kg) 
eller 

d) i solide, tætte Sække af Jutevæv af sam-
me Art som Sække til Kapuld (højeste 
Vægt 40 kg, i dobbelt Emballering 80 kg). 

Alle Syninger skal være holdbare og 
tætte. 

364 (5) De i Punkt 4 nævnte Stoffer skal i Mæng-
der paa højst 2 kg emballeres i Papdaaser 
eller i Beholdere af andet egnet Materiale 
saaledes, at Varens Vandindhold ikke under 
Befordringen kan synke ned under 10 pCt. 
Saadanne Pakninger skal nedsættes fast i 
stærke, tætte, sikkert lukkede Trækasser. 
Hver Kasse maa højst indeholde 25 kg Ben-
zoylperoksyd eller Benzoylsuperoksyd . 

B 
Sammenpakning med andet Gods 

365 Celloidin (Punkt 2), Filmscelluloid i Ruller 
og belyste (ogsaa fremkaldte) Films af Cel-



luloid (Punkt 3) maa pakkes sammen m ed 
andre Genstande, naar Sammenpakningen 
sker i solide, tætte Træbeholdere eller tætte, 
stærke Papæsker. 

C 
Befordringsmaade 

366 De i Punkt 1 n ævnte Stoffer med Undtagelse 
af Svovl i tætte Beholdere og Affald af Cellu-
loid og Celluloidfilms, emballeret efter Indeks 
Nr. 363, Stk. b) - d), maa ikke indleveres som 
Il stykgods. 

D 
Angivelser og Erklæringer 1 Fragtbrevet 

367 Ingen særlige Forskrifter. 

E 
Vognenes Læsning, Paaskrifter og 

Beklæbning 

368 Til Befordringen skal anvendes: 
a) til de i Punkt 1 nævnte Stoffer i uembal-

leret Tilstand lukkede Vogne eller aabne 
Vogne med Presenninger; Presenninger 
skal paa Jernbanens Forlangende leveres 
af Afsenderen; Rør og Siv uden Blade og 
Faner kan, naar de er tæt pakket, i Tiden 
1. November- 31. Marts ogsaa befordres i 
aabne Vogne uden Presenning; 

b) til de i Punkt 3 nævnte Stoffer kun luk-
kede Vogne, hvis Døre og Lemme skal hol-
des lukket. Stofferne maa ikke anbringes 
i Nærheden af Varmerør, Varmeledninger 
eller opfyrede Ovne. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

369 Ingen. 

G 
Tomme Beholdere. Andre Forskrifter 

370 Ingen særlige Forskrifter. 

371-375 
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Klasse IV 
Giftige Stoffer 1

) 

For nedennævnte Stoffer gælder særlige 
Betingelser: 

376 1. Ikke flydende arsenikholdige Stoffer, 
navnlig Arsensyrlinganhydrid (hvid Ar-
senik), gul Arsenik (Svovlarsen, Auri-
pigment), rød Arsenik (Realgar), naturlig 
Arsen (Skælkobolt, Fluesten) o. lign. Fa-
ste, arsenholdige Midler til Beskyttelse af 
Planter2). 

377 2. Ferrosiliciurri og Mangansilicium, udvun-
det ad elektrisk Vej, med et Silicium-
indhold af over 30 pCt. og under 70 pCt.3 ) 

Endvidere paa samme Maade udvund-
ne Ferrosiliciumlegeringer, der indeholder 
Tilsætninger af Aluminium, Mangan, Kal-
cium eller af _ flere af disse Metaller, og 
hvis samlede Indhold af disse Stoffer sam-
men med Silicium (men ekskl. Jern) ud-
gør over 30 pCt. og under 70 pCt. 

378 3. Salte af Cyanbrinte (Blaasyre), som ikke 
er nævnt i Punkterne 5 og 6 d), saasom 
Kaliumcyanid (Cyankalium), Natrium-
cyanid (Cyannatrium), Kalciumcyanid , 
Enkelt- og Dobbelt-Cyansalte, Natrium-
cyanamid samt Produkter, der indeholder 
Cyanbrintesalte. 

1 ) De under Klasse IV hørende giftige Stoffer - med Und-
tagelse af Blaasyre (Punkt 13) - befordres uden sær-
lige Betingelser, naa r de er emballeret i godt lukkede 
Blik- eller Glasbeholdere, som ved Hjælp af Træuld er 
anbragt omhyggeligt i vel tilloddede · Blikbeholdere og 
disse atter i solide Trækasser. 

De under Klasse IV h ørende Produkter - med Und-
tagelse af Blaasyre (Punk~ 13 ) - der i !\længder paa 
indtil 1 kg (af hvert Stof) sendes til viden skabelig eller 
farmaceutisk Brug, betragtes ikke som h ørende under de 
i Bilaget nævnte Stoffer og b efordres uden særlige Be-
tingelser under Forudsætning af, a t de er emballere t i 
tæt tillukkede Beholdere af Glas eller Stentøj, og disse 
atter er godt emballeret i solide, tætte, sikkert lukkede 
Træbeholdere. 

2) Faste, giftige Midler til Beskyltelse a f Planter i brugs-
færdige Blandinger - i Mængder paa h øjs t 5 k g af hver 
- b etragtes ikke som h ørende under de i Bilaget nævnte 
Stoffer og befordres uden særlige Betingelser, naar de er 
emballeret i Papirsække og disse atter i faste , tætte Kar-
tons. Emballagen skal være paategnet m ed: »Giftige 
Midler til Beskyttelse af Planter« . 

. 3) Ferrosilicium- og Mangansiliciumbriketter betragtes -
uanset deres Siliciumindhold - ikke som h ørende under 
de i Bilaget nævnte Stoffer og befordres uden særlige 
Betingelser. 



379 4. Flydende arsenikholdige Stoffer, særlig 
Arsensyre. 

380 5. Opløsninger af Cyankalium og Cyanna-
trium; vandige Blaasy reopl Øsninger med 
et Indhold af højst 20 Vægtdele Blaasyre 
for hver 100 Vægtdele af Opløsningen1 ). 

381 6. Giftige Metalpræparater: 
a) Sublimat, hvidt Præcipitat (Kviksølv-

amidklorid ) , r ødt Præci pitat ( rød 
Kviksølvoksyd ), Kobberfarver, særlig 
Spanskgrønt, grønne og blaa Kobber-
pigmenter; eddikesurt Bly (Blysuk-
ker ); faste kviksølvholdige Midler til 
Beskyttelse af Planter2 ) . 

b) Blyoksyder ( SØlverglØd ) , Massikot o. s. 
v .) , Mønj e, Blyhvidt, endvidere ikke 
brugsfærdige Fa rver, Rester og Affald, 
der indeholder væsentlige Mæ ngder af 
disse Stoffer, f. Eks. Blyaske og Aske 
af Loddetin og Typemetal. 

c) T etraæ tylbly og Blandinger af dette 
med organiske Forbindelser af Halo-
gener (Ætylfluid ) . · 

d) Kobbercyan- og· Zinkcyan salte, Zink-, 
Kobber-, Sølv- og Guldd obbeltsalte, alle 
cyanalkaliholdige, Cyankobber og Cyan-
zink. 

e) Thalliumsalte og Produkter heraf. 

382 7. Oxalsyre og oxalsurt Kalium i fast Form, 
kiselfluorbrintesure Salte. 

383 8. Klorater, Bariumsuperoksyd, Blandinger 
af Bariumsuperoksyd med faste, organi-
ske Syrer eller d'isses sure Salte, ogsaa 
med Farvestoffer, Natriumacid . 
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384 9. 

385 10. Bariumoksyd (Baryt ), Bariumhydroksyd 
(Bariumoksydhydrat ) , Bariumsulfid 
(Svovlbarium), Bariumsalte ( undtagen 
Bariumsulfat [svovlsur Barium ] ) samt 
barytholdige Reste r fra Fremstillingen af 
Bariumsuperoksyd. 

1 ) Vand ige Opløs nin ger med me re end 20 Vægtproccut Blaa-
syrc m aa ikke modtage s til B~fordring. 

2) Fas te, giftige Stoffer til Beskyltclse af Plant.er i brn gs-
f æ rd igc Blandinger - i Mængder paa h øj s t 5 kg af hver 
- betragtes ikke som h øre nd e under de i Bilaget nævnte 
Stoffer og b efordres uden særli ge Betingel ser, naa r de e r 
emba lleret i Papirsække og di sse atter i fa s te, tæ tte Kar-
tons. Emballagen skal være p:rn tegnet m ed : . Giftige Mid-
kr til Beskyttelse ::t f Planll'1·«. 

386 11. a) Bariumacid, tør eller med Tilsæ tning 
af mindre end 10 pCt. Vand eller A 1-
koholer. 

b) Bariumacid m ed en Tilsæ tning af 
mindst 10 pCt. Vand eller Alkoholer og 
vandholdige BariumacidoplØsninger. 

387 12. Dimetylsulfat . 

388 13. Blaasyre (Cyanbrinte) m ed h Øj st 3 pCt. 
Vand, fuldst ændig opsuget i en porøs 
Masse ell er flydend e. Blaasyren skal ved 
en Tilsætning være gjort besta ndi g3 ). 

Befordringsbestem mels er 

A 
De enkelte Kollis Emballering, Vægt-
grænse, Paaskrifter og Beklæbning 

389 (1) De Beholdere, der benyttes til Emball e-
ring af de i Punkterne 1 og 3- 12 nævnte 
Stoffer, skal vær e solide, tæ tte og saaledes 
lukkede, at Indhold et ikke kan støve eller løbe 
ud eller spildes. 

Naar der i de Tilfælde, hvor saadant er 
tilladt, anvendes Beholdere af Glas eller Sten-
tøj , maa de enkelte Kolli s Bruttovægt ikke 
overstige 75 kg. 

390 (2 ) De i Punkterne 1 og 3 n ævnte Stoffer 
skal emballeres saaledes: 
a) i stærke Jernfade med paaskruet Laag og 

fors ynede med Ru ll ebaand 
eller 

b ) i Troml er af mindst 0,6 mm tykt Jern-
blik , hvis Laag er paaloddet eller paa-
skniet ved Indsætning af en T æ tningsring, 
og som er forsyn et med Rullebaand. Trom-
lens Bund sk al være forbundet m ed dens 
Væg ved en Rund sØm , der skal være be-
skyttet af et stærkt Rullebaand. Der kan 
ogsaa anvendes Troml er af lige saa tykl 
Bølgeblik eller a f Blik med indvalsed e 
Forstærkningsringe. I saa Fald er Rulle-
baand ikke nødvendige, naar Tromlens 
Bund er forbund et med dens Væg ved en 
loddet, dobbelt Fals. Bruttovægten af alle 

") Blaa sy l'C a f a ndc 11 Bes ka ffenhed - m ed Undtagelse af 
de under Punkt 5 næYnte vandige Blaasyreop!Øsniuger -
saml Beholdere med Blaasyrc, h vis Indhold er blev('[ 
12 Maanedcr gammelt , er ude lukket fra Befordl'in g. 



h er omha ndlede T romler maa ikke over-
stige 150 k g fo r hver ; 
eller 

c) i dobbelte F ade af stæ rkt, tørt Træ, for-
stærk ede ved T øndebaand, eller i dobbelte 
}(asser af samm e Materia le, orn slullede a f 
llaa nd. De indvendi ge Beh older e sk al vær e 
udkl ædt m ed tæt Stof. I Stedet for de ind-
vendi ge Træb_eholder e med Stofbekl æd-
ning k an ogsaa anvend es tilloddede eller 
ved Anvendelse a f en T ætnin gsring sik-
k ert tillukkede Blikbeh old ere eller Behol-
dere a f Glas ell er Stentøj. Gl as- eller Sten-
tøj sbeh old ern e skal væ r e fas t nedpa kkede 
i den yd re Beholder ved Hj ælp af egn et 
P akningsm ateria le. Un der Iag ttagelse af 
disse Best emmelser k a n flere saad anne 
Beh older e sam les t il eet Koll o. 

cl ) De i Punkt l nævnte Stoffer k a n ogsaa 
pakkes i Sække af tjæ r e t Læ rred eller ar 
s tæ rkt, sej~t , va ndtæt, dobbelt P a pir m ed 
et Mell ernlæg af Asfalt. Sækkene lægges i 
a lmindeli ge Fade a f stærk t, tørt Træ. 

e ) F as te, arsenholdi ge Midler til Besky ttel se 
a f P lanter (Punkt l ) kan ogsaa embal-
leres 
i F a de m ed dobbelte Vægge, der indvendi g 
skal være beklædt m ed tæt, sejg t Papir 
- eventuelt ved Anvendelse af en Sæk a f 
saadant Pa pir -
eller 
i forede ell er dobbelte Poser a f stærkt, 
sej gl Papir med e t Indhold af h ver h øj s t 
12½ kg . Poserne sk a l enkeltvis eller fl er e 
sammen ind pakkes i stærkt Papir og sl ut-
telig fa st n edsættes i en solid J{asse, der 
indve ndi g skal være tæ t beklædt med 
stærkt P apir. I Stedet fo r denne Beklæ d-· 
ning m ed Papir k an ogsaa beny tt es en t æt 
P ose a f P apir 
eller 
i t æt lukk ede Papæsk er, der skal nnbrin-
ges fas t i en stærk Kasse . 

