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·Tilbagekomst til Ejendomsbanen. Læssemidl er kan benyttes t ilbage til Ejendom sbanen _efter nærmere fastsati.e Reglel'. Ubenyttede Læssemidler tilbagesendes ledsaget af den oprindelige
Følgeseddel, saa vidt muligt som llgods.
Løse Vogndele og Læssemidler, der hat· været benyttet ved
Transport af lev. Dyr , skal renses grundigt og eventuelt desinfi ceres inden Tilbagesendelsen.
Henstaar Vogne, der e1· dækket med udenlandske Baner s
Presenningel', længere 'l'id mid er Aflæsning, skal paagældende
Station, saafremt det er muligt uden at beskadige Godset og evt.
efter Aftale med Toldvæsenet, Joranledige de mlrnl anflskc Pl'esenniuger ombyttet med D.S.R.-Presenniuger .

Erling Nielsen

DE DANSKE STATSBANER
GENERALDIREKTORATET

ORDRER OG BESTEMMELSER
VEDRØRENDE

PLADS- OG
PAI(HUSTJENESTEN
ORDRESAM LINGEN - SERIE L

KØBENHAV N
1943

Ordresam lingens Serie L fordeles til :
'

Administrat ionskontore r o.
Sam,tlige Stationer

I

I.

t.;

Ranger- og Pakhusmest re, ·:.i
Ranger- og Pakhitsfonn æncl,
Overportører,
Portører og
Stationsarb ejdere

l

I
I

efter Behov.

]

1ned .
personligt
Ekseinplar.

J

Serie L indeholcler kun Instruktion vedrørencle clet alniinclelige Arbejcle, som, normalt 1ulføi-es af Plads- og Pakhitspe.rsonalet. Der er saalecles ikke medtaget lnstruk,tion vedrørende
Arbejder, som, vel i nogle Tilfælde ucl.fØres af Plads- og Pcikhuspersonalet, men som ikke i Almi.nclelighecl hører til clette Personales A,rbejcle. Instriiktion veclr~rencle saaclanne Forholcl pacihviler Ekspeclitionssteclerne, inen d-isse har i øvrigt ogsaa for cle
i Serien omhancllede Foi·holds Vedkommencle Pligt til at foi·visse sig 0111,, at Pe1·sonalet er tilsti-ækkeli gt instritei-et, og til at
supplere den t?-ykte Instrnktion inecl mitndtlig eller skriftl-ig i
fornødent Omfang.
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Almindelige Bestemmelser.
Stationsomraadet.
Til Stationsomraadet henregnes:
1. Den Del af Banens Grund, der ligger inden for Stationens
Grænser mod den fri Bane, og alle derpaa liggende Bygninger m. v.
Fra Stationens Omraade undtages dog de Arealer, Bygninger (Lokaler) og Etablissementer m. v., som, efter at
deres nøjagtige Grænse er afsat, udtrykkelig er underlagt
andre end Stationsforstanderen.
2. Ranger- og Depotspor samt Havnebaner og Havnespor, som
slutter sig til Stationens Sporanlæg.
3. Fremskudte Signaler med tilhørende Ledninger, som ligger
uden for Stationens Grænse, men hører med til Stationens
Signalanlæg.

Stati onspersonalets Tjenesteforretninger.
Normering og Tjenesteiordeling.
Stationernes Normering med Personale fremgaar af Tjenestefordelingslisterne.
Ved Tjenestens Tilrettelæggelse skal det paases, at der ved
Samling af Tjenesteforretninger opnaas det bedst mulige Økonomiske Arbejdsresultat. Det bør saaledes søges undgaaet, at
der paa enkelte Arbejdspladser paa en Station findes ubeskæftiget Personale samtidigt med, at der andetsteds paa Stationen
savnes Arbejdskraft eller endog tilkaldes Assistance.
Enhver Tjenestemand skal i fornødent Omfang udføre Arbejde, der normalt paahviler Personale af lavere Kategori, naar
det kan forenes med hans øvrige Arbejde, og der ikke ved Omlægning af Arbejdsordningen kan udskilles en eller flere Pladser for Personale af lavere Grader.

L
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I øvrigt maa det undgaas at benytte overkvalificeret Arbejdskraft.
Enhver af Personalet bør være interesseret i, at disse
absolutte Betingelser for en forsvarlig og Økonomisk Drift
gennemføres ved Tjenestens Tilrettelægning.
Den normale Tjenestetid for Stationspersonalet og Arbejdsfordelingen fastsættes ved Tjenestefordelingslister, Arbejdsfordelingen eventuelt yderligere ved Stationernes Forretningsorden.
Stationerne udarbejder Forslag til Tjenestefordelingslister,
naar det forlanges af Distriktet, naar det bliver paakrævet som
Følge af Forandringer i Personalestyrken, Forandringer i Køreplan eller andre Forhold, der medfører Ændring af blivende
Betydning i en Stations Tjenestegang, eller naar det af andre
Grunde menes hensigtsmæssigt at foreslaa Forandringer i Tjenestefordelingen.
Tjenestefordelingslisterne udfyldes i nøje Overensstemmelse med Formulai-ens Udvisende. Den paa Listerne opførte
Tjenestetid skal nøj e stemme med de faktiske Forhold og angives saa tydeligt, at enhver stedfindende Afbrydelse, hvor
den paagældende er tjenestefri, klart kan ses. Saaledes skal
Spisetider paa ½ Time og derover altid anføres.
Er der paa Grund af særlige Ugedagstogs LØb e. 1. eksti-aordinær Tjeneste paa visse Ugedage, eller ændres Tjenestet urenes Antal eller Længde paa Søn- og Helligdage eller under
Selvafløsning paa Fridage, under Sygdom og Ferie, skal dette
fremgaa af Listen, men i øvrigt er det kun nødvendigt at opfø re Tjenesten for et enkelt Døgn.
N aar Forslaget er udfærdiget, skal Personalet gøres bekendt dermed efter Reglerne i Ordre A. Forslaget indsendes derefter til Distriktet med en Følgeskrivelse, hvori der gøres Rede
for foretagne Ændringer i den hidtidige Tjenestegang og for
A.arsagerne til dem, ligesom det skal anføres, om Forslaget er
t iltraadt af Personalet. Er dette sidste ikke 'l'ilfreldet, vedlægges
Personalets skriftlige Udtalelse eller Forslag.
N aar Tjenestefordelingsforslaget er godkendt af Distriktet,
tilbagesendes det til Stationen. Den forhandlingsberettigede Organisation kan ved Henvendelse til Stationen faa Udskrift af
den Del af Tjenestefordelingslisten, der vedrører Organisationens
Medlemmer.
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Stationsbestyr else.
Den ansvarlige Ledelse af Togekspeditionen og de i Forbindelse hermed staaende Forretninger samt af den udvendige Stationstjeneste benævnes Statiorn,bestyrelse.
Paa Tider, hvor Stationsforstandere n eller dennes særlige
Stedfortræder ikke er til Tjeneste, besørger Stationsbestyreren
i nødvendigt Omfang de Stationsforstandere n paahvilende særlige Forretninger og udøver den hermed forbundne Myndighed.
Den Del af Stationsbestyrelsen , der ikke varetages af
Stationsforstandere n, overcfrages det Medhjælpspersonal e, der
opfylder Betingelserne for at kunne fungere som Stationsbestyrere.
Paa de stør S at· o er vil foruden Overkontrolører, Trafikkontrolører og O erc ss1stenter na,nlig de ældre Trafikassistenter blive anvendt til Stationsbestyrelse, idet yngre Personale
- herunder ogsaa Trafikmedhjælpere - dog kan anvendes i
'l'jenesteture med enkle Forhold samt under Afløsning o. 1. Paa
de mindre Stationer, der ikke e~.:EW'E1 med Trafikassistenter
( ' (
eclhjælpere), anvendes~en ter og konstituerede
' rn e 1enter samt S_wj.9;1~_
b etjente og Stationsbetjent-Asp iranter, der har bestaaef {Ekspedienteksame n, eller under særlig
enkle Forhold togekspederende Stationsbetjente. Kan der ikke
under disse sidstes Fungering tilkaldes en 'l'jenestemand med
Trafikassistent- eller Ekspedient-Uddann else, maa der ikke forlægges Krydsning, O,erhaling eller Togpasseting til Stationen.
Trafikelever, der har bestaaet 'l'rafikmedhjælperek samen, kan
anvendes som Stationsbestyrere paa mindre Stationer.

Stationsforstan derens Arbejdsomraad e m. v.*)
Ledelse af Arbejdet og Forholdet til Personalet.

Stationsforstandere n har den almindelige Ledelse af Stationens Forretninger saavel indadtil som udadtil. Han er inden
for Stationsomraadet den stedlige Repræsentant for Statsbanerne og skal i denne Egenskab i alle Henseender varetage
Statsbanernes Interesser, herunder ogsaa gøre sit yderste for at
tilføre Statsbanerne nye Forretninger og fastholde de ældre
Kunder.
*) De fo1~9-,.,o~sforstander e givne Regler gælder ogsaa for Stationsmestre og for~pedienter, der er Bestyrere af smaa Stationer - dog
med de Modifikationer, der følger af de mere enkle Forhold.

L
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Den tilsynsførende Trafikinspektør, i givet Fald dennes
Stedfortræder, er Stationsforstanderens nærmeste foresatte.
Stationsforstanderen er foresat for alt paa Stationen ved
Trafiktjenesten beskæftiget Personale. Det ved Rangeringen og
i Togene paa Stationen tjenestegørende Lokomotiv- og Togpersonale skal efterkomme de af Stationsforstanderen givne
Ordrer. Det samme gælder det paa Stationen hjemmehørende
Togpersonale.
Enhver, som opholder sig paa Stationen, er pligtig at efterkomme de Anvisninger, som Stationsforstanderen i Tjenestens
Interesse og i Overensstemmelse med tjenstlige Ordrer og Bestemmelser maatte give.
Ingen andre end Stationsforstanderens foresatte maa
uden Samtykke af Stationsforstanderen gribe ind i hans Forretninger og give Ordrer til det paa Stationen ved Trafiktjenesten beskæftigede Personale. Ved Overdragelse af Stationsbestyrelse til Medhjælpspersonale overgaar dog den dermed
forbundne Ledelse af Togekspeditionen og den udvendige Stationstjeneste til den fungerende Stationsbestyrer, uanset om
Stationsforstanderen samtidig har Tjeneste.
Stationsforstanderen leder Tjenesten i Overensstemmelse
med de gældende almindelige Bestemmelser og de ham givne
særlige Ordrer og Vejledninger. Han skal inden for de herigennem givne Grænser sørge for, at Stationens Virksomhed foregaar saa sikkert, simpelt og Økonomisk som gørligt med den
størst mulige Hensyntagen til det rejsende Publikum og Forsendere. Han er ansvarlig for, at Tjenesten udføres i Overensstemmelse med den stadfæstede Tjenestefordelingsliste.
Stationsforstanderen fastsætter Stationens Forretningsorden, i hvilken indeholdes Arbejdsplaner samt i det hele taget
saadanne Særbestemmelser, som er nødvendige for at tilpasse
de almindelige Regler efter Stationens særlige Forhold og klarlægge Ansvaret. Forretningsordenen indføres i Stationens Ordrebog. For Godsekspeditionens Vedkommende fastsættes Forretningsordenen efter Forhandling med Godsekspeditøren.
Stationsforstanderen skal vejlede sit Personale med Hensyn
til Tjenesten og føre Tilsyn med, at den udføres punktligt og
forsvarligt. Stationsforstanderens Tilsync:pligt omfatter ogsaa
Tjenesten paa Godsekspeditionen (herunder Varehuse) og Egnende med relativ Selvstændighed virkende Tjenesteomraader
paa Stationen. Inden for disse Tjenesteomraader skal han søge
urigtige Forhold ændret gennem Omraadets Leder. Han skal
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ved Dispon eringen over Persona let inden for de om de enkelte
Persona legrupp ers Anvend else givne særlige Regler tage Hensyn saavel til de enkelte Tjenest emænds Anlæg, Evner og Interesser som i muligt Omfang til særlige Ønsker, der ikke strider
mod Tjenest ens Tarv eller Økonomi. Han skal lære Station spersona let saalede s at kende, at han kan afgive fyldestg ørende
Udtalel ser til Bedømm else af foreligg ende Sager, der vedrøre r
Persona let.
Station sforstan deren skal i særlig Grad sørge for god Uddannels e af Persona le i Aspiran tstilling er (Trafike lever, Ekstrakontori ster, Station sarbejd ere, Station sbetjen t-Aspir anter). Saafremt de paagæld ende ikke har behørig t Anlæg eller Interess e
for Tjenest en, eller saafrem t deres Forhold i øvrigt i nogen Henseende giver Anledn ing til at nære Betænk elighed ved at beholde dem i Tjenest en, skal det, ogsaa i den paagæld endes Interesse, snarest indbere ttes, for at Overga ng til anden Livsstil ling kan ske saa tidligt som muligt.

Tilsyn med og Myndighed vedrørende Anlæg, Bygninger,
Inventar m. m.

Station sforstan deren skal føre Tilsyn med hele Station somraad et.
Han skal enten selv eller i Forenin g med andre under
Statsba nerne tjeneste gørende hindre og eventue lt paatale
enhver Uorden paa Station somraa det, ligesom han er berettig et
til efter de derfor gældend e Anordn inger at bortvise , mulkter e,
eventue lt anholde og overlev ere til Politiet enhver, som enten
gØr sig skyldig i Overtræ delser eller ikke uvæger ligt efterkom mer

hans Anvisn ing eller Ordre.
Station sforstan deren paaser, at Arbejde r paa Station en udføres under tilbørli gt Hensyn til Trafikk ens uhindre de Gennemførelse. Intet Arbejde maa paabegy ndes paa Station en, uden
at Station sforstan deren, eventue lt Station sbestyr eren, forud
er underre ttet af den Tjenest emand, der er den stedlige Leder
ved Arbejde ts U dfØrelse.
Station sforstan deren skal føre grundig t og omhygg eligt
Tilsyn med Station ens Lokaler , saavel Tjenest elokale r som de
for Publiku m eller for Persona let særlige bestemt e Lokaler .
Samtlig e Lokaler skal til enhver Tid være i behørig god Orden
med Hensyn til Renligh ed, Opvarm ning og Belysni ng. Til at,
vaage over Ro, Orden og Renligh ed i de Sove- og Hvilevæ relser,

L
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Omklæ dnings - og Bader um, der er indret tet til Statsb anern
es
Tjenes temæn d, skal der vælges Orden smænd efter nærme
re fastsatte Regler . Statio nsfors tander en skal paase, at de fastsa
tte
Orden sregle r overholdes.

Gods eksp editø rens Arbe jdsom raad e m. v.
Godse ksped itører er ansat paa Bysta tioner , hvor den
daglige Ledels e af Godse ksped itions- Forret ninger ne er af
saa betydeli gt Omfang, at den ikke bør paalæ gges Statio nsfors
tancleren.
Godse kspedi tøren har Ledels en af, Tilsyn et med og
over
for Statio nsfors tander en Ansva ret for Arbej det paa
Godseksped itione n (saave l Konto ret som Vareh uset). Han skal
i alle
Hense ender vareta ge Statsb anern es Intere sser, herun der
ogsaa
gøre sit yderst e for at tilføre Statsb anern e nye Forret ninge
r og
fastho lde ældre Kunde r.
Statio nsfors tander ens Dispo sitione r vedrør ende det
paa
~odse ksped itione n med tilh9jrende Vareh use tjenes tegøre
nde
faste og løst antagn e Perso nale skal ske efter Forha ndling
med
Godse ksped itøren og tilgaa denne eller hans Stedfo rtræde
r til
videre Foran staltn ing.

Det øvrig e Pers onal es Arbe jdsom raad e m. v.

Grund laget for i\ledhj ælpsp ersona lets Arbej dsomr aade
(Arbejdet i de enkelt e Tjene stetur e) er givet ved Tjenes teford
elings listern e, ved Statio nens Forret ningso rden og endeli g ved
gældende Praks is. Bestem melsen i Ordre A, Side 91, om de ansatt
es
Pligt til uanse t Afgræ nsning en af Arbej dsomr aader at
yde Bistand til Forre tninge mes Udfør else medfø rer en almind
elig
Pligt for Statio nspers onalet til at sætte sig ind i de Arbejd
er
paa Statio nen, hvor de paagælclende vil kunne komm e
til at
yde Bistan d.
Det skal i videst mulig Grad undga as, at der saavel for
det
overor dnede som for det under ordne de Medhj ælpsp ersona
le indrettes Tjenes ter, der helt eller i væsen tlig Grad bestaa r i
Inspek tion. De enkelt e Arbejd sleder e er ansva rlige hver for sit
Omraacle, og Tilsyn et med dem udøve s norma lt alene af Statio
nsfor stande ren, Godse ksped itøren og eventu elt Overk ontr0J
ø1·en,
jfr. dog Regle rne foran om Statio nsbest yrei-e n.
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Til Hjælp for Stationsforstanderen paa større Stationer og
i øvrigt af Uddannelseshensyn kan Overtrafikkontrolører, Trafikkontrolører, Overtrafikassistenter og Trafikassistenter anvendes ogsaa ved Udførelsen af administrative Forretninger (herunder Uddannelse af Personale) saaledes, at hver enkelt i videst
muligt Omfang faar overdraget et eller flere Omraa<ler under
Stationsforstanderens direkte Tilsyn.
Det paahviler enhver ansat at gøre sit bedste for at tilføre
Statsbanerne nye Forretninger og fastholde de ældre Kunder.
For enkelte Personalegrupper gælder derhos følgende:
R a n g e r- o g P a k h u s m e s t r e i 11. og 12. Lønningsklasse s a m t R a n g e r- o g P a k h u s f o r m æ n c1 normeres
paa de største, henholdsvis store Arbejdspladser, hvor de udpræget selvstændigt varetager Ledelsen inden for et betydeligt
Arbejdsomraade af Plads- henholdsvis Pakhustjenesten.
De paagældende er hver inden for sit Arbejdsomraade Leder
af Arbejdet, og Medhjælpspersonalet ved dette er dem undergivet, men de er i øvrigt pligtige til i fornødent Omfang at deltage i den direkte Udførelse af Arbejdet.
Som O v er p o r t Ør e r normeres
a) Tjenestemænd, der paa større By- og Knudestationer samt
andre større Stationer i hele den daglige Tjenestetid eller den
overvejende Del af denne udfører Arbejde af ledende Karakter,
men dog under saadanne Forhold, at vedkommende selv arbejder
med som førende i Holdet, nemlig ved:
1) Rangerledelse under større og mere komplicerede Forhold, f. Eks. naar flere Rangerhold - uden at Sikring mod
fjendtlige Bevægelser er tilvejebragt - arbejder samtidig
paa samme Arbejdsomraade, eller naar de paagældende leder
Arbejdet i en Rangerrist,
2) Pladsledelse under enklere Forhold, som ikke kan henføres til Rangerformands- eller Rangermester-Arbejde,
3) Pakhusledelse under enklere Forhold, som ikke kan
henføres til Pakhusformands- eller Pakhusmester-Arbejde,
4) Omlæsningstjeneste, naar Arbejdsholdet fast bestaar
af mindst 5 Mand.
b) Tjenestemænd, der under tilsvarende Vilkaar udfører
Tjeneste af selvstændig Karakter i større Stationers Signalhuse
med komplicerede Sikringsanlæg, der til Stadighed maa betjenes
af Hensyn til Rangering.
c) Tjenestemænd, der under tilsvarende Vilkaar er Førere
af de største Rangertraktorer (ca. 80 HK og 'd erover) .

