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Befordringsreglement
for

de danske Statsban e~
Bnfordringsreg·lementcts Hyldighed. De i dette R eglement
indeholdte Bestemmelser gj rolde for B efordring af P ersoner, Kreaturer og Gods imellem Stationer, som henhøre til de danske
Statsbaner. F or direkte Indskrivnin~ imellem Stationer , som
henhøre til de danske Statsbaner paa cten ene Side, og Stationer,
som henhøre til andre J ernbaner eller Befordringsforetagender
paa den anden Side, gjælde de i vedkommende Overenskomste r
rndeholJ te srorlige Bestemmelser for Befordringen. Ero ingen
saadaune særlige Bestemmelser trufne og bekj endtgjorte, finde
nærværende R eglements Bestemmelser Anvendelse paa den direkte I ndskrivning, dog kun forsaavidt angaar Befordringen over
Statsbanerne.

I. Almindelige Bestemmelser.
§ 1. Almindelig Begrændsnin"' af Jernbanens Befordringsp]~t. J em banens almindelige Forp9igtelse til at befordre P ersoner, Gods, Kreaturer m. v. ophører, naar uafvendelige Hindringer tille sig i Veien for Transporten, ligesom den begrændses
af det tilstedeværende Antal af Transportmidler.
§ 2. Extratog. E xtratog for Personer og Gods er Jernbanen ikke forpligtet til at afgive. Do kunne kun erholdes efter
nærmere Overenskomst med Be~tyrelsen.
§ 3. Iletalingsmidle1. J ernbanen er ikke forpligtet til at
modtage andre end indenland5ke P enge i Betaling. Navnlig
modtages ikke fremmede Banknoter eller andre fremmede Papir-

penge.
§ 4.

Berigtigelse af Fragtdifferencer. Urigtig B eregning af Fragt og andre Omkostninger, hvad enten den hidrører
fra en f'eilagtig Tarifering eller en feilagtig ansat Vægt eller en
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Udregningsfeil, skal berigtiges, saafromt Paastand de~paa fremsættes fra Afsenderens eller Modtagerens eller fra J ernbanens
Side inden 3 Maaneder, efterat Fragtoverenskomst er afsluttet.
Efter Forløbet af dette Tidsrum kan ingen Bori~tigelse fordres.
§ 5. Tjeuestepersoualets PJigter. Det ved Jornbanen ansatte Por onalo er forpligtet til at vise Publikum Høflighed og
al don [mødekommen og Veh·illie, som knn forenes mod Opfyldelsen af dets Tjenestepligter.
Det er forbudt Personalet at modtage Godtgjørelse eller
Gave for U dførelsen af dets Tjenesteforretninger.
Tobaksrygning er forbudt Personalet, saalænge det er i
tj enstlig Berøring med Publikum.
§ G. T,jenestc11ersonalets ~Iymlig11 d. I Henhold til Forordning af 5to Mai 1847 og Banernes Polifooglcmont skulle do
Bestemmelser, :;om bliYo gin10 af det Yed Uuiform eller lignende
'l'j onestcmærker kjeudclige J embanepen;onale indenfor Grændserno
af dets Forretning-skred:;, uvægerligt tages tilfølge.
Formener No~en. at 'l'jenc"topersonalot herved oYorskrider
sin Bomyndio-clso, Cla kan S:igou paatales lige overfor don Paagjældendes foresatte, hvem det paah,·ilor nærmere at undersøge
saadanno K lager, men de giYne Bestemmelser maa ligefuldt efterkommes.
7. Afg,iørclse af 8tridigl1edcr. i\Ioningsforskjcl imellem
P ublikum og 'l'joncstepersonalet afgjørcs foreløbigt og under F orbehold af senere Regres, paa Reison af Togføreren, og paa Stationomo af dii!scs E'orvaltorc.
§ 8. Klager. Besværinger over Pers·,nalet, Befordringen
eller andre J ernbanon vedkommende ]forhold kunne fremsættes
mundtligt eller skriftligt for do Paagjældendes Fore ·atto eller
indføres i en Kiagoprotokol, som henligger paa enhver Station,
hvorpaa Besværingen uopholdelig Yil bliYo nærmere undersøgt.
Til Bo~Yærin&:~r, som ikke ore undertegnede og forsynede
med Angivelim af Klagerens Stilling og Adresse, vil dor ikke
blive ta~ct Hensyn.
§ 9. A:i~•111g til B,rneu og Bancgaardent'. Det er forbudt
uden særlig 'l'illacl.ebo at betræde Banen eller Banogaardene paa
andre Steder og til andre Tider end de dertil særligt bestemte.
Paa l::>tationerno skulle de Rcisende holde sig i t ilbørlig A fstand
fra Sporene og fra Locomoti;-erno, ligP~om det er fo rbudt at begive sig til eller fra Stationerne ad anJro V eie ond de dertil anviste. Overtrædelse af clis'e Bestemmelser vil medføre Mulkt
eller retslig Tiltale i Henhold til do gjældondo LoYI,} og Anordninger.
10. Ovcrtrn~tlelsc af Ordcushcstennuelser. H;-o, som
ikke iagttager do givne Ordensbc~tcmmcl~er elkr ikke retter sig
efter 'l'jenestopersonalets Bestemmelser eller opforor sig upn.ssoude.
kan udvises af Togene og af Banens 'l'erritoriurn, og kan der af
don Grund ikke roises Fordring paa nogensomhelst Erstatning
lige overfor J ernbanon, saasom for forhindret eller afbrudt Reise,
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forhindret eller forsinket Expedition af Rcisegods, Gods eller
K reaturer o. dcsl. N avnli& -vil der blive nægtet berusede Personer Adgang til Banegaardene og til 'fogene. Det er en Selvfølge, at ~lige Forseelser kunne g-jøres til Gjenstand for retslig
Tiltale i Henhold til de gjældende Love og Anordninger.
Tobaksrygning maa ikke finde Sted, hvor der er opslaact
Forbud derimod.
§ 11. Heskatligelse af Jernbanens Eientlele. Hv0, som
beskadiger ,Tornbanons Eicndelc, saa•om søndorslaar eller ridser
i Vogn- og andre Ruder, tilsmudser det Indre af Vognene, sønderriver Gardiner, beskadiger Gods,ogno ved Af- eller Paalmsninien
ro. v., er pligtig til strax at yde Erstatning derfor. For 1tuslagning af Vognruder er fastsat en bestemt Taxt, som ka:1 forlanges forevist af don Paagjældonde; al anden Skade vurderes
af den øverste tilstedeværende Jernbaneembedsmand med Regres
for Vedkommende til J ornbancbostyrclseu.
§ 12. Jernbanens Ansvar for sit l'ersonale. Jernbanebestyrelsen or ansvarlig for sit Personale saa,elsom for do Folk,
den benytter ved Udførelsen af de nf den overtagne Transporter.
§ 13. ]!'nndne og l'fterladte Gjenstande. Allo Gj onstande,
som findes aa Banen; i dens Lokaler eller i dens Vogne, uden
atEicren ti dom kan findes, ville blive opbevarede i 3 Maaneder.
Saafremt de ikke oro indløste inden Udløbet af dette Tidsrum,
ville de blive fremlyste i den Berlingske Tidende, 0(5 saafremt
de ikko blive indløste inden 1 Maanod, efter at saauan Fremlysning har fundet Stod, soli:.rtc Yed offentlig Auktion til Fordel
for J ernbancns Syge- eller Undcr:;iottolscskassc. J ernbauen er
berettiget til at beregne Ol)lagspcnge og eventuelt ]!'ragt som for
Reiscgods for saadanne GJensfande.
Rode Penge afleveres strax til nærmeste Politiøvri~hed.
§ _14. Bekjemltgjørclser om Forandringer. Enhver Foranstaltning, som Jernbanebestyrelsen maatle træffe, derunder ogsaa Forandringer i nærv":rende Reglement, er bindende for Publikum, naar den har vrorct bekjendt0 -jort 3 Gano,e i den Berlingske
Tidende og i Stiftstidondernc for deEgne, som Jernbancn gjennemskjærer.
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II. Befordring af Personer.
§ 15. Kjøreplancr og Taxter. Kjøreplanen for de ordidinærc T og, .med hvilke der befordres Personer, og Taxtcrno for
Personbefordringen finde~ opslaaedc paa alle Sta!ioner.. Togcn~
holde kun ved do Stationer og Holdepladsc, for hvilke der 1
Kjøroplanen er anført Klokkeslet.

§ 16. Personer der ere uclelukkede fra Befordring eller
kun betingelsesvis medtages. Drukne Personer og Saadanne,

som lido af smitsomme Sygdomme, orc udelukkede fra Befordring.
Personer, som paa Grund af andre Sygdomme eller af andre
Aarsager øiensynligt ville blive til Besvær for de Reisende, be-
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fordres kun, naar de betale for en hel særlig Vognafdeling (Kupee)
og en saadan kan skaffes tilveie, men ere paa don anden Side
beretti~ede til i denne at optage saamange Roisende, som efter
de gjældende Bostommolsor deri kunne finde Plads.
Transportanter befordres ligeledes kun i særlig Vognafdeling,
der dog, naar vedkommende Politiøvrighed bestiller Befordringen
med 24 Timers Varsel, vil blive levo1ot imod, at der for Transportanterne betales dobbelt Fragt, medens deres Ledsagere befordres til almindelig Fragt.
Sindssvage Personer skulle ledsages af de fornødne Vogtere.
Have Personer, paa hvilke de foranstaaende Bestemmelser
finde Anvendelse, forsfaffet sig Adgang til Togene uden at opfy ldo de for deres Befordri~~ foreskrevne Betingelser, kunne de
udvises af T ogene paa Mellemstationerne. D e ere i saa Fald
ikke berettigede til at erholde don for Befordringen erlagte Betaling tilbage.
§

17. G,jenstamle, som kunne: medføres i Personvognene.

I Personvognene kunne de Reiso.c.de foruden egentligt R eisetøi
frit medtage mindre Reisegjenstande , forsaavidt disse uden at
forulempe Medreisende kunne anbringes under den R eisendes
Sæde eller i det derover anbragte Net. For saadanne Gjenstande
bærer J ernbanen intet Ansvar. Under samme Forudsætning er
det tilladt Reisonde i 3di0 Klasse at medføre Haandvrorkstøi,
Haandkurve, Bøtter, Poser o. desl.
Togpersonaiot er berettiget til at borttage af Vognene R eisegods eller andre Gjenstande, som ikke opfylde de foranførte Betingelser, og til at foranledige dom indskrevne som Reisegods.
Hunde og andre Dyr maa ikke medtages i Personvogne, dog
kunne smaa Skjødehunde medtages i alle Kupeer og J agthunde
i 3die Klasses Kupeer, naar samtlige J'ifedreisende give deres
Samtykke dertil, O"' der er løst Billet for Hundene.
D ot er forbu~t at medtage i Kupeerne Gjenstande, som let
kunne antændes eller explodere, saasom ladte Geværer, Krudt,
kemiske Præparater, ligesom ogsaa andre Gj enstande, som vod
Brud paa Emballage eller paa anden Maado kunne foraar.0 i>ge
Skade paa de Reisende eller paa Vognene. Hvo, som handler
herimod, er forpligtet til at erstatte al den Skade, som derved
foranlediges, og vil desuden efter Omstændighederne blive dra~on
til retslig Ansvar. Togpersonalet er berettiget til vod Unaorsøgelso af dot i Kupeerne medførte R eisegods at forvisse sig om
Overholdelsen af denne Bestemmelse. Det er dog tilladt J ægoro
og PersoRer, der staa i offentlig Tjeneste, at medføre Baandmunition i Kupeerne.
§ 18. Adgang til Togene. :b' or at erholde Adgang til et
Tog maa den Reisendo være forsynet med en til Toget gyldig
Billet. Billetten angiver, til hvilken Vognklasse den Reisendo
har Adgang.
Adgangen til et Tog er dog betinget af1 at der haves Plads
i den paagj roldende Vognklasse. Er dette ikke
Tilfældet, kan
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Billetten fordres ombyttet m·ed en Billet til en anden Vognklasse, hvori der er Plads , imod Tilbage- henholdsvis Efterbetaling af Prisforskjellen, eller den for Billetten erlagte Betaling kan fordres tilbage. Erstatning kan derimod ikke fordres.
Gjennemgaaende Reisende have Fortrinet fremfor lokale
Reisende: og Reisende til fjemere Stationer fremfor Reisende til
nærmere.
§ 19. E11keltbill etter. Enke 1t billetter ere kun gyldige
til en enkelt uafbrudt Reise imellem to bestemte Stationer og
med et bestomt Tog. Forsaavidt der i Taxten ikke er opført
nogen Pris for Enkeltbill etter imellem visse Stationer, kunne
s1tadanne ikke erholdes, men ny Billet maa løses paa en Mellemstation. Til Iltog gjælde srorlige Billetter.
Paa Billetterne :findes anført Afgangs- og B estemmelsesstation sarrit Vognklasse. Ved Stempling paairykkes den Dag
og det Tog, til hvilke de ere gyldige.
Billetterne udsælges i de paa Stationerne værende Billetkontorer i deu sidste halve Time for Afgangen af det paagjældende
Tog. Afgaa 'l.'og i samme Retning med kortere Mellemrum,
kunne Billetter til det sidste kun erholdes efter Afgano-en af det
første. Jernbanen er berettiget til at slutte Billetudsalget 5 Minuter, før det paagjældende Tog skal afgaa.
De Reisende, som fremstille sig ved Billetkontoret, maa
have Betalingen for Billetten rigtigt aftalt, da Bytning kun finder
Sted, forsaavidt det kan ske uden Ophold for Andre, og den forn odnc Skillemønt er tilstede.
Den Reisende maa strax overbevise sig om Rigtigheden af
den af ham løste Billet; til senere Reklamationer tages intet
Honsyn.
En Billet maa ikke overdrages til Andenmand, efter at
Reisen er paabegyndt. Sker dette, er Jernbanen berettiget til at
kassere Billetten og til at fordre fuld Betaling for en hel ny
Billet uden Hensyn til den Strrokning, der er tilbagelagt paa
den ældre.
Foruden i det ovenfor (§ 18) nævnte Tilfælde, at der ikke
findes Plads i Toget for den Reisende, kan Betaling for ikkP
afbenyttede Billetter kun forlanges tilbage, naar det paagjældendc
Tog ikke kommer til at afgaa, oller naar dets !!'art afbryde.~
underveis. I sidste Titfælde godtgjøres dog ikkun Taxten for
den V eistrælming, over hvilken den Reisende ikke er blevcn
befordret.
Paa Afgangsstationen kunne Billetter forlanges ombyttede
imod andre af høiere Vrordi til samme Tog imod Berigticrclse
nf Prisforskjollen, dog kun forsaavidt det kan ske uden Op~olJ
for andre Reisende og for T oo-et.
N aar en R eise er begyndt, kan Het til at kjøre i en høiere
Vognklasse erhverves ved Tilkj øb af en ny Billet for den paagjældcude Strækning. To 3die Klasses Billetier give Ret til at
kj ørc i 2deu Klasse, eeu 2den og· ecu 3die til at kjørc i l sie Klasse.
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§ 20. Dobbeltbilletter. Do bbe ltbill e tte r bestaa
af
2 E nkeltb illetter, hvoraf den ene gj ælder for H enreise
n, den
anden for Tilbagereisen. Til Tilbagereisen kan den RP.isen
de
vælf.e, hvilke Tog lrn.n fi nder for godt med lJndtagel e af
Tltog.
Tilbagereiscn maa tiltrædes inden Forløbet af 48 Timer,
fra om Morge nen Kl. [i paa den Dag, da Billett en er regnet
løst; i
modsat Fald taber Returbilletten sin Gyldighed og vil ikke
blive
erstatt et. Udløber Billettens Gyldiglwd om }forgi:> nen efter
Søn- eller H elligdag, fol'lronges don mod G 'rimer . .Dobbeen
ltbilletter kunne kun erhold es, forsaavidt der i T axterne er
opført
P ris for dom. F orøvri gt gj ælde for dem samme .RPgler
som
for Enkeltbillett er.
§ 21. Abonnementskort. Abon n e m e nt s ko r t
for beste mte navngivne P ersone r med Gyldighed for 1,udsted es
2, 3, 6
eller 12 Maaneder enten til R eiser imelle m to opgiv ne
Stationer eller til R eiser imelle m samt li g e Stationer.
D e ere
gy!dige til Reiser med alle Tog i de Vognk lasst•r, paa hvilke
lyde, med Ret til at stige ud underveis efter Behag, men de
maa
kun benyttes af den, for hvem de ere udstedte.
R et til Mt kjøre i en høiere Vognklasse end den , hvorpa
a
Abonnementskortet lyder , kan erhver ves ved 'l'ilkjøb
af
en
"rillægsbillet (rfr. § 1!:l). .Jernb anen yder ingen Erstat ning,
naar
et A bonnementsko rt enten af 1\Iang, 1 paa Plads i 'l'oget
eller al'
andre Aarsager ikke kan i <.myttes til en paatæn kt R eise.
A bonnementsko rtenfl b8stilles hos Statio nsforvalterne og ville
blive udleve rede til Brstilleren senrst 4 Dage efter Bestill
ingen
imod .F.Mæggclsl'n af Betalingen for K ortet samt. et Depos
itum
af 4 Krone r. Ved Bestilli ngen af et Kort ti l R eise r imelle
alle 8 tatione r maa der vedlægges et F otografi i Visitk ortformm
at
af den P erson, paa hvis N avn Kor tet skal udsted es.
N aar Kortet senest 3 Dage efter Udløb et af dets Gyldighed
tilbage lever<:'s til den Station, hvor det har været bestil t,
tilbage·
betales det for samme erlagte D epositum. I modsa t F ald fortabe
s
dette. N aar Kortet misbruges, navnlig vod at overlades
til
en
Anden end den, paa hvis N avn det lyder vil det blive konfisk
ligesom dut for samme erlagte D epositum vil blive inddra eret,
get.
L øste Abonnementskort kunue ikke fordre,, ombyt tede, lige·
saalidt som nogen Del af den for K ortet erlagte B etali11g kan
for·
dres refund eret.
§ 22. Billett ers ~'orcvisning. Ved I ndgangen til
Ventesal~ne, paa P errone~ne, ved I n~åtlgningen i Vogne ne, sa~t
pua
Re1sen, saa ofte det forlanges af 'r JE•nestepersonal!•t, er den R
e1send
f?; Pligtet t il at fore, ise sin Billet, ligesom han ogsaa er forplig e
tet
til at aflever e den, naar det forlang es af bemeldte P ersona.
le.
23. At1gang til Ventesa lene. Vente salene paa Stationerni '.1abnes ½ 'l 'ime før <le paagjæ ldend_c T ogs A_fgan
gang til dem kan nægtes Enliver, som 1kke Pr forsyng. Adet med
Billet til den Ve~nk lasse, far hvilken Ventesalen er b"stem
t,
eller med særlig V entesalsbille t .
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2-!. AUTisn iug af Pla<ls i Vognene.