0 Ved Indlevering a f de i P u nklcrne 1 og 3 
nævnte Stoffer som Vog nlad ni ngsgods er 
Emballerin g i almindeli ge stæ rk e J ernfade 
til strækkeli g. 

g) F aste, a r senhold ige Midler til Beskyttelse 
af Pl a nter k a n ved Indlevering som Vogn-
Jad ningsgods ogsaa em ball eres saal edes: 
i s tæ rk e, tætte, s ikkert lillukkede Træbe-
holcle re (a lmi ndeli ge !{asser eller Fade ) , 
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som indvendi g er fo r syn et m ed en dob-
belt, tæ t, samm enhæn gende Udfo ring m ed 
sej gt P a pir, der fo rhindrer Indholde t i a t 
drysse ud , 
eller , 
n aa r Nettovægten a f h ver Pakning ikke 
over stiger 25 k g, i sikkert tillukkede, for-
st æ rkede eller dobbelte P oser af sej gt, 
stæ rkt P apir. Poserne sk al vær e anbragt i 
st æ rke, sikkert lukkede Sæ kke a f Jute eller 
af e t li gn ende Stof, der er forsynet m ed et 
m ed Sækken fast forb undet Indlæg a f tæ t, 
stærkt Crepepapir . 

391 (3) De i Punkt 2 nævnte Stoffer sk al fuld-
s tæ ndi gt tørre pakkes i s tæ rke, solid t sa m-
m enføj ede Behold er e a f Træ eller Metal, 
som tillader eventu elt udviklede Luftarter at 
undslippe ; findelt og k ornet Materia le k an 
ogsaa emballeres i Sække a f h oldbart, t æ t-
vævet Stof, der er gennemtræn geligt for Luft-
arter. Til Sendin ger, der skal befordres 
baade m ed J ernban e og Skib, k an ogsaa be-
nyttes Emballering i tilstrækkeligt st æ1·ke, 
vandtætte Beholdere af Træ eller Metal. 

Behold erne skal ved Indleveringen være 
fuld stæ ndi g tørre. 

Om Befordring i uemballeret Tilst a nd se 
Indeks Nr. 409, Stykke c) . 

392 (4) De i Punkt 4 n ævnte Stoffer sk al em-
balleres : 
i Metal-, Træ- eller Gummibeholdere m ed godt 
Lukke 
eller 
i Glas- eller Stentøj sbeholdere, so m ved Hj ælp 
a f egnet P akma teri a le a nbringes fa st i solide 
ydre Beholder e (Vidj e- ell er Metalkurve, Bal-
lier ell er Kasser ) . Disse ydre Beh oldere ( und-
t agen Kasser ) sk al være fo r syn ede m ed gode 
Haandtag. 

393 (5) De i P unkt 5 nævn te Sto ffer sk al embal-
le res saaledes: 
a) Cya nkalium- og Cyanna triumlud i godt 

lukkede Beh olde re af J ern, _som ved 
Hj ælp af J{i selgur, Savsmuld eller andre 
vædskesugende Stoffer skal være fast ned -
sa t i st æ rke Træ- elle r Metalbeholdere; 

b ) va ndi ge Blaasyr eoplØsninger i til srneltede 
Glasampuller m ed høj s t 50 g Indhold el-
ler i godt tillukkede Glasflasker m ed sle-
ben Prop og e t Ind hold nf h øj st 250 g. 



Di sse P akninger emballeres enkeltvis eller 
flere sammen i godt tilloddede Hvidblik-
daaser eller i Kasser med godt tilloddet 
Beklædning med Hvidblik. Mellemrum-
mene i Daaser og Kasser skal udfyldes 
m ed Kiselgur, Savsmuld eller andre væd-
skesugende Stoffer. Bruttovægten af en 
Hvidblikdaase m aa ikke overstige 15 kg 
(med en Nettovægt af 3 kg ) og af en 
Kasse ikke 60 kg. 

Om Befordring i Beholdervogn e se 
Indeks Nr. 412. 

394 (6) De i Punkt 6 a) og 6 cl ) nævnte Stoffer 
skal emballeres saaledes: 
i Jernfade eller i tætte Fade af stærkt, tørt 
Træ, for stærkede ved TØndebaand, eller i 
Kasser, ligeledes forstærkede ved Baand, 
eller 
i Jernbeholdere (saakaldte Hobbocks ) 
eller 
i Glas- eller Stentøjsbeholdere eller i 
Mængder paa indtil 10 k g - i dobbelte Om-
slag af stærkt Papir (Poser); Beholderne og 
Poserne skal ved Hj ælp af egnet Pak.mate-
ri ale n edsættes fast i stærke, t ætte, godt til-
lukkede Træbeholdere . 

395 ( 7) De i Punkt 6 b ) n ævnte Stoffer skal em-
balleres i tætte Træbeholdere (Fade eller Kas-
ser ) eller i tætte Jernfade eller i Beholder e 
af Hvidblik eller andet J ernblik eller i tætte, 
stærke Sække af Jute eller P apir. 

Om Befordring i uemballeret Tilstand se 
Indeks Nr. 410 . 

396 (8) De i Punkt 6 c) n ævnte Stoffer skal em-
balleres saaledes : 
i stærke, cylindriske, tætte J ernfade, der i 
begge Ender maa være forsynet med For-
stærlmingsringe og paa Midten m ed Ru1le-
baand. Disse F ade skal være lukket lufttæt 
med dobbelt Skruespuns, saaledes at der er 
et lille Luftrum mellem dennes to Dele, 
eller 
i smaa t ætte Beholdere af Jernblik, der er 
1 u fttæt lukket ved paaskruet Spuns, 
eller 
i Beholdere af Hvidblik m ed en Bruttovægt 
af høj st 6 kg. Beholderne skal være t æ tte og 
have et lufttæ t Lukke. 

De smaa Beholdere af Jernblik og Behol -
derne af Hvidblik skal enk eltvis eller fl ere 
samm en ved Hjælp af Infusori ejord, Træm el 
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eller lign ende vædsk esugende Stoffer. være 
fast anbragt i stærk e Trækasser . Bruttovæg-
ten af hver Kasse maa ikke overstige 60 kg. 

397 (9) De i Punkt 7 nævnte Stoffer i fast Form 
skal emballeres i stærke, tætte, vel tillukkede 
Træbeholdere (Fade eller Kasser) eller i 
stærke, tætte, vel tillukkede Sække. 

398 ( 10) De i P unkt 8 nævnte Stoffer m ed Und-
tagelse af Natriumacid, skal emballeres i 
stærke, tætte, vel tillukkede Beholdere af Træ 
eller J ernblik. Træbeholderne (Fade eller 
Kasser) sk al være foret med et sammen-
h æn gende Lag a f sej gt Papir for fuld stændigt 
at udelukke Spi ld. 
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D~ i Punkt 8 nævnte bariumsuperoksyd-
holdige Blandinger skal - fØr Emballerin-
gen i Beholderne - i Mæn gder paa indtil 1 
kg i hver anbringes i Glasbeholdere, hvi s 
Lukke skal sikres saaledes, at Fugtighed ikke 
kan trænge ind. 

Natriumacid skal emballeres i stærke, 
t ætte, vel tillukkede Beholdere a f Jern (og-
saa Hvidblik ). 

400 (12) De i Punkt 10 nævnte Stoffer sk al em-
balleres i tætte Træbeholdere (Fade eller 
Kasser ) eller i t ætte Jernfade eller i tætte 
Sække af Jute eller Papir." 

Om Befordring i uemballer et Tilst and se 
Indeks Nr. 410. 

401 (13 ) Bariumacid som nævnt i Punkt 11 a ) 
skal i Mængder paa h øjst 500 g emballeres i 
Daaser af mindst 1 mm tykt Pap. For at Ind-
holdet kan ligge fast, skal det dækkes med 
Cellulosevat eller et lignende elastisk Stof, 
der holdes n ede af Laaget. Dette skal være 
overgribende og ved Paaklæbning af Isoler-
baand t æ tnes saaledes, at Vand ikke kan 
trænge ind. Daaserne skal nedpakkes i hold-
bare, godt tillukkede Træbeholdere med 
stærke Skillerum af Træ, og alle Mellemrum 
skal stoppes saaledes med Træuld, at Daa-
serne ikke k an bevæge sig. Hver Træbeholder 
m aa ikke indeholde mere end 1 k g Barium-
acid. 

402 (14 ) Bariumacid, som n ævnt i Punkt 11 b), 
skal i Mængder paa højst 10 kg og vandige 
BariumacidoplØsninger, som n ævnt i Punkt 
11 b ) , i Mængder paa hØ j st 20 1 emballeres i 
stærk e, godt ti.llukkede Glasbeholdere, der 



skal nedsættes i solide ydre Beholdere (Kas-
ser eller helt omsluttende Jernkurve) med et 
Kvantum Kiselgur eller andet ikke brænd-
bart, vædskesugende Stof, som mindst svarer 
til Glasbeholderens Indhold. 

403 (15) Dimetylsulfat (Punkt 12) skal embal-
leres enten i stærke, tætte Jernfade ( ogsaa 
forblyede) med Rullebaand eller i stærke, 
tætte Kander af Jernblik (ogsaa forblyet) 
eller i smaa Mængder (indtil 6 kg brutto) i 
Beholdere af Hvidblik eller (indtil 3 kg brut-
to) i Beholdere af Glas (Flasker eller Ampul-
ler). Fade og Kander skal være forsynet med 
beskyttet Skruelukkeanordning med en Tæt-
ning af blØdt Bly eller et andet Stof, der ikke 
angribes af Dimetylsulfat. Glasflasker lukkes 
hensigtsmæssigst med godt tilslebne Propper. 
Kander og Flasker kan ogsaa lukkes med en 
forneden afrundet Korkprop, der er godt pa-
raffineret og forsynet med en Beskyttelses-
kappe af Pergamentpapir eller Cellofan. Glas-
ampuller skal tilsmeltes. Over Lukket paa 
Kander og Flasker med Glas- eller Korkprop 
skal trækkes en Beskyttelseshætte af stærkt 
Pergamentpapir eller Svineblære, der tilbin-
des fast under Halsen; over Hætten kan yder-
ligere trækkes et Hylster af Sækkelærred. 
Blikkander skal ved Hjælp af egnet Paknings-
materiale nedsættes fast i solide ydre Behol-
dere (Vidje- eller Metalkurve, Ballier eller 
Kasser). Disse ( undtagen Kasser) skal være 
forsynet med gode Haandtag. Glasflasker skal 
indpakkes i Papir og derefter nedsættes fast 
i Blikdaaser ved Hjælp af Træmel eller Kisel-
gur. 