L

8a -

Il.

Disse Tjenestemænd ndfylder en hel Plad,- i Holdet, hen holdsvis i Posten.
Ved Besættelsen af udnormerede Ture inden for Rangerledertjenesten og Signalhustjenesten kan Stationen frit disponere,
saaledes at clen f. Eks. i Tilfælde af opstaaet Ledighed i et Signalhus skal kunne imødekomme en Anmodning fra en Rangerleder paa Stationen om Anbringelse i Signalhusturen.
Trafik e ks p e cl i ente r normeres paa Landstationer
i Tjenester, som delvis knever Stationsbestyrelse og almindeligt Kontorarbejde, og paa enkelte Billetsalgssteder i Hovedstadens Næl'hed samt som Bestyrere af enkelte smaa Stationer.':')
Som S t a ti o 11 s b e t j en t e normeres
a) Stationsbetjente med Trafikekspedient-Eksamen.
b) 'rjenestemænd, der paa By- og Knudestatione1· samt andre
middelstore Stationer i hele den daglige Tjenestetid eller den
overvejende Del af denne udfører Arbejde. der er mere kvalificeret end almindeligt Portø1·arbejde, nemlig ved :
1) Saadan Rangerleclelse under enklere Forhold, som ikke
kan henføres til Overportør-A1·bejcle,
2) Maskinleclsagelse,
3) Føring af mindre 'l'l'aktorel' (under ca. 80 HK),
4) Saaclan Tjeneste i Signalhuse under enklere Forhold,
som ikke kan henføres til Overportørarbejde,
5) Omlæsningstjeneste, hvor den paagæl clende fast har
Bistand af mindst 2 Portører eller Hjælpearbejdere,
6) Vognnotering paa de største Arbejdsomraader og/eller
Voguauvisning,
7) Ind- og Udlevering paa Varehusene eller ved Pladslæsning af Stykgod. ·vogne,
8) Budtjeneste, d r overvejende varetager Indkasseringer
og Udbetaling,
9) Tjeneste af selvstændig Karakter i de største Rejsegodsekspeditioner,
10) Tjeue.-te som Nattevagt for større Arbejdsomraader
og
11) Tjeneste som kedelpassend e i 'l'ogene samt ved Forvarmniugsanlæg paa Københavns Hovedbanegaard.
P o r t Ør p er son a 1 et s Tjenesteforretuiuger er efter de
lokale Forholds Beskaffenhed og deres personlige Kvalifikationer: Rangering, Sporskifte- og Signalbetjening, Godsets Be-
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*) Under særlig enkle Forhold kan benyttes Stationsbetjente med Togekspeditionsprøve.
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handling og Læsning, Vognanvisning, Rengøring, Lampepudsning, Bud- og Kontroltjeneste o. 1., hvorhos de i øvrigt skal udføre alle Arbejder, der bliver dem paalagt af Stationsforstanderen eller Lederen af det Hold, hvortil de hører.
Portører kan endvidere i Mangel af Togbetjente anven·des
til Tjeneste i Togene.
Følgende og lignende Arbejder kan paalægges Portørpersonalet som Tjenestepligt:
Renholdelse af Pissoirer, Desinficering af disse samt af Retirader, Eftersyn af de nævnte Steder og af Toiletrum samt Af.
hjælpning af de herved forefundne Uordner.
Behandling af Stationens Brændsels- og Belysningsmateriale,
saasom Savning, Hugning, Aflæsning og Indbæring saavel til
Oplagsstedet som derfra til Lokalerne, Indfyring m. v.
Aftørring af Bænke paa Perronerne og Paafyldning af Vand
i Karaflerne m. v. fØr de vigtigere Togs Ankomst, altsaa uden
for det egentlige daglige Rengøringsarbejde.
De paa Side 12 nævnte Veclligeholdelsesarbejder.
Som almindelig Regel for Portørpersonalets Anvendelse i
heromhandlede Henseende gælder i øvrigt, at Arbejdet foretages
i den ordinære Tjenestetid, og uden at andre Tjenesteforret ninger derved tilsidesættes.
S t at ions ar b ej der e anvendes til de samme Arbejder
som Portørpersonalet. Stationsarbejdere, der ikke har bestaaet
Portørprøven, maa dog som Regel ikke anvendes til Ledelsen
af Arbejder, der vedrører Sikkerhedstjenesten. Undtagelse herfr'.1 maa kun finde Sted under særlige Omstændigheder og med
Distriktets Tilladelse i hvert enkelt 'rilfælde samt saaledes, at
der ikke derved gribes forstyrrende ind i Stationsarbejdernes
Uddannelse i Henhold til Uddannelsesbestemmelserne.
Angaaende Anvendelsen af Station s bet j en t - Asp i r a n te r henvises til Ordreserie A.
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Antagelse og Anvendelse af Ekstraarbejdere.
Stationernes faste Normering med Ekstraarbejdere (herunder Stationspassere) er fastslaaet ved Tjenestefordelingslisten.
Herudover antages Hjælpearbejdere efter Tjenestens Behov enten ifØlge staaende Bemyndigelse eller efter indhentet Tilladelse
fra Distriktet.
Ledelsen af Arbejder, der vedrører Sikkerhedstjenesten, maa
ikke overdrages til Ekstraarbejdere. Undtagelse herfra kan kun
ske under særlige Omstændigheder og kun med Distriktets Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde.
Ekstraarbejdere kan iøvrigt anvendes som Hjælpere i enkelte Grene af Sikkerhedstjenesten, naar de er skikket dertil og
tilbørligt instrueret om det Arbejde, der skal udføres, samt
har afgivet en Erklæring paa Ære og Samvittighed som den i
Tjenestemandslovens § 7, Stk. 2., nævnte.

Oplagspladser, Anlæg og Indretninger
paa Stationsomraadet.
Leje og Brug af Oplagspladser.
For saa vidt der paa Statsbanernes Stationer haves Arealer,
der ikke benyttes af Banerne selv og uden Ulempe kan overlades
private til Oplagspladser og desl., kan saadanne efter Anvisning
af Stationerne udlejes paa særlige Betingelser.
Oplagspladsen anvises og afpæles af Stationsbestyreren.
Paa Pladsen skal det oplagte Tømmer, Brænde etc. stables
saaledes, at al Fare for Sammenstyrtning undgaas. Pladsen maa
ikke benyttes til Oplag for eksplosive, brandfarlige, ildelugtende
Genstande eller for saadanne Genstande, som kan bortføres af
Vinden, ej heller maa den uden Statsbanernes Samtykke bruges
tif Opslag af Reklameskilte, Avertering, Bearbejdning, Udsalg
og Uddeling af det oplagte Gods eller til andre Virksomheder
uden Hensyn til, om disse staar i mere eller mindre Berøring
med Godsforsendelser.
Ønskes der paa det lejede Areal opført Skure, maa særlig
Tilladelse hertil indhentes hos Distriktet .
. Adgangen til Oplagspladsen staar aaben i den Tid, Godsekspeditionerne er aabne; ønskes Pladsen holdt aaben før eller
efter denne Tid, kan dette opnaas mod en særlig Betaling i hvert
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Tilfælde. Pladsen kan dog ikke forlanges holdt aaben paa de
Tider, hvor Stationen er lukket.

Brovægte.
Om Vejning af Yogne se Side 98.
DP.t paahviler Stationerne at holde Brovægtenes Balance,
Bremse og øvrige i Vægthuset værende let t ilgængelige Dele rene
og vel smurt, ligesom de med pass1::nde Mellemrum maa forvisse
sig om, at Vægtene balancerer.

Pakhus- og Rejsegodsvægte m. fl.
Det paahviler Stationerne at holde Balance og andre let tilgængelige Dele af Vægtene rene og vel smurt.

Vægtlodder.
Der maa kun anvendes Vægtlodder, som er fremstillet gen nem J u st er væsenet. De Vægtlodder, der anvendes, skal derfor
være forsynet med et S tempel, hvoraf det fremgaar, at de er
fremstillet gennem Justervæsenet.

Stationskraner.
Kranen maa kun benyttes efter Tilladelse fra Stationen og
kun af Folk, der er fortrolig med den rette Benyttelse, særlig
med Hensyn til Anvendelse af Paler og Bremser. Eventuelt maa
fornøden Vejledning indhentes hos Stationens Personale.
Ved Brugen skal det iagttages, at Leddene saavel i Krauens
Kæder som i anvendte løse Kæder ikke er i Bekneb, naar Løftningen begynder, da Kæden i sa a Fald vil blive udsat for Støclpaavirkninger, der kan medføre Brud, naar Leddene under Løftningen glider tilbage i rigtige Stillinger.
Anvendes der l øse Kæder eller Kædestropper a f 'l'ovvæ1·k til
Ophængning af Gods i Kranens Kroge, skal det erindres, at
Spændingen i disse K æder s og S troppers P art er bl. a. afhænger
a f Dyrden s Yægt, Antallet a [ brctende K ædeparter . Kædepart ernes Afvigelse fra Vertikalen ( den lodrette Linie) under Løftningen og Byrdens Fordeling over de forskell ige P a rter . Srcrlig
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i 'l'ilfælcle, hvor Kranens Bæreevne skal udnyttes fuldt ud under
Benyttelse af saaclanne Kæder eller Stropper, skal disse derfor
lægges saa mangedobbelt om Godset som muligt, og Antallet
af bærende Kædeparter skal altid være saa stort, at deres samlede Bæreevne overskrider Byrdens Vægt meget betydeligt desto mere, jo mere Kædeparternes Retning under Ophejsningen
afviger fra Vertikalen.
Da Bristningen af et saadant løst Kædestykke (Kædestrop)
kan foraarsage Ulykker, maa det nøje paases, at det ikke misbruges. Haves der ikke absolut Sikkerhed for, at det kan bære
paagældende tunge Genstand, maa det ikke bruges.
Jernplacler o. 1., der kan beskadige Tekstil-Tove, skal haandteres i Jernkæder.
Kranen maa ikke benyttes til at trække Kædestroppen lØs,
naar denne er kommet i Klemme under Byrde.
De Folk, der er beskæftiget ved Kranen, bØr undgaa at komme ind under Byrden.
Statsbanerne paatager sig ikke Ansvar for eventuelle Ulykkestilfælde, der skyldes Brug af Kranen.
Bliver Kranen under Afbenyttelsen ubrugelig, eller sker der
blot det mindste Brud paa en af Kranens Dele, skal Stationen
straks underrettes, og Kranen maa ikke benyttes, før den atter
er i Orden ..
Paa Kranerne skal være anbragt Skilte med Paaskrift »Maa
kun benyttes med Stationens Tilladelse«.
De Brugere, der ikke er kendt med Kranens rette Benyttelse,
skal, inden det tillades dem at benytte Kranen, henvises til Stationen for at faa udleveret en særlig Formular, der indeholder de
for Kranens Benyttelse fastsatte Bestemmelser, samt for derefter at underskrive en Erklæring om at være fuldt f01-trolig
med Benyttelsen, og at eventuelle Ulykker, der opstaar ved Benyttelsen, ikke kan lægges Statsbanerne til Last.
Tilsynet med Stationskranerne henhører under Banetjenesten.
Det paahviler dog Stationen at føre 'l'ilsyn med, at Kranen er
tilstrækkelig smurt forinden hver Anvendelse.
Enhver Krankæde har paa begge de næstyderste Leds ene
Side et l\Iærke, der angiver det Træk, hvormed Kæden maa belastes og paa den anden Side et Nummer, der svarer til Prøveattestens Nummer.
Har en Krankæde saaledes paa Leddets ene Side Mærket
B 4,50 t og paa Leddets anden Side N 5624, er Kædens tilladelige Belastning 4,50 'J'ons og Kæden har LØbe-Nr. 5624.

L
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Inden nogen ny Kæde tages i Brug, skal den være undersøgt og mærket paa den ovenanførte Maade.
Eftersyn af Staaltraadstove, der benyttes til Ophejsning af
Byrder, f. Eks. i Kraner, bØr ske en Gang om Maaneden, og som
almindelig Regel gælder, at et Tov maa kasseres og udveksles
med et nyt, naar en enkelt Vinding (Dugt) er brudt, eller naar
der fordelt over de forskellige Dugter er sprængt saa mange
Traade, som en Dugt i det paagældende Tov bestaar af, eller
naar de enkelte Traade er slidt meget stærkt.

Behandling af Inventar.
P e r r o n b æ n k e skal være malet med samme Farve, som
er anvendt til Stationens udvendige Træværk. Saafremt de ikke
henstaar under Tag, opbevares de i 'l'iden fra 1. Oktober til
30. April saa vidt muligt i et lukket eller overdækket Rum.
Ram per, Trækvogne, Stiger og andre Inventargenstande, der henstaar ude, og som paa Grund af Anvendelse
og Pladsforhold ikke kan opbevares under Tag, vil være særligt
udsat for at forfalde og blive kassable, saafremt der ikke i Tide
føres fornødent 'rilsyn med deres Tilstand. Stationsforstanderen
skal derfor føre meget nøje Tilsyn med saadanne Inventargenstande og sørge for, at de ved Smøring, Mønjemaling af Jerndelene, Behandling med Karbolineum og Maling af Trædelene
holdes i god Stand.
Naar det ikke drejer sig om Vedligeholdelsesarbejde, der
kræver særlig fagmæssig Uddannelse, bør det udføres af Stationens Personale i Tjenestetiden, for saa vidt dette paa nogen
Maade lader sig gøre.

Brandslukningsredskaber.
Haandsprøjter til Brandslukning skal være anbragt paa et
bekvemt og hensigtsmæssigt Sted, for Stationernes Vedkommende saaledes :
Hovedbygninger: I Rejsegodsekspeditionen.
Varehuse: Umiddelbart inden for Hovedindgangen til Varehuset.
Sprøjterne skal henstaa paafyldt med Vand. Vandet maa dog
ikke berøre Slangerne, da de derved hurtigt vil Ødelægges, og
henstaar Sprøjterne paa Steder, hvor der er Sandsynlighed for,
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at det paafyldte Vand kan bundfryse, maa de tømmes for Vand
om Vinteren.
Sprøjterne prøves mindst een Gang om Maaneden. Ved
HaandsprØjter af System Ginge kan det, at Sprøjten arbejder
utilfredsstillende, skyldes forstoppet Filter. Cylindren skrues af,
og Filtret renses under rindende Vand med en Børste.
Til Brandslukning kan ogsaa anvendes de i Maskindepoterne
anbragte Sprøjteslanger, som paaskrues et Lokomotivs Injektor
eller Fødeventil, saaledes at Sprøjtningen foregaar ved, at Injektoren arbejder.

Stationernes Renholdelse, Opvarmning
og Belysning.
Renholdelse m. v.
Almindelige Bestemmelser om udvendig Renholdelse m. v.

Banekolonnerne udjævner, river og renholder den egentlige
Sporplads, foretager Lugning af Veje, Pladser og Perroner samt
Afskrabning af det afslidte Vejmateriale paa chausserede Veje
og Pladser, renholder Kloaker, Samle- og NedlØbsbrØude i og
uden for Bygningerne samt udfører den Statsbanerne som
Grundejer paahvilende Renholdelse af Gade- og Vejstrækninger,
dette sidste dog kun for saa vidt den ombandle<l.e Renholdelse
ikke ifølge Kontrakt paahviler Entreprenører; desuden uclfører
Banekolonnernes Personale Renholdelse af de Arealer, som Kolonnerne benytter til Oplag af Materialer.
Al øvrig udvendig Renholdelse med Undtagelse af Vinduespudsning og de nedenfor Side 17 omhandlede Renovationsarbejder skal udføres af Stationspersonalet (Por-tører, Stationsarbejdere m. v.) i den sædvanlige Arbejdstid, for saa vidt den
ikke ifØlge Kontrakt paahviler andre. Til den udvendige Renholdelse henregnes bl. a. Fejning af Perroner og brolagte eller
overfladebehandlede Pladser, Udjævning og Rivning af Ballasten paa gruslagte Pladser, Renholdelse af Perronovergange og
-undergange samt Lyskasser og af Overkørsler, der passes af
Stationspersonalet, af Folde, Ramper, Læsseveje o. 1., herund er
ogsaa Bortfj-ernelse af Halm, Affald og andre Urenheder, end·videre Rensning og Smøring af Sporskiftesignaler, Læssekraner,
Vandkraner, Brovægte og Vogndrejeskiver, der er beliggende
paa Stationsomraadet, Desinficering af ud- og indvendige Reti-

I
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rader og Klosetter, Renholdelse og Desinficering af Pissoirer og
Pasning af Olielaase i disse samt endelig Tømning af Statsbanernes Skarnkasser, for saa vidt disse ikke er anbragt paa
de Omraader af Stationerne, der er underlagt andre Tjenestemænd end Stationsforstanderne.
Til Arbejder, der udføres af Stationspersonalet henregnes
endvidere Afvaskning af Stationsnavneskilte, Renholdelse af
Lamperummene, Pudsning af Lamper og Lygter, saavel ud- som
indvendige, herunder løse Signallygter (d. v. s. Lygter, der kan
aftages uden Anvendelse af Værktøj) og S_I)orskiftesignaler, samt
af udvendige Dørgreb, Dørgitre og Rækværker om Trap_I)er og
Lyskasser m. v.
Afvaskning af Stationsnavneskilte skal foretages med en
Klud eller lignende og lunkent Sæbevand. Skuring med Børste
maa i, k k e finde Sted, ligesom Soda, Lud pulver el. lign. ikke
maa anvendes.
Kupler og Skærme til udvendige el1ektriske Lamper renholdes
af den Tjeneste, der udveksler Glødelamperne.
Naar Rengøringen er overdraget Stationsforstanderen, er
Betalingen for FjerD'else af Fejeskarn og Latrin fra Stationerne
indbefattet i det fastsatte Vederlag.
Fejeskarn, Papirstumper og andet Affald maa ikke fejes fra
Perronerne ned i Sporene, men skal opsamles og henbringes til
Skarnkasserne.
Ved Fejning af Jernbanevogne skal det sammenfejede straks
opsamles og fjernes og maa ikke spredes over Veje og Pladser.
Ved Fejning i Retirader og Pissoirer skal det sammenfejede
straks rjernes, og det skal omhyggeligt undgaas, at det fejes ned
i og forstopper Samlebrønde og Ledninger.
Da Askeaffaldet og Røgkammersmuldet fra LokomotiV'erne
og Dampfærgerne dels anvendes til Fremstilling af Tjærebeton,
dels er solgt til faste Modtagere, maa Fejeskarn o. desl. ikke
henkastes paa Bunker af Aske og Røgkammersmuld fra Lokomotiver og Dampfær ger.
Rensning og Smøring af Sporskifter.