B r>stemto P ladser
'l'jc1ic.tepe:-rson alet er berettiget
og paa de Rri ·0ndes Forlang011d<' forpligtet i.il at anvise dem deres
l)ladser. De J{uisende <·ro forpligtf'de til paa Tjenesteporson alets
Forlnngt>nde at skifte Vogn eller P lads. D e, 'som paa Mnllem·
statio1w r forlade deres Plads, kunne ikke gjore Fordring paa ved
Tilbngekc,msten at erholde den igjen, medmindre de paa den
hal'e eftc•rladt en ell,•r anden Gj,•ustand for at bctc1g-ne, at den
er optagPn, og have amneldt dr•t for 'l'jenestopersonalt>t.
Damer, 1,om reisP alene, kunne forlange Plads ~uvist i de
særlige Darn,:k upc.01\, forsaavi<lt som der er nogen disponibel
H ele Vogua+'r\elingcr (Kupeer) til lste og 2den Klasse kunni>
paa Eudestation!:'rne b0sti1hs ½ 'J'ime for Afgangen af det paagjmldende Tog. Paa .Mellemstatione rne• kunne hele Kupeer kun
afgi vr•s, forsar. vidt som saadanne haves disponible.
25 . hulstigui11g i Vo~ueuc. E:nhver R ui:son<le maa Letim eligt indtage sin Plads i \ og11ene.
:Signal til L,dsti:.ruing givl'S ved Ringning med en Klokke,
paa storre Stationer 5 M inuter for Toge I;$ Afganj?, paa rn indre
tltati oner, hvor Togene ikke holde saaloonge, saasnart Toget er
i Sigte.
Saasnart Afgangssignal er givet med Locomotivfl.øiteu, kan
ing<'n 1-tr isende komm e med T og<::t. Forsøg paa selv at stige ind
i dier ud af Vogne olll•r Ljælp0 Andre dertil, efternt Afgangssignalet er gi\·ut, em strengt forbudte. Forøvrigt paahviler det
dt>n HL'isende sPlv at sørge for , at han k ommer med 1.'oget, og
h an kan ikkfl gjørc Ford ring paa at erholde den erlagte B&talingtilbage eller an<len G odtgjo1else, naar han har forsømt den rette
Afgangstid.
26. Forholtl under l(jorsclcn. Under Kjørselen man
lugen aabne Vogndøre, bøio sig utl af Vognene, læne sig til
D ørene eller bPtroode 8ædernr.1 • ' Paa Porlangende af blot een
;11edrei~ende i samme Kupee skal Vinduet paa Yindsiden holdes
l ukket .
.Maa der paa Grund af Standsnibger under Farten holdes
paa den frie B:me, 01· det ikkun tilladt do .Reisende at stige ud
af Vognene, naar Togføreren udtrykkelig giver Tilladelse dertil
ellrr opfordror dertil. D e R"isende skulle da øieblikkelig fJ ernu
sig fra ~poret og paa første Signal med D ampfløiten igjen ind tage <ll·res Pladser.
Signal til Viderekjørsel giTes ved 3 Signaler med Dampfiøiten; den, der ikke har inJtagct sin Plads ved det 3die Signal,
h ar tabt Retten til at komme med Toget.
Tobaksrygning er tilladt i Bdie Klasses Vogne samt i de
dertil bestemte Kupeer i 2den K las es Vogne, mc•n i lste Klasses
Kupeer ikkun, naar Alle, der rr ise i samme Kupee, tillade det.
Tændte 'l'obakspiber skulle være forsynede med Laag eller

i Vogn,•ue k111111c ikke furlangr•s.

s

s

Hætte.

Oigar&tumper, Aske af Tobak eller Cigarer, Svovlstikbr,

,
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'l'frndesvamp, o. desl. maa ikke kasteR i den Aabning i Døren,
der er hei,tcmt Lil at optage Vinduet, naar drt er nedladt, ligesom det er forbudt at afstryge Svovlstikker og Svamp paa Sæ.
.
der og Vrno-gc i Kupeerne.
Brændende Oi~arer, Svovlstikker o. desl. maa ikke kastes
ud af V ognTinducroe.
§ 27. Mangel af rigtig Billet. D 1m ReisendP, som træffes
i Toget uden Billet eller m<>d ugyldig Billet, er pligtig at erlægge
dobbelt Betaling for den Plads, hvorpaa han befinder sig, fra
hans Afgang.istation at regne eller, saafremt denne efter Tjenestepersonalets Skjøn ikke med Sikkerhrd kan ud.findes, da fra Togets Udgaugsstation at regur, doo- ikke under 2 Kr.
Denne Regel finder dog ikke Anv,•ndelse paa Reisende,
som ved Indstigningen i Vognene uopfortlret melde for Togpersonalet, at de paa GruHd af Forsinkelse ikke have kunnet
løse Billet, idet disse kunne erhverrn sig Ret til Befordring Yed
paa den nærmeste Mellemstation, hvor 'l'iden tillader det, at 10110
Billet dels for den Strækning, som de have tilbagelagt, og dels
for den, som de skulle tilbagelmgge; men der maa i saa T ilfæld@
tillige løse· en Tillægsbillet til en Pris af 25 Øre.
§

28. Ankomst til Stationer.

Odstigniug af Vognene.

Ved Ankomsten til en Station vil dens Navn bliYe høit udraabt,
ligesom ogsaa Opholdets L mngde, forsaavidt som det oversti;:er
5 Minuter. Saasnart Toget rr standset, ville Døremi blive aabnede
paa den til Udstigning bestemte Side af de Kupeer, i hvilke der
findes R eisende til den paagjældende Station. De øvrige Døre
blive kun aabnede paå Forlangende. Det er ikke tilladt de Reisende selv at aabne Dørene.
Ingen maa tige ud a f eller ind i Vognenr, førend Toget
er fuld1,tændigt standset. E nhver Reisende maa selv sørge for,
at han paa de Stationer, hvor 'rog krydse, eller hvorfra T og af'gaa i forskj elligc Retninger, kommer i det rigtige 'l'og, ligesom
og~aa for, at han forlader Toget paa sin Bestemmelsesstation.
§ 29. Forsiukels·e eller Afbryclelsc af Farten. .Forsinket
Afga!lg eller Ankomst af Togene begrunder ikke nogen Erstatningsfordrmg paa J"ernbanen. En afbrudt Fart berettigar kun til Til~agebetaling af erlagt F ragt i Overensstemmelse med Forskrifterne
Denne Tilbagebetaling bortfalder, naar J"ernbanen paa
1 § HJ.
anden Maade s~rger for den Reisendes Befordring til Bestemm0lsesstationen.

IH. Hefor<ll'ing af l{eisegods.
30. G,ieustandc,, .der befordres som Reisegods. Som
.
H.eisegods befordres de G-Jenstande som den Rcisende føn~r med
:.ig, for:aavidt de ikke veie mere ~ud 200 fC pr. Kollo eller have
et efter vedkommende Station fornltera Skjøn for stort Omfang. <.¾jenstande, som det ifølge § 17 er forbudt de Reiøeude
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at medtage i Vognene, ere ogsaa udelukkede fra Befordring som
Reisegods.
H.oisogods, som ikke er forsvarlig t emballeret, saaledes at
det kan taale Stuvning i P ahognon e, kan afri es. Alt Reisogods maa ved Indleveringen væro befriet for æltlro Post-, J embane- og andre Mærkt'! r: er dette ikke ~ket, bortfalder Jernbane ns
Ansvar for rettidig Levering.
Reisegods befordres med alle Tog fra og til do Stationer
og Holdopladse, ved hvilke det paagjældende T og ifølge Kjørcplancn skal holde.
§ 31. Indlevering af Reiscgods. Reisegodsexpeditionorno
aabnos mindst 1/t Time for dot paagjældendo Tog·s Afgang.
Reisegods, som ikke senest 15 Minuter fer Togets Afgang,
under Forevisning af den R ~isondos Billet, er indleveret i Rciscgodsexpcditionon, kan ikke forlange~ medtaget.
Naar Jernbanen i paatrængende Tilfælde undtagelscs,·is
medtager senere indlevere t Reisegods under .Forbehold af Expedition paa en anden Station, da betragtes det som ikke overleveret, indtil Ex.Pedition har fundet Sted.
F ragt for Overvægt rnaa erlægges ved Rcisegodsets Indlevering
§ 32. Reise"'ods-Bcvis. Udlevering af Reisegods. Vcd
Indleveringen af Reisego dset modtager don Rei ende et Bevis
om hvis Rigti"'hed han selv maa forvisse sig.
Paa End"estationer udleveres Reisogodsot strax efter 'l'ogets
Ankomst og paa Mellemstationer strax efter Toget Afgang til
IhændehaYercn af Bevi~et imod dettes 'rilbagolcvering, og dermed ophører Jernbane ns Ansvar for Godset.
Reisegods kan henstaa indtil 24 Timer paa Ankomststationen
uden Godtgjørelse; henstaar det i længere Tid, kunne Oplagspenge beregnes for det. Mangler et Roisegods-Bovis, er Jernbanen kun forpligtet til at udlevere Godset, naar Vedkommende
fulustrondigt godtgjør sin Berettigelse til at modta~o det, udsteder
et Revers for Modtagelsen og efter Omstændigheaerne stiller fornøden Sikkerhed.
Den Reisende maa selv ia~ttage alt F ornødent med Hensyn til Reisegodsets Toldbehandling overensstemmende med do
gjældende Love og Anordninger. F or T ab <:Iler Forsinkelser,
som opstaa ved Forsømmelser i denne H enseende bærer Jern1
banen intet Ansvar.
§ 33. Jernbanens Ansvar for ReisE>gods. Fra dot Øieblik.
da et Reisegods-Bevi,s er udstedt, er J ernbauon ausvarli& for den
rigtige og ubeskadigede Aflevering af det dertil svarenao R ei egods i 0Yerensstemmelse med de for J ornbanons Ansvar i Henseende til almindeligt F ragtgods gjældend o almindelige Regler,
forsaavidt som disse kunne finde Anvende lse paa Roisegods, og
med følgende særlige Bestemmelser: '
a) Bortkommer Rei~egods eller beskadiges det, da er Jernbane n
forpligtet til at erstatte det 'l'ab, som den Reisende kan paa-
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vise derved ut han· lidt. Erstatningen kan dog ikke o,erstigi> 5 Kr. pr. 1l eller, naar Vrogtcn ikke kan 1Hlfinde , 250
Kr., herunder indbefattet Erstatnin~ for Afsavn, med mind.re
den Ileisendo ved Indleveringen af Rei cgodset har forlangt
en høioro Værdi garanteret og betalt den for en saadan Forsikkring i Tariforne fa~hl.tto Præmie, i hYilkot 'l'ilfmldo denne
V mrdi udgj ør :Maximum for E r1;tatningon. For at være bindende for J ernbanon, maa :Forsikkringo11 anføre paa Reisogods-Bevisot, og don R eisendo maa selv fon ·isso sig om, at
dette er sket.
b ) J ornban0ns Ansvar for Reis0gods bortfalder fuld~trondigt, naar
det ikke er forlangt udleveret pa:t Ankom ·tstationen inden 3
Gange 24 'l'imor oftor Ankomsten af dut 'l'ug, hvortil dot var
indskrevet.
Kan Rcisegods ikke skaffes tilstPdc, er den Roisendu bc- .
reLtiget til at fullango Reiscgods-B evise' paaforl AHcst om Klokkeslet og Dag, paa hvilken han har forlangt Godl!ot udloven,t.

s

34. Erstatningens U<lbetaling. Manglende Rei egods
betragte::; som tabt, naur der er hengaaet en Uge efter Ankomsten paa Bestemmelsesstationen af det Tog, hvorti.l det rnr indskrevet, og først da er den Rei sende berettiget til at fo rlange
udbetalt den ham ifølge foregaaende Para"'raf tilkommende Erstatning, Ycd hvis Modtagelse ethvert yde1~igcro ErstatuingskraY
fra don R ei ~oncles Side bortfalder.
Skulde det manglende Reisegods sonore komme tilstede, er
don Roisonde berettiget til imod Tilbagesendolse af den af ham
oppoba·m10 Erstat ning at forlange Godse t. udleveret uden Omkostninger for ham paa en af ham opgiven indenlandsk Post0ller J ernbanestation, dog kun naar saadant Forlangende fromsættes inden 4 Uger, cfterat der er til ·tillet ham Meddelelse om,
at Reisegodset 0r kommet tilstede.
§ 35. E1·statning for · fo1·sinket Levering. K an Reise32 fastsatte 'I'id, da tilkommer
&·ocls først udlevere uf1er den i
aer don Rei ende E rstatning for det '.l'ab, han kan paaYise at
have lidt ved Af~avnot af Rei egodset, ligesom Jernbanen derhos
er forpligtet til at levere dette frit paa 011 af den R eisondc opgiven indenlandsk Post- eller J ornbau<'station. Erstatningen for
-;&-fsavnet kaa ikke overs•ige 10 Øre pr. 71, eller naar yægten
ikke kan udfindes, 5 Kroner for hver Dag, som hengaar fra dot
Tid punkt, Reiscgodset er forlangt udleveret, indtil dot er leveret
paa den ovenanforte Station, dog ltøi st for 7 D age.
Ln høiore Erstatning kan dog tilsikkr es den Reisende imod
Befaling- paa Afgangsstationen af det derfor i Tariforne fastsatte
Fragttillæg.
Erstatning,' bolobet maa for at være bindende for Jernbanen
anføres paa Reisegods-Beviset, hvorom don Roisende selv har at
forviiise sig.