404 (16) Blaasyre (Punkt 13) skal emballeres 
saaledes: 
a) fuldstændigt opsuget af en inert porøs 

Masse i tætte og godt tillukkede Blikdaa-
ser med et Rumindhold af hØjst 7,5 l, der 
skal være fuldstænd'ig udfyldt med den 
porøse Masse. Daaserne skal være frem-
stillet af tilstrækkelig stærkt, sejgt Jern-
blik og med Sikkerhed kunne taale 6 At-
mosfærers Overtryk uden at blive utætte. 
De fyldte og tillukkede Daaser maa ikke 
blive utætte selv ved en Temperatur af 
50° C. Paa hver Blikdaases Laag skal 
Datoen for Paafyldnin gen indpræges godt 

· synligt. Blikdaaserne skal anbringes saa 
fast i solide, tæt sammenfugede Kasser af 
mindst 20 mms Vægtykkelse, at Bundenes 

41 

og Laagenes Fastgøringsvulster saavel som 
de eventuelt ved Daasernes Fremstilling i 
deres Sider indsatte Forstærkningsvulster 
hverken berører hinanden eller Nabodaa-
sernes Sider. Med Henblik herpaa skal 
Daaserne foroven og forneden være forsy-
net med tilstrækkelig høje Kapper af mod-
standsdygtigt Pap af tilstrækkelig Tykkel-
se. Rumindholdet af samtlige Blikdaaser 
i en Kasse maa ikke overstige 90 1 og 

· Bruttovægten af Kassen ikke 80 kg; 
b) uden at være opsuget af en porøs Masse 

i Beholdere af sejgt Staal, der - naar de 
fyldes her i Landet - skal være godkendt 
af Fabrikstilsynet og forsynet med de af 
dette krævede Paastemplinger og Mærker. 
For Beholdere, fyldte i Udlandet, gælder 
de i Bilag I til den internationale Overens-
komst om Godsbefordring paa Jernbaner 
fastsatte Bestemmelser. 
Paa Beholderne skal Datoen for sidste 

Paafyldning være angivet synligt, tydeligt og 
holdbart. Den højeste tilladte Paafyldning ud-
gør 1 kg Vædske for hver 1,80 1 af Beholde-
rens Rumfang. 

405 ( 17) Ethvert Kollo med de i Punkterne 1, 3, 
4, 5, 6 a), 6 c), 6 d), ·6 e) og 10- 13 nævnte 
Stoffer skal ved Indlevering som Stykgods -
ogsaa naar disse Stoffer efter Reglerne under 
Indeks Nr. 406 er sammenpakket med andre 
Genstande - være forsynet med en Seddel 
efter Formular 4. 

Ved Indlevering som Vognladningsgods 
kan der ses bort fra Beklæbning af de enkelte 
Kolli med Sedler efter Formular 4. 

B 
Sammenpakning 

406 Efternævnte Stoffer maa pakkes sammen 
med andre Genstande i en stærk, tæt, godt til-
lukket Træbeholder: 
a) de i Punkt 4 nævnte Stoffer i Mængder 

paa indtil 1 kg; de skal være emballeret 
i Glasbeholdere, der ved Hjælp af tør 
Kiselgur pakkes fast i en tæt Blikbeholder; 

b) de i Punkterne 1, 3 og 8 nævnte Stoffer 
i Mængder paa indtil 5 kg; det er dog for-
budt at pakke de i Punkt 3 nævnte Slof-
fer samt Klorater, Bariumsuperoksyd og 
Natriumacid (Punkt 8) sammen med de 
under Klasse V, Punkt 1, hørende Syrer; 



det er ligeledes forbudt a t pakke Klorater 
(P unkt 8) samm en med de i Klasse III a 
under P unkterne 1- 4 nævnte Stoffer; 

c ) de i Punkterne 2, 6 a ) , 6 b ) , 6 d ) , 6 e), 7 
og 10- - 12 n ævnte Stoffer i ubegrænset 
Mængde. Det er dog fo rbudt at pakke de 
under P unkt 6 d ) nævnte Stoffer sammen 
med de under Klasse V, Punkt 1, hørende 
Syrer. 

C 
Befordringsmaade 

407 De under Punkterne 1, 3, 4, 5, 6 a), 6 c), 
6 d ) , 6 e ) og 10- 13 nævnte Stoffer - med 
Undtagelse af de under Punkt 3 nævnte Stof-
fer til Brug ved Bekæmpelse af Snylterangreb 
i presserende Tilfælde og Sublimat (Punkt 
6 a)) ved Forsendelse til Bekæmpelse af Epi-
demier - maa ikke modtages til Befordring 
som Ilslykgods. 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 
408 I Fragtbreve over Blaasyresendinger 

(Punkt 13 ) , som indleveres af Producenterne, 
skal af Afsenderen og en af Statsbanerne 
a nerkendt Kemiker afgives følgende Erklæ-
ring: »Beskaffenhed og Emballering efter 
Forskrifterne i Bilag A til Godsbefordrings-
reglementet << . 

Ved Viderebefordring af Sendinger helt 
eller delvis fra Firmaer, der er autoriseret til 
Bekæmpelse af Snyltere m. v. med stærkt gif-
tige Stoffer, kan der ses bort fra Erklæringen 
fra en af Statsbanerne anerk endt Kemiker, 
naar Afsenderen erklærer, at Kollierne stam-
mer fra en Sending, for hvilken der er afgi -
vet forsk riftsmæssig E rklæring, og at den 
oprindelige Emballering ikke er ændret. Dette 
skal paa Forlangende paavises. 

Den omhandlede Erklæring i Fragtbrevet 
skal i dette Tilfælde have fØlgende Ordlyd: 
»Indhold og Emballering som den oprindelige 
Sendin g << . 

E 
Vognenes Læsning, Paaskrifter og 

Beklæbning 
409 ( 1) For Befordringen af de i Punkt 2 nævnte 

Stoffer gælder følgende: 
a ) Naar de indleveres i vandtætte Beholdere 

og læsses i aabne Vogne, skal disse dæk-
kes med vandtætte Presenn inger. 
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b ) Naar de indl everes i Beholdere, der tilla-
der Undvigelse af udvikl ede Luftarter, 
skal de enten læsses i aabne Vogne ud en 
Presenninger eller i lukkede Vogne. 

c) Ved vognladningsvis Forsendelse i uern-
balleret Tilstand ka n a nvendes aabne 
Vogne uden Presenninger. 

410 (2) Til Befordring af de i Punkterne G b) og 
10 nævnte Stoffer i u emballeret Tilstand skal 
anvendes aabne Vogne eller Vogne med Klap-
laag. Vognene skal efter Tømningen rengøres 
grundigt af Modtageren. 

411 (3 ) Til Befordring af Blaasyre (Punkt 13 ) 
skal anvendes luk k ede eller aabne Vogne . 
Saafremt Beholdere med Blaasyre befordres 
i aabne Vogne uden at være emballeret i Træ-
kasser, skal Vognene i Maanederne April-
Oktober (begge inkl. ) være helt dækket med 
Presenninger. 

412 ( 4) Beholdere i Beholdervogne skal være 
godt tillukkede og tætte. De skal være frem-
stillet af Materiale, der hverken angribes af 
de paagældende Stoffer eller deres vandige 
Opløsninger. 

Beholdere i Beholdervogne til Befordring 
af de i Punkt 5 nævnte Stoffer, maa - med-
mindre de er dobbeltvæggede - ikke have 
Nittesamlinger. Desuden maa der ikke forne-
den være Aabninger (Haner, Ventiler o. lign. ) . 
Aabninger foroven skal være tættede og be-
skyttede ved fast paaskruede Metalkapper. 

4 13 (5) Forinden der paabegyndes Indlæsning af 
Kolli, der er forsynet med Mærkeseddel For-
mular -1 (se Indeks Nr. 405), skal begge Vog-
nens Sider forsynes med Sedler af samme 
Formular. Dette gælder ogsaa for Vogne med 
Stoffer af denne Art, selv om de enkelte 
Kolli i Henhold til Indeks Nr. 405 ikke er be-
klæbet, samt for Beholdervogne. 

Lukkede Vogne, der er læsset med de un-
der Punkt 2 nævnte Stoffer i Beholdere, der 
tillader Undvigelse af udviklede Luftarter , 
skal paa begge Sider forsynes med Mærke-
seddel eft er Formular 9. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning med. andet 

Gods 
414 De i Punkterne 1, 3, 4, 5, 6 a), 6 c), ('id), 

6 e) og 10- 13 nævnte Stoffer - med Und-
ta gelse af de under Punkt 3 nævnte Stoffer 



til Brug ved Bekæmpelse af Snylterangreb 
presserende Tilfælde og Sublimat ( Punkt 
6 a)) ved Forsendelse ti l Bekæmpelse af Epi-
demier - maa ikke læsses i samme Vogn som 
Nærin gs- eller Nydelsesm idler. 

G 
Tom Emballage. Andre Forskrifter 

415 ( 1) Tomme urensede Sække, der har inde-
h oldt de under 1 n ævnte Stoffer, skal vær e 
godt emballeret i Kasser eller i tætte tjærede 
Sække, der skal være forsynet med Mærke-
sedler efter Formular 4. Saavel paa de en-
kelte Kolli som i Fragtbrevet skal være an-
givet, hvad de har indeholdt. 
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416 (2) Tomme urensede Beholdere, Sække og 
Beholdervogne, der har indeholdt Stoffer hø-
rende under Punkterne 1, 3, 4, 5, 6 a), 6 c), . 
6 d), 6 e), 8 og 10- 13, samt Oxalsyre og 
oxalsur Kalium i fast Form (Punkt 7), skal 
være fuldstændig tæ t lukket. 

417 (3) Tomme, urensede Beholdere (ogsaa Sæk-
ke), der har indeholdt de under Punkterne 
1, 3, 4, 5, 6a ), 6c) , 6d), 6e) og 10- 13 
n ævnte Stoffer, maa ikke indleveres som 11-
stykgods . De m aa heller ikke læsses i samme 
Vogn som Nærings- eller Nydelsesmidler. 

418-425 

Klasse V 
Ætsende Stoffer1

) 

For fø lgende Stoffer gælder særlige Betingelser: 

4,26 1. Svovlsyre, rygende Svovlsyre (Svovlsyre 
med Anhyd ridindhold, Oleum, Vitriol-
olie, Nordhauser-Svovlsyre), Salpetersyre 
( Skedevand ), rød rygende Salpetersyre og 
Blandinger af Svovlsyre med Salpetersyre, 

1 ) De under Klasse V opførte Stoffet· ( med Undtagelse af 
Hadiumsaltc ( Punkt l 2) ), der sendes til videnskabelig 
eller farmaceutisk Brug i Mængder indtil 1 kg af hvert 
Stof, betragtes ikke som Bilag A-Stoffer og befordres 
uden særlige Betingelser, saa fremt de er emb alleret i 
tæt lukkede Beholdere af Glas, Stentøj eller andet Ma-
teriale, der ikke angribes af Indholdet, og disse Behol-
dere a tter er fast pakket i solid e, Jætte, godt lukkede 
Træbeholdere. 

427 2. 