Stationspersonalet udfører Rensning og Smøring af Sporskifternes Glidestole, Hagelaase og Pallaase med Undtagelse af
Pallaasens Bolte. Rensningen og Smøringen skal udføres saa
ofte, at de paagældende Dele til enhver Tid er velsmurte. Til
Smøringen anvendes Sporskifteolie (genrenset Wagonolie). I
46.
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Frostperioder anvendes dog Polaroli'e (Olie af kuldebestandig
Kvalitet) til Smøring af Glidestole ved de centralbetjente Sporskifter.
Forud for Smøringen af Glidestolene foretages en omhyggelig Rensning af Glidefladerne med en kort Skraber. Det afskrabede Materiale skal opsamles og fjernes fra Sporet. Olien
paaføres Glidefladerne i et tyndt Lag. Pallaasenes Mellemstang
og Palerne skal smøres mindst een Gang om Maaneden.
Smøringen af de øvrige Sporskiftedele udføres af Bane- og
Signaltjenesten - jfr. Ordreserie 0.
Særlige Bestemmelser om Rengøring og Desinfektion ved}Befordring
af levende Dyr til eller fra en Station.
Undør almindelige Forhold.

Det ved Ind- og Udladning, Befordring, Fodring, Vanding,
Fastbinding eller i lignende Øjemed ved Forsendelse af levende

47.
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Dyr benyttede Materiel, herunder transportable Ramper, Ladebroer samt Træværk i Kvægfoldene og paa faste Ramper eventuelt Vægte, skal rengøres og desinficeres paa samme Maade
som Vogne.
Faste Ramper, Kvægfolde samt Vejene til og fra Foldene skal
holdes omhyggeligt rene for Gødning, Strøelse o. 1.
Saavel faste som transportable Ramper skal altid desinficeres
med Natronhydrat, naar der fra den paagældende Station har
fundet Afsendelse Sted af Kvæg, Faar, Geder eller Svin, der
inden Afsendelsen i større Mængder har været sammenbragt fra
forskellige Steder, saasom ved Markeder, Dyrskuer, samlede
SvineopkØb o. 1.
Angaaende Tilberedning m. v. af det omhandlede Desinfektionsmiddel henvises til Side 146.
Gødning og Strøelse, der fjernes fra Vogne, for hvilke der
er foreskrevet Desinfektion, skal oversprøjtes eller overgydes
med en rigelig Mængde af samme Desinfektionsmiddel, som er
foreskrevet anvendt til den paagældende Vogns Desinfektion.
Gødningen eller Strøelsen kan derefter nedlægges i en Gødningsbeholder paa sædvanlig l\faade eller henlægges paa en Affaldsdynge, i hvilket sidste Tilfælde Gødning og Strøelse dog bør
dækkes paa en saadan l\faade med tungere Materiale (Sand eller
Oprensning fra Vej eller Plads), at den ikke spredes af Vinden
omkring paa Stationspladsen.
Ved B efor d ring af tuber k u 1 o se fri Dyr.
Læsseramper, Redskaber m. m., der skal benyttes ved Befordring af tuberkulosefri Kvæg og Svin, skal forinden Benyttelsen rengøres grundigt og desinficeres saaledes : Først renses Genstandene mekanisk for Gødning og andet Smuds, og derefter
skrubbes de grundigt under Anvendelse af rigelig Vand, saaledes at de paagældende Flader er fuldstændig rene. Straks efter
Afvaskningen udføres Desinfektionen ved en grundig Afvaskning eller Sprøjtning med Lysolvand eller Kreolinvand - kan
Lysol eller Kreolin ikke skaffes, desinficeres med Formalinopløsning eller Klorkalkvand. Om Tilberedning af nævnte Desinfektionsmidler henvises til Side 146.

L
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Under særlige Forhold,.
Ve d T u b er k u 1 o s e h o s K v æ g o g S v i n.
Læsseramper, Redskaber m. m., som har været benyttet af
Kvæg eller Svin, der har eller er mistænkt for at have fremskreden Tuberkulose, skal snarest efter Benyttelsen rengøres og desinficeres paa samme Maade som nævnt. ovenfor ved Befordring
af tuberkulosefri Dyr.
Ve d M u n d- o g K 1 o v e sy g e.
Naar der paa Grund af Mund- og Klovesyge foretages Afspærring af et Omraade, skal der paa de inden for det afspærrede Omraader liggende Stationer straks foretages Desinfektion
med Natronhydrat af faste og transportable Ramper, af Løbebroer, af Folde og andre Opholdsrum for Kvæg og Svin, af
Bomme og Jernrækværk, hvortil Kreaturer bindes, samt af
Vægte. Saa længe Afspærringen vedvarer, eller naar der gives
særlig Ordre dertil, skal der paa Stationer, hvor Ind- eller Udlæsning af Kvæg eller Svin har fundet Sted i Dagens LØb, enten samme Dag eller den følgende Morgen foretages en grundig
Rensning af de fornævnte Indretninger. Efter Rensningen, hvorved al Gødning og Snavs maa afskrabes, opfejes og fjernes, skal
de paagældende Genstande og Opholdsrum, herunder ogsaa Sten.bro og Gulve, desinficeres med Natronhydrat.
Gødning og Strøelse, der hidrører fra Rensning af Vognene,
skal efter at være oversprøjtet eller overbruset med en rigelig
Mængde Natronhydrat enten nedlægges i Gruber eller tildækkes
med Jord paa Stationspladsen eller i dennes Nærhed og maa
ikke udkøres og spredes paa Marken undtagen til øjeblikkeUg
N edplØjning.
I Tilfælde af, at der maatte blive konstateret Mund- og Klovesyge blandt en Sending Kreaturer, der er afsendt fra eller ankommet til en Station, eller der maatte foreligge grundet Formodning om, at Stationen kan have været udsat for Smitte, vil
der af Veterinærpolitiet i hvert enkelt Tilfælde blive givet særlige Forskrifter med Hensyn til Rensning og Desinfektion paa
den paagældende Station.
Al Gødning, Strøelse og andre Urenligheder, der stammer
fra saadanne Forsendelser, skal overhældes med en rigelig
Mængde Natronhydrat og derefter nedgraves.
Der maa, naar der har fundet Ind- eller Udlæsning Sted af
Dyr, som bar vist sig at lide af Mund- og Klovesyge, ikke paany
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ind- eller udlades klovbærende Dyr paa den paagældende Station uden dertil af Veterinærpolitiet meddelt Tilladelse.
Ved andre ondartede smitsomme
K v æ g s y g d o m m e.
For saa vidt der haves Mistanke om, at der blandt levende
Dyr, som er ankommet til eller afsendt fra en Station, findes
Dyr, lidende af Miltbrand, Faarekopper, ondartet Klovesyge
(hos Faar), Skab (hos Heste og Faar), Rygmarvstyfus, ondartet
Lungesyge (hos Heste), Snive, smitsom Svælglamhed (hos Kvæget), Svinedifteritis (Svinepest) og andre ondartede smitsomme
Sygdomme (undtagen Mund- og Klovesyge), skal de benyttede
Læsseindretninger m. v. (jfr. foran under »Mund- og Klovesyge«) omhyggeligt renses og derefter oversprøjtes eller overbruses med den stærke Kresolsæbe-Opløsning (5 Dele Kresolsæbe til 100 Dele Vand), jfr. Side 146.
Er der af Veterinærmyndighederne udstedt Paabud om Anvendelse af denne Desinfektionsmaade, skal de omhandlede Indretninger, saa ofte de har været benyttet, dog ikke hyppigere
end een Gang daglig, rengøres og derefter desinficeres som nævnt
eller efter derom af Veterinærpolitiet given Anvisning.
Gødning, Strøelse o. 1. blandes med udrørt læsket Kalk og
nedgraves i en Dybde af 1 Meter, hvorefter Jorden, hvor det har
henligget, overgydes med den stærke Kresolsæbe-Opløsning og
med Kalkmælk.
I Tilfælde af, at en af nævnte Sygdomme konstateres blandt
Dyr, ankommet til eller afsendt fra Stationen, skal Desinfektionen udføres paa samme 1\faade som foran nævnt, eller Veterinærpolitiet kan i hvert enkelt Tilfælde give særlige Forskrifter med Hensyn til Rensning og Desinfektion paa den paagældende Station.
Den paabudte Desinfektion af Stationsindretninger m. ,.
kan foretages enten ved H jælp af Desinfektionssprøjte eller ved
Hjælp af en Vandkande med Bruser.

Renovationsarbejder.
Hvor Tømning og Rensning af Retirade- og Klosetspande
og -tønder samt Tømning af MØddingkasser og -kuler og Bortførsel af Renovationen ikke udføres ved offentlig Foranstaltning
eller er paalagt Banernes Entreprenører (Vognmænd o. 1.),
eventuelt overdraget særlige Kontrahenter, paahviler disse Ar,
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bejder den, der i llenholtl til det ef_terfØlgende mocl Betaling
nclfører det øvrige Renhol lelsesarbejde' paa Stationei'ne.
Kloset- og Retiradespande og -tønder ~kal tømmes daglig,
for saa vjdt cle er t ilgængelige for Publikum, og eller mindst
1 Gang ugentlig. Ved hver Tømning :kal Spandene og Tønderne
renses grundigt Om Desi nfektion se <let følgende .
Indvendig Renholdelse.

Al RengØl'ing, der ikke falder ind under de .fo1·~n nævnte
Arbejder, udføres - for saa Yidt den ikke ifØlge Kontrakt paa hviler Restauratøren eller andre - enten af (lertil antagne·
Rengøringskoner eller ved Stationsforstandemes Foranstaltning ino~l en a~ Distriktet fastsat Godtgørelse.
Kupler° cig SkærJJ1 e til indvendige Glødelamper renholdes af
den Tjeneste, der ben~·tter paagældende Lokale, medmim1re anden Aftale e1· truffet.
Som Hovedreg;el for Renholdelsen gælder, at alle Tjenestelokaler, saavel de fot· Publikum tilgængelige, ;;:;aasom Forhaller,
Forstuer, Gange, . Pa ssager, Ventesale, Restanl'ationslokaler,
Toiletncrel. er Retirader Klosetter og Pissoirer, som Kontorer,
Gods- og Rejsegodsekspeditioner san1-t Værelset· for Tog- og
det unde1·ortlnede . Station;;:;personale t il euhYe1· Tid skal \'fC' l'e i
passende i:eulig og orclentlig Stand .
Levering m. v. af Materialer og Rekvisitter.

Til . tlen Del å.f RengyJl'i~1gen, der ved Kontrakt er or enlrn get
Vognmænd ·eller andre E_utreprenører end Rengøringskoner og
Statiousfor,~tautlel'e, Jevere1· Entreprenøren alle n16tlvendi.ge Rekvisitter og }[a.teria.ler.
Til den !l)Yrige RengØriug leYere1· :::;tatsbauerue samtlige RekYis~tter, . saasom Spande., FejeskoYle, Gulvskrupper, l<--,eje- og
Støvekoste, Yindnesvaskere, Vindues- og Kakkelovnsbørster,
Klosetbø1·ster, Trappestige1· og Vinduesstiger a-f passende Form
og i en til Lokaler11es II9ijde passende Længde. Endvidere leverer
Statsbanerne Bonemasse, Bonalin-Smbernks, Bonalin-Lak, Gulvolie og Ferni s til GulYe ,:;amt faal. Del'imod leveres alle øvrige
Materialet·, saasom Viskestykker, Gulvklude, Sæbe, Soda, Sand,
Ka:k-kelovn ~sYærte og Pudsesager a-f den, hvem Rengøringen paahvil~r, henholdsvis Rengøringskonen eller Stationsforstanderen.
Brænd sel til Opvarmning af Vand leveres af Statsbanerne til cle
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af dem antagne Rengøringsk oner, men ikke til Station sf'o1•standere, lffem Rengøringe n er oYerchaget.
Til <len Del af Rengøringen , der udføres af Statiouspen,onalet som Tjenesteger ning, leYeres ogsaa de i det foregaaende
St;ykke næYnte ::.\Iaterialer af f-;tatsbanern e, . medmind1·e RengØl'in gen paa den paagældend e Station er o.-erdl'aget Stationsforstandere n mod Go dtgørelse, i hvilket Tilfælde lrnn skal levere
Personalet disse Materialer.
Alle Steder, hrnr Trist aHYende,:. ,;:kal den brugte 'J'vist af
H en syn til dette M.1te1·iales bralllUadig e Be,:kaffen hed opbeva r es
i l.nkke<lf' Jernbeholde re, ~om an~kaffes i dette Øjemed .
Opnu·mnin g ell er Smeltning af Donevoks maa knn. ske ved at
anbringe Bonernksbe holderen i rnrmt \'and cll ei· oYen paa en
Ce11ti-a lrn rmeradi ato1·. U nder Oprnnnning eu skal Beholcle1·ens
Laag for at nnd gaa Sp1·rc11g.nin g ,·a,1·e ]yjfrnet.

Desinfektion.
U nder almindelige Fo1: ltold <l esintice1·!:':-: Kl0:srt:-:paudene eHe1·
Tømningen mecl en 0,8 % Izalopl9J:::n ing (1 dl Desinfektio nsncdske i 12½ l \ ~a ncl ); 8ædeb1:ætte t og Gnhet i Klo:::ettei-oe
aha:-:kes daglig med nn.•1·nJ-e Opls,hming, med hYilket Kumm en
og Rø1·et i 'i andkloseHe1· og Pissoirer lig-elecles daglig ud skylles.
Hrnr der :i Pi s~oirgnhene firnles .Teenri:ste, skal clis8e lØftes op
og Rummet und er d!:'111 g-1·nndigt 1:en:-:e:-:, iHden De:-: i11 fic:e1·ingen·
foretages .
Umalede S kifetplacler i Statio11 erne>; Pissoirer skal. derhos
1 a 2 Gange ugentlig indgnides med Petrolenm.
Yed forekommen de s111itsoro111e Sygdomme skal de Værelser
rn. Y. , so m Per~;one1·, lidende af ~aaclanue Sygdomme, har opliolclt sig i ellei- nl'1·et i Ber9.l1:i 11g med , i Reglen desinficeres .
Desinfektio nen ske1· efter Anvisning fra. den s_tedlige Sundhed. ·kommission (eller Embed!':l:-cge ), det derfor ~n arest skal underrettes.
Desinfektio nsmidler le,·ei-es af Statsbane1;ne.

Opvarmn ing.
Der rn aa Yi se: fon1Ø<len Økonomi ,·e.d Bl"llgen al' :\fa te1·ialerne.
Temperatur en i Ventrsa lene hør Yrere J2 i\ lr, Grnller Celsins.
Der skal imi dl ertid ikke tagrs Hen ~:rn til ganske ek. r1'aordin:t'1·e
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Tempe1·atursvingninger i den Periode, da Ventesalen ellers ikke
opvarmes.
I hver Ventesal skal være ophængt et Termometer.
Stationerne er bemyndiget til at paabegynde og ophøre med
Opvarmningen i Ventesalene, naar saadant skønnes nødvendigt
eller hensigtsmæssigt; dog skal der fra den Dag, da Togopvarmningen begynder, fyres i Ovnene i Ventesalene i alt Fald
om Morgenen, medmindre det sikkert kan ventes, at den foreskrevne Temperatur ogsaa uden saadan Indfyring vil være til
Stede allerede ved Ekspeditionen af Morgentogene.
Togpersonalets Dagopholdsværelser skal under Afbenyttelsen
holdes oprnrmet paa de samme Tider af Aaret, i hvilke Stationen lader Kontorlokalerne opvarme. .
Med Hensyn til Portørpersonalets Tjenestepligt til Bistand
med Behandlingen af Stationernes Brændselsmateriale, Indfyring m.v. hen,ises til Bestemmelserne Side 8.

Belysning.
Elektriske Glødelamper skal saavel under 'l'ransport som ved
Indsætningen behandles med Forsigtighed.
Det maa nøje paases, at der i Belysningsarmaturerne kun
anvendes Lampetyper, der egner .·ig til Brug i paagældende
Armaturer.
Alle kasserede elektriske GlØdelamper og Sikringer skal af
Stationerne en Gang om Maaneden indsendes til det Magasin,
hvorfra de er rekvireret.
Det paalægges alle vedkommende at vise fornøden Økonomi
ved Brugen af Materialerne. Særlig skal . det iagttages og fra
Stationsbestyrerens Side kontroleres, at alle Lamper og Lygter
saavel i Lokaler som paa Stationspladsen slukkes eller dæmpes,
saa snart Tjenestens Tarv tillader det, og at Lysstyrken intetsteds er større end nødvendigt.
Der skal dog -ved Tænding og Slukning af Lamper og Lygter
tages fornøde11t Hensyn til Publikum, Lokomotiv- og Togbetjening.
Der bØr i Tjenestelokaler, Personalets Opholdsrum o. 1. anbringes Opslag »Spar paa det elektriske Lys« (Form. Nr. A 8()2)
paa Steder, der er iøjnefaldende for Personalet.
Opmærksomheden henledes paa, at en omhyggelig Renholdelse af elekh'iske Lampet· har stor lndrlydelse paa Lampernes
Lysværdi.
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Gashaner paa Lamper og Lygter, der ikke er tændt, skal
holdes lukket, uanset om selve Stophanen tillige er aflaaset.
Slukning af Lamper og Lygter maa aldrig foretages ved
Benyttelse af Stophaner. Disse maa først aflaases, naar Hanen
for hvert enkelt Blus er drejet for.
Elektriske Haandlamper skal behandles med fornøden Forsigtighed.
Signalhuse eller Rum, hvori Centralappara ter er anbragt,
skal i Mørke være oplyst under Toggang, eller naar Centralapparaterne af anden Grund benyttes. Belysningen skal ske ved
Lygte eller Lampe i selve Lokalet, anbragt saaledes, at alle
Paaskrifter paa Apparatets Haandtag er tilstrækkelig belyst.
Det er saaledes ikke nok, at Apparaterne alene belyses ved medbragte tændte Haandlygter.