..

1
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IV. Befordring af Il- og almindeligt Fragtgods.
§ 36. Befordl'ingspligtrns Omf.tng. J ornbanon befordrer
indenfor nærmere fastsatte 'l'idsfrister al Slags God mod do
nedenfor anførte Undtagelser fra on af dens Stationer til on
anden. T il eller fra Holdepladso, Yod hvilke der ikke findes
Sidespor, kan Gods kun forsendes efter V ægttariforue og efter
J ernbanens Leilighed og kun fra eller til de nærmestliggende,
fo r hver Holdeplåds fastsatte Kjøbstadstationor.
J ernl.Janen or dog ikke forpligtet til at modtage God til
Befordring, førend denne kan fi.mle Stod, altsaa navnlig ikke
naar Banens T ransporbnidler ere utilstrækkelige til Udførelsen af
den forlangte T ransport.

§

•

37. Gjcnstamle, som cre mleluklmle fra Befordring.

Udelukkede fra Befordring med J ernbanen ere:
a) alle Gjenstande, hvis Af- og Paalæsning eller Transport paa
Grund af deres Form, Omfang, Vægt eller øvri<>'e Beskaffenhed efter vedkommende Jcrnbaneexpodients SYcjøn er forbunden med særlige Vanskeligheder. Dog vil i saadanne
•
Tilfælde Befordring i Reglen kunne ske efter særlig Overenskomst med J crn banebestyrelsen , naar Transport<.>n overhovedet lader sig udfore med J cm banens Materiel;
b) alle Gj enstande, som erc underkastede Posttvang;
c) Værdipapirer, Ædelstene, ægte Perier oo- Pretiosa·
d) alle Gjenstande, som erc udsatte for §elYantændelse eller
Explosion, saasom Krndt, Skydebomuld, ladte Geværer, Knaldsøl ,·, Knaldkviksølv, Knaldguld, Fyr,·ærkerisager, Pyropapir,
Nitroglycerin, Pikrin- og Anilingult, pikrinsure Salte, Natronkokcs, D ynamit, Amorccs, Pharaoslano-er og alle Præparater,
i hvilke .Fosfor indtræder i Substants, 1·orsaavidt som der ikke
er truffen særlig Overenskomst mod J ernbanebcstyrclsen om
Befordringen af sandanno Gjonstandc.
K ollier, som veie over 300 'iii, eller hYis Form, Omfanoellcr Indhold ikke tillaclcr, at do transporteres i Bagagevogn:'
kunne ikke forlanges forsendte som Ilgods.
'
'
§ 38. Godsets Embnlleriug. Gjenstande, som kun be1,iu~clses[is modt11ges til Befordring;. Gods, ~om indleveres til

Bct'ordrin efter V ægttariferne, skal være saalcdes emballeret, at
det lot lad r sig af- og paalæssc, at Jet kan taalo Af- og Paalrosning,
Sammenstuvning og en med almindelig Omhu udført Transport,
og at det ikke kan foranledige Skade paa andeJ Gods, med hvilket det stuves sammen.
•
N aar denne Bestemmelse efter vedkommende J crnbanecxpodients Skj em ikke er opfyldt, kan :Modtagelsen af Godset
nægtes, eller efter Omstændighederne gjøres afhængig at, at Afsenderen gi,er Fragtbrevet en af ham underskreven Paatcgning
om, at Transporten sker uden A nsvar for J embanen, eller af,
at Godset forsendes som hel Vognladning.
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Jernban en er beretti~et til at g-jøre Transporten af visse
Arter Gods, som enten er særligt udsåt for Beskadigelse eller
kan beskadige andet Gods, med hvilket det stuves sammen, afhængi;:r af, at det emballeres paa en bestemt, nærmere bekjendtgjort Jlfaade.
·
Letantændcligc, ætsende, ildelugtende og giftige Stoffer
mo,}tag<ls kun til Befordring paa de i det for saadanne Forsendelser gjældende særlige Regulativ fastsatte Betingelser (jfr.
Afsn_it XI). . De skulle ~øiaRtigt angives i særlige Fragtbreye,
der ikke omfatte andre GJenståndc. · Afsenderne ere ansvarlige
for, at de blive indpakkede i Overensstemmelse med Regulativets
Forskrifter, og have at erstatte al den Skade, som maatte opstaa
ved Feil eller Forsømmelser i saa Henseende. Forøvrio-t forsendes saadanne Stoffer kun efter Jernbanens L eilighed mt:!~ visse
nærmere bekjcndtgjorte Tog.
V cd Forsendelser af Mønt, Guld- og Sølvbarrer og Platina
er J ernbancn berettiget til at forlange Ledsagelse eller til at
beregne sig Godtgjørclse for det Vagthold, som muligvis maatte
blive nødvendigt under Transporten, og naar do nævnte Gjenstande benstaa paa Stationer.
J crnbanen er berettio-ct til at forlange , at Afsenderen selv
leverer Presenninger til Dælnin g af do Vogne, hvori Gibs, ulæsket
Kalk, Tras og 'l'rækul eller andre Gjenstande, som kunne beskadige Presenninger, befordres.
§ 39. Go<lscts Mærkning. Alt Gods, som indleveres til
Befordring, med Undtagelse af Gods, som forsendes i hele Vo~n: ·
ladninger, skal være forsynet med tydelige og varige Mærker
samt med en tydelig Angivelse af Bestemmelsesstationen. For
Feiltagoiser, som opstaa ved Mangel paa Mærker eller ved Forvexling med ældre paa Godset anbragte Mærker, bærer J crnbanen intet Ansvar.
Naar Afsenderen forlanger det, vil vedkommende Jernban eexpedition besørge Kollicrncs Mrorkning imod den i Jernban ens
Tarifer derfor fastsatte Betaling.
§ 40. Fragtbreve. Enhver Godsforsendelse skal være ledsaget af et forskrift1imæssigt trykt Fragtbrev. Til almindeligt
Fragtgods anvendes den som Bilag vedfoiedc Formul ar A, til
Il~~ds ~raglbrcve paa rødt Papir, F'?rmub r B. Fragtbreve, som
afvige fra ~·ormularcrne, modtages ikke.
·
I Fragtbrevet skal anføres Stedet, hvor og Dagen, naar dot
er udstedt. Endvidere skal deri angives Stykkct al, Indpakningsmaado, Indhold og Bruttovægt af det paagjældende Gods samt
dettes Mærker. Forsendes Gods i hele V ognladningcr, angives
kun dets Art og Vægt, men Litra o&' Numer paa de Vogne,
hvori Godset bliver læsset, skulle da ti1f'øics.
De i Fragtbrevet angivne Miprker skulle stemme nøie overens mod dem, som ere anbragte paa Godset. Forsendes Kollier
af forskjclligt Indhold paa samme Fragtbrev, skal Indhold et af
lm. rt cuhlL noormc,·e augivcs. Er Vægten ikke angivet i Fl'agt1
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brevet, vil den for Fragtberegningens Skyld blive- paa.ført af
,Jcrnbaneexpeditionen, meu J crnba11cn overtager ikke derved
noget Ansvar for V ægten.
Fragtbrevet skal endvidere indeholde en tydelig og 11øiagtig
Betegnelse af Modtagorou og hans Adresse. Er Adressen ufuldstændig, utydelig eller vildledende, da bortfalder J ernbanons Ansrnr for rigtig Aflevering af Godset. Endelig skal Fragtbrevet
vrore forsynet med Afsenderens tydelige Underskrift og Adresse.
N aar Gods adresseres til Steder, som ligge udenfor Jernbanens for Godscxpedition indrettede Stationer, skal Afsenderen
paa Fragtbrevet angive, fra hvilken Jernbanestation Adressaten
har at sørge for Viderebefordringen.
Gods, der skal underkastes Toldbehandling, skal opføres
paa særskilte Fragtbrc,e, som ikke ornfatte andet Gods, og skal
i Fragtbrevets Anmærkningsrubrik udtrykkeligt betegnes som
'l'oldgods.
Fragtbrom, som indeholde Forskrifter, der afvige fra Bestemmelserne '"i dette Reglement, eller Forskrifter om særlig Behandling af Godset, eller som erc rettede, kunne tilbagevises.
Helt eller delvis forseglede Fragtbreve moutagcs ikke. Fragtbre,c, paf!. hvilke Godset har været befordret før Indleveringen
paa Jernbanen, modtages ikke som Bilag tilJ ernbanc-Fragtbrevcnc.
FragtbrcYe til "Ordre" eller :Fragtbrc,c med almindelig
Indholdsangivelse, saasom "Kjøbmandsgocls"', ,,Markedsgods",
,,Effekter", ,, Toldgods", ,,Prøver-·, ,,Kemikalier", ,,kunstige Gj ødningsmidlcr" o. de l., er J ernbanen berettiget til at afvise.
0

§

41 . Ausvar for Fragtl.Jrevets Rigtighed. Kvittcril1g for

Gods. Ihvorvel Fragtbrevet afgi.cr Grundlaget for den imellem

J cm banen og vedkommende Afsender afsluttede Befordringskontrakt, saa er det dog ikke forpligtende for Jernbanen i Henseende
til det angivne Indhold af Kolliorne, ligesom det heller Lkke afgiver noget Bevis imod Jernbanen i Henseende til Mængden
eller V ægten af det befordrede Gods i de Tilfælde, b vor Jembanen ifølge B estemmelserne i dette Reglement ikke er ansvarlig
for samme. Derimod er Afsenderen ansvarlig for Rigtigheden
af de paa Fragtbrcrnt gjorte Angivelser og for alle .I! øl ger af
urigtige, utydelige eller utibtrækkelige Angi·rnl•cr.
Jernbanen er berettiget til i Overvære! c af Afsenderen
eller l\1odtagcrcn eller disses Befuldmægtigede, eller i fornødent
Fald af frcnde Vidner, at prøYc og Yerificere .Fragtbrevenes
Overenstemmelse med d()t paagjældc11dc Gods, saavcl i Henseende
til Indhold som V ægt. Firides Indhold eller V rogt u, igtigt angivne til Skade for J ernbanen, da er denne, selv om Afsenderen
forlanger Godset tillmgeleverct, berettiget til at opkræve det tredobbelte B eløb af den Fragt, som Jernbanen vilde ha,e tabt,
hvis AngivelsC:ns Uri()'tighed ikke var bleven opdaget. Samme
Regel gjælder, naar Vogne, hvis Paalæsning paahviler Afsenderen,
belæsses med større Vægt end det for dorn ansatte 1\faximum.
Pna den anden Side er Afsenderen berettiget til at for-
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lange Jernbanens Anerkjendelse af, at Stykketal, Indhold og V ægt
ere rigtigt angivne i Fragtbrevet, imod at betale den for Godsets
Veining i T ariferne fastsatte Taxt og de med Undersøgelsen af
Indholdet muligvis fo rbundne Omkostninger. En saadan Anerkj endelse kan dog ikke forlanges fo r Gods, som forsendes efter
Vognladningstariferne, tvertimod er J ernbanen berettiget til for
saadant Gods at forlange, at A fsenderen giver .Fragtbrevet en
Paategning om, at Forsendelsen sker uden Ansvar for J ombanen i H enseende til Stykketal, Vægt og Indhold.
Ønsker A fsenderen en Tilstaaelse af J ernbanen for Modtagelsen af det til F orsendelse bestemte Gods, da maa han tilligemed Fragtbrevet indlevere en nøiagtig Gjenpart af dette. D enQO
Gjenpart mærkes af ,Ternbancexpeditionen som Duplikat og tilbageleveres forsynet med K vittering. Et saadant Duplikat gjmlder ikke som Fragtbrev, og Godset udleveres ikke til dets Ihændehaver.
§

42. Udfærdigelse af FragtbreYe. :Fragtbrevblanketter.

N aar en Afsender forlanger det, vil vedkommende J ern ban e-

expedition udfærdige Fragtbreve imod d~n i J ernbanens T arifer
derfor fastsatte B etaling, men dette sker paa Afsenderens egen
Risiko, og J ernbanen overtager intet Ansvar for de F eil eller
Mangler, der findes i saaledes udfærdigede Fragtbreve.
Blanketter til Fra~tbreve kunne erholdes paa alle for Godsexpedition indrettede Stationer imod den i T ariferno anførte
B etaling.
§ 43. Toltlgods. Afsenderen er forpligtet til ved Overleveringen af et Fragtbrev, som angaar Gods, der skal underkastes 'l'oldbehandling, at meddele J ernbanen de i saa H enseende
forn ødne T oldpapirer. J ernbanen er ikke forpligtet til at undersøge N ødvendigheden, Rigtigheden eller Tilstrækkeligheden af'
disse Papirer, og den bærer ikke noget Ansvar fo r F ølgerne af
at have modtaget Gods uden eller med utilstrækkelige T oldpapirer.
D erimod hæfter Afsender en ligeoverfor J crnbanen for al Straf,
som denne maatte ifalde, oo- alt Tab, som denne maatte lide
paa Grund af urigtige, utilstræl;:keligo eller manglende T oldpapir er.
D e Toldpapirer, som medgives toldpligtigt Gods, skulle angives
i vedkommende Fragtbrev; er dette ikke sket, betragtes Papirerne
som manglende.
N aar en A fsen der ved P aategning paa et Fragtbrev over
toldpligtige Varer, som ere bestemte til en .Jernbanestation, ved
hvilken der ikke er ansat T oldopsyn, anmoder J ernbanen om at
foretage T oldklarering, da vil J ernbanen efter Omstændighederne
foretage _saadan imod E rstatning af de den derved paaførte Udg-ifter. Klarering af toldpligtigt Gods, som er bestemt til Steder,
der ligge udenfor J ernbanens S tationer, er J ernbanen ikke for pligtet til at foretage, ligesaalidt som til at gjøre Toldangivelse
for saadant Gods.
§ 44. Afslutning af Fragtoverenskomst. Fragtafslutningen sker fra Afsenderens Side ved Udfærdigelsen af Fragtbrevet,