Saltsyre, Flusssyr e (vandige Opløsninger af 
Fluorbrinte m ed et Indhold af højst 85 
pCt. Fluorbrinte ) 2 ), Perklorsyre (vandige 
Opløsninger af Perklorsyr e med Indhold 
af højst 70 pCt. Per klorsyre) 3 ) , elektriske. 
Akkumulatorer fyldt med Svovlsyre, 
svovlsyreholdigt Blyslam fra elektriske 
Akkumulatorer eller Blykamre, Syrehar-
piks, Affaldssvovlsyre fra Nitroglycerin-
fabriker, naar den er fuldstændig deni-
treret (i modsat Fald er den udelukket 
fra Befordring) . 

Klorsvovl samt salpetersurt 
J ernoksyd (Ferrinitrat og 
J ernbejdse) . 

og svovlsurt 
Ferrisulfat, 

428 3. Ætslud (Natronlud, Kali lud o. lign. ogsaa 
i Blandinger, f. Eks. ludholdige Afbejds-
nin gssalver ), Res ter fra Olieraffineringen; 
elektriske Akkumulatorer, fyldt med Kali-
lud4). 

429 4. a) Brom. 
b) Flydende halogenholdige Pirringsstof-

fer, f. Eks . Brommetylketon. 

430 5. Svovlsyreanhydrid5 ). 

431 6. Acetylklorid, Antimonpentaklorid, Kromyl-
klorid, Fosforoksyklorid, Fosforpenta-
klorid (Fosforsuperklorid ) 0 ), Fosfortri-
klorid, Sulfurylklorid, Thionylklorid og 
Klorsulfonsyre. 

432 7. Vandige OplØsni nger n f Brintoverilte: 

a) med mere end 6, men hØjst 35 Vægt-
dele Brintoverilte for hver 100 Vægt-
dele af Opløsningen, 

') Vandige Opls1sniuger med el Indhold af ornr 85 pCt. Flu-
orbrinte samt fordraabet Fluorbrinte maa ikke modtages 
til Befordrin g. 

•) Vand ige Opløsninger med et Indhold af over 70 pCt. 
Perklorsyre maa ikke modta ges til Befordring. 

4 ) Akkumulatorer med Ccllerum af Meta!, der er lukket saa-
ledes, at Kaliluden ikke kan løbe ud, modtages til Be-
fordring udeu særlige Betingelser. 

5) De h ovedsa gelig som Sileringsmiddcl for Grøntfode r tje-
ne nde Sloffer 

Svovlsyreanhydrid, ogsaa med e n riugc T il sæt ning af 

. Fosforsyre, naar de n· et· emballeret . i lufttæt lukkede 
s tærke Blikdaaser af højst 15 kg Bruttovægt, so m er for-
synet m ed Haandta g paa Lukkes iden, samt 

Fosforpcnta klorid, presset i l3lokke paa h Øjst 10 k g 
og emballeret i lufttæt lukkede, tilsvejsede Blikdaaser, der 
enkeltvis eller flere samme n skal ,·ær e pakket i Tremme-
ka sser, Ka sser eller Conl:liners, 
kan beford res udeu ,a·rli ge Bctingclsc 1·. 



b) med mere end 35, men højst 45 Vægt-
dele Brintoverilte for hver 100 Vægt-
dele af Opløsningen, 

c) med mere end 45, men højst 60 Vægt-
dele Bi·intoverilte for hver 100 V ægt-
dele af Opløsningen. 

( Stærkere Koncentrationer er ikke 
tilladt.) 

433 8. Svovlnatrium. 
434 9. Natriumbisulfat. 
435 10. Brændt Kalk (Kalciumoksyd). 
436 11. Raa Naftalin, i Stand til Udsvedning, uem-

balleret. 
437 
438 
439 

12. Radiumsalte. 
13. Kloreddikesyre. 
14. Kulsyre i fast Tilstand ( frossen Kulsyre 

eller Tøris) . 

Befordringsbestemmelser 
A 

De enk elte Kollis Emballering, Vægt-
g rænser, P aaskrifter og Beklæbning 

440 (1) Til Emballering af de i Punkterne 1-4 a) 
og 13 nævnte Stoffer skal anvendes stærke, 
tætte, vel tillui,;.kede Beholdere, som ikke an-
gribes af Indholdet. Angaaende Flusssyre 
(Punkt 1) se Indeks Nr. 446. Lukkeindretnin-
gen maa være af en saadan Beskaffenhed, at 
den ikke kan beskadiges hverken ved Rystel-
ser eller af Indholdet. Naar Beholdere af Glas 
eller Stentøj anvendes, maa Bruttovægten af 
et Kollo ikke overstige 75 kg. 

For Anvendelsen af Beholdere af Glas eller 
Stentøj gælder endvidere følgende: 
a) Beholdere med de i Punkterne 1- 3 og 13 

nævnte Stoffer skal ved Hjælp af egnet 
Pakningsmateriale nedsættes fast i solide 
ydre Beholdere (Vidje- eller Metalkurve, 
Ballier eller Kasser ). De ydre Beholdere 
(med Undtagelse af !{asser) skal være 
forsynet med solide Haandtag. 

b ) Beholdere med Salpetersyre (Punkt 1), 
hvis Vægtfylde ved 15° C. er mindst 1,48 
( 46,8° Baume), rød rygende Salpetersyre 
(Punkt 1), rygende Svovlsyre (Oleum) 
(Punkt 1) med et Indhold af 20 pCt. eller 
mere fri Anhydrid samt vandige Opløs-
ninger af Perklorsyre med mere end 30 
pCt. Perklorsyre (Punkt 1) skal nedsæt-
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tes i de ydre Beholdere ved Hj ælp af en 
mindst lige saa stor Mængde Kiselgur el-
ler andet egnet tørt, jordagtigt Stof, som 
Glas- eller ·Stentøjsbeholderens Indhold 
udgør. Det er forbudt at anvende Kulaske 
til denne Emballering. 

c) Det under a) og b ) omhandlede Paknings-
materiale behøves ikke, naar Glasbehol-
derne er anbragt i Jernhylstre, der om-
giver dem h elt, og ved Hj ælp af godt fj ed-
rende, med Asbest belagte Afstivninger, 
holdes saaledes fast, at de ikke kan be-
væge sig i Hylstrene. 

d ) Beholdere med Brom (Punkt 4 a)) skal 
anbringes i solide Træ- eller Metalbehol-
dere og indtil Halsen omgives af Aske, 
Sand eller Kiselgur eller andet lignende, 
ikke brændbart Materiale. 
Om Befordring i Krukkevogne se Indeks 

Nr. 472. 

441 ( 2) Ildslukningsapparater, der indeholder de 
i Punkt 1 nævnte Syrer, skal være konstru-
eret saaledes, at Syren ikke kan flyde ud. 

442 (3) Elektriske Akkumulatorer fyldt med 
Svovlsyre (Punkt 1) skal anbringes saaledes 
i en Batterikasse, at de enkelte Celler ikke 
kan forskyde sig. Batterikassen skal pakke<; 
fast i en anden Kasse med Pakningsmateriale, 
der opsuger Fugtighed. Er Akkumulatorerne 
opladede, skal Polerne være beskyttede mod 
Kortslutning. 

Er Cellerne fremstilled e a f modstandsdyg-
tigt Materiale som Træ med Blyforing eller 
Ebonit og foroven indrettede saaledes, at 
Syren ikke kan sprøjte ud og gøre Skade, k a n 
der ses bort fra Emballering af Akkumulator-
cellerne eller -batterierne, for saa vidt de ved 
egnede Indretninger som Rammer, Stativer 
eller andre Afstivninger er sikrede mod at 
vælte eller forskubbes og mod Beskadigelse 
som Følge af, at andet Gods falder ned paa 
dem1 ) . Celler eller Batterier, der er indbygge t 
i Køretøjer, behøver heller ingen særlig Em-

1 ) Mindre Akkumulatorbatterier til Automobiler, Hadioa ppa-
rater o. lign., indeholdende Svovlsyre og bestaaende af 
en eller flere Celler, ogsaa i Glaskar, indsat i en Batteri-
ka sse af Træ eller Pladejern, forsynet med Bærebøjle, 
modta ges til Befordring uden yderligere Emballering, 
naar hver Celle er tæt tillukket forove(1, og de r er paa-
klæbet eller vedhæftet h ver lfasse et Mærke med Paa-
skriften »Forsigtig , . 

Hvis Polklemmernc rager ud over Kassens Sider, skal 
mindst den ene Pol være isolerende beskyttet. 



ballering, naar Køretøjerne er solidt fastgjort 
eller faststuvet i Jernbanevognen. 

443 ( 4) Cellerummene i de med Kalilud fyldte 
elektriske Akkumulatorer (Punkt 3) skal 
være af Metal og lukket saaledes - f. Eks. 
ved et Ventillukke - at Luden ikke kan 
sprøjte ud og gøre Skade. Akkumulatorerne 
skal pakkes fast i en Kasse, og opladede Ak-
kumulatorer skal sikres mod Kortslutning. 

444 (5) Til svovlsyreholdigt Blyslam fra Aklm-
mulatorer eller Blykamre (Punkt 1:) maa 
Træbeholdere kun anvendes, naar enhver Ud-
trængning af Syre er udelukket. 

Om Befordring af uemballeret svovlsyre-
holdigt Blyslam i Vognladninger se Indeks 
Nr. 467. 

445 ( 6) Til Syreharpiks (Punkt 1), der kan ud-
svede Svovlsyre, kan anvendes tætte Jernfade 
eller Træbeholdere, der fuldstændig udeluk-
ker enhver Udtrængning af Syren. 

Om Befordring af uemballeret Syreharpiks 
i Vognladninger se Indeks Nr. 467. 

446 ( 7) Beholderne med Flusssyre (Punkt 1) skal 
være af Bly, forblyet Jern eller Guttaperka; 
endvidere kan Træbeholdere med holdl;>ar 
indvendig Harpiks- eller Paraffinbelægning 
anvendes. Til Flusssyre med et Indhold af 
60- 85 pCt. Fluorbrinte kan ogsaa anvendes 
uforblyede Jernbeholdere. 

Jernbeholderne med Syre med et Indhold 
af 41 pCt. Fluorbrinte og derover skal være 
godt lukkede med Skruepropper; de maa kun 
modtages til Befordring, naar ethvert Spor af 
Syren er fjer net fra deres Ydersider. 

44 7 ( 8) Flydende halogenholdige Pirringsstoffer 
(Punkt 4 b)) skal emballeres saaledes: 
a) i stærke, tilsmeltede Glasampuller med 

hØjst 100 g Indhold, som anbringes sikkert 
i tætte, tæt tillukkede Blikbeholdere eller 
Trækasser ved Hjælp af Infusoriejord 
eller lignende Stof, der kan opsuge Væd-
sker, 
eller 

b) i stæi·ke Glasbeholdere med højst 5 1 Ind-
hold, tilpropp.ede med slebne Glasprop-
per, der er sikrede mod at løsne sig. Disse 
Glasbeholdere skal enten 
enkeltvis ved Hjælp af Infusoriejord eller 
lignende Stof, der kan opsuge Vædsker, 
anbringes fast i godt tillukkede Blikdaaser 
og disse - eventuelt flere sammen - i 
passende ydre Kasser, 
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eller 
enkeltvis eller flere sammen ved Hjælp af 
Infusoriejord eller lignende Stof, der kan 
opsuge Vædsker, anbringes fast i en stærk 
Kasse med tæt Blikudforing; en Kasses 
samlede Indhold af Pirringsstoffer maa 
ikke overstige 20 I, 
eller 

c) i stærke Metalflasker (Bomber), der ikke 
angribes af Indholdet, og som skal være 
tæt lukket med en Skrueprop. 
Ad a) - c): Beholderne maa ikke fyldes 

med Pirringsstoffer ud over 95 pCt. af deres 
Rumfang. 