Nogle Regler vedrørende de for Publikum
bestemte Lokaler.
Udraabning .
Forinden et Tog afgaar, skal der hØjt og tydeligt udraabes:
»Tog til N. N.«. Er Toget Hurtigtog, raabes »Hmtig1:og«, paa
større Stationer, eller hvor der samtidig ekspederes flere Tog,
skal der tilføjes: »fra ...... Perron«.
Udraabningen, der skal foretages baade i Veute- og i Spisesale og uden Hensyn til, om der er rejsende i Lokalerne eller
ikke, sker paa et af vedkommende Stationsforsta nder under
Hensyntagen til de stedlige Forhold fastsat Tidspunkt saa sent
som muligt før 'rogets Afgang, men dog saaledes, at de rejsende
fra Lokalerne kan naa at komme med.
Paa nogle Stationer erstattes Udraabningen med elektriske
Lyd- og Lyssignaler. Paa visse andre Stationer finder der ingen
Udraabning Sted, men der er paa anden Maade draget Omsorg
for fornøden Vejledning af Publikum.

Forbud og Opslag herom.
Det er forbudt rejsende at nyde medbragt Mad og Drikke
i de særlige Spisesale eller ved de af Restauratørern e opdækkede Borde i Ventesalene.
Tobaksrygning er forbudt i alle Ventesale, der er betegnet
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som »Yf'ntes al ror lkke-Ry gete«, 011"lag (:.\Ietali,;kilt) he l'oin aubriuge:,; i \'entesa leue:
Sp;rtniu g ee forbudt i Stati,;J,auerne,- Lokale1· og paa Penone l'.
Det er fol'bnclt at medtage lø,:e II unde i Statsba nernes Haller
og Yente,=,ale eller paa Penone rue.

Opsla g, ·Frem lægge lse og Rekla merin g m.v.
Anb1·i1)ogelse af Op. lag og Reklam e!' samt Fremlæ ggelse af
Bøge1· og Skrifte r m. ,. 1_.ma Station erne rnaa k1111 finde Sted
efte1· forndga aende Tilladel se.
ForPgaa1· der Uddeliu g eller F1·emlm.!.?.'gelse af Skt•jfte r og
Tryksag e1· i elle,· uden Kournl nt paa Statsba nernes Omraad e (i
Veute:,;ale, Tog, F m1·ge m. L), nden nt der er gi,·Pt Tilladel se
dertil, ,-kal der, uan set om 'J'i-yk::;agei-He m. v. 1s,rlgPs eller 11<1deles g-r·atis, straks skrides ind og Uddelin gen eller Fremlæ ggelsen fotbyde s. O\'e1·tnC"de1s Fo1'bnd et, ,:kal der opktæ,·e~ Bøde.

Behandling af fundne Sager.
Glemte eller tabte f1e11"tand<·, ,·1e1· fi11des i Statsba nernes
Befonh -ingsmi dler (Tog. Skih, li\l'rge) ellee i de Lokaler m. m.,
der er bestemt til Afbeny ttelse for rej.·end e (.Forhal , Ventesa l,
Penou, Færgeh al o. 1. ), ellet paa Banelin ien, ltrnr de antages
tabt af rejsend e i forhikØrellCle Tog. ,-kal uophold elig aflevere s t il
en Station . del' .:kal tage dP111 under sikker Fo1·,·ar ing, indtil
U dleve1·ing eller Iu<18encl else firnlei- :-;i:ecl.
Gens;tan de, cler findes i Rh1t1sbane1·nes r:uteant ornobile l', skal
i Ilenhol d til § 21 i »Regnla ti,· f01· Onmibu,;kø1·sel me<l :i.\IotorkØeetøj er« afleyere ,; t il Politiet , l'cn· saa ,-icl t de ikke 11111iddelbart
kan udle,er es til 1· tte ,eclkon1meucle, e\'entue lt gennem Tiutehil statione n, naar en saaclan fo1·efi11des.
I øvrigt ske1· Af'leye1·ingen 1saaledes:
For Gen. tande, der finde.: paa en t-;1-a tious 01111·aacle, til den
paag:æld ende S tatio11.
Fol' Gen. tande, der finde,: i ~'og paa ,-;j;clland-fa.lste rske
Strækn inger, 'til Toget.: Encle"t ntion, e,·cntnelt til den Station .
hYor Yogneu =u d:;,cttes .
For Genstan de, der finde,- i '.rog paa jysk-fyn;:;ke Si.i-, kninger, til nærmes te Dy- eller Knudes tai·ion.

._.
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For Genstande, der findes paa Korsj!>t-:X,rborg O,erl'cntens
.Færger og Skibe, til Korsør Station.
For Gensta nde, der findes paa Kalundborg-Aal'ln is Ove1•fartens Skibe, til Aarhus H . eller Kalundborg Station, eftel'som
Sagerne er glemt paa Farten til Aai-lms eller -t il Kalundborg.
For ·Genstande, det· findes paa Sallingsundoverfar tens Færger, til den Station, hrnrtil Færgen først ankommet·.
For Genstande, de1· findes paa Fæ1·ger og Skibe paa Overfarter i Forbindelse med Udlandet, g en n e m 'l' o 1 d y æ s ene t til nclkommende Overfartsstation.
Fo1· Genstande, de1· findes paa Banelinien. til 11.errneste ~ta tion.
Ved Afleye1·i11ge11 skal augiws, hrnt paa :::;tationen - eller
i hvilket 'l'og og Knpe, henlloldsvis Skib og Kall:,t - samt under
hvilke Omstændigheder Genstai1dene er fundet : det skal særlig
anfy>res, hvis de er fundet i en ud O\·er Statsbaneme paa frem mede Baner løbende Personvogn.
'l'il Opbe,aring af fundne Sager er inch·ettet et Depot i København for Sjælhind og Falster og et Depot i A.arltns for Jyiland og Fyn. Disse Depoter e1· underlagt heuholcl.·,·is J. og 2.
Distrikt.
De fotmrnænite fundne Sager indsende af Stationerne til
,·edkommencle Depot med de i 'l'ogplane1·ne fastsatte 'l'og senest
Dagen efter, at Gen.tan dene er indleveret t il Stationen, medmindre de forinden er forlangt ucliernret. Københan1s Hovedbanegaard og Aarhus H . Station afleverer de den foregaaende
Dag indle,·erede fn ndne Sager i Depotet inden Kl. D.
Rede Penge og Værdipapi rer (saaYel løse som i ulaaset Emballage), der findes paa de forannæ,nte Steder, skal ikke ind sendes til Depotet, men skal tillige med de glernte Gern,tande,
sammen med hvilke de maatte vær e f undet, af vedkommende
Station afleyere. t il nærme.~te Politimyudighed med Opgivel.·e
af F inderens an1. Samme Regel skal, naar det fundne mindst
har en Vær di af omkring 500 Kr., anvendes ved Fnnd af nye og
brugte Genstande af Guld, Sølv og Platin, ogsaa i Forbindelse
med Ædelstene og ægte Perler, samt Mønter af uædle Metaller.
Samtidig llled, at det fund ne aflevere.· til Politimyndigheden ,
sendes uopholdelig l\[eddelelse - herom til Depotet for fundne
Sager. Meddelelsen skal end,idere indeholde fornøden Beskrivelse af det fundne. Der bør ikke fremsættes KraY paa Findeløn
for fundne Penge og Yæ1·dipapirer samt for de Øvrige i nærværende Stykke omhandlede Genstande, naar E,iet·eH melder sig
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paa Statione n og forlange r det fundne udlevere t, inden dette af
Statione n er afleveret til Politiet, men det skal da overlade s til
Ejerens eget Skøn, om han finder Anlednin g til at give FindelØn eller ej. Derimod kan der forlange s Findeløn , naar Pengene
eller Værdipa pirerne samt de øvrige i nærvære nde Stykke omhandlede Genstan de af Statione rne indsende s til Politiet, og det
da ikke drejer sig om rent ubetydel ige Værdier . I Følgeskr ivelsen til Politiet skal i saa Fald udtrykke lig opgives, at ·Findelø n
ønskes, da saaclan kun gives, naar udtrykke tig Anmodn ing derom
foreligger.
Paa samme Maade som med rede Penge o. 1. forholde s med
let antænde lige og eksplosive Sager o. 1.
De fundne Sager skal paa Forlange nde udlevere s til Ejeren
eller til den, der ellers maatte legitime re sig som berettige t til
at modtage dem.
For Udleveri ngen - paa Station eller ved Depot - skal
ufravige lig forlange s Kvitterin g.
Paa Sager, der findes glemt eller tabt paa andre Steder af
Statsban ernes Omraade end foran nævnt, kommer de i det foregaaende nævnte Regler ikke til Anvendelse. Saadann e Genstan de
skal - for saa vidt de ikke ses at tilhøre Jernbane rne eller at
henhøre til Gods, der er overgive t Banen til Befordri ng - behandles efter Lovgivn ingens almindel ige Forskrif ter om Hittegods og bØr derfor - eventuel t gennem nærmest e Station snarest afleveres til Politiet med Opgivelse af Finderen s Navn.
Indberet ning til Depotet for fundne Sager foretage s ikke.
Cykler, der i 8 Dage har henstaae t uafhente t i Cyklesta tiver
eller paa anden Maade paa den Del af Statione ns Omraade , der
er tilgænge lig for Publikum , skal, naar de ikke er indlever et til
Forsende lse eller indgaaet ekspeder et til Statione n, eller der
ikke er truffet Aftale med Statione n om Opbevar ing, ligeledes
afleveres til Politiet som Hittegod s.
Naar der til Statione n indlevere s Genstand e, som Bevogtningsper sonalet har fundet paa Banelini en, og som øjensynl ig
er Tjeneste rekvisitt er, der hører til Togene og saaledes er tabt
fra disse, anmelde s dette til Distl•ikt et.

Opbevaring af G~nstande, tilhørende rejsende.
Rejsende, der Ønsker deres Effekter m. m. opbevare t, skal
henvises til Garderob erne, hvor saadann e findes. Findes ingen
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Garderobe, bør Stationen altid stille sig velvilligt til Anmodninger om Opbevaring af Gods som det ommeldte, men dog
udtrykkelig gøre opmærksom paa, at Opbevaringen sker uden
Ansvar for Statsbanerne. Vil den paagældende E jer ikke gaa
ind herpaa, maa Godset ikke modtages.

Benyttelse af Telegraf og Telefon.

Det er ikke tilladt Personalet at benytte Telegraf og Tjenestetelefon til private Meddelelser eller at korrespondere om
Forhold, der ikke vedrører Tjenesten, selv paa en Tid, da Linien
er ubenyttet, ligesom Stationerne ogsaa er uberettiget til at befordre andre Depecher som Tjenestetelegra mrn er end saadanne,
der angaar Jernbanetjenes tesager, samt Telegrammer til og fra
Jernbanelæger ne vedrørende Sygdom hos Interessenter.
Med enkelte Undtagelser er der paa alle Stationer anbragt
Telefoner, der har Forbindelse med Telefonselskab erne eller (i
Sønderjylland og paa enkelte Ekspeditioner andetsteds) Statstelegrafens Telefoncentral station.
Inden for det Omraa·de, der hører til den paagældende Central eller Kreds (se herom i vedkommende Telefonhaandb og),
kan Telefonerne bruges til Samtaler vedrørende Statsbanernes
Anliggender, hvorhos Stationsperson alet i rimeligt Omfang vederlagsfrit inden for ovennævnte Omraade vil kunne benytte
Telefonerne i private Anliggender, dog ikke i Forretningsøjemed o. 1.
Det paahviler Stationsforsta nderne at paase, at Telefoneru e
ikke bruges af Personalet i uforholdsmæss igt Omfang til private
Samtaler.
Stationerne maa ikke bruges som offentlige Telefonsamtalestationer, og Telefonerne maa ikke udlaanes mod Betaling elle1·
bruges til Besørgelse af Budtjeneste for ancl1'e. Dog er rejsende,
der paa Grund af ugunstige Vejrforhold, Uheld e. 1. opholder sig
paa et af Statsbanernes Ekspeditionsst eder, berettiget til at
benytte Telefonen mod at betale efter samme Regler, som gælde1:
for Personalets private Samtaler.

L
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Politibestemmelser.
Stat ·baueloven af 27. Juni 1946 indehold er i sit Afsnit IX
roliti- og Straffebestemmelser, som af Hensyn t il Si kkerheden
og Or denen paa Banerne er fa stsat for Privatper soner, særlig
det Publikum, >'Om r ejser med ell e1· benytter Banernes Tog,
Fæ1·ger ell er Skibe eller benytter a11 tlee af Bane!'lles I nd1·etniuger eller ophol d.er sig paa tlere '.Grund. Ved S iden heraf indeholller Loven Bestemmelser om Jernban eper son8 let.· Fo 1·holtl ove1·
for Politi et samt om Behandlingen af glemte ell er tabte Genstande.

Samarbejdet med Politiet.

Statsbanel ovens § 62 :

Stk. ie. Pærdsel inden for St-ationerncs ()innwdc er iinclergi,ve t

de B cste111,m else1·, soin Stcit sb'cmes t yrelsen fa st sætter. For S t a-

tionsforpZadser og A dgangsveje til Stationei· og Jr'ærgelejer t.i·æffes ao fornøcln e færclselsregulei0 ende B estc1n11iclsc-Yr af clen alnii.nclelige PolitiØ·V1·ig hecl eft er Ji'o 1-lianclling inecl Statsbwnestyrelsen.

Statsbaneloveu s § 68:
S tlc. 5. Pol·it·iet ei· JJligtigt paa Ji'orlangencle at wiclerstøtte
8 tatsbanern r-s P ersona"le i Ha:andhævelsen rtf de for Banerne
givne Ordens- og Silclcediedsbesteniinelse·r. J.Agelecles ei· Statsbcinernes 1-'erso ,uile pligtigt at st·øtte Politiot ·i clettes 'l'jeneste paa
Stcitsbcineomraadet, fo1· scw vi-clt J ernbanetjenesten og ila sæi-l·ig
Sikrke?'liedst;jenest en t i,llaclei· det.

færdsel og Ophold paa Statsbaneomraadet.
Stat.·banelovens § 61, Stk. 1 :
1'il S tatsbaneoinrnaclet henregnes :
Gyldi g fra ·t/7 1946.
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ci) Banolinfon med tilhørencle Skraanvnge1') Bcinkette.r) G,røfter)
B1·oer og andre Anlæg, ·
b) Stedionernes Om,rnacle)
c) Sta,isbanernes Tog, Færger og Skibe)
cl) cle under S tcitsbanenies Bestyrelse h9jrnncle Fo1plcicls,e·r og
Aclgangsveje til S-rcitione•r og Ji'æ:rgestecler.

Statsbanelovens§ 62:

Stk. 1. Ingen nwa. i1.rlen J[jeniniel fænles eller lade Dy·1· fæ'!··
ctes vaci saaclanne D ole af St·a,tsbaneoniraadety so-in iklc,e er aabne
jo·,· Offentligheclen,.
Stlc. 2. Fænlse·l i,nden for Stat·ionenies Onwcuicle er iinde·r give.t
de Bastemnielser, som Statsb,a nestyrelS'en fastsætter. Ji'or Stationsfo'l'JJlaAse1· og Aclga,ngs'lJeje til Stat·i o·n er og Ji'æ1·geleje·1· fræffes cle foniøclne fænlse lsregiilerende B estemmelser af clen alm,indel11,9e Polit'iØvri,ghed efter Fo'l'lwndling ined Stcitsbanestyr elsen.

Statsbaneloveus § 68, Stk. 1 :
Enhver) cler søge,r 1lclgang til eller opholder sig paa Stcitsbaneoniraadet) er J]ligtig cit ·1~ette sig eft er cle Ji'orskrifter) cler
nf Statsba,nestyrelsen gives Ul Opretholdelse af Orcle11, og Sikkel'hed, og som, er ,b ekencltgjort ved Opslcig paci Statsbcineomi1·aciclet elle•,· J)Cla ancle'J'!, hensi,gts1næss·ig M aade. L-igelecles er enh've1·
pligtig Clt rette si,g ejte,,. cle særl·ige Ji'oi·skri,jter niecl Hensyn t-i,l
Opretholdelse af Orden og Sikkerhecl, der i 'Pjenestens Meclfø1·
1neclde'le,s ham, ·a f Stedsbanernes ved Un1ifor1n, Banevoliti,skilf;
ellm· ,a ndet 'L'egn kendelige Personale.
Tjeuestemæncl under Bane- og Statioustjenesten skal bortvise fra Banens Grund enhver, cler ikke har Ret t il at færdes
der, og evt. affordre ham den for ulovlig Færdsel paa Banen
foreskrevne Bøde, om hvis Størrelse Stationerne er underrettet.
Det er forbudt fremmede at færdes over Spor t il lejede
Arealer. Dette gælder ogsaa for Bude fra Leverandører af Brød,
Mælk, Øl m. v.
Ret til at færdes paa Banen uden Adgangskort har :
Tjenestemænd i 1. Lønuingsklasse paa samtlige Strækninger,
Sektionsingeniører, Trafikinspektører, Baneingeniører, Maskiniugeni9jrer, Signalingeuiører, Forstinspektøren, Overbanemestre, Oversignalmestre og Forstkontroløren paa clen under
paagældende Virksomhed hørende Strækning,
andre Statsbanetjenestemænd i Uniform eller i det mindste
med Uniformshue,
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Tjenestemænd under Banetjenesten, naar de bærer Politiskilt,
Haandværkere og Arbejdsmænd, uaar de bærer Legitimationstegn, og Ekstraarbejdere, der arbejder paa Banen eller begiver
sig til og fra Arbejde,
Politiet, som har Ansvaret for den almindelige Ordens Overholdelse paa Stationerne, og som derfor ogsaa er berettiget til,
dog under Iagttagelse af Lovgivningens Regler om Husundersøgelser m. v., at begive sig ind paa Banens Grund, selv hvor
denne ikke er tilgængelig for Publikum i Almindelighed. Politiet skal i Udøvelsen af sine Forretninger paa Jernbanens Grund
rette sig efter de Anvisninger, vedkommende Statsbane-Tjenestemand giver, men selv om Polititjenestemændene maatte handle
imod saadanne Anvisninger eller formenes at gøre sig skyldig i
Overgreb, maa de dog, naar de optræder i Uniform eller med
Politiskilt og angiver at hanclle i Embeds Medfør, i Almindelighed ikke bortvises, men de bør gøres opmærksom paa den Forstyrrelse og Fare for dem selv og andre, deres Optræden kan
medføre, og det forefaldne skal uopholdeligt af vedkommende
Tjenestemand indberettes til hans foresatte,
visse Tjenestemænd under Post- og Telegrafvæsenet, Toldvæsenet, Statsskovvæsenet og Militæretaten, naar de er i Uniform eller forsynet med Legitimationskort.
Enhver af de foran nævnte Statsbane-Tjenestemænd samt
Haandværkere og Arbejdsmænd ved Statsbanerne med Legitimationstegn samt enhver med Adgangskort forsynet Statsbane'l'jenestemarrd har Ret til i Tjenestens Medfør at indføre frem mede uden Kort paa Statsbanernes Grund. Banepolitiet har dog
Ret til at fordre oplyst, i hvilket Øjemed de fremmedes Færdsel
paa Banen finder Sted, for eventuelt at kunne gøre Indberetning derom til dets foresatte.
Adgangskort til Færdsel paa Banens Grund udstedes dels
af Generaldirektoratet, dels af Distrikterne.
Foruden de almindelige Adgangskort giver visse Frh-ejsehjemler, bl. a. nordiske Fribilletter, Adgang til Besigtigelse af
Baneanlæg. De paagældende Frirejsehjemler har Paatryk herom.