I
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fra Jernbanens Side vod, naar samtlige i Fragtbrevet angivne
varer ere indleverede og behandlede, at paatrykke det Afsendelsesstationens Stempel. Fra dette Øieblik er Fragtoverenskomsten at betragte som afsluttet og Godset som overleveret.
Paa Afsenderens F orlangende skal Fragtbrevet stemples i
·
hans Nærværelse. Indleveringsdagen angives ved den i Stemplet
indeholdte Datum, og tjener denne alene som Udgangspunkt for
Beregningen af L everingsfristerne.
§ 45. Fragtens Beregning. Pragterne for Forsendelser
paa Jernbanen bereo-nes efter uens T arifer. Foruden de deri
fastsatte Afgifter er ernbanen kun berettiget til at beregne Erstatning for sit Udlæg, saasom til Afhentning oi. Tilbringning
af Godset, R eparation af Emballager, ToldbehancUing m. v.
Fragterne beregnes efter V ægt eller, forsaavidt Godset forsendes i hele Vognladnin~er, efter Antal af saadanne.
§ 46. Fragtens Betaling. For Gods, som efter ved.kommende J ernbaneexpeditions Skjøn er udsat for hurtig F ordærvelse,
eller som ikke med Sikkerhed kan dække Fragt- og øvrige derpaa ~vilende Omkostninger, skulle disse betales ved Godsets Indlevering.
Forøvrigt skulle Fragt- og øvrige Omkostninger enten betales af Afsenderen ved Godsets Indlevering, eller de kunne henvises til B etaling af Modtageren. H erfra undtages dog Betaling
for Kjøb af Fragtbrevsblanketter, for Udfærdigelse af Fragtbreve
samt for Mærkning og Veining af Godset, som altid skal erlægges
ved Indleveringen.
F or 'Gods, som forsendes fra eller til Holdepladse, er J ernbanen berettiget til at bestemme, hvor Fragt- og .øvrige Omkostninger skulle betales.
Godset hæfter for de derpaa hvilende ,Fragt- og øvrige Omkostninger.
§ 47. Efterkrav. Omkostninger, som hvile paa Gods,
der indlef eres til Befordring paa J ernbanen, saavelsom Beløbet
af Godset'a Værdi, kunne af Afsenderen henvises til Opkrævning
igjennem J ernbaneexpeditionerne hos Modtageren af det forsendte
Gods under Benrovnelse af "Efterkrav".
Jfor Opkrævningen beregner Jernbanen den i Tariferne
fastsatte Betaling.
Efterkravene skulle angives med Bogstaver i de dertil i
Fragtbrevene bestemte Rubnker. De udbetales imod behørig
K vittering til Afsenderen, naar Afsendelsesstationen har modtaget Underretning om, at Beløbet er indbetalt af Adressaten.
§ 48. Godsets Indlevering. Gods, som ønskes befordret
med J ernbanen, roaa indleveres paa Barn;ns Stationer i de dertil
bestemte Expeditioner til de Tider, i hvilke disse ere aabne.
Godsexpeditionerne ere aabne om Søgnedagene i Maanederne
April, Mai, Juni, Juli, August og September fra KL 7 Morgen
til KL 7 Aften, og i Maanederne Olttober, November, Decem-
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bor, Januar, Februar og Marts fra Kl. 8 Morgen til Kl. 6 Afton,
med Undtagelse af Middagstimen Kl; 12-1.
Paa Landstationerne modtages og udleveres dog ikke Fragtgods paa de for Billetsalg og Expedition af Reisegods bestemte
Tider.
Paa de tre store fføitiders første Dag samt Skjrortorsdag
og Langfredag finder ingensomhelst Godsexpedition Stod. Paa
Folkekirkens øvrige Søn- og Helligdage modtages ikke almindeligt Fragtgods til Befordring, ligesom det heller ikke udleveres.
Derimod modtages og udleveres Ilgods paa disse Dage indtil
Kl. 8 1/i Formiddag og efter Kl. 4 1/2 Eftermiddag.
§ 49. Bestilling af Vogne. Til Gods, som forsendes i
hole Vognladninger, kunne Vogne forventes stillede til Disposition, naar de bestilles mindst 48 Timer forud paa vedkommende
Station, dog kun forsaavidt som Forholdene tilstede det, og ,Tcrnbanon bærer intet Ansvar, fordi don ikke har været i Stand til at
efterkomme de gjorte Vognbestillinger. Bestillingen skal ske
skriftlig og indeholde Oplysnin~ om Vægten og Beskaffenlieden
af det Gods, der ønskes forsendt, om hvorhen det ønskes sendt,
samt om der ønskes bodækkedo eller aabne Vogne. Jlrlano-ler
denne sidste Oplysning, forudsættes, at der er forlangt aabne
Vog:.ie (jfr. § 63, 2). Bostillingor paa Vogne til Gods, som henhører til høicre Tarifklassor, have Forrang for Bestillinger til
Gods efter lavere K lasser. Vcd Bestillinger af Vogne er Jernbanen berettiget til at forlange stillet et Depositum af 4 Kroner
for hver Vogn som Sikkerhed for, at Vogncu vil blive benyttet
og paalæsset iudunfor don fastsatte Paalrosningsfrist.
Naar den paagjældende Jernbanestation ligger i en Kjøbstad, er Stationen forpligtet til at tilstille den, der bar bestilt en
Vogn, skriftlig Meddelelse om, naar Vognen or stillet til hans Disposition, dog kun forsaavidt han bor i Kjøbstaden og ved
Bestillingen har opgivet sin Adre se.
§ 50. Paalæsuing af 6-otls. Godsets Læsning besørges af
Jembanen, forsaavidt som Godset forsendes efter Vægttariforne, og
V ægten af de enkelte Kollier ikke overstiger 1000 'fii; i alle
andre Tilfælde af Af'sondoren. Forsondes Gods efter Vognladningstariferne, paahviler det Afsenderen selv a.t sørge for det til
Beskyttelse af Godset imod Fugtighed fornødne Underlag i
Vognene.
D en L æsning, som besørges af Af,cnderon, er underkastet
.Jornbanons An visuin&' og· 'l'ilsyu i Henseende til Læsseu. Omfang, l!'orm og Fordeling.
Saafremt Afsenderen forlanger det, paatager J ernbauen sig
Læsningen af Godset mod den i 'rariforne derfor fastsatte B etaling,
men den paatager si~ derved ikko noget andet Ansvar, end om
Afsenderen solv havde besørget Læsningen.
§ 51. Leveringsfrister. J ernbaneu er forpligtet til, for-
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saavidt Forholdene tillade det, nt levere det til BPfordring ovor-

tngne Gods inden ofternævnte Tidsfristr•r:

n) for almindeli gt Fragtgods : 48 Timer, hvortil lægges for
hver paabegyndt Transportstrækning af 20 )Iil 2-! Ti mor;
b) for Ilgods: 12 Timer, hvortil lægges for hver paabøgyndt
Traasportstrrokning af 20 Mil 12 'rimPr.
•
Tidstristerne a og b forheies med henholdsvis 2-! og 12 Timer,
naar Befordringen er sket med et Tog, som ifølge Kj0r0planen
skal overnatte paa en Mellr,mstation, eller ikke gaar igjennern
til Bestem melse.~stationen, og
naar Bolter, Fjorde elk1r Vandløb, over hvilke der ikke findes
faste Broer, skulle passeres.
Leveringsfristen begynder med den efter Fragtbrevets Stempling nærmest følgende Midnat, oo er overholdt, naar Godset inden dens Udlob er ankommet til sin Besiommelsesstatiou og forsaavidt ,Jernbanen er for:eligtct til at tilbringe Godset eller
anmelde dets Ankomst (§§ 5::) og 56) - Godset er tilbral!"t Adressaten eller Meddelelse om dets Ankomst tilstillet ham.
For Forsinkelser i Godsforsendelser, beYirkede ved '.l'oldbehandling, er J ernbanen ikke ansvarlig.
De anforto Lcvering•fristor finde ikke Anvendelse paa. Gods,
som ifølge Tariforne befordres efter Jornbanens Lcilighod.
§ 52. Forllinclrin"" i o:; Afbry<lelse af 'l'raus1l0rtcn . THbugelcveri1$ af Gods. Forhindres Begyndelsen eller Fortsrottelson af en l:rodstramport, saaledes at ,Jernbanen ikke er istand
til at befordre Godset indenfor de fa5tsatto Leveringsfrister, da
er Afsenderen berettiget til at forlange Godset tilbageleveret enten
paa Afsendelsesstationen eller paa den Station, hvortil Godset er
bragt. Er Jernbanen uden SKyld i den stedfundne Afbrydelse,
da er Afsenderen forpligtet til at erstatte J ernbanen de Udgifter,
som denne har havt, saasom til Forberedelse af Transporten, til
Af- og Paalæsning m. m., samt til at betale Fra0 t for Befordring
fra den Statipn, hvor Godset er indleveret, til ~en Station, hvor
det forlanges udleveret.
Forøvrigt er en Afsender kun berettiget til at forlange indleveret Gods tilbage, naar dets Paalæsning ikke er paabegynd,t,
eller naar det er ankommet til sin Bestemmelsesstation ·(jfr. følgende §), og eftorat samtlige paa dot hvilende Omkostninger ere
betalte.
§ 53. DiSJJOSitiousret over Gods. Saalænge som et Fragtbrev ikke er udleveret til Adressaten, kan Afsenderen paa skriftlig
Anmodning faa dot til Fragtbrevet hørende Gods tilbagesendt
eller udleveret til on anden Modtager end paa Fragtbrevet angivet. Jernbanen er dog ikke forpligtet til at efterkomme andre
Anmodninger end dem, s1,m gives igjennem Afsen<lolsesstationon,
og den er berettiget til at forlange det muligvis udstedte DuplikatF ragtbrev tilbage. Er Fragtbrevet derimod udleveret til Adressaten, saa kan denne disponere over Godset.
§ 54. Aflæsning af Gods. Godset aflæsses ved Jernbanens
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Foranstaltning, nnar dot or befordret efter V rogttariforno, og V ægten
af' do enkelte Kollier ikke overstiger 1000 fb.; i alle andre Tilfælde paahviler Aflæsningen Modtageren; dog paatager J ernbanen
sig Aflæsningen , naar Modtageren forlanger det, mod den i '.l.' ariforne derfor fa tsatte Betaling, men den over tager ikke derved
noget Ansvar for God.set.
§ 55. Afhentning og Tilbringning af Gods. Gods tilbringes de i do ved J ernbanens Stat10ner beliggende Kj øbstæder
boende Adressater eller afhentes hos disse, forsaavidt det ved P aategning paa Fragtbrevet er forlangt eller Godset er befordet som
Ilgods ; Ilgods tilbringes inden 6 T imer efter Ankomsten, medmindre extraordinær e F orhold nødvendiggj øre en Irengere Frist,
eller Godset er ankommet efter Kl. 6 Aften, i hvilket Tilfælde
J ernbanon først or forpligtet til at tilbringe det den næste Morgen.
I lgods tilbringes uden særlig G odtgjørelse; for andet Gods,
der afhentes eller tilbringes, beregnes Kj øreløn efter de for hver
Station bestemte Taxter, som findes opslaaede i vedkommen de
Godsexpeditioncr. Kjørelønnen erlægges til vedkommen de Vognmand.
Gods betn1gtes som tilbragt, naar det er aflæsset udenfor
Modtagerens Hus eller P akhus.
Adressaten er forpligtet til at modtage Godset hver Søgnedag imellem Kl. 6 Morgen og Kl. U A ften. Samme R egler
gj ælde for Afhentnini, af Gods.
E r Godset toldphgtigt, betragtes det som tilbragt, naar det
er aflever et til T oldvæsenet. J om banen er berettiget til at beregne Kjøreløn for alt toldplig}igt Gods, som henbringes til '.l.' oldbodpakhuse, der ligge udenfor J ernbanestationernes Grund.
Paa L andstationer er J embanen ikke forpligtet til at tilbringe Gods, og i Kjøbstæder bortfalder F orpligtelsen for Gods,
som kun betino-elsesvis modtages til B efordring, eller som ikke
er emballeret, ~ ler som er adresseret "Banegaard restante", eller
hvis Adressat ikke kan :findes ved Godsets Ankomst, samt for
tomme Kasser og Fustager og fo1j Gj enstande, der veie over
1000 fi.
§ 56. Anmchlelse om Aukomst af Gotls. Naar Gods ankommer til B estemmelsesstationen, tilstilles der A dressaten en
:Meddelelse der om. D ette sker, naar Stationen lig~er i en Kjøbstad, og Adressaten bor i denne, ved Præsentatio n af det ankomne Fragtbrev, i andet Fald ycd en frankeret skriftli~ Meddelelse, forsaavidt der bestaar en regelmæssig P ostforbmdels e
mellem Stationen og Adres atens B olig, eller ved expres B ud,
naar A fsenderen har forlangt dette ved P aategning paa F ragtbrevet. Adressaten er forpligtet til at godtgj øre J ernbanen dens
U dlæg til Porto og Budlcic.
Bestaar ingen regelm æssig P ostforbindelse mellem Stationen
og Adressaten, eller kan Adressaten ikke :findes ved Godsets Ankomit, eller er Godset adresseret "Banegaard restante", eller har
Adressaten engang for alle skriftlig frabedt sig Anmeldelier , bli-
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ver Godset med tilhørende Fragtbrev henliggende paa Stationen,
indtil Adressaten melder sig for at modtage det.
§ 57 . Udlevering af Fragtbreve og af Gods. Fragtbreve
udleveres først til Adres~aten, naar Fragt og øvrige paa det tilhørende Gods hvilende Omkostninger ere betalte, og Jernbanen
er berettiget til at forlange K vitteriug- for dem. Godset udleveres
imod F on visning af Fragtbrevet og nnod Aflevering af den dette
vedføiede Kupon i kvitteret Stand. T oldpligtigt Gods afleveres
af J ernbanen til T oldvæsenet, hos hvem Adres•atcn maa afhente
det imod Forevi ning af Fragtbrevet. Andet Gods, forsaavidt
det ikke tilbrin$es A dressaten, udleveres fra J ernbanens Pakhuse
eller Oplagsplactse i de sædvanlige Expeditionstider. Er Godset
forsendt efter Vognladningstarifrrn e, stilles de paagjmldende Vogne
til Modtagerens Disposition paa Jernbanens L æssepladse.
§ 58. Afhcntni!}__g af Gotls. Afheutningsfrister. Gods,
som er forsendt efter V rogttarifcrne, og som det ikke paahviler
J ernbanen at tilbrin~e Adressaten, skal afhentes af denne senest
24 T imer efter, at cter er tilstillet ham Meddelelse om dets Ankomst, eller, naar der ikke paahviler J ernbanen nogen Forpligtelse
til at sende saadan Meddelelse, senest 48 Timer ef'ter dets Ankomst.
Mellemfaldende Søn- og H elligdage medregnes ikke.
N aar der ikkun er ankommet en Del af' det paa et Fragtbrev anførte Gods, er Adressaten forpligtet til paa F orlangende
at modtage dette og at betale en forholdsvis Del af' de paa den
hele Forsendelse hvilende Fragt og andre Omkostninger, forsaavidt, som den ankomne D el af F orsendelsen, uafhængig af det
Manglende, har en almindelig Forbrugsværdi. Modtagerens R et
til mulig Skadeserstatning for det manglende Gods forbliver selvfølgelig derved uberørt.
§

(

I

59. Af-

O"'

Paalæsningsfrister for~Vogne. Vognpenge.