448 (9) Svovlsyreanhydrid (Punkt 5) skal em-
balleres: 
a) i stærke, tilloddede Beholdere af Jern-

eller Hvidblik, 
eller 

b) i stærke Flasker af Jern, Hvidblik eller 
Kobber 
eller 

c) i Glas- eller Stentøjsbeholdere. 
Beholderne, der skal lukkes sikkert og 

lufttæt ( Glaskolber og Glasflasker ved Til-
smeltning), skal pakkes fast ned i stærke Be-
holdere af Træ, Jern- eller Hvidblik ved Hjælp 
af Kiselgur eller lignende, ikke brændbare 
Stoffer. 

449 (10) De i Punkt 6 nævnte Stoffer skal em-
balleres: 
a) i fuldstændigt tætte og med godt Lukke 

forsynede Beholdere af Svejsejern, Fluss-
jern, Staal, Bly eller Kobber, 
eller 

b) i Glasbeholdere. I dette Tilfælde skal føl-
gende Forskrifter iagttages: 

Glasbeholderne skal være tykvæggede 
og lukkede med godt tilslebne og tætnede 
Glaspropper, der er saaledes fastgjort, at 
de ikke kan løsne sig. 

Hvis Glasbeholderne indeholder mere 
end 5 kg, skal de anbringes i Metalbehol-
dere. Flasker med et mindre Indhold kan 
pakkes i solide Træbeholdere. 

Glasbeholderne skal være anbragt saa-
ledes i Beholderne, at der mellem dem og 
Beholdernes V ægge er et Mellemrum paa 
mindst 30 mm. Mellemrummet skal fast 
tilstoppes med Kiselgur eller lignende, 
ikke brændbare Stoffer; til Acetylklorid 
kan ogsaa anvendes Savsmuld. 



450 (1 1) Til vandige Opløsninger af Brintover-
ilte som nævnt i Punkt 7 a ) sk al benyttes 
stærk e Behold ere a f Glas ell er Stentøj eller 
a f den dertil k ompetente Myndi gh ed aner-
k endte Beh oldere af andet Materiale, som 
ikke sønd erdeler Brintoverilten, og som ikke 
er fuld stæn d ig lufttæ t tillukk ede eller paa 
anden Maade hindrer , a t der kan opstaa 
et indre Overtryk i Beh older en . Balloner , Fla-
sk er og Krukker sk a l være godt emball er et i 
stærk e, med solide Haandtag forsynede Kas-
ser eller uemballer et i Kurve, der er forsy-
n ede m ed et godt lukkende og besky ttende 
Laag. 

Om Befordring i Beh older vogne (Krukke-
vog ne) se Indeks Nr. 472. 

451 (1 2 ) yandi ge Opløsninger a f Brintoverilte 
m m n ævnt i Punkt 7 b ) skal emballeres saa-
ledes : 
a) i Mæn gder indtil 200 g i stærke Glasfla-

sk er med minds t 300 cm 3 Rumfang, som 
ved Hj ælp a f Ki selgur som P akningsmate-
riale anbringes i tætte Blikdaaser. Disse 

. sk al være nedsat i stærk e Trækasser; 
b ) i Mængder over 200 g i Glasbeholdere, hvis 

Bruttovægt ikke m aa over stige 75 kg. 
Disse Beh oldere skal være forsynet m ed en 
Indretning (Ventil ), der tillader Udli gning 
a f Tryk fo rskelle. De enkelte Beholdere 
skal være fuJd stændig om givet a f e t solidl 
Fletværk og anbragt fast i st ærke, godt 

. passende Vidj e- eller J ernkurve m ed Be-
sk yttelseslaag (ydre Kurve) . J ernkurve 
sk al være malet m ed Lakfarve. Halm og 
Træ uld m aa ikke anvend es til Emballe-
ringen . 
I Stedet for fo rannæv nte Emballering k a n 

ogsaa anvend es Beh oldere a f andet Ma teriale, 
der ikke sønderdeler Brintoverilten eller an-
gribes a f denne, saafrernt di sse Behold ere er 
anerkendt af der: dertil k ompetente Myndig-
h ed. Om Lukket se Indeks Nr. 452, Stk . a). 

Om Befordring i Beh oldervogne (Krukk e-
vogne) se Indek s Nr. 4 72. 

452 (13 ) Vandige Opløsnin ger a f Brintoverilte 
som n ævnt i Punkt 7 c), sk al emball eres saa--
ledes : 
a) i Glasbeholdere. Hver Glasbeholder skal 

indsættes i et tæt , tj æret J ernblikhylster, 
der on~giver den h elt. Mellemrummet mel-
lem Gl asbeholder og Hylster skal udfyldes 
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m ed en uforbrændelig Beskyttelsesmasse, 
der sk al være a f saada n Beskaffenhed, a t 
cl.en k an ops uge Væd sk en . Hylstret sk al 
n ed sæ ttes i en ydre Kasse, forsynet m ed 
H alvtag. Glasbeholdernes Lukke sk al være 
indrettet saaledes, a t det till ader Udligning 
a f Tryk. fo r sk elle og samtidig m ~d Sikker-
h ed hindrer, a t Indholdet fl yder ud . 

b ) i Beholdere a f andet Ma teri ale, der ikke 
sønderdeler Brintoverilten eller an gribes 
a f denne, saafrernt saadann e Beh oldere er 
an erk endt a f den dertil k ompet ente My n-
di gh ed. Om Lukket se und er a). 
Om Befordring i Beh old ervogne ( Krukke-

vogne) se Ind eks Nr. 4 72 . 

453 (14) Til ra ffin eret , kryst alli sere t Svovlna-
trium (Punkt 8 ) sk al anvendes vandtætte 
Beholdere, til raat Svovlnatrium tætte J ern-
beh oldere. 

454 (15) Natriumbisulfa t (Punkt 9) sk al vær e 
emballer et i tætte Beh oldere, der ikke an gri-
bes a f Indholdet. 

Om Befordrin g i uemballer et Tilst and 
Vognladninger se Indek s Nr. 468. 

4,55 (16 ) Brændt Kalk (Punkt 10 ) sk al være em-
baller et i stærke og t æ tte Sække. Sække a f 
st ærkt P apir (saakaldt Kra ft papir ) er till adt. 

456 (17 ) Radiumsalte (P unkt 12 ) skal være em-
balleret eft er de gælden de Forskrifter og være 
indesluttet i en Beh older af Bly, hvis Vægge 
- n aar Indholdet udgør indtil 100 mg -
sk al have en Tykkelse af 1 cm og - naar 
Indholdet udgør mere end 100 og indtil 300 
m g - 2 cm. 

Mæ n gder over 300 mg indtil 1 g skal være 
ford elt i flere Beholder e af Bly. Hver Behol-
der maa høj st indeholde 300 m g Radiumsalte. 
Beh oldernes Vægge sk al være 2 cm tykke. 

Radiumsalte i Mæn gder over 1 g sk al væ re 
emballer et i Beh oldere a f Bly med 10 cm 
tykk e Vægge . 

Blybeholderne sk al endvid ere væ re em-
baller et i solid e ydre Kasser . 

Om Emballering a f Kloreddikesyre (Punkt 
13) se Indeks Nr . 440. 

457 (18 ) Kulsyre i fast Til stand (Punkt 14) skal 
emballeres fas t og isoler et, saaledes a t intet 
af det faste Stof k an gaa tab t, men det luft-
fo rmige Stof k an undslippe. 



458 (19) Beh old ere m ed Fl usssy re ( Punkl 1) med 
et Indhold a f 41 pCt. F luorbri nte og derover 
sk al bære følge nde tydelige og h oldbar e P aa-
skrift : »Kon centreret F lusssy re«. 

Hvert Kollo m ed de i P unkt 14 nævnte 
Stoffer sk al paa Laaget bæ re følgende tyde-
lige og h oldbare Paaskrift: »Frossen Kulsyre 
eller T øri s . Indholdet m an ikke berøres m ed 
de ba re Hænder !« . 

Kasser m ed elektriske Akku m ul a tor er 
m ed Svovlsyr e (Punkt 1) eller m ed Ka lilud 
(P unkt 3) sk al ved Indl evering som Styk gods 
eller Vog nl adningsgods paa Laagene bære 
den tydelige og h oldbare P aaskrift : » El ektri-
sk e Akkumulatorer « og desuden fo r synes 
m ed Mærk esedler efter F ormular 6, og Laa-
gene paa 'de ydre Beh oldere m ed Gl asembal-
lage, indeh oldend e de i Punkt 6 n ævnte Stof-
fer , m ed Mærkesedler eft er F ormul ar 7. 

Hvert Kollo med de i P unkterne 1- 6 
nævnte Stoffer skal ved Indl evering som 
Styk gods for synes m ed Mærk esedd el efter 
F ormula r 5. 

Ved Jn'd levering som Vognladningsgods 
k an der ses bort fr a Mærkning a f de enkelte 
Kolli m ed Mærk eseddel eft er F ormul ar 5. 

B 
Sammenpakning 

459 Nedenn ævnte Stoffer k a n pakkes sammen 
m ed andre Gen sta nde i en solid , tæt , vel til-
lukket Træbeholder: 
a) Brom ( Punkt 4 a)) ind til 15 k g i Behol-

dere m ed et In dhold af h ver h øj st 3,75 k g; 
b ) de i P unkt 6 nævnte Stoffer i Mæn gder 

paa in'dtil 5 k g ; 
c) de i Punkterne 1, 2, 3, 5 og 13 n ævnte 

Stoffer i Mængder paa indtil 10 k g. 
Beh old ern e m ed di sse Stoffer sk al være 

fast n edpakkede i de fælles Træbeholder e. 

C 
Befordringsm3ade 

4,60 De i Punkterne 1, 2, 3, 4 a), 5, 7 c) og 13 
nævnte Stoffer maa ikk e indleveres som II-
styk gods. Herfra undtages dog Sendinger , 
der i Henhold til Indeks Nr. 464 som Styk-
gods m aa befordres i lukk et Vogn. 
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D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 

461 ( 1) Fragtbrevene sk al indeh olde følgende 
Angivelser : 

a) for Salpet er sy re (P unk t 1) i Gl as- ell er 
Stentøj sbeh oldere Vægtfylden ved 15 o C., 
for rygende Svovlsyre ( Oleum ) (Punkt 1) 
i Glas- eller Stentøj sbeholdere Procent ind -
h oldet a f fri Anhydri d, 
fo r Perldor syre (Punkt 1) i Gl as- eller 
Sten tøj sbeh oldere Procentin dholdet a f 
Perld orsyre. 

Mangler saadanne Angivelser , sk al 
Syren være em·baller et som angivet under 
Ind ek s Nr. 440, Stykke b ) og c); 

b) for svovlsyreholdi gt B lyslam fra Akku-
mul ator er eller Blykamr e (P unkt 1), 
naar disse Stoffer er emballeret i Træbe-
h oldere, en E rklærin g om , at Udsivning 
af Svovlysre er udelukket; Erklærin gen 
sk al lyde saaled·es : »Beskaffenhed eft er 
Forskrifterne i Bilag A til Godsbefor-
dringsreglem entet «; 

c) for Affald ssvovlsyre fr a Nitroglycerin fa -
briker (Punkt 1), a t den er fuld stæ ndi g 
denitrer et ; E rklæringen skal lyde: »F uld-
stændig denitrer et «; 

'd ) for vandige Opløsninge r a.f Brintoverilte 
(Punkt 7) i Glasbeh old ere Procentindhol-
det a f Brintoverilte ; m a ngler denne An-

' givelse, sk al Opløsnin gen være emballer et 
som a ngivet under Ind eks Nr. 452 . 

462 (2) Naar emballer et Na triumbisul fa t (Punkt 
9) forl an ges sendt i lukket Vogn, sk al Af sen-
deren i Fragtbrevet attester e, at det er ful d-
stændig tørt. Erkl æringen sk al lyde : »Fuld-
stændig tørt<<. 