Ophold i Erhvervsøjemed, Optagelse af
Spillefilm m. v.

Statsbanelovens § 62, Stk. 3:

Uden Statsbanestyrelsens Tilladelse maa ing en tage Ophold
paa Stats banoomraader i Erlwernsøjemed, optage Spillefilm,
1

Gyldig fra 117 1946.
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foretage Indsamlinger, orndele 'l.'ryksager elle·r lignende. Tillige
rrvaa fornøden næringsretlig eller alrnindelig politim,æsS'ig Hjemmel foreligge.
Det paalægges Personalet nøje at pause, at der ikke i Strid
hermed tages Ophold i Erhvervsøjemed paa Statsbaneom1·aadet ,
naar saadant Ophold ikke er tilladt ifølge særlig sluttet Overenskomst eller efter særlig given 'l'illadelse.
Det er saaledes bl. a . forbudt paa Statsbaneomraaclet at forhandle Postkort o. 1. eller mod Betaling at give Kunster eller
musikal ske Præstationer til Bedste for Publikum.
Overtrædelser skal meldes til Politiet og kan ikke straks afgøres ved Betaling af en Bøde.
Det er ligeledes forbudt Chauffører paa de ved Stationerne
holdende Bildrosker at forsøge at kapre Kunder til Bilbefordring blandt rejsende, der paa en Station afventer '.rog. Bemærkes saadan Kapring paa Banernes Grund, skal Stationen
derfor gribe ind og bortvise paagældende Chauffør; i Gentagelsestilfælde meldes Sagen til Politiet.
Optagelse af Spillefilm paa Statsbaneomraadet maa kun ske
efter indhentet Bemyndigel se fra Dist-riktet, henholdsvis SØfartschefen, og i Overværelse af en Repræsentant for Statsbanerne, der kontrolerer, at Optagelsen sker i Overensstemmelse
med de ved Bemyndigelsens Meddelelse nærmere fastsatte Regler.
Publikum maa ikke forulempes ved Filmsoptagelsen, og der
bør sørges for, at rejsende ikke mod 'd eres Vidende og Vilje
kommer med paa Billedet. Saafremt det ønskes, at nogen af
Statsbanernes Personale skal deltage i Filmsoptagelsen, maa
de paagældendes Samtykke indhentes.

Forskrifter for Publikum.
Statsbanelovens § 66:
Stk. 1. Saa længe Tog elle1· Togclel e1· i Bevægølse, er det
forbiuU at stige paa eller af Vogn,ene elle1· hjælpe andre dertil
sarnt at accbne de i Vogng-i den anbmgte Døre og Laager.
S ,t:lc. 9Z. Al Ind- og U dst·ign,ing slcal slce paa den dertil - be-'
st,ernte Side af Toget og paci de dør-til bestemte eller anviste
Steder paa Stationer og Færger.
Stlc. 3. Færdsel til elle1' fra Færge og Skib man 1(//,(,n ske ad
Landgangsbro eller Færgeklap, og kun nciar d:isse er frig-ivet for
Passage.
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Stk. 4. D er 1naa ikke .f1'a Tog iulkcLstes Genstancle, cle,,· kan
beskaclig,e P ei·son er eller Eje,ncLom .
Stk. 5. Nøclbre11isen i, Tog inacL kun benyt-tes, nacLr virkelig
Fare .foreligger.
Udkastning fra 'rog ::tf skarlegø1·eucle Genst:rnd e smut M i:-;br·ug af Nødbremsen skal a ltid anmelcle,' for eu Sb1tion og af
denne meldes til Politiet.

Forskrifter meddelte af Statsbanestyrelsen
eller Statsbanernes Personale.
Statsbanelovens § 68 :
Stk. 1. Enhver, cler søge,,. Adgang t-il elle·r ovholcler siy vna
S tatsba1·ieo1nrn·aclet, er JJligtig cLt r ette s·ig e,tte;· de Ji'orslcri,fter,
cler af Statsbanestyre,lsen gfoe s t-il Oprntholclels e a,f O1·cle1i og
S -ikkerhed, og sorn er bek enrltgjort vecl OzJslau vacL Statsbane01nrnaclet eller vaa anden hensigtsinæssig JJJaacLe . Li,gelecles e1·
enhve1· ]Jligtig ·a t rette s-ig efter de særl-i.ge Ji'orsfor,i,jter med H ensyn til Opretholclelse af Onl,en og S i,kJwrhocl, cle1· i Tjenestens
MeclfØ'r ineclcleles hain af Sfots ba1iernes ved Unifo rm, Banepol'itisk-ilt eller ctncLet Tegn k endeUg e P ersonale.

Forbrydelser mod Banernes Sikkerhed.
Statsbanelovens § 68 :
Stk. 2. Enhver, dei· overkæcler cle ·i §§ 62-67 og § 68, Stk. 1,
inde'holdte ellt'r i H enholdt-il d;is·se B este11i11wlser g'ivne Forskrifter, lcwn af det ·i S tk. 1 nævnte Statsbaneversonale itdvises,. 01n
fornøcl e.nt ined ~M agt itdsættes, fra Stat.~baneoinracLcl,et. JJv·i s Sagen ikke afgøres efter § 69, St k. 2, loan den vacLgælclende anholdes, 1neil'lninclre han stiller Sikkerhecl ,t01· Bøcleansvarnt elle,r
gocltgø1 ·, hve1n han er, og ,ctt han har fast Bopæl her i Landet.
Stk. 3. Statsb·anepers'Onale't ,ei• beføjet t·il vacL elle1 · wnidclolbart ved Statsbcmeom,rnaclet at anholcle enhver, der træffes ,i,
U cl,.førelsen af eller pcut f1·islve Svo-1· eft er en Ji'o1·bryclelso mocl
Driftens S ·ikkerhecl.
Stk. 4. P ersone1·, der anholdes i Ff.enholcl til Stk. 2 eller 3,
slcal snarest afleveres til Polit-ie-t.
Stlc. 5. Politiet or pli gtigt paa Forlangencle at iinclerstøtte
Stats·b anernes P ersonale i Haanclhævelsen af de for Bcmerne
givne O1·dens- og Silckerheclsb estem1nelser . Ligeledes er Statsbanernes P ersonale pligtigt at støtte Polit·iet i dettes Tjeneste
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paa Statsbaneomraadet, fo1· saa vidt J"ernbanetje-nesten og cla
sæ?"l-ig SUdcerhedstjenesten tilla,de1· det.
Dersom nogen gribes paa fersk Gerning i en egentlig Forbeydelse mod Driftens Sikkei-hed, skal han anholdes i Henhold
til Statsbanelovens § 68, Stk. 3, og ufortøvet afleveres til Politiet.
Indberetning skal straks ad tjenstlig Vej fremsendes til Generaldirektoratet.
N aar Sten, 'rømmer eller andre Genstande findes henlagt
paa Skinnerne, eller naar Banernes Anlæg, Materiel, Telegraf,
Telefon eller andet af deres Tilbehør findes beskadiget under
saadanne Omstændigheder, at det kan formodes, at Beskadigelsen er foretaget fo1· at udsætte Driften for Fare, eller naar del'
i øvrigt opdages Handlinger, der maa antages at være udført i
saadan Hensigt, skal Melding derom - mundtlig eller skriftlig
- uopholdelig gives til nærmeste foresatte.
Paa samme Maade skal mundtlig eller skriftlig Melding afgtves, naar der haves Mistanke eller Formodning om, at det er
begaaet Tyveri eller anden Forbrydelse med Hensyn til Jernbanens Tilbehør, Ejendele eller betroet Gods eller i dens B;ygninger eller Skibe.
Naar Indbrud, Ildspaasættelse eller andre grove Forbrydelser over for Statsbanerne opdages, skal paa Stationer Stationsforstanderen, og i øvrigt den Tjenestemand, der har den stedlige
Ledelse paa det paagældende Omraade foranledige, at der sker
lVIecldelelse om Forb1·ydelsen til det stedlige Politi samt sørge
for, at alt paa Gerningsstedet saa vidt muligt forbliver urørt,
indtil Politiet er kommet til Stede.
Enhver ved Jernbanen ansat er forpligtet til at yde Politiet
al mulig Bistand til Opdagelsen af den skyldige.
Fol' mindre Overtrædelsel' af Statsbaneloven er cler af Ministeren fastsat bestemte Bøder, om hvis Størrelse Statione1·ne er
unde1-rettet.
Det skal paases, at Overtrædelser af Forbudene ikke gaar
upaatalt hen . Naar nogen træffes i Overtrædelse af Forbudene,
skal Anmeldelse ske til en Station, der opkræver den fastsatte
Bøde.
Kan ellel' vil Overtræderen ikke straks betale den fastsatte
Bøde, skal han henvises til en Station.
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Beskadigelse af Statsbanernes Ejendele m. v.

Statsbanelovens § 70:
Stk. 1. Den, der Øclelægger øller beslcadige1· Statsbanernes
Ejendele eller det i Statsbanernes Varetægt værencle Gods og
Materiel, er pli-gtig straks at yde Erstatning herfor. Sker saadan Øclelæggelse eller Beslcacligelse forsætligt, straffes Slcaclevolderen rned BØcl,er efter foranstaaenclø § 69, Stlc. 1, for saa
vidt der i,kke i Lovgivningen e1· foreslcrevet strengere Straf for
clen pacigælclende Ji'o1·seelse.
Stk. 2. J/'01· 1nin,d,re Beslcacligelser af Statsbanernes Bygninge1·
og l)!foteriel kan der af Ministeron fastsætt-eS' Nonnalp1·iser for
hver Beskadigelse nied bindende Virkning vecl Ji'astsættelse af
Erstatningen. Ji'or saadanne Beløb lcan Uclpantning finde Sted.,
saafre·n it vedkornrnende har anerkendt sin Ji'orpligtelse ti,l at
erstatte clet paagældende Beløb .
For mindre Beskadigelser af det faste, rullende og sejlende
}Iateriel saavel som af Inventargenstande, Ruder og deslige er
der af Ministeren fastsat bestemte Erstatninger, hvorom Stationerne er underrettet.
Naar nogen Ødelægger eller be. kadiger Statsbanernes Ejendele paa en saadan Maade, at der skal betales Erstatning, skal
han henvises til Stationen.

Optagelse af Husdyr.

Enhve1· er efter Lovgivningen pligtig til paa alle Aarets 'rider
at holde sine Husdyr paa egen Grund. Husdyr, som imod denne
Fot·skrift træffes paa Statsbanernes Grund, skal straks optages.
Enhvel' ansat er saavel berettiget som forpligtet til at optage
dem. Ved Optagelsen skal det paases, at der ikke tilføjes Dyrene
Skade. N aar Dy1· er optaget og ikke straks mod Betaling af de
fastsatte Optagelsespenge, hvorom Stationerne giver Oplysning,
kan tilbageleveres Ejeren, skal den, der har foretaget Optagelsen, sørge for, at Dyret eller Dyrene efter Omstændighederne
snarest bliver fØrt til nærmeste Station eller Vogterhus eller
tøjres forsvarligt paa et nærliggende, Statsbanerne tilhørende
Grundstykke, og Dyrene skal derefter passes og fodres paa behørig l\faade, saa længe de er i Statsbanernes Værge. Om Optagelsen skal der uopholdelig gives l\lelding til nærmeste Station med Oplysning om, naar og hvor Optagelse er sket, hvor
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de optagne Dyr er bragt hen, om tle hc:n· anrettet S kade paa
Stat ·banernes Grnnd, samt saa vidt muligt Ejerens Navn og
Bopæl. Optagne Dyr maa ikke udl e,·en ' s ncl en Stat ionel'J1es
:,;kriftlige 'l'illadelse del'til.
Er det forgæves forsøgt at optage Dy1·, de1· er komm et ind
paa Statsbanernes Gruncl, kan det· aflu mves R,ieren Ufred.·bøcle1·
af samme Stønelse .·0 111 Optagelse ·penge.
Naar det forgæves er for:-:Øgt at optage 8vin, Faar, La 1u,
omstl'e,ifende Hund e og Fjerkl.'re paa Stat:-:bane1·11e,; (hund , kan
de fj ern es paa den mest hen,;igts1messige ::.\Iaa de, og Rj eren kan
i :-:aa Fald ikke fordl'e E1·stnt11 in g, seh orn Dyret kommee til
~karl e el I.er omkommer, men kan dog fordre Dyret t ilbage uden
Betaling af Optagelsei:<penge ell e1· Ufr eclsbØ<'lel'. Underret ning om
saadant 'l'ilfælcle skal straks gi ,·e.· til næ1·111este Stat ion.
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Befordring af Rejsegods
De gældende Bestemmelser og Takster for Befordring af
Rejsegods o,·er Statsbanerne med tilhørende Færge- og SkibsoYerfa.rter fo1des for den lokale Færdsels Vedkommende i Stats-1
baneloven, PersonLefortlringsreglementet og Ordreserie D. For
Forbindelsen med indenlandske Privatbaner ID. ID. findes Bestemmelserne i forskellige ForLindelsestariffer og Ordreserie D.
De Bestemmelser i ovennævnte Lov, Reglement, Tariffer og
Ordreserie D, der maa forudsættes at være af almindelig instruktorisk Betydning for Plads- og Pakhustjenesten, er samlet
paa de efterfølgende Sider paa den i\Iaade, at tle enkelte Bestemmelser i Lov og Reglement eller Tarif er sammenarbejdet mecl
de tilsluttende Bestemmelser i Ordreserie D. I Tvivlstilfælcle
maa Oplysning søges pna Stationskontoret.
Om Ekspedition af Rejsegods i Forbindelse med Udlandet
gælder særlige Bestemmelser.

Torvegods.
Paa Tonedage har Landboere, som rejser med Togene, Fl'ibefortlrlng af 20 kg To1•yegods til nærmeste Købstad og af den
tomme Emballage tilbage, men vedkommende skal selv ss,,rge
for Godsets og Emballagens l\frc1·kning, Af- og Paalæsning, og
Jernbanen er ikke ansvarlig for saadant Golls.
Ved 'forvegods forstaas kun Gods (herunder Smaagl'ise og
Fjerkræ i Emballage), som er Genstaml for Handel paa Ton·et i
den nærmeste Købstad i de forskellige Togretninger. Der gh·es
kun Frillefordring af Godset fra Land til By; i onwen<lt Retning
kan kun den tomrne Emballage befordres frit. LoYen hjemler knn
lIYer Landboer F1·ibel'ordring af ialt 20 kg Tol'\·egods; Adgang
til Frilleforelring af større l\Irongder 'fonegods kan de1•for ikke
opnaas selv om en rejsende er villig til at løse en Billet for
]1Yer paahegyndt ~O kg, han medfører. Ekspeditionsstederne skal
paase, at tlet Toryegods, hver Landboer medfører, ikke Yejer over
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20 kg. Vejer det mere, opkræves der fo ld Overvægtsfragt for den
overskydende Mængde.

Indskrevet Rejsegods.
Indskrivningsbetingel ser.
Guld- og Sølvbarrer, P latin, Penge og Mønter, Værdipapirer,
Ædelstene og ægte Perler samt Genstande af Gul d, Sølv og
Platin, ogsaa i Forbindelse med Ædelstene og ægte Perler, maa
ikke anbringes i Genstande, der sendes som Rejsegods.
De Genstande, som rejsende iØvrigt fører med sig, kan indskrives som Rejsegods paa Betingelse af,
at Genstandene ikke vejer over 100 kg pr. Stk. eller efter
vedkommende Station sbestyrers Skøn er for sto1·e til at befordres i Pakvognen,
at de ikke hører til de sæ1·lige Geustande, som er udelukket
fra Befo1·dring (Genstande, som Postvæsenet har Eneret til at
befordre, og Genstande, hvis Befordring er forbudt i de bestaaende Love og Anordninger), og
at de ikke hører til de Genstaudc, de,· kun betingelsesvis modtages til Befordring (eksplosive Genstande, selvantændelige, antændelige, giftige, æt ende, modbydelige og smittefarlige Stof.
J'er). I Tvivlstilfælde er Jernbanen berettiget til at undersøge
Godset elle1· vægre sig ved at bef01·dre det, naar den rejsende
modsætter sig en saadan Undersøgelse. Indeholder Rejsegodset
Genstande af den nævnte Art, er tlen rejsende ansvarlig for al
derved opstaaende Skade. Iøvrigt skal der, hvis saadant Gods
I medtages, opkræves en nærmere fastsat Bødestraf;
at Genstandene er forsvarligt emballeret, saa at de kan taale
Stuvning i Pakvognene (Kufferter og lign. skal være vel
aflaaset). Er dette ikke Tilfældet, sker Indskrivningen kun
paa det Vilkaar, at cle1· inteJ- Ansvar kan gøres gældende mod
Banerne for Skade, som er eller kan antages at være en Følge
af den mangelfulde Emballage eller Genstandenes Mangel paa
Evne til at taale Stuvning i Pakvognene;
at Genstandene ved Indleveringen er befriet for ældre Post-,
Damp. kibs- og Jernbanemærker; e1· dette ikke 'l'Hfældet, e1·
.J ernbanen ansvarsfri, hvis Rejsegodset fejlsendes.
Rejsegodset kan enten være egentligt Rejsegocls eller Genstcincle, cier ka,n indskrives und,e1· de for Rejsegocls gældende Former.
01,
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Til eg(!ntligt R ejsegod s henregnes følgende Genstande:

a. Rejsefon1Ødenheder, der er indpakket i Kufferter, Rejsekurve,
Rejsetasker, Hatteæsker eller anden Emballage af lignende
Art;
b. Arbejderes Værktø j, Redskaber og Rekvisitter; Spejderes,
FtiYilligt Drengeforbunds og andre lignende Organisationers
Bagage bestaaende af Telte, Stænger, Flag, Kogekar og lign. ;
Gymnastikrehisitter : Artisters Redskaber og Rekvisitter;
Lau dmaalerinstrumenter; ::\Iusikinstrumenter (undtagen Lir ekasser); Grammofoner og Fonografer samt Radioapparater
uden medfølgende Akkumul atorer; Symaskiner; Skrivemaskiner; l?iskekune, tomme eller indeholdende Vægte, Klude og
lignende; tomme KurYe t il Transpo1·t af Grøntsager'yFiskeredskaber; Horngreb, Grimer og Hestedækkener; Foreningsfaner; Aarer; Sider; Skøjteløbersejl; Kælker og Slæder af
indtil 1,5 m Længde; Legevogne ; Skærsliberyogne; Blomsterkranse og lignende; Barnestole, Knrve eller Tasker til An bringelse paa Cykler, naar de indleYeres sammen med disse;
c. Prø,·ekasser (-kune), der er kendelige som saadanne og medføres af forretningsrejsende, henm<ler ikke Cykler eller Dele
af saaclanne i Sejldugsemballage, Tremmekurve, Tremmekasser og lignende ;
d. Sengeklæder; Kommoder med Klæder; Bamesenge af indtil
1,25 m Længde;
e. Sygerngne og -stole, som syge Persone1· fører med sig, herunder trehjulede Cykler af den Art, der benyttes af Krøblinge; Barnevogne til Brug for· medrejsende Børn samt Sidevogue og Paahængsvogne ( et- eller tohjulede), hørende til
tohjulede Cykler ud en Motor.
Sengeklæder og lignende Gods, der vides at have været benyttet af Personer med smitsomme Sygdomme og ikke er
behørigt desinficeret, skal afvises fra Befordring som Rejsegods. Håves der Formodning om, at Go ds kan være inficeret af smitsomme Sygdomme, maa det ikke modtages til
Befordring som Rejsegods, medmindre Afsenderen underskriver
en Erklæring om, at Godset ikke har været benyttet af Personer
med smitsomme Sygdomme, eller at det, hvis dette er 'l'ilfældet,
er blevet behørigt desinficeret efter B enyttelsen.
Paa Barne·r ngne skal Kalechen saa vidt muligt altid være
slaaet ned. Er dette ikke Tilfældet ved Indleveringen, skal det
henstilles til den rejsende at gøre det, og han maa gøres op-
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mærksom paa Faren for Beskadigelse, da Barnevogne med opslaaet Kaleche daarligt taaler Sammenlæsnin g med andet Rejsegods.
2. Genstande, cler kan inclsMives uncler de for Rejsegods gældenlle F'ornier, særligt:
a. Handelsvarer, saasom kØbmandsmæssigt pakkede Kasser,
Tønder og Sække, Malerier, Uldvarer og deslige, samt Cykler
og Lirekasser, naar der indleveres flere end een paa en Billet;
b. Møbler (undtagen de foran under 1. d. nævnte), 2 sammenkoblede Cykler uden eller med en Kasse (til et Barn) imellem,
Pedal-Biler samt Transportcykle r, Trækvogne og deslige;
c. Cykler uden Motor (undtagen 2 sammenkobled e Cykler uden
eller med en Kasse (til et Barn) imellem, Pedal-Biler samt
Transportcykle r, jfr. Punkt b, og Motorcykler uden Sidevogn, hvis Brændstofbeho ldere er forsynet med UdlØbshaner
og tømt, og hvoraf der kun indleveres een paa en Billet;
d. Lirekasser, naar der kun indleveres een paa en Billet;
e. Hunde og smaa Dyr af anden Art, som f. Eks. Katte, Kaniner,
Smaagrise og Fjerkræ i Bure, Kasser, Kurve eller lignende
Emballage, naar de for levende Dyrs Befordring paa Statsbanerne gældende Bestemmelser er opfyldt.
De foran under 2. anførte Genstande modtages kun til Befordring, naar de ikke kan beskadige andet Gods. Opfylder Genstandene ikke de foran nævnte Bestemmelser om Emballering
m. v., beror det paa Afsendelsessta tionens Skøn, om de kan indskrives som Rejsegods.
Paa uemballerede Cykler skal - bortset fra Sadeltasker og
Tasker, der er paasat Cyklen i selve Stellet - alt Tilbehør (saasom Lygter, Luftpumper, Barnestole, Bagagebærere, Kurve, Kasser, Lad og Tasker) være aftaget, medmindre Genstandene er
fastboltet eller fastskruet eller paa anden Maade fastgjort saaledes, at de kun kan fjernes ved Anvendelse af Værktøj eller
Vold. Genstande, der er spændt eller bundet til Cyklen ved
Hjælp af Reb, Remme eller lign., eller paasat Cyklen ved Hjælp
af en Skruemekanism e eller lign., der muliggør Af- og Paasætning ved Haandkraft, skal være aftaget, inden Indskrivning
foretages. Rejsetøj eller andre Genstande, der findes i Barnestole, Kurve, Kasser eller paa Lad, der er ·fastboltet eller fastskruet paa Cyklen, skal være under holdbart Lukke eller forsvarligt fastgjort paa anden Maade. Jernbanen overtager intet-
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somhelst Au •val' f01· saadaut Rejsegods. l'aa Bagagebærete maa
del' jkke væ1·e anlJragt Rejsetøj eller a11dl'e Gen,:tande. Cykler,
ll\·i:::; H jul e1· aftaget elle1· fastbundet til Stellet, betragtes som
Cykler, medens ikke færdige Cykle1·., der f . Ek ·. mangler Luft . l'inge eller Pedaler, altid er Handelsvarer som urrvnt fol'an under 2. a.
Kufferter og deslige, der indleYe1·es t il Befonh-ing som Rej:::;egocls, maa ikke være vedbunclet Pakke1· eller antlre Genstande.
I paakommende Tilfælde i,kal den rejsende amnodes om at fra- (M.
200fig ()
tage saadaune Genstande og medtage dem i 'roget ell el' indleYere
dem til Befordring som selvstændige Kolli.
Naar Viltlt - lige meget af lwilken Art eller paa hvilken
Aarstid - indleveres til Befordring som Rejsegods, skal Stationen fotlauge Oplysning om Afsenderens ~avn og Bop.cl og
derefte1· føre en særlig Fortegnelse oYel' c1isse Forsendelsen:: A1·t,
Vægt, Afsender og Bestemmelsesstation. For Befordringen af
Vildtfor. endelser ·om Rejsegods og for eventuel Afvisning fra
Refordring grclclel' sæ rlige Be:,;temmelsel', hvol'o 1u Statio uel'ne e1·
underrettet.
Retten til Indskrivning af Rejsegocl:,; rnellen i Stati011et er
betinget af, at der meHem di sse finder Billetud steclelf:;e Sted, og
at den rejsende er i Besiddelse af saadan dir·ekte Billet (eller
lige med den gældende Rejsehj emmel) .. Ved Ekspedition til eller
fra Billetsalgssteder og t il 't'rinbrætter ska l der ogsaa forevises
direkte Billet mellem de to Ekspeditionssted er. Kan <ler ikke
faas Billet i den paagældende Forbindelse. skal der, uaat Rejsegodset ønskes ekspederet t il Bestemmelsesekspedition,:stedet,
forevises Billet til den paa Vejen længst bortliggende Station.
hvortil direkte Billet kan faas, eller efter Omstændighederne til
den fjernest fra Afgangsekspeditionsstedet ·liggende Station,
lwo1· ny Billet mere hensigtsmæssigt kan løses.
Ved Benyttelse af mere end een Billet til Kørsel i hØjere Vognklasse kan kun den ene af Billetterne benyttes til Rejsegodsind,·krivning. Ved Benyttelse af Maanedskort og Billet til Kørsel
i højere Vognklasse kan der Hzke indskrives Rejsegods paa Billetten.

Ekspeditionens Omfang.
Almindelige Bestemmelser.
Rej. egods kan i lokal Fæi·clsel indskrives mellem alle Stationel', saafremt der mellem disse finder Billetudstedelse Sted. F1:a
denne Regel gælder dog følgende Undtagelser:
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Mellem Glyngy.>re og :SykØbing Mors kan der ikke indskrives
Rejsegods. Fra og til Ekspeditionsstederne Peter Bangsvej,
Valby Langgade, Dybbølsbro, Vesterport, Nøneport, Nordhavn,
Svanemøllen, Godthaabsvej, Fuglebakken, Lyngbyvej, Bernstorffsvej, Jægersborg og Sorgenfri, som ikke e1· indrettet
til Rejsegodsekspeclition, kan der heller ikke indskrives Rejsegods, men der er dog truffet en særlig Ordning, hvorom
Stationerne er underrettet, vedrørende Befordringen af Rejsegods (herunder ikke Cykler) mellem de nævnte Ekspeditionssteder og Ekspeditionssteder paa Københavns Bybane, Nord- og
Kystbanen samt Strækningerne Herlev-Frederikssund og Hvidovre--Roskilde.
Paa Rejsehjemler gældende fra eller til København H kan
der ogsaa indskrives Rejsegods fra eller til Frederiksberg og
Nørrebro, og til og fra Tunø Kattegat kan der indskrives Rejsegods i de samme Fo1·bindelser som til og fra Kolby Kaas.
I Forbindelse med ·inclen-laru:lsk,e Pri-vatbaner ni. ni. kan der
indski-ives Rejsegods direkte i det Omfang, der er fastsat ved de
forskellige Forbindelse ·tariffer. Til Stationer paa Privatbaner
m. m., i Forbindelse rnecl hvillw der ikke f-ilndes direlcte 11a1·i,ffer,
·1naa d·irektc Ekspedi,tion cif Rejsegods i intet Tilfælde finde
Sted. Det skal af de af Stationerne udarbejdede Rejsegodstak-

.·ter bl. a . fremgaa, til hvilke Ekspeditionssteder paa Privatbaner m. m. der fra den paagældende Station kan ekspederes Rejsegods direkte.
Rejsegods kan ikke forlanges indskrevet til rene Godstog,
men Stationerne bØr dog, hvor Forholdene tillader det, efterkomme Ønsker herom.
Med Lyntog befordres af Rejsegods kun de paa Side 35
under Punkt 1. a. nævnte Genstande samt sammenklappede Barnevogne og kun i den Udstrækning, Plads haves.
Med elektriske Tog og Motortog kan af Rejsegods kun forlanges indskrevet de paa Side 35 under Punkt 1. a. nævnte Genstande samt sammenklappede Barnevogne, medens andet Rejsegods kun medtages, for saa vidt Pladsforholdene tillader det, og
derfor kan henvises til Befordring med et efterfølgende Tog.
Indskrivning af Rejsegods kan i det enkelte Tilfælde foretages enten til den paa Rejsehjemlen anførte Bestemmelsesstation eller til en foran denne liggende Station paa den samme
Strækning eller baade til Bestemmelsesstationen og til en foranliggende Station. Naar der kun indskrives Rejsegods til en Mellemstation, forsynes RejsehjemJeu foruden med Bagagestempel
25/10
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Endvidere kan reJsen e aa eJsegods indskrevet paa en Mellemstation, naar Ekspeditionen kan ske uden Forsinkelse af
Toget. Saafremt det af Rejsehjemlen fremgaar, at der ikke er
indskrevet Rejsegods for den tilbageværende Del af Rejsen, opkræves der Fragt efter de almindelige Bestemmelser, medens der
i modsat Fald uanset Sendingens Vægt skal opkræves fuld Overvægtsfragt henholdsvis Cykelfragt (eventuelt baade Overvægtsog Cykelfragt) .
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l\faanedskort for H unde kan der ikke ind-

Særlige Bestemmelser for visse Ekspeditionssteder.

Esbjerg Havn.
Ekspedit ionen i Esbjerg Havn er indrettet af Hensyn til
rejsende, der skal viderebefordres fra henholdsvis ankommer
til Havnen med Skib. Indskrivning af Rejsegods fra Esbjerg
Havn finder kun Sted til de Havnebanetog, der lØber i 'l'ilslutning til Skibsforbindelserne fra Udlandet. Rejsegods, som i
Mangel af Takster ikke kan ekspederes direkte til Udlandet
over Esbjerg, ekspederes til Esbjerg Havn.
Stationerne skal forespørge rejsende, der med Billet til
Esbjerg ønsker Rejsegods indskrevet til denne Station med Tog,
der har direkte Tilslutning til Havnebanetogene i Esb jerg, om
Godset skal viderebefordres fra Esbjerg med Skib til Udlandet.
I saa Fal d ekspeder es Godset t il Esbjerg Havn.

Frederiksluivn Havn.
Rejsende til norske og svenske Stationer pr. Skib over Frederikshavn, som er forsynet med direkte Billetter, eller som kun
har Billetter til Frederikshavn, kan paa disse Billetter faa indskrevet Rejsegods til Frederikshavn Havn.
Stationerne skal forespørge rejsende, der ønsker Rejsegods
indskrevet til Frederikshavn med Tog, som har Tilslutning til
ovennævnte Skibe, om Rejsegodset skal viderebefordres fra Frederikshavn med Skib, og i bekræftende Fald ekspedere og beklæbe Rejsegodset i Overensstemmelse med de saaledes indhentede Oplysninger. Om særlig Beklæbning, se Side 54.
For Rejsegods, der ekspederes til Frederikshavn Havn, skal
der opkræves de paa Side 49 anførte Overførselsgebyrer.

4.0 -
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Jivrtsluils Havn.

Rejsen<l.e til Ifristiansand pr. Skib over Hirt. ·hals, som er forsynet med Billetter til Hirtshals Station, kan paa disse Billetter faa indskrevet Rejsegods til Hirtshals Havn.
Stationerne skal forespørge rejsende, der ønsker Rejsegods
indskrevet til Hirt. hals med Tog, som har Til. fatning til ovennævnte Skib, om Rejsegodset skal viderebefordres fra Hirtshals
med Skib. I saa Fald ekspederes Godset - naar direkte Ekspedition til K1·istiansand ikke kan finde Sted - til Hirtshals Havn.

Befordring fra og til Billetsalgssteder.

Fra Billetsalgssteder kan der til alle Statsbanestationer,
-billetsalgssteder og -trinbrætter ekspederes egentligt Rejsegods
uden Overvægt samt Cykler undtagen i 'L'ilfælde af, at der for
Befordringen skal regnes Overvægtsfragt. Ved Ekspeditionen
anvendes de almindelige Rejsegodsformularer, jfr. Side 49, B-iWl.'
sælli:gs Fornriiffi."l'@i.'. Paa nogle Billetsalgssteder anvendes ved
Ekspedition af almindelige ensædede, tohjulede Cykler de paa
Side 55 i Afsnittet »Særlige Former« under c) nævnte Cyklebilletter. Den rejsende maa efter Rejsegodsets E kspedition selv
sørge for dets Aflevering til Pakvognen. Rejsegodsbeviset og
Talonen aflevere. af Billetsalgsstedet til Pakmesteren, der leverer Rejsegodsbeviset videre til den rej ende. Rejsegods, der ikke
kan ekspederes fra Billetsalgsstedet, kan medgives 'foget i uekspederet Stand. Pakmesteren forholder sig efter Reglerne paa
Side 56 i Afsnittet »Uekspederet Rejsegods«.
Ti 1 Billetsalgssteder kan der fra a lle Statsban·e stationer
ekspederes Rejsegods, herunder Cykler, i fuldt Omfang og fra
Billetsalgssteder egentligt Rejsegods uden Overvægt samt
Cykler, som nævnt ovenfor. Fragten regnes efter Afstanden
til Billetsalgsstedet, men Ekspeditionen paa Godset udfærdiges til den bagved Billetsalgsstedet nærmest liggende Station. Billetsalgsstedets Navn skrives i Pa1·entes efter Navnet
paa denne Station. Den rejsende faar Rejsegodsbeviset udleveret og underrettes udtrykkeligt om, at han selv skal indfinde sig ved Pakvognen for at faa de indskrevne Genstande udleveret mod Aflevering af Rejsegodsbeviset, saa snart Toget er
ankommet til Billetsalgsstedet, da Genstandene ellers vil blive
medtaget til det Ekspeditionssted, hvortil de er ekspederet. PakGyldig fra
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Beviset
mesteren afleverer Talon og Rejsegodsbevis til den
nævnte Bestemmelsesstation.
B,>Fra og til Billetsalgsstederne Haderslev -..t, Husum, Hvidog Sønderport kan der
ovre, Skovlunde, Sønderborg By~
ekspederes Rejsegods og Cykler i samme Omfang som fra og til
en Station .

Befordring fra og

til Trinbrætter.

,Fra Trinbrætter kan rejsende ikke forlange at faa Rejsegods (Cykler) befordret i Pakvogn, men saadan Befordring kan
dog tillades, saafremt Togpersonalet skønner, at Indlæsningen i
Pakvognen kan foregaa uden særlig Gene, og uden at Togets
Ekspedition sinkes. Pakmesteren forholder sig efter Reglerne
paa Side 56 i Afsnittet »Uekspederet Rejsegods«.
'ri 1 Trinbrætter kan der fra alle Statsbanestationer ekspederes Rej egods, herunder Cykler, i fuldt Omfang og fra Billetsalgssteder egentligt Rejsegods uden Overvægt samt Cykler, som
nævnt ovenfor under »Befordring fra og til Billetsalgssteder«.
For Befordringen m. m. gælder tilsvarende Regler, som fastsat
foran for Ekspedition af Rejsegods til Billetsalgssteder, dog
regnes Fragten efter Afstanden til den Station, hvortil Ekspeditionen paa Godset udfærdiges.

Rejsegodsets Indlevering.
Rejsegods, som ønskes indskrevet, kan forlanges indleveret i
Rejsegodsekspeditionerne 15 Minutter fØr Togets Afgang. Paa
større Stationer kan Cykler dog forlanges indleveret ½ Time fØr
'rogets Afgang, hvorom der i saa Fald skal findes Opslag ved
Rejsegodsekspeditionen. Ved Indleveringen skal Rejsehjemlen
f01·evises. Ekspeditionerne skal aabnes senest ½ Time fØr Togafgang. Forudindskrivning af Rejsegods kan finde Sted paa
selve Rejsedagen og Dagen forud.
Ved Indlevering af Rejsegods til Tog, der har Forbindelse
med Lyntog, skal Stationerne forespørge de rejsende, om Rejsegodset ønskes videresendt me"d Lyntog og i bekræftende Fald
opkræve den for saadan Befordring fastsatte Betaling. Om særlig Beklæbning af Rejsegods i saaclanne 'l'ilfælde, se Side 54.
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Ved Indlevering af Cykler til Tog, der har Forbindelse med
Eksprestog, skal Stationerne forespørge rejsende, der ikke foreviser Abonnementskort og dertil hørende Cyklerabatkort (se
Side 48), om Cyklen ønskes videresendt med Eksprestog, og i bekræftende Fald opkræve den for saadan Befordring fastsatte Betaling. Om særlig Beklæbning af Cykler, der i saadanne 'rilfælde
skal befordres med Eksprestog, se Side 54.
ont-S:ær·Ji 0 · Beklæbning af Cykler, der nskes b~cæ
de i Lommekørepl an-en 00' Rej_selisten under Cyklers Befordring
ærligt angivne Persontog, men mdleve-1~ aa en Station paa
den paagældende Strækning, hvor Toget ikke stam:lser, se
· e-54.

Gyldig fra
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Beregning af Indskrivningsg ebyr og Fragt m. m.
Egentligt Rejsegods.