N aar en Vogn er bestilt til F orsendelse af Voe-nladningsgods, og
dens Paalæsnin"' ikke er fuldendt inden Udløbet af de i Tariferne fastsatte Panlæsningsfrister, da er .Jernbanen berettiget til
at disponere over Vognen paa anden Maade og til i den Hensigt,
hvis Paalæsni::gen er paabegyndt men ikke fuldendt, at lade
Godset aflæsse og lagre paa Bestillerens R egning og Risiko.
J ernbanen er desuden berettiget til at affordrn Bestilleren en
Godtgjørelse af 4 Kr., eller til, hvis denne har stillet det i § 49
omhandlede Depositum, at inddrage dette, samt endelig iil at beregne de i Tariferne fastsatte Oplagspenge for det lagrede Gods.
B ehøver J ernbanen ikke at træffe ny Dispo8ition for en
Vogn. som ikke er læsset i rette Tid, da beregnes der Afsenderen
de i T ariferne fastsatte Vognpenge.
Vognpenge beregnPs ligeledPs, naar en Modtager ikke har
aflæsset en for ham bestemt Vogn inden den i Tariferne fastsatte
Aflæsningsfrist, og .Jernbanen er derhos berettiget til efter Udløbet af' denne Frist at lade Godset aflæsse og lagre paa hall8
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Regning og R isiko samt til at berPgne de i Tariforne fastsatte
Optogspenge.
I de omhandlede T idsfrister ere Søn- og Belli.gdage i.kkc
medindbefatted e.
Uden særligt Samtykke fra .Jc,mban ens Side kan Pua- og
Aflæsning af Vogne kun node 8ted i de Tidsrum, i hvilke Godsc•xpcdition ernc skulle holdes uabno.
§ 60. OplagSJleuge. J cm banen er berettiget til at b-1regnc
de i ~l'ariferne fa stsatte Oplag~pPnge i følgende Tilfælde:
naar en Af ender uden A ulndning fra ,J ernbanPns Side tager
det af h am til Befordring incll ev0rede Gods tilbage fra J em banens Pakhuse, Oplagsplad o elln Vogn0, forindon det er af.
sendt. Oplagi;pengone beregnes i saa Tilfælde fra den Dag, da
Godsets IudleYering bPgyndte, i.ndtil det fuldstændigt er fjern et
fra Banens 'l'erritorium;
naar Gods s,im en F.ol&e af, at det er indleveret med et urigtigt
eller ufuldstændigt .B ragtbre.-, maa henligge mere end 24 'l'irner paa en J Prnbanrstation, ind0n Fmgtbr<>vet uli vpr borigti~r>t.
OplagspengeM berC'gues i saa T ilfælde fra Udløbet af .:en
nævnte 'l'id!-f'rist, indtil rigtigt Frag-tbre, er indleYP-rct;
naar Gods, som er opført paa eet Fragtbrev indlevnres eft0rhaanden, og Indleveringen ikke er endt inden 24 Timer eft 0r
dens B egrndclse. Oplagspenge berpgnes i sua 'l'ilfælde fra
Udløbet af <len nævnte 'l'idsfrist, indtil Indleveringen af Godset
er endt;
naar Gods ikke er a fhentet inrl 0n U,lløbct af de i § 58 fastsatte
Tidsfri•tPr. Oplagspenge• beregne i san; T ilfmldc fra Udlobet
af di.~se Fri ter, i ud til Afli0ntning hnr fu11dr-t Sted.
§

61. Fremgaugsmaade, naar Gods ikke kan afleveres.

Gudf', hv,is :Modtagelse ell e>r Afhentning nægti s eller ikke finder
Sted i rette Tid, eller ikke kan ske, fordi Adressaten ikke kun
findes, og Gods, som er adresseret "Banr,gaard restante", mr n
ikke afhent~,s inden den i § 58 angirnc Frist, henligger for Afsenderens R rgniug og paa hans Risiko. Derhos er J ernbancn
1erettiget til enten at lade saadant Gods, mod Erstatning af do
derpaa hvilende lha.,.:t- og ani.ge Omkostninger, aflevere til en
~peditør ellPr til et offentligt Pakhus til Oplægning for Vodkomm e11des Regning og paa hans Risiko, ('Il er til - naar Af.
se:1deren paa desnngaaeud"' fra J ernb1.ncn modtagen Underretningik:ke inden 14 D,1go Pfter Underretning0ns Afscnde:~.:i træffer
auden Dispo ition for Afi,,vcringen, - at tilbagPsende det til
Af~enderen, der da vil ha,,,, at udrPde Tur- og Returfragt og
.øvrige paa G ods,,t h \'ilende Om ko. tninger.
Er s:rn.dant Gods udsat for hurtigt Fordærv ell er bar det
saa ringe Værdi, at det iklrn med SikkerbPd kan d~kke Jernbanens Tilgod ehavPnde og Rl'turfr:JgtPn, eller kan Afoend0rnn
ikke findes, elln Tægrnr han sig ved at tage <let tilbage, do e r
,Ternbanen berettiget til ud0n videre FormAliteter at sælge Godset
paa den :Maade, som den auser for bedst til Dækning af Fragt
1
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og andre Omkostninger. Det Overskud, som muligvis maatta
blive tilovers rif Salgsbeløbet, efterat J ernbanen har afdraget sit
'l'ilgodehavende, udbetales til Afsender en.
A lt Gods, hvis Aflevering ikke har kunnet finde Sted inden
Forløbet af 3 Maaneder efter dets Ankomst til Bestemmelsesstationen , kan Jernbane n efter 3 Gange forudgan.en Bekjendtgjørelse i den Berlingske Tidende lade bortsælge ved oftr.ntli~
A uktion, og er den berettige t til at søge Dækning for sit Tilgodehavende i Salgsbeløbet.
Gods, som er adresseret til et udenfor J em banen beliggende
Sted, og til hvis Viderebefordring der ikke er trufh,t Foranstaltning af Afsender eller Modtager , er Jembanen berettige t til at
afsende til Bestemmelsessted et ved en Speditør eller ved anden
L eilighed, paa Afsender ens .Regning og Risiko.
§ 62. Jernbanens Ansvar. J ernbanen er ansvarlig for
det den til Befordring overleverede Gods fra det Øieblik, da den
i Overensstemmelse med nærva:-ren de Reglements Forskrifter
(§ 44) har modtaget Godset, og indtil dette er rigtigt afleveret,
og_ den ~r med de i det F ølgende anførte Indskræn kninge~· for:
phgtet til at yde E rstatning, naar Gods tabes eller beskadiges 1
det nævnte 'l'idsrum , medmind re Tabet eller Skaden hidrører
fra den utilregnelige Aarsager .
§

'

63. Nærmere Bestemmelse af Jernbanens Ansvar. I

følgende T ilfælde yder J ernbanen kun J1Jrstatning efter nedenanførte Regln :
1. Naar Gods ifølge sin ~it=mdommelige naturlige Beskaffenhed er særlig udsat for Tab eller Beskadigelse, saasom for Brud,
Rust, indre :Fordærv, usrodvanlig L ækk:age, Selvantændelse o. s. v.,
saa er J embanen ikke forpligtet til at yde Erstatnin g for den
der ved foranledigede Skade. D en indestaar saaledes ikke:
a) i det H ele taget for farlige Stoffer, snasom Svovlsyre, Salpetersyre og andre ætsende eller letantændelige GjPnstande,
b) fo r Brud paa skrøbelige Gjenstande, saasom 1\[øbler og
H gsgeraad, Speile og Glasvarer, Porcellæn, Fajance o. desl.,
J ernstøbegods, tomme og fyldte F lasker, Krukker eller
D unke, Glasballoner, løse Sukkertoppe m. v.,
c) for L ækkage af flydende Varer eller disses Udt.rængeu
gjennem Emballagen uden ydre Beskadigelse,
d) for Fordærv af flydende eller faste Gje11stande, som let
gaa i Gjæring eller Forraadn else eller tage Skade af Frost
eller Varme,
e) for R ust paa Metalvarer,
f) for Vægttab paa Sydfrugter, fersk eller saltet Fisk, Østers
o. desl.
I H enseende til saadant Gods bliver J ern banen altsaa kun
erstatningspligtig, naar det godtgjøres, at Tabet eller Beskadigelsen hidrører fra F eil eller F orsømm11lser fra dens Side.
2. N aar Gods forsendes efter Vogn ladningstariferM overtager Jernbane n ikke noget A nsvar for Stykketal, Vægt eller
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Indhold, ligesom heller ikke for don Ska<l, ·, <: l' I' tilføies Godset
ved Af- og Paalæsning, slet Stu·rning, Emballage og Pakning.
Erstatning ydes kun, naar dot godtgjøres, at J·ernbanPn ved den
tilregnelige F eil eller Forsømmelser har foranlediget Tab eller
B eskadigelse paa det transporterede Gods.
3. Naar Gods forsendes uemballeret, over tager .Jernbanen
ikke noget Ansvar for det, hverken i H enseende til Stykketal,
Vægt, Beskadigelse eller Værdiforringelse. H eller ikke overtager
J ernbanen noget Ansvar for Gods, hvis Emballage er mangelfuld
eller utilstrækkelig, naar Bemærkning herom er paaført Fragtbrevet, eller naar det god tgj øres, at Emballagen ikke har været
tilstrækkelig til at sikkre Godset imod Tab eller Beskadigelse
under dets Transport, og denne forøvrigt har været udført med
almindelig Omhu.
4. Naar Gods forsendes i Emballage, bærer Jernbanen
Ansvar for Indholdets Art 0"' Beskaffenhed, forsaavidt Indpakningen er foregaaet under va~kommend e Godsexpedit ions Tilsyn,
og Attest herom er paaført Fragtbrevet. I modsat Tilfælde kan
Ansvar kun gjøres gjældende imod .Jernbau en, naar det godtgjøres, at Indholdet er forvansket eller beskadiget, medens Godset
befandt sig i .Jem banens V rorge.
For dc•n paa Fragtbrevet angivne Vægt bærer J em banen
kun Ansvar, naar ifølge Afsenderens Forlangende Efterveining
i OTerensstemrnelse med § 41 har fundet Sted, eller naar det
~odtgjøres, at Vægten er formindsket, medens Godset befandt sig
1 Jernbanens Værge.
Vægttab, som ikke overstiger een Procent for tørre Varer
og to Procent for vaade Varer samt for følgende Artikler :
raspet og malet Farvetræ, Bark, Rødder, Lakritsr od, skaaren
Tobak, F edevarer, Sæbe og haarde Olier, fri sk Frugt, friske
Tobaksblade, Faareuld, Huder, Skind, Læder, tørret og bagt
Frugt, Horn og Klove, Knokler (hele eller malede), terre,t
Fisk, Humle, frisk Kit, Pre gj ær o.. desl.
erstattes ikke af J ernnban en, medmindre det godtgjeres, at Vægttabet hidrører fra andre Aarsager ,md Gjenstanden es naturlige
Beskaffenhed.
5. For Gods, som er adresseret til en udenfor J ernbancns
Stationer boende Modtager, bærer J ernbanen kun Ansvar, forsaavidt Befordringen paa ,Jernbanen angaar, og Ansvan,t ophører,
naar den har o,,ir~ivet Godset til den, ved hvem Viderebefordringen skal eller kan finde Sted.
§ 64. Erstatningskravets Fremsættelse. Naar en Adressat
formener, at det Gods, der udleveres til ham, er blevet beskadiget,
og at der derfor kan tilkomme ham Erstatning, da po.ahviler det
ham, forinden han modtager God•et, at erhverYo vedkommende
Stationsforv alters Anerkjendelse af Skadens Omfang og Værdi.
N aar Gods uden Indsigelse Pr modtaget af den i Fragtbrevet angivne Adressat eller hans F alk eller af Andre, til hvem
gyldig Aflevering ifølge Bestemmelse rne i nærværende R<.>glement
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kan finde Sted, saa kan der ikke længer reises andet Krav mod
J ernbanen end paa Erstatning for Tab eller Beskadigelse, som
ved Godsets Aflevering ikke var udvendigt kj endelig.
Saadanne Krav anerkjendPs dog kun, naar Skaden strax
efter Opdagelsen konstateres for Udleveringsstationen, og naar
Erstatningskravet fremsættes skriftlig for J ernbanebestyrelsen inden 4 Uger efter Udløbet af den for Godset fastsatte L everingsfrist, samt naar det bevises, at Tabet eller Beskadigelsen er opstaaet, medens Ansvaret for Godset paahvilede Jernbanen.
Som tabt anses Gods først 4 Uger efter Udløbet af den for
det fastsatte L everingsfrist.
Forøvrigt bortfalder ethvert Krav ligeoverfor J ernbanen
paa Erstatning for Tab eller Beskadigelse af Gods 3 Maaneder
efter Udløbet af Leveringsfristen.
Enhver Erstatningsfordring maa uden Ophold _fremsættes
skriftligt for J ernbanebestyrelsen.
§ 65. Erstatningsansvarets Omfang.
Forsaavidt som
Jernbanen ifølge de f'oregaaende Bestemmelser er erstatningspligtig, beregnes Erstatningen efter følgende Reo-ler:
a) I Tilfælde af fuldstændig eller delvis Tab af Gods godtgjøres den almindelige Handelsværdi af det tabte Gods, eventuelt med Fradrag af besparet Told, Fragt og andre
Omkostninger.
Erstatningen kan dog.ikke overstige 50 Øre pr.~Pund, medmindre en høiere Erstatning særligt er garanteret fra Jernbanens Side, i hvilket Tilfælde det garanterede Beløb danner
:.M:aximum for Erstatningen.
For at opnaa en saadan Garanti maa Godsets Værdi anføres i den dertil i Fragtbrevet indrettede Rubrik, og den
i J ernbanens Tarifer fastsatte Garantipræmie betales. Jernbanen overtager ikke nogen særlig Garanti for Malerier og
andre Kunstgjenstande.
b) I Tilfælde af Beskadigelse af Gods godtgjøres en til Værdiforringelsen svarende Del af det Beløb, som Jernbanen
ifølge det , Foregaaende vilde være pligtig til at erstatte,
hvis det beskadigede Gods var tabt.
Naar Gods er tabt, og Erstatningssummen derfor udbetalt af
Jernbanen og modtagen af den Skadelidte, gaar Eiendomsretten
til det tabte Gods over paa J ernbanen, medmindre den Skadelidte ved Modtagelsen af Erstatningssummen forbeholder sig at
faa Godset udleveret, naar det senere skulde findes, og senest 4
Uger efter at have erholdt Meddelelse om, at Godset atter er
kommet tilstede, tilstiller Jernbanen den oppebaarne Erstatningssum. Jernbanen er i saa Fald forpligtet til at levere Godset
paa den oprindelige Bestemmelsesstation uden Udgift ,for den
Skadelidte.
§

66. Erstatning for Overskridelse af Leveringsfristerne.

Jernbanen er forpligtet til at erstatte den Skade, som opstaar ved
Overskridels,a af de i § 51 bestemte L everingsfrister, medmindre
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den kan bevise, at den ikke har været i Stand til at forhindre
Forsinkelsen vod Anvendelsen af den Omhu, som efter Forholdene
kunde forlanges.
N aar Gods uden Indsigelse er modtaget af den i Fragtbrevet angivne Modtager eller hans F olk eller af Andre, til
hvem Afleveringen ifølge nærværende Reglement kan finde Sted,
oo- Fragten for dot er betalt, saa kan der ikke længer gjøres F ord~ing paa Erstatning for Overskridelse af L everingsfristen ligeoverfor J ernbanen.
Forøvrigt skulle Fordringer paa Erstatning for Overskridelse
af Leveringsfristen for at være gyldige fremsættes skriftligt for ·
Jernbanebestyrelsen inden 3 Maanedcr efter L everingsfnstens
Udløb.
§

67. Erstatnin o-sansvarets Omfang for Overskridelse

af Leveringsfrister. s'aafremt det paavises, at der er foraarsaget Skade vod Overskridelsen af Leveringsfristen, da er J ernbanen forpligtet til at godtgjøre den Skadelidte den halve Fragt,
naar Overskridelsen ikke overstiger for Ilgods 12 og for almindeligt Fragts:?ds 2-! Timer, i modsat Tilfælde den hele Fragt.
Vil ~·orsenderen betinge sig en større Erstatning, saa maa
han med Bogstaver anføre et bestemt Beløb i den dertil i Fragtbrevet bestemte Rubrik som sin Interesse i rettidig L evering og
betale det herfor i T ariferne fastsatte Fragttillæg. For at være
gyldig maa denne Anførsel underskrives af vedkommende Godsexpedient. Overskrides L everingsfristen i saadanne Tilfælde,
da er J ernbanen forpligtet til at erstatte den Skade, som paavises derved at være foranlediget, dog ikke udover det betingede
Erstatningsbeløb.

V. .Befordring af Frimærkepakker.
§ 68. Mindre Pakker af indtil 30 Punds V ægt forsendes.
imellem alle Stationer og Holdepladse uden at være ledsagede
af Fragtbrev, naar de ere forsynede med en tydelig Angivelse
af Afsenderens og Modtagerens Adresse og af den J ernbanestation,
hvortil Pakken ønskes sendt, samt ere beklæbede med det i J ernbanens T arifer fastsatte Antal J ernbanefrimærker. H erfra undtages dog alle Gjenstande, der ere udelukkede fra Befordring.
som Fragtgods, eller der kun betingelsesvis befordres som saadant, ligesom ogsaa Kasser med levende Dyr.
Frimærkepakkerne skulle være vel emballerede, saa at de
kunne taale Sammenstuvning. Adressen skal være tydelig og
ligesom :Frimærkerne vel fæstet til Pakken. Er en P akke beklæbet mod et utilstrækkeligt Antal Frimærker, expederes den
som Ilgods, uden at der ydes Gocltgjør else for de anvendte Frimærker.
Pakkerne tilbringes frit Adressaterne, naar disse bo i Kjøbstæder, der ligge ved Ankomststationen, i modsat Fald forblive
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Pakkerne henliggende paa Ankomststationen, indtil de afhentes.
Jernbanen er ikke forpligtet til at sende Meddelelse til Adressaterne ow Ankomsten af saadanne Pakker, ligesom den heller
ikke paatager sig at sørge for deres Viderebefordring til udenfor
Stationerne liggende Steder.
Naar det bevises, at en Frimærkepakke er bortkommen ved
F eil eller Forsømmelse fra J ernbanens Side, da er J ernbanen
forpligtet til at erstatte dens Værdi, dog ikke med et høiere Beløb
end 2 Kr. pr. Pund. B eskadigelse af Pakker erstattes i Forhold
dertil. Tab og Skade, som er foranlediget ved mangelfuld Emballage, mangelfuld Adresse eller deslige, erstattes ikke.