Det samm e gælde r for u emballeret Na-
triumbi sulfat i Vognladninger , n aar Vog nen 
indvendig kun er beklædt m e'd Pap o. s. v. 
(se Indek s Nr. 468 ) . 

E 
Vognenes Læsning, Paaskrifter og 

Beklæbning 

463 (1) Til Befordrin g a f de i Punkterne 1-4 a), 
5, 7 c), 9, 11 og 13 nævnte Stoffer skal a n-
vendes aabne Vogne. 



464 (2 ) Der kan dog anvendes lukkede Vogne 
a) til de i Punkterne 1, 2, 3, 5 og 13 nævnte 

Stoffer i Mængder paa indtil 10 kg, naar 
Beholderne er .fast nedsat i solide Træbe-
holdere; for Ildslukningsapparater med 
Syrer (Punkt 1) og for elektriske Akku-
mulatorer med Svovlsyre (Punkt 1) eller 
Kalilud (Punkt 3) gælder denne Vægt-
grænse ikke; 

b ) til Svovlsyre, rygende Svovlsyre (Oleum), 
Saltsyre og Perklorsyre (Punkt 1) samt" 
til de under Punkt 2 nævnte Stoffer end-
videre i Mængder paa indtil 75 kg brutto, 
naar Beholderne ved Anvendelse af egnet 
Pakningsmateriale er fast nedsat i stærke 
Træbeholdere, og disse er forsynet med 
Mærkesedler efter Formular 6; 

c) til Flusssyre (Punkt 1) endvidere i Mæng-
der paa indtil 75 kg brutto og ved For-
sendelse i Vognladninger uden Vægtbe-
grænsning, naar Syren er emballeret i 
stærke Jernfade; 

d) til de i Punkt 3 n ævnte Stoffer endvidere 
uden Vægtbegrænsning, naar de er em-
balleret i stærke Jernfade, der højst maa 
være fyldt med indtil 95 pCt. af 'deres 
Rumfang; til ludholdige Afbejdsningssal-
ver (Punkt 3) endvidere, naar de er em-
balleret i stærke, tætte, lufttæt lukkede 
Blikdaaser, der atter er nedsat i Kartons, 
Kurve eller Kasser, eller i stærke, tætte, 
godt tillukkede Blikkander med indtil 
30 kg Rumindhold; 

e) til de i Punkt 13 nævnte Stoffer endvidere 
uden Vægtbegrænsning ved Forsendelse 
som Vognladningsgods, naar Syren er em-
balleret i solide, tætte Egetræs- eller Jern-
fade; 

f) til Brom (Punkt 4 a)) i Mængder paa ind-
til 15 kg i Beholdere med et Indhold af 
hver højst 3,75 kg, naar Beholderne er 
fast anbragt i solide Træbeholdere; 

g) til Natriumbisulfat (Punkt 9), naar det 
indleveres i fuldstændig tør Tilstand. 

465 (3) Til Befordring af Svovlnatrium (Punkt 
8) skal anvendes lukkede _Vogne eller aabne 
Vogne med Presenning. 

466 ( 4) Til Befordring af brændt Kalk ( Punkt 
10) i Sække maa kun anvendes lukkede 
Vogne. 
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467 (5) Svovlsyreholdigt Blyslam og Syreharpiks 
(Punkt 1), der kun indeholder ringe Mæ ng-
der Svovlsyre, som kan sive ud, kan uembal-
leret befordres i Vognladninger; dog skal der 
forjnd~n Indlæsningen over Vognbunden ud-
bredes et tilstrækkeligt Lag af malet eller 
fintslaaet Kalks ten eller læsket Kalk til Op-
sugning og Neutrali sering af eventuelt udsi-
vende Svovlsyre. 

4-68 (6) Natriumbisulfat (Punkt 9) i uemballeret 
Tilstand som Vognladningsgods skal befor-
dres i Vogne, der mindst i Læssehøjde er be-
klædt med Bly eller med paraffineret eller 
tj æret Pap; Beklædning med Pap maa dog 
kun anvendes, naar Natriumbisulfatet er 
fuldstændig tørt; naar aabne Vogne anven-
des, skal de dækkes saaledes med Presennin-
ger, at disse ved dertil egnede Indretninger 
hindres i at komme i Berøring med Natrium-
bisulfatet. 

469 (7) Ved Befordring af Naftalin (Punkt 11) 
skal Afsenderen paa egen Bekostning dække 
Vognbunden med et Underlag af tæt vævet 
Stof. 

470 (8) Beholdere med Flusssyre (Punkt 1) skal 
være anbragt med Lukket opad. 

471 (9) Beholdere med Radiumsalte (Punkt 12) 
maa ikke læsses i umiddelbar Nærhed af Sen-
dinger, der indeholder Films, fotografiske 
Plader, lysfølsomt Papir eller lignende Gen-
stande. 

4 72 ( 10) Beholdervognes Beholdere skal være 
godt lukkede og tætte. De maa kun fremstil-
les af Materiale, der ikke angribes af Indhol-
det. Lukkeanordningen maa være saaledes 
beskaffen, at den hverken kan beskadiges 
ved Rystelser eller af Indholdet. Desuden skal 
følgende iagttages : 
a) Til Beholdervogne til Befordring af Fluss-

syre ( Punkt 1) skal anvendes Beholdere 
af forblyet Jernblik. 

Til Flusssyre med et Indhold af 60-85 
pCt. Fluorbrinte kan ogsaa anvendes ufor-
blyede Jernbeholdere. 

Beholderne skal være indrettet til 
Tømning ved Trykluft. Afløbsrør maa 
ikke anbringes paa dem. Mandehuller 
og Lukkeindretninger skal være saaledes 
beskafne, at Beholdernes Indhold ikke 
kan sprøjte ud. 



b ) For Beholdervogne (Krukkevogne) til Be-
fordring af vandige Opløsninger af Brint-
overilte ,(Punkt 7) gælder ogsaa de i In-
deks Nr. 452, Stk. a) givne Forskrifter, 
som forhindrer Opstaaen af et Overtryk i 
Beholderne. 

473 (11) Forinden der paabegyndes Indlæsning 
af Gods, qer er forsynet med Mærkeseddel 
efter Formular Nr. 5 (se Indeks Nr. 458), 
skal der paa begge Sider af Vognen anbrin-
ges Mærkesedler af samme Formular. Til-
svarende gælder for Vognladninger med 
Stoffer af denne Slags, selv om de enkelte 
Kolli i Henhold til Indeks Nr. 458 ikke er be-
klæbede, samt ved Befordring af disse Stof-
fer i Beholdervogne. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

474 Ingen. 

G 
Tomme Beholdere. Andre Forskrifter 

41-J 

475 (1) Tomme, urensede Beholdere, som har 
indeholdt de i Punkterne 1- 6 og 13 nævnte 
Stoffer, skal ved Indlevering som Stykgods 
være godt lukkede. 

I Fragtbrevet skal være angivet, hvad Be-
holderne har indeholdt. 

Disse Forskrifter gælder dog ikke for Ild-
slukningsapparater og elektriske Akkumula-
torer, der har indeholdt ætsende Stoffer som 
nævnt i Punkt 1 eller 3. 

476 (2) Tomme, urensede Beholdere, som har 
indeholdt Flusssyre (Punkt 1) med et Indhol~ 
af 41 pCt. eller mere Fluorbrinte, skal bære 
den tydelige og holdbare Paaskrift: » Koncen-
treret Flusssyre << . Tomme Jernbeholdere, som 
har indeholdt Flusssyre med et Indhold af 
41 pCt. eller mere Fluorbrinte, maa kun mod-
tages til Befordring, naar ethvert Spor af 
Syre er fjernet fra Beholdernes Yderside. 

477-490 

Klasse VI 
Modbydelige eller smitte-

farlige .Stoffer 
Til Befordring modtages kun: 

491 1. Friske Sener, ukalk et eller usaltet friskt 
Limlæder1 ) og Affald af saadanne Sen er 
eller saadant Limlæder, friske Horn og 
Klove (Hove), ikke befriede for Ben og 
vedhængende Bløddele, friske Ben, ikke 
befriede for Kød- og andre vedhængende 
Bløddele, samt andre modbydelige eller 
smittefarlige Stoffer, som ikke er særligt 
nævnt nedenfor. 

492 2. Friske Huder2 ). 

493 3. Rensede eller tørre Ben3 ) samt rensed e 
eller tørre Horn og move (Hove ) . 

494 4. Friske Kalvemaver, rensede for alle Re-
ster af Føde4 ). 

491,5 5. Udpressede Kedelrester fra Læderlimfa-
brikationen (Limkalk, Limost eller Lim-
gØdning). 

496 6. Ikke udpressede Rester af den i Punkt 
5 betegnede Slags. 

497 7. Staldgødning, blandet med Strøelse, kun 
i Vognladninger. 

498 8. Andre Fækalier og Latrinstoffer, kun i 
i Vognladninger, Hundeekskrementer og 
Fjerkrægødning ogsaa som Stykgods . 

498 a 9. Dagrenovation, kun i Vognladninger. 

498 b 10. Stoffer af dyrisk Oprin'delse, der skal 
uskadeliggøres (hele Kroppe, Dele af 
Kroppe, Affald), kun i Vognladninger. 

1 ) I{a lket ell.er saltet, vaadt friskt Limlæder betragtes ikke 
som modbydeligt eller smittefarligt Stof. 

2) Til friske Huder henregnes alle nsaltede Huder og saa-
danne saltede, som afsondrer generende Mængder af 
blodig, saltholdig Lage. Behørigt saltede Huder, som 
ikke indeholder større Mængder af Fugtighed end den 
ved Saltningen betingede, betragtes ikke som modbyde-
ligt eller smittefarligt Stof og befordres ud en særlige 
Betingelser. 

3) Affedtede og t ørre Ben, som ikke længere udbreder 
raadden Lugt, betragtes ikke som modbydeli gt ell er 
smittefarligt Stof og befordres uden særlige Betingelser. 

4 ) Tørrede Kalvemaver, der ikke udbreder ilde Lugt, be-
tragtes ikke som modbydeligt eller smittefarligt Stof 
og befordres uden særlige Betingelser. 
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498 c 11. Materiale fra Mennesker og Dyr, som 
indsendes til Undersøgelse for sygelige 
Tilstande. 

Befordringsbestemmelser 
A 

De enkelte Kollis Emballering, V ægt-
grænser, Paaskrifter og Beklæbning 

499 ( 1) V ed Indlevering som Stykgods skal ne-
dennævnte Stoffer være emballeret saaledes : 

500 a) De i Punkterne 1, 5 og 6 nævnte Stoffer 
i stærke, tætte, vel tillukkede Beholdere; 
Indholdet maa ikke ved Lugt gøre sig 
ubehagelig bemærket; tørre, raa Svinebør-
ster og Svinehaar kan hele Aaret og fri-
ske, ikke tørre, raa Svinebørster og Svine-
haar i Tiden fra 1. November til 15. April 
emballeres i almindelige Sække; 

Til Emballering af selvdøde Dyr samt 
Kød og Slagteaffald af saadanne maa ikke 
benyttes Trækasser, men kun Fade og 
T ønder af Træ eller Metalbehold ere . 