Paa en til fuld Pris lØst Enkelt- (herunder Kupon-), Dobbelteller Billigbillet samt paa en Militærbillet kan der i lokal Færdsel indskrives indtil 25 kg egentligt Rejsegods mod Betaling af
et Indskr-iv1iingsgebyr af 75 Øre ved Befordring over Tarifaf.
stande af indtil 50 km inkl. og 1,50 Kr. for større Afstande. Paa
en Enkelt-, Dobbelt- eller Billigbillet samt Kuponbillet til halv
Pris for et Barn kan der indskrives indtil 12 kg mod Betaling
af halvt Indskrivningsgebyr , henholdsvis 40 Øre og 75 Øre. Indskrivningsgebyret regnes efter Kilometertavlens Afstand uden
Hensyn til den Vej, over hvilken Godset befordres. Ved Indskrivning i Forbindelse med indenlandske Privatbaner m. m.
anvendes de for større Tarifafstande end 50 km fastsatte Indskrivningsgebyrer.
En Sygevogn, Rullestol eller en saadan trehjulet Cykel, som
benyttes af Krøblinge, kan dog uanset dens Vægt saavel lokalt
som i Forbindelse med indenlandske Privatbaner m. m. indskrives imod Betaling af de foran nævnte Indskrivningsgebyr er
for en rejsende med Billet eller Abonnementskort til fuld Pris,
henholdsvis med Billet eller Kort til halv Pris.
Indskrivningsgebyr et for 25 kg Rejsegods, der befordres med
Lyntog, udgør i lokal Færdsel 1,25 Kr. for Tarifafstande indtil
50 km og 2 Kr. for større Afstande; ved Indskrivning af 12 kg
paa en Barnebillet udgør Indskrivningsgebyr et henholdsvis 65
Øre og 1 Kr. Ved Indskrivning i Forbindelse med indenlandske
Privatbaner m. m. anvendes de for større Tarifafstande end
50 km fastsatte Indskrivningsgebyr er.
For den Vægt, der ikke dækkes ved Indskrivningsgebyr et,
erlægges der Overvægtsfragt (se nedenfor), der beregnes pr. 5 kg.
Saafremt den Vægt, for hvilken Overvægtsfragt skal regnes, ikke
udgør et med 5 kg deleligt Antal kg, forhøjes den ved Fragtberegningen til nærmeste Mangefold af 5 kg. Overvægtsfragten regnes altid efter Kilometertavlens Afstand uden Hensyn til den
Yej, ove1· hvilken Godset befordres. Den mindste Overvægtsfragt,
der regnes, naar Indskrivningsgebyr er erlagt, er 50 Øre.
I lokal Færdsel udgØr Overvægtsfragten :

L

44 For en Afstand
al km
1- 25
26- 5·0
51-100
101- 150

l

pr. 5 kg
Øre
30
50
75
100

I

II.

For en Afstand
af km
151-225
226- 324
325-441
over 441

I pr. 5

kg

Øre
125
150
175
200

I Forbindelse med indenlandske Privatbanel' m. m. udg!i)r
Statsbanernes Overvægtsfragt de ovennævnte Beløb pr. 5 kg, medens Privatbanernes Delingstakster er anført i de paagældende
Tariffer. Udregnede Takster kan være inc1ført i Formular Nr. A
692 c.
Hver Deltager i en Gruppe- eller Selskabsrejse kan faa indskrevet egentligt Rejsegods efter de ovenfor nævnte Bestemmelser, do'g maa Indskrivning til Lyntog ikke finde Sted.
Ved Skoleudflugter og Ungdomsorganisationers Udflugter
kan hver Deltager i Udflugten faa indskrevet 12 kg egentligt
Rejsegods mod Betaling af halvt Indskrivningsgebyr. Indskrivning til Lyntog maa ikke finde Sted.
Rejsende med Frirejsehjemler kan ligeledes faa indskrevet
Rejsegods efter de i dette Afsnit anførte almindelige Bestemmelser.
Indehavere af Maanedskort til Rejser mellem samtlige Statsbanestationer samt 15 Dages- og 8 Dages Kort kan faa indskrevet et eller flere Stykker egentligt Rejsegods, der i alt ikke vejer
mere end 25 kg henholdsvis 12 kg, mod Betaling af de ovennævnte Indskrivningsgebyrer, naar Godset, eller - naar der er
flere Stykker -·et af Stykkerne, er forsynet med et af Jernbanen
udstedt Rejsegodskontrolmærke. T. gennemgaaende Forbindelser
opkræves de for større Tarifafstande end 50 km fastsatte Indskrivningsgebyrer. Vejer Rejsegodset over 25 kg henholdsvis 12
kg, maa der desuden betales halv Overvægtsfragt, eventuelt afrundet opad til nærmeste Mangefold af 5 Øre, mindst 50 Øre, af
Sendingens Vægt udover 25 kg henholdsvis 12 kg.
Indehavere af Maanedskort til Rejser mellem to eller flel'e
angivne Ekspeditionssteder og Ugekort kan i lokal Færdsel faa
indskrevet Rejsegods efter de for almindelige Billetter gældende
Bestemmelser, men der skal - undtagen for Barnevogne erlægges fuld Ove,rvægtsfragt for Rejsegodsets hele Vægt, mind. t
11,50 Kr.
Gyl dig fra
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Paa en Billet til halv Pris, som lØses i Forbindelse med et
Aarsrabatkort, kan der indskrives 25 kg egentligt Rejsegods
mod Betaling af helt Indskrivningsgebyr ligesom ved Rejser
paa almindelige Billetter til fuld Pris. For eventuel overskydende Vægt skal der betales halv Overvægtsfragt, eventuelt afrundet opad til nærmeste Mangefold af 5 Øre, mindst 50 Øre.
Ved Befordring i Salonvogne og Vognafdelinger af syge og
af Personer, der rejser under offentligt Tilsyn eller i Særtog,
gælder særlige Regler, hvorom Oplysning maa søges paa Stationskontoret.
Forevises der ved samme Indlevering flere Abonnementskort
til Rejser mellem samtlige Stationer eller baade Kort og Billetter, kan der under eet indskrives Rejsegods efter de for h.-er
enkelt Rejsehjemmel, fastsatte Bestemmelser (jfr. Side 37 om
TilkØbsbilletter til højere Vognklasse) f. Eks.:
Der forevises 2 Kort, der er udstedt til fuld Pris, eller et
saadant Kort og en Billet. Godsets Vægt er 60 kg. Befordringsafstand i lokal Færdsel indtil 50 km. _Der betales da In·dskrivningsgebyret )tføre (ved B-e fordring med Lyntog ~.:) X 2 for
' J.
de 50 kg og halv Overvægtsfragt for 10 kg.
Naar~der. ved Rejsegodsindskrirningen forevises flere Abonnementskort, skal samtlige her-til hørende Rejsegodskontrolmærker fastbindes til Godset.
Forevises der ved Indskrivningen af egentligt Rejsegods et
Maanedskort gældende til en Del af Strækningen og en Billet
gældende til den øvrige Del af Strækningen, kan Rejsegodset
indskrives over hele Strækningen efter de for Indskrivning af
Rejsegods paa almindelige Billetter gældende Bestemmelser,
saafremt den Strækning, hvortil Billetten gælder, er længere end
den Strækning, ·hvortil Kortet gælder.
Naar en Indehaver af et Maanedskort til Rejser mellem samtlige Stationer eller et 15 Dages- eller 8 Dages' Kort, hvortil der
er udleveret Rejsegodskontrolmærke, eller et Aarsrabatkort i
Forbindelse m'ed Billet til halv Pris foruden et eller flere Stykker egentligt Rejsegods ønsker indskrevet andet Rejsegods eller
en Cykle, skal der herfor, foruden Indskrivningsgebyret og eventuelt halv Overvægtsfragt for den Vægt, hvormed Sendingen af
det egentlige Rejsegods overstiger 25 kg henholdsvis 12 kg, betales fuld O;'ervægtsfragt for det øvrige Gods, henholdsvis Cyklefragt.
I øvrigt henvises til Formular Nr. A 692 b, der i udfyldt
Stand skal være ophængt i Rejsegodsekspeditionerne.
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Har det ikke væ1·et Afsendelsesstationen muligt at faa Rejsegodsets Vægt fastslaaet inden Ekspeditionen, skal den sør ge
for, at Godset blh-er Yej et paa :M:odtagelsesstationen inden UdleYeringen , for at eventuel for lidt beregnet Fragt kan blive
efteropkrævet. Ved HenYenclelse herom skal den alt id til Modtagelsesstationen opgfre Antallet af de til Indshirningen a[
det paagældencle Rej segod. benyttede Rejsehjemler.
Genstande, der kan indskrives under de for Rejsegods
gældende Former.

For cle paa Side 36 under 2. a. , b" og e. næn1te (i-e11stande ~kal
der - uanset Rejsehj emlens Art - betales fuld 0,ernegt. fragt
fo r Rejsegodsets hele Vægt, mindst 1 Kr.
Naar der indleveres flere end een Cykle paa en Hejseh~emlllel,
anvendes følgende :Xomiahægte Yed Fragtheregningen:
For Cykler uden 1Iotor:
en tolrjulet Cykle med 1 Sæde ·································
»
»
»
» 2 Sæder ······························
»
»
»
» Siderngn eller Paahængsrngn
(et- eller tohjulet ) ... .. . .. .. ....... ... ..... .. .. ...... .... .. ... .
» trehjulet Cykle med 1 Sæde .. .. .................. .. ... .. ... .
» Cykle med flere end Sæder .. .. ....... ......... .. .. ....... . .
For en Motorcykle ud en Sidevogn ........ ..... ........... .... ..
» » tohjulet Cykle med 1 Sæde og Påahængsmotoi- .. .

20

]·<r

'<>

30 kg

J&-kg
JO kg
50 kg
'O·kg

30 kg

Forlanges Vejning imidlertid udtrykkelig, og kan en saadan
finde Sted paa SfationsYægten, lægges den herved udfundne
Vægt til Grund ved Fragtberegningen. Yed Befordring med
Eksprestog ~ 1!*J..an.en og- Rejselisteu- mrdm..-eytr1e r s - B e ~ ~ ~ e i . : s o , i ~ fo 1·h Øj es cl en efter
foranstaaende udfundne OverYægtsfragt med 200 pCt . Ved Befordring med Ekspi-estog over Strækni nge1· (undtagen Strækningen Roskilde-Københan1 ), hvor det paagældende Ek. ·prestog
kan ·benyttes af rej sende uden Erlæggelse af Hurt igtogstillæg,
opkræves dog kun almindeli O' 0Yern-cgtsfragt. ~Befordri..ug
m tL.g_~ovenfo1• nævnte Persontog skal det anf rte Tillæg paa
200 pCt. kun opkræYes, naar Cyklerne indskriyes til de nævnte
Tog fra Ekspeditionssteder paa de i de
aagælde de Afsnit i
Køreplanen og Rejseli sten anfør
trækninger. ~m, Jte Tillæg
opkræYes ogsaa, naar C;yklerne afsende.
paa eI! saaaan Stræknin g, Yed bYilke det paa"'
tog ikke standser, hrnrfor Cyklen paa den første

----
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For de paa Side 36 under 2 c. nævnte Cykler og Motorcykler

(M.

.

20Bfim)

r egnes, uanset Rejsehjemlens Art, følgende Styktakst (uden Tillæg af Indskrivningsgebyr)*) :

For en Afstand a f
km

25
26- 50
51 - 100
101- 150
151- 225
226- 324
325-441
over 441
1-

. ..... . ...... .. ..... . .... . .
.. . ............. . . . . . . .... .
. .... . ... ... . ... .. . . ...... .
... . .... . ........ . . ....... .
.......... . ...... . . . ...... .
.......................... .

For en ensædet,
tohjulet Cykel
uden Motor

For en
Motorcykel

Kr.
0.75
1.10
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

Kr.
2.50
3.80
5.60
7.50
9.40
11.30
13.20
15.00

For Cykler af anden Art uden Motor, herunder tohjulede
Cykler med paasat Sidevogn eller Paahængsvogn (et- eller tohjulet) samt tohjulede Cykler med Paahængsmotor, er Styktaksten det do b b e 1 te af Styktaksten for en ensædet, tohjulet
Cykel uden Motor.
For almindelige, tohjulede Cykler uden Motor, hvorpaa der
paa den paa Side 36 omtalte Maade er fastgjort Bagagebærere,
som er over 20 cm brede eller 40 cm lange, eller Barnestole
(bortset fra Barnesadler og -sæder, anbragt paa Stellet mellem
Styr og Sæde) eller Kurve, Kasser, Lad og lignende, er Styktaksten ligeledes det d o b b e 1 t. e af den anførte Styktakst for
eu ensædet, tohjulet Cykel uden Motor. Findes der Rejsetøj eller
andre Genstande i Barnestole, Kurve, Kasser eller paa Lad, og
overstiger den samlede Vægt af Cyklen med denne Last 40 kg,
regnes der foruden den dobbelte Styktakst almindelig Overvægtsfragt af den overskydende Vægt. Ved Befordring af Cykler
med Eksprestog gælder alle de foran paa Side 46 herom anførte
Bestemmelser· med den Ændring, at det er Styktaksten, der (M.
298
forhøjes med 100 pCt.
/m;;)
Indehavere af Maanedskort (herunder 14 Dages Tillægskort),
*) Ved Indskrivning af· Cykler lokalt paa K'-Orsør-Nyborg og Faaborg 1•
-Mommark F ærge Overfarterne gælder særlige T ak ster , hvorom de paagælclencle Stationer e1, underrettet.
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15 Dages- og 8 Dages Kott samt Aarsrabatkort i Forbindelse
med almindelig Billet til halv Pris kan ved Forevisning af et af
Statsuanerne 11ch,tedt Cykl:'lra ba tko1·t raa sin egen Cykel befor(M. dret med de foran nævnte Eksprestog uden Opkrævning af det
208/1945) ligeledes foran nævnte 100 pCt.s 'fillæg. For Indehavere af Maaned skort til Rejser mellem to eller flere angivne Ekspeditionssteder elle1: Aarsrabatkort i Forbindelse med Billet til halv Pris
gælder denne Bestemmelse dog kun for Indskrivning inden for
Kortets henholdsvis den løste Billets Gyldigheclsomraade.
For Lirekasser, naar der kun indleveres een paa en Billet
eller et Abonnementskort ( se Side 36 under 2 cl. ), regnes samme
(M. Sty ktakst . (uden Fo1·hØjelse ved Befo1•(lriug rn ed Ekspi-estog)
208
/ 1045) ::;om fora n anført for ensmdet , tohjnlet Cykel uden Motor,
for saa vidt det ikke bliver billigere at regne Betalingen som
for egentlig Rejsegods (Indskrivningsgebyr event. plus Overvægtsfragt), i hvilket Tilfælde denne Beregningsmaade anvendes.
F1·ikort for ~Iinistereu for offentl ige Arbejder og fo1· Medlem mer af Rigsdagen samt nogle Frikort lydende paa »En Officer under Krigsministeriet« giver - forud en Ret til almindelig
Indskrivning af Rejsegods mod Betaling af Indskrivningsgebyr
og eventu el Ovetvægtsfragt - R et til at faa indskrevet en Cykel
grntis. D ette sidste fremgaar af Kortene. Cyklen indskrives og29a1i~:) saa gratis med Eksprestog. I Rejsegodtstamme og -bevis anføres
, ed Indskrivning af Cykler henholdsvis i'li[inisteren for offentlige Arbejder, Rigsdag ·mandens Navn eller Krigsministeriet.
I visse Tilfælde er Kort til Rejser mellem samtlige Stationer
eller til bestemte Strækninger udstedt paa lignende Formular,

I

I

I

Gyldig fra

1/8
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"Som bruges til Frikort for Statsbaneperso nalet, men mod Betaling. Indskrivning af Rejsegods paa disse Kort sker efter samme
Regler som ved Indskrivning paa Frikort.
Nogle af de Kort, der er udstedt for Politiet, giver desuden
Ret til gratis Befordring af en Cykle, eventuelt baade af en
Cykle og en Hund. Dette fremgaar af Kortene. Cyklen skal indskrives som Rejsegods. Hvis Cyklen indskrives til Befordring
med de Eksprestog ~
., hvormed Cykler kun befordres til fornøjet Takst, skal der dog betales det halve af den med ,oo %
forhøjede Cyklefragt. I Rejsegodsstam me og -bevis anføres Or-det »Politikort«.
I Forbindelse med indenlandske Privatbaner m. m. udgør
Statsbanernes Overvægtsfrag t henholdsvis Styktakst ·de i "dette
Afsnit anførte Beløb, medens Privatbanerne s Delingstakster er
anført i de paagældende Tariffer. Udregnede Takster kan være
indført i Formular Nr. A 692 c.
Om eventuel Vejning paa Modtagelsessta tionen se Side 46.
Interessedeklaration og Overførselsgebyrer.

Præmien for en Deklaration om Interesse i Godset s Aflevering er 5 pro mille af den forsikrede Værdi for hver paabegyn dte
200 km af den i Kilometertavle n mellem de paa gældende Stationer angivne Afstand. Bliver Præmien ikke et med 5 deleligt Bel øb, afrundes den opad til nærmest e Mangefold af 5 Øre; Mindstepræmien er 1 Kr.
F or Rejsegods, der ekspederes til F rederikshavn Havn paa
Billet ter til Frederikshavn Station, skal der opkræves følgende
særlige Gebyrer:
For almindeligt Rejsegods (uanset Vægten)3• Øre pr. Stk.
F or en Cykle eller Motorcykle ..... ..... ... ..... So » » »
Endvidere opkræves der Overfør selsgebyr i Forbindelse med
Fanø Vesterhavsbad, Nordby Fanø, D.F.D.S.'s Skibe mellem
København og Aalborg, Rømø, Rørvig over Hundested, E kspeditionssteder paa Aarhus-Hamm el-Thorsø Jernbane over Aarhus,
Randers-Hads und Jernbane og Aalborg-Hadsu nd Jernbane over
Randers samt ved Ekspedition over Strækningen Sundsøre-Ros lev pa a Aalborg Privatbaner og ved Ekspedition over Hundested-Grenaa Overfarten (i sidstnævnte Forbindelse baade for
Overførsel i Hundested og Grenaa) . Overførselsgeb yrernes Størrelse Iremgaar af Tarifferne.
1712 194 4.
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Ekspeditionen ai Rejsegods.
Den almindelige Form.

Indskrivningen.
De Formularer, der benyttes ved den almindelige Form for
Ekspedition af Rejsego(\s, bestaar af en Stamme, en Talon, et
Rejsegodsbevis og Nummersedler og er indrettet til Gennemskrivning saaledes, at Rejsegodsbeviset udfyldes samtidig med
Stammen, en Nummerseddel samtidig med 'l'alonen og andet
og tredie Nummer samtidig. Straks efter Modtagelsen skal Sta- ·
tionerne stemple deres Navn*) paa samtlige fortløbende Numre i Hæfterne (i alle dertil bestemte Rubriker).
'fil Fastholdelse af Rejsegodsstammer og -beviser anvendes
særlige Klemmer, der kan rekvireres i Billet- og Blanketforvaltningen (Form. Nr. A 856).
Ved Indskrivningen indføres fØlgende med Blækstift i Formularerne:

I Stammen og i Rejsegodsbeviset:
Bestemmelsesstationens Navn (for saa vidt det 1kke e1· paatrykt) og eventuelt Ruten (i Forbindelse med indenlandske Privatbaner ro. m. Overgangsstationens Navn), Dato, Antal RejsehjemlerV'Antal Stykker, Vægten (hvis den overstiger den Vægt,
der dækkes ved Indskrivningsgebyret)**), Indslu'ivningsgebyret,
Overvægtsfragten henholdsvis Cyklefragten, Overførselsgebyr (i
visse Forbindelser se Side 48 b), den tegnede Interesse i Aflevering ( : s h ; ~ a t '.BM~ og Præmien for Interessedeklaration. Stationsforkortelser maa ikke anvendes.