VI. Befordring af levende Dyr m. m.

I

I.

§ 69. Befordringspligteus Omfang. Befordring af levende
Dyr kan finde Sted imellem alle Stationer, men ikke fra eller
til Holdepladse.
§ 70. Indskrænkninger i Befordringspligten. Syge Dyr,
saavelsom Dyr, der komme fra Steder, hvor der hersker Kvægsyge, modtages ikke til Befordring.
J ernbanen er ikke forpligtet til at befordre vilde Dyr. Ved
Befordringen af andre Dyr, undtao-en Smaakreaturer, som forsendes i behørigt lukkede Kasser, Kurve eller Sække, er J ernbanen berettiget til at forlange, at Dyrene skulle ledsages af
Vogtere, som føre Opsyn med dem undervois.
Endelig er Jernbanen berettiget til at forlange, at mindre
Dyr, saasom Kalve , Svin, Faar, L am o. dosl. befordres med
sammenbundne Ben, og at Hunde forsynes med Mundkurve.
N aar Dyr forsendes efter Styktaxterne, skulle de mærkes
I>.aa en tydelig Maade, og Mærkerne angives i Fragtbrevene.
J ernbanen bærer intet Ansvar for Forvexlinger og F eiltagelser,
som opstaa ved Mangel af saadanne Mærker.
Det er paalagt J ernbanepersonalet at vaage over, at Dyr
hverken under Ind- og Udiæsningen eller under Transporten paa
Jernbanen blive Gjenstand for raa Mishandling eller grusom og
oprørende Behandling, og i forefaldende Tilfælde at gjøre Anmeldelse derom til vedkommende Politiøvrigh ed.
Forsendes Dyr i hele Vognladninger, maa der i samme
Vogn ikke anbringes Dyr af forskjellig Art eller af væsentlig
fa.irskjellig_ Størrelse. Der skal derhos levnes Dyrene tilbørlig
Plads i Vognene, i hvilken H enseende vedkommende Stationsforvalters Skjøn er afo-)ørende.
Befindes under '.transporten D yr udsatte for Lidelser, det
være sig paa Grund af Mangel paa tilbørlig Plads, slet F astbinden
eller andre Aarsager, og Dyrene ikke ere ledsagede af Vogtere, som
uden Ophold for det paagjældende T og kunne afhjælpe F eilene,
da vil don Vogn, hvori Dyrene befinde sio-, blive udsat af Toget,
og samtlige deri indeholdte Dyr blive opst~dede paa Forsenden u.-;;

.. ' ; ..
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Risiko, og vil der af den Grund ikke kunne reises nogetsomhelst
Krav mod J ernbanen, ligesom denne heller ikke er forpligtet til
at tilbagebetale den erlagte :Fragt, mon kun til efter Leilighed
at befordre Dyrene videre til deres Bestemmelse~sted.
_71. Mr<l hvilke 'l'og Dyr l1efordres. Hunde, som ledsage Reisende, befordres med alle Slags T og. Ride- og Kjøreheste, som skulle t~ene til Viderebefordring af Reisende, befordres med alle Slags Tog, undtage..1 Iltog. Andre H este kunne befordres med Persontogene, naar do forsendes i hele Vognladninger.
Forøvrigt sker Befordringen kun mod blandede T og eller Godstog.
§ 72. Bestilling paa Befordring. Depositum. B efordringen af levende Dyr sker altid med bestemte, forud med Afsendelsesstationen aftalte T og, men det afhænger af J ernbanens
L eilighed, med hvilke Tog og i hvilket Omfano- D yrene kunne
befordres. Aftale om Befordringen maa derfor betimelig træffes
med Afsendelsesstationen, i Reglen 24 Timer før F orsendelsen
onskes iværksat, vod større Forsendelser endog tidligere. Medtagelsen af enkelte Dyr afhænger af, om der haves passende
Plads i Toget, og kan derfor ikke tilsikkres iforvcien. Ved Bestillingen af Befordrin~en er Jernbanen berettiget til at forlange
F ragt for 2 Tarif'mil deponeret som Sikkorhed for rettidig Indlæsning.
§ 73. Ind- og Udlæsning. Ind- og Udlæsning af levende
D yr paahviler Afsender og Modtae-!r, som ligeledes selv have at
sørge for Dyrenes Fastbinding- i Vognene og at levere de dertil fornødne Bindered8kaber, Reb, Grimer o. desl.
§ 74. Befordrinp: af Hmule. H unde, som ledsage Reisende,
befordres i særskilte Aflukker. Billet maa løses, og Fragt betales ved Indlovcringen. Paa Ankomststationen udleveres Hunden imod Tilbagelevering af Billetten. J ernbancn er ikke forpligtet til at passe paa Hunde, som ikke afhentes strax efter
Ankomsten paa Bestemmelsesstationen, og den overta&'er overhovedet ikke nogen særlig Garanti for Hunde, som befordres
paa denne Maadc.
Andre Hunde befordres i Overensstemmelse med de i følgende Paragraf indeholdte Bestemmelser.
§ 75. lncllevering og Afhentning. Fra~tens Betaling.
Dyr, som agtes forsendte med J crnbanen, skulle være rede til
at indloosscs senest con Time for Afgangen af det Tog, hvormed
do skulle befordres. V cd større Forsendelser skulle Dyrene være
færdig__~ til Indlæsning til den af Afsendelsesstationen fastsatte Tid.
V cd Ankomsten til Bestemmelsesstationen udleveres Dyrene,
naar Fragt og øvrige Omkostninger ere betalte, imod Kvittering
for Modtagelsen. Do skulle afhentes senest een Time efter Ankomsten. Efter Odløbet af denne Frist er J ernbanen berettiget
til at lade Dyrene aflæs~c paa Afsenderens R egning og Risiko
og til at opkræve Stadepenge for Dyrene, i Overensstemmelse
mod dens Tarifer, selv om Dyrene have henstaaet under aaben
Himmel paa Banegaarden.

\
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~'rag(on for levende Dyr kan forlanges betalt paa Afsendelsesstationen.
Bliver dot af en eller anden Grund nødvendigt at opstalde
Kreatm er undorveis eller paa Bestemmelsesstationen og at sørge
for deres Fodring og VandinO', da er J ernbanen berettiget til at
forlange sine Udlæg hertil goatgj orto af Afsender eller Modtager.
§ 76. Jernbanens Ansvar. J ernbanens Ans,ar for de til
T ransport modtagne levende Dyr er givet vod de i Afsnit IV
indeholdte B estemme! er, forsaavidt som disse kunne finde Anvendelse paa lovende Dyr. J ernbanen er dog ikko ansvarlig for
den med T ransporten af lovende Dyr forbundne særlige Fare,
og don yder derfor navnlig ikke Erstatning, naar Tabet eller
B eskadigelsen er en F ølge af, at DyrL'nc rive sig løs, springe
ud af V egnene, falde, støde sig, kvroles eller in bt-rdos tilf'øie
hinanden Skade, hvad enten saadant skor under In - og Odlæsmngen, under Transporten eller under Opholdet paa Banegaardone.
H eller ikke er J ern banen ansvarlig for Skade, som kunde have
været afvrorgct af V ogterc; herunder henregnes navnlig al Skade,
soin opstaar ved Mangel paa behørigt Tilsyn, Røgt og Fodring
af D yrene. At J ornbanens P ersonale bar assisteret , cd Ind- og
U dlrosningcn af Dyrene, medfører ikke noget Ansvar for Jornbancn.
Indtræder Erstatning;forpl~gtclsc, bestemmes Erstatningens
Størrelse efter de i Afsnit IV indeholdte Regler om Erstatning
for tabt eller beskadiget Gods. D og kan Erstatningen ikke overstige følgende Beløb :
for en Host. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kr.
et Stykke Fo<leh~g .. . . . ... 180
et Stykke magert K.Yrog ... . . 120
en Ral v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- et fedt Svin. . . . . . . . . . . . . . . . 50
- et magert Svin . . . . . . . . . . . . 24
G
- en Gns eller et Lam. . . . . . . .
- et F aar eller en God. . . . . . . . 10
4
- en Hund ..... . ... . .........
- 100 'iii Smaakreaturor ........ ' 30
medmindre et hoiere Erstatning ·beløb er srorlig garanteret i
Ovcrens,temmclse med de i § 6f> indeholdte Regler.
§

~I

77. Leveringsfrister. Ausvar for forsinket Levering.

N aar Heste forlanges forsendte med P er.~ontog, skulle do befordres til Bestemmelsesstationen mod det T og, til hvilket de, cre
indleverede. Gaar dette Tog ikke igjenncm til Bestemmelsesstationen eller skulle Hestene undervois føres over i andre Tog,
eller skulle de føres oyer Beltcr, Fjorde eller Vandløb, over
hvilke der ikko findes faste Broer, kan J ernbancn sende dem
med dot Tog, som følger nærmest efter det, hvormed Befordringen begyndte. Samme R egel gjrolder, naar Heste falde omkuld
i Vognene, i hvilket Tilfælde Jem banen er berettiget til, f01:
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ikke at opholde Toget, at udrangere den eller de paagjældende
Vogne.
Hunde, sum ledsage R eisen<le, befordres med samme T og
som disse.
F or alle andre D vr gjælde samme L everingsfrister i;om for
almindeligt Fragtgods.
Jernbanens Ansvar for Overskridelse af L everingsfristerne
for levende D yr er det samme som for Ilgods, naar Dyrene have
været forlangt fors endte med Persontog, i modsat Tilfælde som
for almindeligt Fragtgods. Et høiere Erstatningsbeløb for forsinket L evering af levende Dyr kan sikkres efter samme Regler
som for Fragtgods (§ o7).
§ 78. Desb1fektion af Vogne. For D esinfektion af Vogne,
hvori Dyr have vroret befordrede er J ernbanen berettiget til af
1
Modtagerne at opkrrove et Desinr'ektion
sgebyr af 1 Krone: ·

VIL Befordring af Kjøretoier m. m.
§ 79. Befordringspligtens Omfan°·. Befordring af Ekvipager og lettere Kjøretøier kan finde Ste~ imellem alle Stationer,
men ikke fra eller til Holdepladse.
Befordring af sværere Kjøretøier, Fragt- og Menagerivogne
kan kun finde Sted imellem de større Stationer.
Kjøretøier kunne ikke forsendes med Iltog.
Kjøretøier forsendes med bestemte, forud med Afsendelsesstationen aftalte T oo-. Aftale om F orsendelsen maa træffes betimeligt med Afsendelsesstationen, i Reglen 24 Timer før .Forsendelsen ønskes iværksat.
Ved Bestillingen af Befordringen er J ernbanen berettio-et
til at forlange Fragt for en l\Iil deponeret som Sikkerhed f'or
rettidig Indlæsning.
§ 80. Befordrb1gsmaade. Ekvipager og andre Kjøretøier
befordres altid paa aabne J ernbanevogne. D et er Afsenderens
Sag at skaffe dem behørig D ækning.
Fragtvogne, Menagerivogne og lignende Kj øretøier, som
~etale den ?øieste Taxt, befordres læssede, forsaavidt som V ægten
ikke overstiger Jernbanevognenes Bæreevne, dog ikke med Gjens~nde, eom ere udelukkede fra eller kun undtagelsesvis modtages
til .Befordring. I an.dre Kj øretøier tør kun føres Bagage og
Re1segods samt H estefoder og Seletøi.
. P~rs~~er, som reise i eller med Kj øretøierne, skulle løse
Billet til '.I: og_et, og, naar forlanges, tage Plad i dette.
. § 81. . Paa- og Aflæsning. Paa- og Aflæsning af Kjøretø1er paahv1le~· Afsender oo- Modtager, hvem dot ligeledes paahviler at fastbmde og f'orkile K jøretøierne paa J ernbanevogn ene
og at levere do dertil fornødne Redskaber.
§ 82. Indlevering. AfJtentning. Kj øretøier, som agtes
forsendte, skulle være rede til at indlæsses senest een Time før
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Afgangen af det T o~, hvormed Befordringen skal finde Sted,
dog er Afsendelsesstat10nen berettiget til at forlange en tidligere
Indlæsning.
Efter Ankomsten til B estemmelsesstationen udleveres det
befordrede Kjøretøi imod Kvittering for Modtagelsen.
D et maa være afhentet inden to Timer efter Ankomsten,
hvis Ankomsten finder Sted inden Kl. 6 Aften, i modsat Tilfælde inden Kl. 9 den paafølgendo Morgen. !for hver Time,
der forløber efter Udløbet af den nævnte Afhentningsfrist, er
Jernbanen berettiget til at beregne Stadepenge efter dens Tarifer,
ligesom den er berettiget til at lade Kjøretøierne aflæsse paa
Forsenderens R egning og Risiko.
§ 83. Jernbanens Ansvar. J ernbanen er ansvarlig for de
befordrede Kjøretøier efter de for Godsforsendelser i Almindelighed gjældende Regler, forsaavidt som de kunne finde Anvendelse paP Kjøretøier.
F 0- de i Kjøretøierne indeholdte Gjenstande bærer Jernbanen ikll'.e andet Ansvar end for Gods, som forsendes efter
Vognladningstaxterne.
For Beskadigelse, der er foranlediget ved mangelfuld Dækning eller ufuldstændig Befæstelse af det paagjældende Kjøretøi
eller dets Indhold, bærer J ernbanen intet Ansvar.
I Tilfælde af Tab eller Beskadigelse erstatter Jernbanen,
forsaavidt som den ifølge det Foregaaende er erstatningspligtig,
Skadens Værdi, dog ikke med høiere B eløb end 800 Kr. for
hvert Kjøretøi, medmindre et høiere Erstatningsbeløb er særlig
garanteret i Overensstemmelse med de i § 65 indeholdte Regler.
§

84. Leveringsfrister. Ansvar for forsinket Levering.

Naar Kjøretøier forlanges forsendte med P ersontog, skulle de
befordres til Bestemmelsesstationen med det Tog, til hviiket de
ere indleverede. Gaar dette Tog ikke igjennem til Bestemmelsesstationen, eller skulle Kj øretøierne underveis føres over i andre
Tog, kan Jernbanen sende dem med det Tog, som følger nærmest efter det, hvormed Befordringen begyndte. Samme Regel
gj ælder, naar Kjøretøier skulle føres over Belter, Fjorde eller
Vandløb, over hvilke der ikke findes faste Broer. For alle andre Kjøretøier gjælde samme Leveringsfrister som for almindeligt Fragtgods.
J ernbanens Ansvar for den Skade, som opstaar ved Over·
skridelsen af L everingsfristen, strækker sig høist til en Erstatning
af 20 Kr. for hvert Kjøretøi og for hvert paabegyndt Døgn, som
Forsinkelsen omfatter, medmindre et høiere Erstatningsbeløb er
betinget i Overenstemmelse med de i § 67 indeholdte R egler.
§ 85. Befordrin~ af Maskiner o. desl. De for Paalæsning af Kjøretøier gjæidende Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa de i § 37 Litra a omhandlede Gjenstande, forsaavidt
som de modtages til B efordring, og navnlig paa ufuldførte Vogn·
kasser, Landbrugs- og andre Maskiner, Dampkjedler, Baade o. s. v.
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VIII. Befordring af Lig.
§ 86. Lig modtages k un til B efo rdring, naar der produceres L ægeattest for, at B efordring kan finde Sted uden F are
fo r Smitte, og naar de ledsages af en P erson, ~om ·orger for
deres Af- og P aalæsning. D en L edsagende maa lø e Billet.
Lig skulle vrore indesluttede i vel tillukkPde K istrr. D e befordres i særskilte lukkede Vogne og modtages ikke til Befordring
med Iltog. Med H ensyn til Ind- og U dleYering, L everingsfrister
m. v. gj ro lde samme R egler som for Kj oretøicr.

r
•
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IX.