501 b) De i Punkt 2 nævnte Stoffer 
i stærke, tætte, vel tillukkede Beholdere 
eller 
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i stærke, tætte, vel tillukkede Sække, som 
er gennemtrængt saaledes med egnede 
Desinfektionsmidler, saasom Karbolsyre 
eller Lysol, at Indholdets ilde Lugt ikke 
mærkes; denne Indpakningsmaade er dog 
kun tilladt i Maanederne November, De-
cember, Januar og Februar; 

502 c) De i Punkt 3 nævnte Stoffer 
i tætte Beholdere eller i stærke Sække; 

503 d) De i Punkt 4 nævnte Stoffer 
i tætte Beholdere eller i stærke, tætte 
Sække; 

504 e) Hundeekskrementer (Punkt 8) 
i holdbare, tætte, vel tillukkede Behol-
dere; 

505 f) Fjerkrægødning (Punkt 8) 
i holdbare, tætte, vel tillukkede Behol-
dere; tør Fjerkrægødning kan ogsaa em-
balleres i stærke, tætte Sække; 

505a g) Det i Punkt 11 nævnte Materiale, 
1. saafremt det formodes at frembyde 

særlig Smittefare (herunder Materiale, 
som formodes at medføre Fare for 
Udbredelse af Snive, Hundegalskab og 
Miltbrand), skal indhylles i et med en 
egnet Desinfektionsvædske gennem-
vædet Stykke Tøj, . derpaa omvikles 
med et for Vædske uigennemtrænge-
ligt Stof (Pergamentpapir ell. lign.) , 
som sn øres tæt til, og endelig - omgi-
vet af en saa stor Mængde vædskesu-
gende Stof (Tørvestrøelse, Savsmuld, 
Klid, Bark, Hakkelse, HØ, Træuld ell. 
lign.), at Udtrængen af Vædske for-
hindres, og at det ikke kan forskyde 
sig - nedpakkes i en tæt Metalbehol-
der, hvis Laag tilloddes paa betryg-
gende Maade. Er Materialet flydende, 
skal det anbringes tilstrækkelig 
stærke, tæt lukkede Beholdere af Me-
tal, Ler, Stentøj, Porcellæn eller Glas, 
som derefter ne'dpakkes som ovenfor 
angivet i den med vædskesugende 
Stof fyldte Metalbeholder. 

Sendingerne skal foruden med ty-
delig Adresse være forsynet med An-
givelse af Afsenderens Navn og Bopæl 
og paa tydelig og holdbar Maade med 
Mærket »Forsigtig« og »Smitsomt Ma-
terial e<< . 

2. Andet Materiale, der indsendes til Un-
dersøgelse for sygelige Tilstande, skal 
indpakkes i et Stykke T øj, vædet i en 
desinficerende Opløsning, og dernæst 
nedpakkes i en tæt Beholder af Træ 
(Kasse eller Tønde) eller Metal, som 
fyldes med en saa stor Mængde væd-
skes·ugende Stof (Tørvestrøelse, Sav-
smuld, Klid, Bark, Hakkelse, HØ, Træ-
uld ell. lign.), at Udtrængen af Vædske 
forhindres, og at det ikke kan for-
skubbe sig. Til mindre Organer kan 
der og til Vædsker skal der anvendes 
strækkelig stærke, tæt lukkede Behol-
dere af Metal, Ler, Stentøj, Porcellæn 
eller Glas, der anbringes i den ydre Be-
holder paa den foran angivne Maade. 

506 De under a)-g) nævnte Beholdere maa 
ikke udyendigt bære Spor af Indholdet. 

507 (2) Ved Indlevering som Vognladningsgods 
gælder følgen de Forskrifter: 



508 a) For de i Punkt 1 og 2 nævnte Stoffer: 
1. Sker Befordringen i særligt indrettede, 

lukkede Vogne, som er forsynet med 
virksomme Ventilationsindretninger, 
er Emballering ikke nødvendig. Stof-
ferne skal fugles saaledes med en Kar-
bolsyreopløsning af mindst 5 pCt. 
Styrke eller andre egnede Desinfekti-
onsmidler, at ingen raadden Lugt kan 
mærkes. 

2. Naar Befordringen sker i almindelige 
aabne Vogne: 

Selvdøde Dyr samt Kød og Slagte-
affald af saadanne skal altid være em-
balleret i faste, tætte, vel tillukkede 
Fade eller Tønder af Træ eller i Me-
talbeholdere. For de øvrige i Punkt 1 
og 2 nævnte Stoffer gælder følgende: 
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I Tiden fra 1. Marts til 31. Oktober 
skal disse Stoffer være emballeret i 
stærke, tætte Sække; disse skai være 
gennemtrængt saaledes med_ de under 
1 angivne Desinfektionsmidler, at in-
gen raadden Lugt kan mærkes. Enhver 
Sending skal dækkes med en Presen-
ning af særlig stærk Vævning (saakal-
det HumletØj), som skal være gennem-
trængt med de foran nævnte Desinfek-
tionsmidler, og denne Presenning skal 
atter fuldstændigt tildækkes med en 
stor, vandtæt, ikke tjæret Vognpresen-
ning. 

I Tiden fra 1. November til Udgan-
gen af Februar er Emballering i Sække 
ikke nødvendig. Sendingen skal dog 
som ovenfor nævnt være dækket med 
en Presenning af stærk Vævning 
(HumletØj) og denne atter fuldstæn-
digt med en stor, vandtæt, ikke tjæret 
Vognpresenning. Den underste Presen-
ning skal om fornødent være saaledes 
genneintrængt med de under 1 nævnte 
Desinfektionsmidler, at ingen ilde Lugt 
kan mærkes. 

Afvigende fra foranstaaende Be-
stemmelser kan friske Klove (Hove), 
Horn og Ben befordres uemballeret, 
saafremt de efter Overhældning med 
egnede Desinfektionsmidler ikke ud-
breder ilde Lugt, og de er fuldstændigt 
tildækket med en Presenning eller 
med Tagpap. Presenningen eller Pap-
pet maa ikke kunne forskyde sig. 

Sendinger, hvis ilde Lugt ikke kan 
forhindres ved noget Desinfektions-
middel, skal emballeres i stærke, tætte, 
vel tillukkede Fade eller Kar, saaledes 
at Indholdets ilde Lugt ikke mærkes. 

509 b) De i Punkt 3 nævnte Stoffer 
behøver ingen · særlig Emballering, men 
skal, naar de læsses uemballeret i aabne 
Vogne, være fuldstændigt dækket med 
vandtætte Vognpresenninger. 

Saadan Dækning er ikke nødvendig, 
naar Stofferne er fugtet !>aaledes med eg-
nede Desinfektionsmidler, at de ikke 
udbreder nogen ilde Lugt. 

510 c) Kalvemaver (Punkt 4) skal emballeres 
tætte Beholdere eller i Sække. 

511 d) De i Punkt 5 nævnte Stoffer 
behøver ingen særlig Emballering, men 
skal, naar de læsses uemballeret, over-
sprøjtes fuldstændigt med Kalk.mælk saa-
ledes, at ingen raadden Lugt mærkes. 

512 e) De i Punkt 6 nævnte Stoffer 
skal emballeres paa den under Indeks Nr. 
500 angivne Maade. 

513 f) De i Punkt 7 og 9 nævnte Stoffer 
behøver ingen særlig Emballering, men 
skal, naar de læsses uemballeret, være 
fuldstændigt tildækket med vandtætte 
Vognpresenninger. Dagrenovation (Punkt 
9) behøver ikke at tildækkes, naar den 
sendes i særligt indrettede Vogne, der for-
hindrer, at Godset spredes. 

514 g) De i Punkt 8 nævnte Stoffer 
skal emballeres i solide, tætte, godt tilluk-
kede Beholdere. Tørre Hundeekskrementer 
og tør Fjerkrægødning kan ogsaa embal-
leres i stærke, tætte Sække. 

514a h) De i Punkt 10 nævnte Stoffer maa kun 
befordres i særlige, dertil indrettede Vogne, 
se under Indeks Nr. 521 b. 

514h i) Det i Punkt 11 nævnte Materiale 
skal emballeres paa den under Indeks Nr. 
505 a angivne Maade. 

B 
Sammenpakning 

515 Ikke tilladt. 
4* 



C 
Befordringsmaade 

516 Til Befordring som Ilgods modtages kun 
selvdøde Dyr og Dele af saadanne, naar 
de er emballeret i tætte Metalbeholdere, som 
er forsvarligt tilloddet og mærket »Obdukti-
onsmateriale << og »Forsigtig «, samt det i 
Punkt 11 nævnte Materiale. 

De i Punkterne 7- 10 nævnte Stoffer 
(med Undtagelse af Hundeekskrementer og 
Fjerkrægødning) modtages overhovedet ikke 
til Befordring som Stykgods. 

D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 

517 Ved Befordring af Materiale af den i 
Punkt 11 nævnte Art, som formodes at frem-
byde særlig Smittefare (se Indeks Nr. 505a, 
Stk. 1), skal Fragtbrevet indeholde en af en 
Læge eller Dyrlæge underskreven Attest om, 
at Emballeringen er i Overensstemmelse med 
nærværende Bilag A. 

E 
Vognenes Læsning, Paaskrifter og 

Beklæbning 
518 ( 1) Til Befordring af de under Klasse VI hø-

rende Stoffer skal anvendes aabne Vogne. 
519 (2) Lukkede Vogne kan dog anvendes: 

a ) til de i Punkt 1 nævnte Stoffer i Metal-
beholdere med Sikkerhedslukke, der giver 
efter for Trykket af udviklede Luftarter, 
saaledes at en Sprængning af Beholderne 
forebygges; 

b) til de i Punkt 3, 4 og 11 nævnte Stoffer. 
520 (3) Til Befordring af tørre Hundeekskremen-

ter (Punkt 8), der er emballeret i stærke, 
tætte Sække, skal anvendes lukkede Vogne 
eller · aabne Vogne med tætsluttende Presen-
ninger. 

521 ( 4) Beholdere med Hundeekskrementer maa 
ikke rulles; de skal staa op i Vognen. 

521a (5) Til Befordring af Dagrenovation (Punkt 
9 ) skal anvendes særligt indrettede Vogne, 
som hindrer Godset i at spredes, eller tætte, 
aabne Vogne, der er forsynet med tæt slut-
tende Presenninger. 
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521h (6) De i Punkt 10 nævnte Stoffer skal befor-
dres i luft- og vandtætte Jernvogne, som skal 
være forsynet. med V en til er for at hindre 
Sprængning af Vognvæggen ved Trykket af 
de udviklede Luftarter. 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

522 De under Klasse VI hørende Stoffer maa 
ikke læsses i Vogn sammen ·med Nærings-
eller Nydelsesmidler. 

G 
Tomme Beholdere. Andre Forskrifter 

Tomme Beholdere og Presenninger 

523 ( 1) Tomme Beholdere og Presenninger, der 
har været anvendt til Emballering eller Til-
dækning af Stoffer hørende under Klasse VI , 
skal være fuldstændigt renset og behandlet 
med et Desinfektionsmiddel, saaledes at de 
ikke udbreder ilde Lugt. I Fragtbrevet skal 
angives, hvortil de har været anvendt. De 
skal befordres i aabne Vogne og maa ikke 
indleveres som Ilstykgods. 

For tom Emballage, der har været anvendt 
til det i Punkt 11 omhandlede Materiale, som 
formodes at frembyde særlig Smittefare, skal 
det i Fragtbrevet yderligere attesteres, at be-
hørig Desinfektion har fundet Sted. 

524 (2) Tomme Sække og Presenninger, der har 
været anvendt til Emballering eller Dækning 
af Stoffer hørende under Klasse VI, maa ikke 
læsses i Vogn sammen med Nærings- eller 
Nydelsesmidler. 

Andre Forskrifter 

525 (3) Jernbanevogne, der har været benyttet til 
Befordring af de i Punkterne 1, 2, 3 og 7 
nævnte Stoffer i uemballeret Tilstand eller 
de i Punkt 8 nævnte Stoffer, er Jernbanen ef-
ter hver Benyttelse pligtig at rense eller des-
inficere efter de til enhver Tid gældende For-
skrifter. Undtaget herfra er kun saadanne 
Vogne, som ifølge de gældende Bestemmelser 
udelukkende benyttes til Befordring af disse 
Stoffer. De til Befordring af Stoffer hørende 
under Punkt 10 benyttede Vogne skal dog 



desinficeres straks efter Udlæsningen, naar 
Indholdet stammer fra Dyr, der var angrebet 
af Kvægpest, Miltbrand, Hundega1skab, Snive 

· eller Mund- og Klovesyge, og ellers hver 4. 
Uge. Jernbanens Omkostninger ved Desinfek-
tionen belastes Forsendelsen. 