Reglement
for

B~for<lring paa de til de danske Statsbaner hørende Hostebaner.
(Havnespor, Trækbaner og lignende Sidespor.)
(ApprobPNt nf Indenrigsministerift 15. August 18i2.)

I

t

•

§ l. H estebanern e kuune kun benyttes til Befordring af
Gods og Kreaturer i hele Vognladninger, som skulle befordres
eller ero befordrede over de egentlige J ernbaner, og som ønskes
paa-, henholdsvis aflro,sede, paa H estebanens L æssespor.
Befordring over H estebanerne kan ikke fordres, naar der
efter Jernbanens Skjøn ikke er Plads til Vogne paa deres L æssespor, eller naar Transporten paa dem paa anden Maade maatte
være forhindret, saasom ved Sne, I s, Oversvømmelse, R eparationer o. desl.
§ 2. N aar en Afsender ønsker en Vogn stillet til Disposition paa en H estebanes L æssespor, da maa Forlangendet herom
fremsættes skriftligt ved Vognbestillingen. Bestilling paa Videreforsendelse over H estebanen af Vogne, der ankomme til deres
B estemmelsesstation, skal i Reglen ske paa Afsendelsesstationen
ved Bemærkning paa Fragtbrevet, dog kunne Adressater ogsaa
opnaa saadan Viderebefordring ved strax efter Fragtbrevets Modtagelse at tilstille An komststationen skriftlig Begj æring derom
og imod at erlægge den i T ariferne derfor fastsatte T axt.
J ernbanen paatager sig ikke at besørge Af- eller Paalæsning af V ogne paa H ei;tebanerne.
· § 3. J ernbanen er berettiget til efter Trafikens Fornødenhed at flytte do paa H estebanens L æssespor under Af- eller Paalrosning hcnstaaende V ogne, og kunne .Forsendere i kke gj øre
F ordring paa :•:rstatning for den dem derved paaførte F orstyrrelse
eller F orsinkelse.
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§ 4. Naar Befordring over H estebane er forlangt, fo rlænges L everingsfristerne for J ernbanen med 12 Timer.
§ 5. Indtrædelsen af de i § 1 omhandlede Hindringer for
Trækban ens og dens L æssesp_ors Afbenyttelse ophæver J ernbanens
F orpligtelse til at befordre Vogne over H estebanen, selv om den
maatte have paataget sig saadan Befordring. D og vil i saa 'l'ilfælde den muligvis erlagte H estebanefragt være at tilbagebetale
Forsenderen.
§ 6. At Befordrin g over H estebaner forlanges, medfører
ikke nogen Forlængelse af de almindel ige P aa- og Aflæsnin g:sfrister, der regnes for de førstes Vedkommende fra det Øiebhk,
da den paagjældende Vogn er stillet til Disposition paa H estebanens L æssespor, og fo r de sidstes Vedkom mende fra det Øieblik, da Vognens Ankomst er anmeldt for Adressaten.
F or Overskridelse af P aa- eller Aflæsningsfrister beregnes
de sædvanlige Vognpenge, dog er J crnbancn beretti&et til, naar
P aa- eller Aflæsni ng af Vogne paa L æssespor ene ikke er fuldført inden Udløbet af de dertil rndrømmede Frister - selv om
P aa- eller AflæsningEln maatte være pa.abegyn dt, ~,en ikke fuldendt - , at bringe Vognene fra H estebanens L æssespor til Stationen, for der at lade dem tømme og Indholdet lagre paa vedkommen de Forsenders Regning og Risiko, ligesom den er berettiget til herfor at beregne H estebanefragt.
§ 7. J ernbanens Ansvar for Gods, der paalæsses paa Hestebanernes L æssespor, begynder først, naar P aalæsnin gen er fuldført, og det ophører for Gods, som skal aflæsses paa bemeldte
Læssespor, naar den eller de paagjældende Vogne ere bragte hen
paa disse Spor.
§ 8. Forøvrig t finde de i J ernbancr nes Befordrin gsreglement
indeholdte almindelige Regler Avendelse paa B efordringen over
Hestebanerne.

,
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X.

Regler

for Befordring af Expresgods.
(Approbe ret af Indenrig sminister iet 4. Mrii 1876.)

Kollier, som veie over 300 t1,·, eller hvis Form, Omfang
eller Indhold ikke tillader, at de transporteres sammen med Reisegods i Bagagevognene, kunne ikke forsendes som Expresgods.
2. Til F ragtbreve for Expresgods anvendes samme F ormular
som til Fragtbreve for Ilgods, dog saaledes at der til Venstre for
Overskriften Ilgods anføres med tydelig Skrift Ordet RE x pr e $".
3. Fragten og andre paa Expresgods hvilende Umkostninger skulle betales ved Godsets Indlevering.
Paa Expresgods kan ikke tages Efterkr av.
ing i R eisegodsexpedi4. E xpresgods modtages til Beford1
1
Time før den plani4
indtil
aabne,
ere
disse
naar
,
tionerne
mæssige Afgang af det Tog, hvormed det skal befordres. Det
udlever es i Reisego dsexpeditionen efter Ankoms ten af det T og,
hvortil det er indskrev et, eller tilbringes Adressaten efter samme
Regler som Ilgods (Bef. R egl. § 55 ).
5. Expresgods befordres med det T og, hvortil det er iudskrev_et, saa hurtigt som Kjørepl anen tillader det.
I H enseende til Afhentn ing af E xpresgo ds gjmlde samme
Regler som for Ilgods (Bef. Regl. § 55 ).
6. Kan Expresgods ikke udleveres til Adressaten eller tilbringes denne inden den under 4 fastsatte Tid, er J ernbanen
forpligt et til at godtgjøre den Skadeli dte hele den erlagte Fragt
eller den paa Fragtorevet anførte Interesse i rettidig L evering.
7. _Taxten for E xpresgods er det Dobbelte af Taxten for
Ilgods. Som Minimum bere_gnes 100 Øre.
F orsendes voluminøse Gj&nstande som Expresgods, forhøies
Taxten med 50 pCt.
8. ]'orøvri gt gjælde for Befordring af E xpresgods samme
Regler som for Befordring af Ilgods.
1.
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xr.

Bestemmelser

angaaende Fur:seudclsen af de i Befordri11gsreglementcts § 38,
4cle tylcke, om meldte let an1 æntlclige, ætsende, ilde!uglende og
giftige Stoffer, <ler kun bctiagebesYis modtages til Befordring..
(Approl,cret iif Indcnrigsminisleri,, t G. F ebruar 18i7 .)

Di =se Gjenstande erc:
1 Æthcr. Æthcr-Spi ritus (H offmann~draabrr), K ollodi um
Svovlkulstof lS , oYlalkohol), Tra spiritus i raa og r cktifi.rcret Tilstand., A lkoliol og Sprit.
2. K lorwr ' K uli og ren Pikrinsyre.
3 A lle S!ogs Mineral, yrer, Olicrcst•.•r fra Oliernffiuadcrieruc,
Ætsnatronlud, Sodalud, Æ t knlilud, sravclsom Kar rene, h vori
saadaunc Sager crc blevne befordrede, fremd0les Fernisser, F ernisfarrnr, Safter, ætheri ke og fede Olier, Vinaand og andre under
Nr. 1 ikke nævnte Spirituosa, som komme til Befordring i Ballons,
ligesom ogsaa Brom.
4. T erpentinolie, '.rj æreolie (H ydrokarbure), Mineralolie,
Kamfin, Fotogen , P,inolin , let S tenJrnl olil' (B cm:in), Ligroin
(P e troleums-Zii; f her), ::i1innalsm0r eojio O{! lignende Substan tser,,
sa:l\·clsom F:ull'ne, hvori de ere bef,mlrcdc, og alle ildclngtcnde
Olier, ligesom ogsaa Salrniahpiritus.
5. Fyr- og Ticndstikker (af Trae, V ox, Svamp), Sikkerhedstrondernidlcr (1'rcndsnore), naar de bestaa af et tyndt tæt R ør,
i hvis Indre en forhold~vis ringe l\fmngdo K rudt findes. Bucher's
Ildslul:ningsdaascr i Bl ikhylstrl', sa mt minclrc Fyrværkerisager.
(i. .Fosfor.
7. U ld og Uldnffold, Tøist umpcr, Affald fra SJ_J_inderier,
Bomu'd,,- og Domuldsgarns-Affold, Bor, Hamp, Værk, Klude og
lignon le Artikl1•1-, naar do ore ind fedtedc, saåvelsom Kuustuld,
Munw 1 ~llcr Shoddy-Uld, V ævor-3yllor eller Syllor til H arnisk
og Skaf1.cr.
l::l. Pdr•>lc um (Stenolie) i raa eller renset T ilstand, ~gsaa

I

Pdroleums-Æther (Nafta), saa,·elsom Fadene. ll'l'ori disse Gjcnstaude ere befordrede.
9. Pctarclcr til l( na1d-Stoppesignalcr pa:i ,Jern baner .
10. F:nngliæt'er. Tæ11dspeilc og :Mctalpniron cr.
11. ArscnikforLiudd ·er, 1.avnlig Ar -cniksyrliug (Huttenrauch, Rottekrudt). gul Ar~enik (R:iusC"hgelb, Auripigment), rod
Arsenik (Realgar), Sehcrhcnkobolt (F1iegcnskiu) osv. og andre
Gift,toffer.
12. K onrog.
13. Gj ær saavel flyclencle som fast.
14. 'rræmel.
l5. Rafl Huder, Fedt, Scnrr, Ben og andre Gjenstande,
saafremt de i betydelig Grad cro ildelugtende og m·;dbydelige.
Alle und er 1 til 1[> nævnte Gjcnstande bliYe kun modtagne til Transport. naar de lc<lsages af særegne, ikke andre
Gjcu,tande omfattc•udc P :agtbrcYe.
Særligt er at iagtt:iPie:
'l'il Nr. 1: Æthcr l..lSafta), Æther-Spir:itus, ogsaa Hoffmannsdrnaber og- Kollodium. rn aa lom komme 1il Forsc•ndelse i dobbelt
!udpakning. saalcdcs at Gla~fla:;kerue, hvori Stofforne findes, cro
indpakkede i stærke 'l'rækasser med Klid eller Savsp::ian.
For Befordringen af Svovlkulstof SYodalkohol) gjælde
følgende Forskrift0r:
a) N aar Svo, !kul tof er indesluttet i eyliudriske, af Zink forfærdigede Kar, som foroven og forneden ere forstærkede
ved paaloddcde J ernbaand, blive disse kun modt:igne til
Traneport, naar hvert enkelt Kar i det Høie•te veier 70
Pund.
b) D erimod finder ingen I 11d.,k rmnkning i Vc::gten Stod med
H ensyn til saadan n~ :raoJ. Svovlkulstof fyldte K ar, som ere
forfærdig ede af stærkt J ernblik, beh ørigt sammennittet og
godt tilloddet i Sammenføi niugerne uden for ,aavidt, at Vægten af de eukelte Kar ikke man. o, 1ir tige 1000 Pund.
c) Kar af Zinkblik maa ncre indeslutfede i flettede Kurve.
d ) SvoYlkul,tof mod ages ogsaa til Transpor t i Glasflasker, der
ere ind.J?akkede i Blikdaascr jl)ed Klid elJar SaYspanu.
e) Befordringen af S,,odkulstof finder i nlle 'l'ilfmlde kun
Sted i iuldstæudig aabno Vogne uden Presenning.
Træspiritus i r.ta og rektificeret 'l 'ilstand, Alkohol og Sprit
bliver kun modtaget i .F ade, Ulas- eller Blikflasker, de sidste
indpakkede som foreskrevet ovenfor ui1di;;-r Nr. l.
Til Nr. 2: K lorsurt Kali ni aa 1·ære otphyggeligt indpakket
i tætte, iud ven dig med .Papir overkl::cbl'de ·Fade eller Kas er.
Befordringen af ren Pikrin,yre sker kt4n mod en af en
dertil kompetent K emiker udstedt E rklæring om Renheden og
.Farefriheden af dm, indlever,)de Pikrinsyre.
Til Nr. 3 : Ballons, i hYilke l\fo,eralsyre:r (Syovlsyre. Vitriololie, Salfayre, Salpeter yrc, Skedevand etc.) blive forsendte, maa
vrore vel indpakkede og indesluttede i særegne med stærke I nd-
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r etninger til bekvem Haandtering forsynede Hylstre I hvortil ogsaa flottede Kurve kunne tj ene ). Modtagelsen til 'l'ransport kan
næo-tes naar Indpakningen ikke er udført med Omhyggelighed,
og °Ka; serno , henholdsvis Hylstrene, ikke ere forsynede med
Indretninger til bekvem Haan<l.tering.
Ballons, henholdsvis Flask~r, med rød rygen_de S.al,Petersyre
maa i Kasserne etc. være omg1vne med tør InfusoneJord eller
anden dertil egnet tør, jordagtig Substants af et mindst ligesaa
stort Rumfang som deres Indhold.
Mineralsyrer maa altid læsses for sig selv og tør altsna ikke
ved Transporten paa Jernbanen bringes sammen med andre
K emikal ier i samme Vogn.
Til Nr. 4 : R ydrokarbure eller Substantser af lignende Art
blive ved Forsendelser i Blikkar eller Glasballons uden Kurveomfletning kun da modtagne til Befordring, naar disse Kar ere
indpakkede i Kurve.
Befordringen af 'l'erpentiuolie og alle andre ildelugtende
Olier finder kun Sted i aabne Vogne.
'ril Nr. 3 og 4: Ballons med Min eralsyre (Svovlsyre, Saltsyre, Salpetersyre etc.) saavelsom Ballons med Tjæreolie, Hydrokarbure, J\lineralolie., Kamfin, F otogen, Pinolin, let Stcnkubolie,
(Benzin) og lignende Substantser blive kun modtagne til Befordring, naa.r de enkelte Kolli ikke veie over 150 Pund.
Til Nr. 5: Fyr- og 'I'rondstikker, saavelsom Sikkerhedstændemidler og Tændsnore maa være omhyggeligt og fast nedpakkede i Beholdere af stærkt J ernblik eller i det Mindste i
stærke Trækasser af en Størrelse ikke over 1,1 Kubikmeter paa
en saadan Maade, at Rummet i Kasserne fuldstændigt er udfyldt.
Kasserne maa udvendigt tydeligt betegnes med Indholdsangivelse.
Bucher's Ildslukningsdaaser blive kun modtagne til Transport i Smaakasser, der rumme 12 a 20 Pund, som mdvendig ere
beklæbede med Papir og desuden indesluttede i paa samme
Maade beklæbede store Kasser.
Mindre Fyrværkerisager skulle være pakkede fait i tætte
og strorke med Savmel eller Papirstrimler udfyldte Kasser af
Blik eller Træ af ikke over 50 w's V rogt, der skulle være forsynede med en tydelig B etegnelse af Indholdet. V ed Indleveringen skal Afsenderen afgive et skriftligt R evers om, at Forsendelsen ikke indeholder selvantæ ndelige eller exploder ende
Gjenstande.
Disse Fyrværkerisager maa ikke læsses sammen med Mineriµsyrer.
Til Nr. 6: F osfor maa, omgivet med Vand, i tilloddcde
Blikbøsser, som i det Høieste rumme 12 Pund, pakkes fast i
stærke K asser med Savspaan. Kasserne maa desuden være emballer ede i ubleget Lærred, have stærke Haandgrcb paa to af
deres øverste K anter, ikke veie mere end 150 Pund og udvendigt
være betegnede som indeholdende Fosfor og mærkede "Opad".
Til Nr. 7: Blive Gj enstande af den her nævnte Slags an-
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givne til Forsendelse, maa det kunne ses af Fragtbrevet , om
de ere indfedtede eller ikke. Er det Førstnrovn te Tilfroldet,
blive <le kun læssede paa aabne Vogne. Mangler saadan Bete&'nelse, antages det, at de paagjældende Gjenstande ere indfecttede, og Lrosningen sker da herefter.
Indfedtet Uld, især indfedtet Kunstuld, Mungo og ShoddyUld skal paa Forlangende af Afsenderen læsses paa ,aabne, men
med Presenninger forsynede Vogne og kan med J ernbanebestyrelsens Samtykke læsses i lukkede Vogne.
Til Nr. 8: P etroleum og Petroleums-.Æther (Nafta) modtages kun til Befordring i særdeles gode og solide Fade eller i
Blikbehold ere, som ere pakkede i med Savspaan eller Klid udfyldte Kasser, eller i omhyggelig tiUoddede Kar af stærkt H vidblik af kvadratisk Grundform med en Længde og Brede af omtrent 21 Centimeter og en H øide af omtrent 31 Centimeter,
hvoraf atter to ere pakkede i en Kasse af mindst 1,3 Centimeter
tykke Brrodder paa en saadan Maade, at en Rysten af Karrene
ikke er mulig. Skulde noget Blikkar under Transporten blive
beskadiget, bliver det strax aflæsset og med det endnu deri værende Indhold solgt paa bedste Maade for Forsenderens Regning.
Befordringen skor kun paa aabne Vogne.
Til Nr. 9: Petardern e maa være pakkede fast i Papirnitter, Savspaan eller Gibs, eller paa anden Maade være lagt saa
fast og adskilte, at Blikkapslerne hverken kunno berøre hverandre eller nogen anden Gjenstand. Kasserne, i hvilke Forsendelsen sker, maa være forfærdigede af mindst 2,5 Centimeter
tykke, sammenpløiede Brædder, sammenholdte ved Skruer, gjorte
fuldstændig taitte o&' omgivne med en anden tæt K asse; denne
ydre Kasse maa ikke have et større Rumfang end 0,06 Kubikmeter.
:Modtag e l se til Befordr ing ske r kun, naar F r agtbrevet er forsynet me d e n Embeds -Erk l roring om, at
Indpakn ing en e r udført p aa for es kr eve n Maa de.
Til N r. 10: Fænghætter, Tændspeile og Metalpatroner maa
være omhyggelig indpakkede i skurke med Haandtag forsynede
Kasser eller Fade, og paa hvert Kollo maa være.klæbet en Seddel
med BeteCl'nolsen "Fænghætter etc."
Til ~r. 11 : Arsenikforbindelser , navnlig A.rseniksyrling
(Hiittenrauch, Rottekrudt) , gul Arsenik (Rauschgelb, Auripigment) rød Arsenik (Realgar), Scherbenkobolt (Fliegenstein) etc.
blive kun da modta[ne til Jernbanetransport, naar de ere indpakkede i dobbelte ~·ade eller K asser. Bundene af Fadene maa
være sikkrede ved nedlagte Baand, Laagene af Kasserne ved
Træbaand eller J ernbaand D e indre Fade eller Kasser ero at
forfærdige af stærkt tørt Tno og indvendig at beklæbe med tæt
Lærred eller lignende tæt vævet 'l'øi. Paa ethvert Kollo maa
med læselige Bogstaver Ordet "Arsenik (Gift)" være anbragt
med sort Oliefarve•.
Andre giftige l\Ietn.lpræparater (giftige 1\Ietalf".uver, Metal-
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salte etc.), hvortil navnlig hører Kvægsølvpræparater, som
Sublimat, Kalomel, hvidt og rødt Præcipitat, Zinober, Kobbersalte og Kobberfarver, som Kobbervitriol, Spanskgrønt, grønne
og blaa Kobberpigmenter, Blypræparater, som Sølverglød (J\fassikot),
Mønnie, Blysukker og andre Blysalte, Blyhvidt og andre Blyfarver, Tin- og Antimonaske modtages kun til Befordring i tætte
af fast, tørt 'l 'ræ forfærdigede Fade eller Kasser forsynede med
nedlagte Tøn<lebaand, henholdsvis omsluttende Baand.
Ind_V,akningen maa være saaledes beskaffen, at en Udstøvning af Stofferne ud gjennern Fugerne ikke kan indtrrode ved
do under Transporten uundgaaelige Rystelser, Stød etc.
Til Nr. 12: Kønrøg modtages kun til Befordring i smaa,
i stærke Kurve indpakkede Tonder eller i Fade, som indvendig
erc overklæbede med Papir, der er gjennemtrukket mod Vandglas.
Til Nr. 13: Gjær, saavel flydende som fast, modtages kun
i Kar, der ikke ere lukkede lufttæt.
Til Nr. 14: Træmel bliver kun befordret paa aabne Vogne
og under godt Dække.
Til Nr. 15: Gjenstande af den heri nævnte Slags blive
kun i passende Indpakning modtagne til Befordring.
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Modtl!,gelses.Sta•ionens Stempel.

Specifikation af de eftertagne Omkostninger.
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Beløb af eftertagne Omlu~stninger me~ Bogstaver.
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Den samlede IU).givne Værdi udgjør:
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Det angirne Beløbr af I nteressen i rettidig Levering udgjot:
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Befordrings-Re glementet forde danske Statsbaner.
(Approberet af fndl)nrig~ministeriet den Gt<> Mrirt~ IR78.)

l li om l'<'digere' snalenPs:

.Personer d.er ere tHlelnkkedr fra Bel'or<h ing r.ller kuu
betingeJsesvis me<ltages. Dl'llkuc Per~onN "rr udclukkerlf'

fra Bcforclring.
'f il Bcfordri 11g af smit~omme Syge :-ti Iler
,Ternbanen l ukked!· Uockv-og11e til Dispo~ition. 'J'il Hf'fordringen knn Af~PnrlPrrn nl'lgr• hl'ilk,,tsomhel-:t 1.'og han fol'Ptl'ækkPr. Vognrn maa rPk,in•n•, paa A f';{aug,~tatiorwn minrl~f
~4 'rinwr for drn ag-Lrs ltr,n_,·ttrf. uwn forøn-igt ,il .JPrnbanPn
hrRtræbP :;ig for. :-ar1xidf ( hn:-l:P1HlighrdPr11f' tilladP dr>t. at lt>w1·e
YognPn fori11dPn l~dlølif'! :r f' donnc Tid. Ind- og 1 ·c11rrsoingP11
af den • ygp rr .l <'l"Jl hanp11 111 Nlkonm1rnd1,. .I 11rl]a,,_ning-e11, drr
:-kPer fm rt 8idP,por. lllHn Yll'l"f' l"nldr11dt ."Plr1'sl 1, 4 'fimr, for rlet
paagjml dendf' Tog- "ka I af~P11de,. Den , \g-c• ,kal lrd~nge. ::i I'
mind l P.(111 Hrgepas~Pr. Rygcpas~Pl'l lf' Hk11IIP t:i~e P lan:,; j Sygcrngnf'U og maa ikk" forlade <lrmw. Hetaliug-en fol' Brfordringeu
Hrlægges i H enholrl til 'l'nxt- Heg-ulatiw•t,;
11. J rlcu er indb,...
fattet B Ptaling for Rrfordring·rm nf 8ygepa~.~,•n1r• og dr fornodnrr
Rek,-isi tf'I'. D Pn erla,g-gp~ n•d B P,;tillinge11. l•'or Dr"inf1,ldio11 af
Vognr n Prlrcggr,-. rfos11clr1L Pt (.;ph~T ,tf 2 Kronm·.
-Per,:onrr, Rom lhHl Grn11tl nf audr,.. , ygdomnw eller af
anclrr A nri<ag-er ,rir>nsynligt Yillr l,liv,, fil Br"v:rr for de HPisend(•,
heforrlrrs knn. na.ar de betale· fm <in ]11,) :<ærlig \ ognnfdPling
(Kuppp' og: en ,aHdm1 kan ,.,Jrnffl'~ tih·pir>, men Pr<' paa clPu auden
Hide berf'ttigrde til i dcnnP at optagP ,aa.mange Reise11dP. ,-,om
Pfter dP gj 1.d dPnde He~temmel:-Pr deri kuuJJP. Hnde ·Plads.
rl'ranRportan tfir befordrr.1, ligc,]edPfi kun i ,:rel'lig Vognafdeling.
iler dog, uaar 1·PdkommPnde P olitiøn-ighed. be»tilln- BPfordringP11
lnPd 24 TimPrs "Var~nl, 1·il bli,e ]pvrrrt imod. at dPr for T ran~-

r
portanlel'HP betale:- dc,ubf'lt .B'ragt, medpn, dPre~ Leclsagerf> brfonlres til almindelig Fragt.
Aindswag-i-' Personer :,kulle lf'd"age,- af d<• fornø dnf' Vugtel'e.
Have Person.er, paa h,·ilke do forau:;tan<>udP Be temmel;:er
finclP AnveudP.he, for~kaffet sig Adgang til 'l'ugenP ndf'n at opfyklP de for durrs 8Pfordriug forP~krornP Betingeher. kunne dP
11rlvi~P~ af 'l'ogonC' pan MPllPm fationeme. DP ,'rt' i saa b'ald
ik.kP UProttiµ-Pdf' (il at erhold1• clP11 for B Pt'ol'(lringen erlagte Betaling- til bag-P.

..

Tillæg II
til

Befordrings-Reglementet
for

de danske Statsbaner.
I § 20 (pag. 10 Linie 4 f. o.) staaer ved en Trykfeil
,,hvilke" istedetfor "hvilket". Paragrafen lyder altsaa saaledes:
§ 20. D9bbeltbilletter. Dobbeltbille tter bestaa af 2
Enkeltbilletter, hvoraf den ene gjælder for H enreisen, den anden
for Tilbagereisen. Til Tilbagereisen kan den R eisende vælge,
hvilket T og han finder for godt med Undtagelse af Iltog. Tilbagereisen maa tiltrædes inden Forløbet af 48 Timer, regnet fra
om Morgenen Kl. 5 paa den Dag, da Billetten er løst; i modsat
Fald taber Returbilletten sin Gyldighed og vil ikke bli,e erstattet. Udløber Billettens Gyldighed om Morgenen efter en
Søn- eller Helligdag, forlænges den med 6 Timer. Dobbeltbilletter kunne kuu erholdes, forsaavidt der i Taxterne er opført Pris for dem. .Forøvrigt gjrolde for dom samme Regler som
for Enkeltbilletter.

Tillæp; III
til

Befor drings-R eg Iem en te t
for

(le danske Statsbaner.
(Approbcr~L af lndl'nrig,ministeriet den 24. i\farlf 187(1.)

D en i Afsnit XI pag. 40 for Befordring af Ballon~ med
Mineral~yre og Lignende fastsatte Maximumsvægt af do enkelte
Kolli forhøies for Svovl yrcs Vedkommende til 300 7F

Tillæg IV

1

til

Befordrings-Reglementet
for

de danske Statsbaner.
(Approbe ret af Indenrigs ministeri et den 31. Oktober 1879.)

I § 2G optages som 2det Stykke:
"Det er strrongt forbudt de Reisende at trække i de over
Kupedø rene anbragte Togline r og derved enten bringe Toget til
at standse eller tilkalde Hjælp, undtage n naar saadant er nødvendigt til Forhind ring af overhængende Fare eller Ulykkestilfælde. For Overtrædelse af dette Forbud vil der foruden det
Ansvar, som Vedkommende iøvrigt maatte være ifalden, være
at orlrogge en Bøde af 20 Kr. Vedkommende vil kunne udvises
af Toget, efter Omstændighederne enten strax paa Stedet eller
paa nærmeste Station, hvor Toget standser , og saadan Udvisning
vil kunne forventes altid at finde Sted, saafremt den fastsatte
Bøde ikke strax erlægges."

Tillæ g V
til

Bef ordrin gs -Regleinentet
for

de danske Stnt b:rner i Jylland og Fyn.
(Approb ereL af lnrle nrigw1i niste ric t dcu i de Decemb er 1881.)

71 omredigeres srtalodcs :

Med hvilke Tog Dyr beford res. H1rn<l.e , ~om ledsage Rcisende, bd'ordrc med samme 'l'og ~om di"se. Forøvr igt lJn~tem
es.
befordr
kunne
mer J ernban en, med hvilke 'l'og levend e Dyr
§ 72 om redigeres saalede~:

Bestill ing paa Beford ring. Deposi tum. Aftale om Befordringen nf lr,·cnd e Dyr maa Letimeligt træffes med Afsendelsest,
statione n, i Reglen 24 Timer før ForsendelRen ønskes iYærksa
ved større E'orsen delser endog tidligere. Modtagelsen af enkelte
1
D yr afhæng er af1 at der haves , 1ms~ende Plads i 1 oget. og kan
derfor ikke til ikres i l!'orveieu . V cd B estillingen af Beford rinTarifgen er J emban en berettig et til at .forlang e E'ragt for
mil depone ret sbm Sikker hed for rettidig Indlæsning.
§ 77 omredigQres saalede s:

Leveringsfrister. Ansvar for forsink et Leveri ng. L eve-

ringsfriste_n for le-1mde Dyr, der for. ende mccl Iltog eller med
·,
Pe'r~~n tog 1 er den snmm~ •om for Ilgods, og for levend e Dy•

1
der forsendes med blandede '1 0 6 eller Godstog, den samme som
for almindeligt Fragtgods.
Arn;var for rettidig Le,·eriug bortfalder dog 1 na:1r døt af de
i § 70 sidste Stykke omhandlede Aarnager :sku1clc Llil·c nød\'eudigt at udsætte levende Dyr af 'l'ogct und er Tmusporten.
J eru banen:, A us,·ar for OYerskridelse af L eYeriugsfristerne
fo r levende Dyr er det samme som for Gods1 og kommer derfor
u7 indebold te R egler til A mcndelsc.
de i 1<aa H enseeude i

s

til

Befordrings-Reglemen tet
for

de danske Stn,tsbauer

1

Jylland og Fyn.

Gyldigt fra den l ste Mai 1886.

(Indenrigsministeriets Resolutioner af l 6de Februar og 3die April 1886.)

De i Befordringsreg1rmentrt

indr holdk

Bestemmelser

angaaende Dobbeltbilk tter Gy1dighedsfrist og Abonnementskort ophæves. I Stedet clerfor træde de i »Almind rligo Befordrings - og Taxtbeslemmelser « l\r. I og 1\r. 3 for samtlige
Statsbaner givne Regler.

Kj1tl>tDbkVD ,

Trykt bOI J . D. Q\'ht t;;. Komp. (\', to' . l,e\'\IIIOU )

Tilbeg °'?'" II
til

Befordrings -Reglementet
for

de danske St.itsba,11er

1

Jyllmtd og Fyu.

(Indenrigsministeriets Resolution af JOdP Febl'uar 1887.)

Afsnit IX (liegleme.nt for Befordring p,ta de til de dan ·kr
Statsb.wcr hørende H estl'l)m1cr), S 1. htc StykkC'. foran dres til
at lyde snalt•dl's:
»Hcstebam•rn(• kunne. medmindn· J.11dP11rig -mi11istcriet
tillnd<'l" Afrigt'l l' livrfrn,. kun h(•11yttc til Befordring af God s
og Ki:e~Ltun.Jr i hde Yog11ladni11g:er , SlJll1 skulk· lwfordres l'ller
t'l'l' hcforrlrod(' on·r de l'ge ntlige ,Tcrnb,wer. og !lO ll1 ønskes
paa- henltoldsris nJlæssvdl' paa .H('stcbauc•rncs Læssespor. «

Kjs,benhun. Trykt ho• J . D. ~•ist .i: Komp. (V. F. Levison.)

Tilbeg ""\7 III
til

Befordrings- Reglement
for

r1e danske Stat. baner

1

Jylhmcl og Fyn.

Gyldigt fra den lste Juli 1889.

(Indenrigsministeriets Resolution af 23de :'llaj 1889.)

I § 48, 2det Stykke. foretages folgende Ændring:
I stedenfor Ordene »med Undtagelse af Middagstimen
Kl. 12-1« indsættes Ordene • med Undtagelse af en Middags tid paa 1 å 2 Timer, der fastsættes af Jærnbanen efter de
lokale Forhold. «

...
K,labenhan.. Trrklbo"J.

l)_ (~\ ...

& Komp. ( ~ Levl,on).