526 ( 4 ) Ved vognladningsvise Forsendelser kan 
Jernbanen forlange af Afsender eller Modta-
ger, at de rengør det Sted, hvor Ind- eller Ud-
læsningen foregaar. Ved Ind- og Udlæsning 
af Dagrenovation kan Jernbanen forlange af 
Afsender eller Modtager, at de træffer saa-
danne Foranstaltninger, at Godset ikke kan 
spredes. 

Ved Paa- og Aflæsningen skal Afsenderen 
henholdsvis Modtageren sørge for, at de ud-
vendige Sider af Vognen (f. Eks. ved Anbrin-
gelse af Presenninger, Sække ell . lign.) be-
skyttes mod Tilsmudsning, Er Vognen for-
urenet udvendig, skal den afvaskes grundigt 
umiddelbart efter endt Paa- eller Aflæsning. 

527 (5) Mærkes der en ilde Lugt under Godsets 
Befordring, kan JeTnbanen til enhver Tid 
lade Godset underkaste en saadan Behandling, 
at den daarlige Lugt fjernes. Udgifterne her-
ved belastes Forsendelsen. 

528 (6) Jernbanen kan begrænse Befordringen t il 
bestemte Tog, forlange Fragten forudbetalt 
og ligeledes fastsætte Tiden og Fristen for 
Paa- og Aflæsningen samt for Til- og Bort-
kørselen. Jernbanen kan forlange, at de for-
nødne Presenninger leveres af Afsenderen. 

529-540 

Klasse VII 
Kostbarheder, Penge og 

Værdigenstande af forskellig 
Art 

For Befordringen af nedennævnte Gen-
stande gælder særlige Bestemmelser: 

541 1. Guldbarrer, Platin, Penge og Mønter af 
ædle Metaller, Værdipapirer, Dokumenter, 
Ædelstene og ægte Perler. 

542 2. Pretiosa og andre Kostbarheder, . særlig 
Genstande af Guld, Sølv og Platin, ogsaa 
i Forbindelse med Ædelstene og ægte Per-
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ler, nye eller brugte, samt kostbare Knip-
linger og Broderier, kostbart Pelsværk og 
lignende, endvidere Sølvbarrer, Penge og 
Mønter af uædle Metaller, alt for saa vidt 
Sendingens Værdi angives til mere end 
500 Kr., eller der deklareres en større In-
teresse i dens Aflevering end 500 Kr. 

543 3. De under Punkt 2 nævnte Genstande, naar 
Sendingens Værdi eller den deklarerede 
Interesse i dens Aflevering ikke overstiger 
500 Kr. 

544 4. Kunstgenstande, saasom Malerier, Skulp-
turer, Bronzer og Antikviteter, alt for saa 
vidt Sendingens Værdi angives til mere 
end 5000 Kr., eller der deklareres en 
større Interesse i dens Aflevering end 
5000 Kr. 

545 5. De under Punkt 4 nævnte Genstande, naar 
Sendingens Værdi eller den deklarerede 
Interesse i dens Aflevering ikke overstiger 
5000 Kr. 

Befordringsbestemmelser 

A 
De enkelte Kellis Emballering, Vægt-
grænser, Paaskrifter og Beklæbning 

546 De i Punkt 1, 2 og 4 nævnte Genstande 
skal være emballerede i stærke, tilsnørede og 
forseglede Kasser, Fade ell. lign., som hver 
vejer mindst 25 kg. 

547 

Penge modtages dog ogsaa til Befordring 
i stærke Sække, naar Afsenderen har opfyldt 
de i § 24 i Takstloven foreskrevne Betingelser 
for Forsendelse af mangelfuldt emballeret 
Gods. 

For de i Punkt 2 og 4 nævnte Genstande 
kan der - naar Sendingens Beskaffenhed gør 
det naturligt - ses bort fra Emballering. 

B 
Sammenpakning 

Intet Forbud herimod. 

C 
Befordringsmaade 

548 De i Punkterne 1, 2 og 4 nævnte Genstande 
modtages kun som Ilgods i Vognladninger. 
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D 
Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet 

549 De i Punkterne 2- 5 nævnte Genstande 
skal i Fragtbrevet udtrykkeligt være beteg-
nede med de anførte Ben ævnelser. En Angi-
velse af den højeste Erstatning, som even-
tuelt vil være at betale, skal anføres i lnd-
holdsrubriken. 

E 
Vognenes Læsning, Paaskrifter og 

Beklæbning 

550 De i Punkterne 1, 2 og 4 nævnte Genstande 
befordres kun i lukkede Vogne og med de 
af J ernbanen bestemte Tog. Ind- og Udlæs-
ningen sk a l besørges af Afsenderen . 

F 
Forbud mod Sammenlæsning 

551 De under Punkt 1, 2 og 4 nævnte Gen-
st ande maa ikke læsses i samme Vogn som 
andet Gods. 

G 
Andre Forskrifter 

552 Ved Forsendelse af de i Punkt 1, 2 og 4 
nævnte Genstande skal Forsenderen medgive 
mindst een Ledsager; er Sendingen læsset i 
flere Vogne, k an J ernbanen forlange medgivet 
en Ledsager for hver Vogn. Ledsagerne har 
a t sørge for Vognens forsvarlige Lukning. 
Ledsageren befordres frit, naar han tager 
Plads i samme Vogn som Godset; i modsat 
Fald maa h a n løse a lmindelig Billet. T ager 
mere end een Ledsager Plads i Vognen, skal 
de Øvrige ]Øse Billetter til Fællesklassen . 

553-559 

Tillæg 
Befordring i Vogne med elektriske 

Indretninger 
560 ( 1) Eksplosionsfarlige Genstande, h ørende 

under Klasserne I a og 1 b, Punkterne 3, 5, 
6, i og 13, samt brændbare Stoffer, hørende 
under Klasserne III a og III b, maa kun be-
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fordres i Vogne med elektriske Indretninger, 
naar Vognene opfylder efternævnte For-
skrifter: 
a ) De elektriske Ledninger skal være inde-

sluttet i Rør eller i Kabelkanaler. 
b ) Til Belysning maa kun anvendes Gløde-

lamper, som er anbragt enten i mod-
standsdygtige, tætte Klokker eller i stærke 
Kurve af tæt Metaltraadsfletning eller i 
stærke, gennemsigtige, mo'd Vognens In-
dre tæt lukkede Armaturer. 

Kontakter, Sikringer, Regulerings- og 
lignende Anordninger maa kun være an-
bragt i Vognen, saafremt de arbejder med 
en Spænding af 40 Volt og mindre og ikke 
befinder sig aabne i samme Vognafdeling 
som Godset. 

c) Elektriske Maskiner, Lynsikringer, Mod-
stande og Kogere, Regulerings-, Af-
bryder-, Sikrings- og lignende Anordnin-
ger , i hvilke Strømmen normalt under 
Drift afbrydes, rnaa kun fin'des i Vognens 
Indre sammen med Godset, naar de er 
konstrueret eksplosionssikre og anbragt i 
en tæt og ildsikker Beskyttel sesskærm. 

Naar disse Apparater kun arbejder 
med en Spænding af 40 Volt og mindre, 
kan de dog være anbragt i Vognens Indre 
uden særlig Beskyttelsesanordning, men 
ikke i samme Vognafdeling som Godset. 

561 (2) De under In'deks Nr. 560 nævnte Stoffer 
maa ikke læsses i Vogne med elektrisk Op-
varmning og i Almindelighed h eller ikke i 
Vogne m ed Transformatorer. 

Kun til de under Klasserne III a og III b 
h ørende brændbare Stoffer er Anvendelse af 
Vogne med Lufttransformatorer tilladt, for-
udsat at disse Transformatorer er konstrue-
r et ildsikre, anbragt under Vognkassen og ad-
skilt fra denne ved et Isolation.slag af saa'dan 
Art og Størrelse, at en Brand i Transforma-
toren ikke kan forp lante sig til Vognkassen. 

Vogne m ed Transformatorer skal, fo r saa 
vidt de ikke uden videre kan ses a t være saa-
danne, kendetegnes paa særlig Maade. 

562 Anmærkning : Vogne, som ikke eller kun del-
vis opfylder de fora n m ed Hensyn til deres 
Indretning givne Forskrifter, kan alligevel 
anvendes til Befordring af 'de ovennævnte 
Genstande," naar alle Indretninger , som ikke 
opfylder Forskrifterne, saa længe Befordrin-
gen varer , er sikret mod at komme under 
Spændihg. 



Betydningen af Formularerne 

Formularerne ti l de Mærkesedler, der er paabud t for de under Klasserne I - V hørende Genstande, 

findes paa de fø lgende Sider og betyder: 

Nr. 
la 

2 

2a 

(Bombe, rød , med enkelt Indramn ing): 
,, dobbelt ): 

sort, ,, enkelt 
dobbelt 

): 

) : 

,, 3 (Fakkel , rød) 

,, 

4 (Dødningehoved, sort) 
5 (Kurveflaske, rød) 
6 ( to Pile, sort) 
7 (G las, rødt) 

8 (opslaaet Paraply, sort) 
9 (Ventilator, sort) 

,, 10 \ Trekant, rød med sort Paaskrift) 

eksplosiv 
meget eksplosiv 
eksp losiv 
meget eksplosiv 
brandfarlig 
giftig 
ætsende 
vendes opad 
behandles forsigtigt 

eller: maa ikke styrtes 
beskyttes mod Fugtighed 
udluftes godt før Aflæsnin gen 

eller: lagres I uftigt 
forsigtig Rangering 

Til Stykgodssendinger kan Formularernes Længdedimensioner formindskes til en Tredjedel. 
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De danske Statsbaner 

I 
J 

MÆRKESEDDEL NR. 1 
Form. Nr. A 539 a 

(til Stykgods Form. Nr. A 537 d) . 



MÆRKESEDDEL NR. la 

De danske Statsbaner 
Form . Nr. A 539 e 

(til Stykgods Form Nr. A 537 I) 



MÆRKESEDDEL NR. 2 

De danske Statsbaner 
Form. Nr . A 539 b 

(til Stykgods Form. Nr. A 537 h) 



De danske Statsbaner 

MÆRKESEDDEL NR. 2a 
Form. Nr. A 539 f 

(til Stykgods Form. Nr A 537 m) 



MÆRKESEDDEL NR. 3 

De danske Statsbaner 
Form. Nr. A 539 h 

(til Stykgods Form. Nr. A 537f) 



MÆRKESEDDEL NR. 4. 

De danske Statsbaner 
Form. Nr. A 539 c 

(til Stykgods Form. Nr. A 537 i) 



De danske Statsbaner 

MÆRKESEDDEL NR. 5 
Form. Nr. A 539 d 

(til Stykgods Form. Nr. A 537 e) 



MÆRKESEDDEL NR. 6 
De danske Statsbaner Form. Nr. A 537 j 



MÆRKESEDDEL NR. 7 

De danske Statsbaner Form. Nr. A 537a 



MÆRKESEDDEL NR. 8 
De danske Statsbaner Form. Nr. A 537k 



, I 
I 

J 
I 

i 
,)I. 

MÆRKESEDDEL NR. 9 
De danske Statsbaner Form. Nr. A 539g 



MÆRKESEDDEL NR. 10 

»Forsigtig Rangering!« 

(Maalestok : 1 / 3) 

De d a nske Sta tsbaner F o r m . Nr. A 537g 

A manæuvrer avec precaution! 

Vorsichtig verschieben! 

Rangeres forsigtigt! 
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