I Talonen og i Nummersecllerne :
Bestemmelsesstationens Navn (for saa vidt det ikke er paatrykt) og eventuelt Ruten (i Forbindelse med indenlandske Pri-

11

*) Hæfterne leveres Københavns Hovedbanegaard med paatrykt
Navn, en Del af Hæfterne tillige med Bestemmelsesstationens Navn paatrykt. Nørrebro og Østerport Stationer har til Brug ved Rejsegodsindskrivningen i enkelte For bindelser H æfter med paatrykt Afgangs- og Bestemmelsesstation. Til Brug ved Indskrivning af Rejsegods til Københavns
Hovedbanegaard (for enkelte Stationers Vedkommende ogsaa til Nørrebro og Østerport) leveres der særlige Hæfter med Bestemmelsesstationens
Navn paatrykt.
**) Ved Ekspedition af Rejsegods til Gedser skal Vægten altid indføres,
naar Afsendelsesstationen er viclende om, at Godset skal ·videreekspederes til Udlan~et.
c
·
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vatbaner m.m. Overgangsstationens Navn) samt Stykkernes Antal. Stationsforkortelser maa ikke anvendes.
Naar der er tegnet Interesse i Rejsegodsets Aflevering, skal
Ordene »Interesse i Aflevering« skrives med Blæk øverst paa
Talonen.
Ved Indskrivning af uindpakket, mangelfuldt indpakket eller beskadiget Rejsegods skal Stamme, Bevis og Talon paaføres
Bemærkningen »Uindpakket«, »Mangelfuld Indpakning« eller
»Beskadiget«. Bemærkningen »Uindpakket« kan dog udelades
ved Indskrivning af Rejsegods (Barnevogne, Cykler m. m.), der
normalt ikke er indpakket.
N aar Rejsegods indleveres til Befordring med et Tog efter
de paa Side 41 anførte Frister (15 :Minutter henholdsvis ½ Time
for Cykler paa _visse større Stationer) og saa sent, at Rejsegodset ikke kan naa at blive ekspederet og komme med det paagældende Tog sammen med den rejsende, skal denne underrettes
herom. Ønsker han derefter ikke at tage Rejsegodset med i Toget
som Haandrejsegods (for saa vidt der kunde være Tale herom),
maa det aft;iles med uen rejsende, om Rejsegodset skal medgives
Toget uekspederet efter Reglerne paa Side 56, eller om det ,s kal
ekspederes til Afsendelse med et efterfølgende Tog. I sidstnævnte
Tilfælde skal Stamme, Bevis og Talon paaføres Bemærkningen
»For sent indleveret« (ved Stempel eller Paaskrift), og desuden
skal der efter denne Bemærkning i Stamme og Bevis tilføjes
Nummeret paa det '.i.'og, hvortil Rejsegodset er indleveret for
sent saaledes: til Tog ......

1112

1944.
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:Xaar G-ods, som ifølge sin Beskaffe nhed ikke kan henføres
t il egentlig t Rejsegods, ekspeder es under de for Rejsegod s foreskrevne Former, forsynes Stamme og Bevis med Paategn ing
lterorn (J'. Eks. »Cykle«, »Fuld Overvægt<<).
Naar Rejsegod s skal befordre s med Lyntog henholdsYis, naar
C_ykler skal befordre s med Eksprest og eUe:r de i Lommek øreuJaueu smrl igt angivne J?ei'S6ttteg jn, Ekgpecli tionssted er paa
lte i Kør@plaueu under Cyklers BGfo11 <lring anførte $"1:1,ekni-frg~
paa:kri, es eller stemples Stamme, Bevis, Talon og Nummer :-;edler Ordet »Lyntog« henholds vis »Ekspres tog«.
I Stamme n og Rejsegod,:beviset tilføjes ved Indskriv ning paa
Abonnem entskort til Rejse mellem samtlige Statione r »Abk«.
Yed Indskriv ning paa Billet til 'hah Pris i Forbinde lse med
Aarsrab atkort skrives »R« . Forevise s der ved Indlever ingen
Billetter og Abonnem entskol't til Rejser mellem samtlige Stationer, skal Rubrike n for Antal Rejsehje mler udfyldes f . Eks. saaledes: »1½ Bill 1 Abk«, »1 Bill l _R« o. s. v.
Ved Indskriv ning af en O:ykle til Ekspi:estog ~
mod Foredsning af Abonnem entskort og dertil hørende Cyklerab atkort
anføres i Rubrike n for Cyklefra gt »CR«.
Ekspedit ionerne skal uclfæi;diges nøjagtig t og tydeligt, særlig skal Bestemm elsesstat ionens ~:wn skri,es med let læselig
Skrift.
.
Der maa ikke foretage s Rettelse r i Stamme n eller Beviset,
men en fejlskrev en Ekspedi tion skal annuller es, og en ny Ekspedition udfærdig es. Opdages en Fejl for sent til, at dette kan
lade sig gøre, skal der gh·es Bestemm elsesstationen og Revif:iions- og Personaf regningR kontoret særskilt Underre tning om
Fejlen.
Det skal iagttages , at Benyttel sen af Rejsegod sformula rerne
foregaar i rigtig :XummerfØlge baade indenfor den almindel ige
:Xummerrrokke og indenfor Rækken af Oplags-N umre, saafrem t
saaclanne er paatrykt *).
Stamme rne forbliver paa Afgangs stationen , indtil de indsendes med Rejsegod srapport erne. Beviset overgives til den rejsende.
Talonen aflernl'es sammen med Rej.-egoclset til vedkommende
Pakmest er. Bestemm else.'stat ionen sammenh older det udlæ.-sede
Rejsegod s med de af Pakmest eren afleyered e Taloner.
'~) Oplag.-nn mret fincle.- trykt til højre for Rejsegocls unruret.
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Nummersedlerne klæbes paa Rejsegodset, et Nummer paa
hvert Stykke Gods.
Paa en Stamme og et Rejsegodsbevis kan der indskrives saa
mange Stykker Rejsegods, som der findes vedhængende ligelydende Nummersedler. Indleveres flere Stykker til Eks,pedition,
anvendes to eller flere Stammer og Beviser, der i saa Fald paategnes: a, b, c, o. s. v. for at antyde, at de hører til een Ekspedition.
Cykler, der indleveres til Befordring til Københavns Hovedbanegaard eller over Strækninger, hvor Cykler kun befordres
med Eksprestog e½½er visse PersO:tl:1:Qg til forhøjet Fragt, skal
indskrives paa særskilte Rejsegodsbeviser, saaledes at der til
rejsende, der indleverer en Cykle og andet Rejsegods, udlevere.
to Beviser, et paa Cyklen og et paa det øvrige Gods. Det samme
gælder ved Indskrivning paa Strækninger, hvor Cykler efter
særlig Bekendtgørelse bliver befordret med andre Tog eucl dem,
hvortil de er indleveret.
Rejsegodshæfterne trykkes i følgende Farver:
Fra Københavns Hovedbanegaard:
Til Sjælland og Falster, lokalt ............ ............... hvid.
Til Jylland og Fyn, lokalt over Korsør ......... mørkerød.
Ved Ekspedition over Kalundborg-Aarh us ...... .. . grøn.
Til Stationer paa Hillerød-Frederik sværk- Hundested
Jernbane og ved Ekspedition over Hundested-Grena a
.......................... ............. grøn med 2 røde Streger.
Til Stationer paa Gribskovbanen grøn med 2 blaa Streger.
Til øvrige indenlandske Privatbanestatione r m. m. grøn.
Fra øvrige Statsbanestationer paa Sjælland og Falster:
Lokalt (undtagen til Københavns Hovedbanegaard) . hYid.
Til Københavns Hovedbanegaard . . . . . . . . . . . . . . . hvid med to
brune Streger.
m ....... grønt).
m.
r
Privatbanestatione
Til indenlandske
Fra Statsbanestationer paa Fyn og i Jylland:
Lokalt (undtagen til KøbenhavnsrHoved banegaard) . h"cid.
Lokalt til Københavns Hovedbanegaard ...... hvid med to
grønne Streger.
Til indenlandske Privatbanestatione r m. m.... .... .. grøn.
t) Ekspeditionsstederne paa Københavns Bybane anvender i Forbindelse med Stationerne paa Hillerød-Frederiksvær k-Hundested Jernbane
(herunder ogsaa ved Ekspedition over Hundested-Grenaa) og Gribskovbanen tilsvarende Formularer som Københavns Hoveclbanegaard.
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Bek,læbningen.
Foruden med Rejsegodsformularens Beklæbningsnmmner
skal Rejsegods beklæbes med Stationsmærke, medmindre Bestemmelsesstationens Navn er paatrykt Beklæbningsnumret*).
Stationsmærkerne er trykt i fØlgencle Farver:
Alle Statsbanestationer paa Sjælland og Falster ............ grøn,
alle Statsbanestationer paa Fyn ........................ tR.itP.T. ~ , x
alle Statsbanestationer i Jylland ........... ..... ...... .. ........ . blaa,
Privatbanestationer paa Sjælland, Falster o 0 • Lolland
og Ekspeditionssteder paa de Stdbsruter, del' udgaar
fra disse Landsdele (jfr. dog nedenfor) ............... lyserød,
Privatbanestationer paa Fyn og Langeland og Ekspeditionssteder paa de Skibsruter, der udgaar fra Fyn ... gnJ,
Privatbanestationer i J'ylland og Ek. peditionsstecler paa
de Skibsruter, der udgaar fra Jylland (jfr. dog nedenfor) .. ............ ....... .. .................. .... ... chamois (gulligi-Ød),
København pr. direkte Dampskib fra Aarhus ... ..... ...... .
hvid med lodrette røde Striber,
København pr. direkte Dampskib fr~ Aalborg ... ........ _
hvid med lodrette blaa Stribe1·.

.

./

'
Benyttelsen

Stationsmærkerne skal inden
paatrykkes Afsendelsesstationens Stempel over det itrykte Station. navn.
Ved Beklæbning af Rejsegods til Billetsalgssteder (undtagen
til de i 2. Stk. paa Side 41-II anførte) og Trinbrætter anvendes Stationsmærker til den bagved Billetsalgsstedet eller Trinbrættet nærmes't liggende Station, men Billet algsstedets eller
Trinbrættets Nlvn skal skrives i Parentes under det itrykte
Stationsnavn**)!.
Til Beklæbning af Rejsegods til indenlandske Privatbaneekspeditionssteder, hvortil Indskrivning af Rejsegods sjældnere
forekommer, anvendes Stations1hæ1·ker, hvorpaa der ikke er
''') Rejsegods, der ekspe(i/er es af Københavns HoveclbMegaarcl paa
Blankobeviser, beklæbes ikke med Stationsmærke, men kun mecl Nnmmerseclclel. Bestemmelsesstationens, eventuelt Overgangsstationens Kavn kal
derfor være skrevet særligt tydeligt, for at Fejlsendinger af Rejsegoclset
kan undgaas.
'''*) Ved Nytrykning af Stationsmærkerne vil det itrykte Stationsnavn
blive flyttet højere op paa Mærkerne. Ind til clette sker, mau, hvis der ikke
er P lacls uncler Stationsnavnet, Billetsalgsstedets eller Trinbrættets Navn
anføres i Parentes i Mellemrummet mellem Stationsnavnet og Afsentlelsesstationens Stempelpaatryk.
,X /IVDJ,J. v,v eRe. v, 4Pfl{()gJf1fl
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trykt Afsendelses- og Bestemmels esstationens Navne men Bestemmelsesb anens og Overgangss tationens Navne. Inden Brugen
skal Afsendelses stationen stemple sit Navn paa Stationsmæ rkerne, og ved Rejsegodsin dskrivninge n skal Bestemmel esstationens Navn skrives . tydeligt paa Mærket med Blaakridt eller
Blækstift. De nævnte Stationsmæ rker er større end, men har
samme Farve som de faste Stationsmæ rker.
I de Tilfælde, hvor Stationsmæ rket ikke har Rutepaatryk ,
skal Rejsegodset desuden beklæbes med Ruteseddel, der angiver
Overgangss tationen fra Statspanern e og har samme Farve om
Stationsmæ rket til denne Station.
Rejsegods, der indskrives over Ruten Kalundbol' g-Aarhus,
skal desuden forsynes med en særlig Ruteseddel.
Cykler, der undervejs skal omlæsses til Viderebefor dring med
Eksprestog, paaklæbes under Rejsegodsn umret en lyserød Seddel med sort Paatryk »Eksprestog « (Form. Nr. A 349).
-Cykte , d ' ·nskes befor re't7Iædcle 1 omme -ørepl~o g
Rejselisten under Cy e1·
ldring særl'gt angi~ Pers ,ntog,
. og som indleveres paa en St, ·on paa
paagæl'6.ende - trækning, hvor Toget ikke standser, skal under ReJ, e-go-t\l'S'Q.Ull)J'et
pa -lrobes den ovennævnte Form. Nr. A 34.""'-- Rejsegods, der undervejs skal omlm ·ses til Viderebefor dring
med Lyntog, paaklæbes under Rejsegodsn umret en :ml Sell.
del med sort Paatryk »Lyntog« (Form. Nr. A 350). x eRA-t,1{)6U 1J
Ved Indskrivnin g af københavns ke Feriebørns Rejsegods til
Københavns Hovedbaneg aard paa Tilbagerejse n paa de særlige
Frirejsehjemle1· til Befordring af Skoleelever, skal Godset, herunder Cykler, paaklæbes en hvid Seddel med rødt Paatryk »Feriebørns-Re jsegods til Københavns Hbgd« (Form. Nr. A 347),
og i Rejsegodsbe viset tilføjes i Rubriken »Interesse i Afleveringen« Bogstavet »B« .
Naar der tegnes Interesse i Rej egodsets AfleYel'ing, skal
Godset beklæbes med et særligt Mærke, forestillend e et rødt
Vingehjul (Form. Nr. A 540 a).
Det til Frederiksha vn Havn ekspederede Rejsegods skal foruden med de sædvanlige Ekspedition smærker forsynes med særlige Mærker med Paatryk »Via Frederiksha vn med Goteborgskibet«, »Via Frederiksha vn med Larvikfrorgen« eller »Via Frederik. havn med Osloskibet« i Overensstem melse med det Sted,
den rejsende har opgivet som lVIaalet for sin Rejse.
Ved Beklæbning af Rej. egods skal anvendes Klæbestof af en
saadan Beskaffenhe d, at de paa Godset anbragte Beklæbning s-
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sedler ikke falder af undervejs. Hertil kan anbefales Klæbestoffet »Alcasit-Klisterpulver«.
Beklæbningen af Rejsegods skal saa vidt muligt anbringes
direkte paa Godset, se dog nedenfor, og paa Kufferter og deslige
skal den anbringes paa et af Endestykkerne ogsaa i de Tilfælde,
hvor der til Kuffertens Hank er fastgjort en Mærkeseddel med
den rejsendes Navn, Adresse og eventuelt Bestemmelsesstationens Navn (sædvanlig et Visitkort i et Læderhylster), idet det
er upraktisk at anbringe Beklæbningen paa en saadan Mærkeseddel i Tilfælde af, at Mærkesedlen falder af under Befordringen. Kan Beklæbningen ikke anbringes umiddelbart paa Godset
paa Grund af dettes Natur, eller skønnes en saadan Beklæbning
uhensigtsmæssig f. Eks. paa Sækkegods, Kurve, Cykler og Barnevogne, skal Beklæbningen foretages paa et fast vedbundet Lærreds- eller Papmærke eller paa en anden holdbar Mærkeplade,
der, hvis den rejsende ikke selv har forsynet Godset med et saadant Mærke, leveres vederlagsfrit af Jernbanen.
Det skal paases, at Godset ikke bærer tidligere Beklæbninger.
Er dette Tilfældet, skal Indleveringsstationen fjerne dem eller,
hvis dette ikke lader sig gøre, makulere dem ved tydelig Overstregning, helst med kulørt Blyant, hvorefter den nye Nummerseddel og det nye Stationsmærke klæbes over de tidligere tilsvarende Beklæbninger, saaledes at der altid kun findes Beklæbninger eet Sted paa Godset, og at det, saafremt den nye Beklæbning falder af under Befordringen, af Makuleringen frem gaar, at den derefter synlige Beklæbning er ugyldig.
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Særlige Former.

Foruden de almindelige Formularer haves der fØlgende særlige Formularer til Brug ved Ekspedition af Rejsegods og Cykler i visse Forbindelser eller i særlige Tilfælde:
a) Paa Københavns Hovedbanegaard anvendes der saavel
lokalt som i Forbindelse med indenlandske Befordringsstyrelser
ved Ekspedition af eet Stykke Rejsegods, der ekspederes mod
almindeligt In~skrivningsgebyr, men uden Overvægtsfragt, OverfØrselsgebyr eller Interessedeklar3:tion, særlige Formularer med
fortløbende Numre, bestaaende af Stamme, Bevis, Talon og Nummer til Brug paa samme Maade som de almindelige Rejsegodsformularer, men saaledes, at der intet skrives ved Ekspeditionen.
Paa Østerport Station anvendes samme Ekspeditionsform
ved Indskrivning til Stationerne paa Nord- og Kystbanen og (M.
enkelte andre Statsbanestatione1· samt til Helsingø1·-Hornbæk 8'.ll/4J.
-Gilleleje Jernbane, Gribskovbanen og Hillerød-Frederiksværk
-Hundested Jernbane. D e/f' /j/Y'.ve/rOe .J 11P1-rø'/I. /-lo ve8f
De særlige Formularer har samme Farver som de almindelige Rejsegodshæfter.
b) Paa Østerport Station anvendes der ved Ekspedition af en
ensædet Cykle, som indskrives paa een Billet til Stationeme paa
Nord- og Kystbanen og enkelte andre Statsbanestationer, særlige
J.
3
Formularer med fortløbende Numre. Formularerne er indrettet
som de ovenfor omtalte Formularer (kun paatrykt »Cykle«) og
bruges paa samme 1\faade. Farven er:
Til Hellerup-Rungsted Kyst og Gentofte-Birkerød .. . gul,
» Kokkedal- Helsingør og Lillerød- Kvistgaard ... brun,
» øvrige Stationer ..... ........ ............. .... ............ ...... hvid.
).
3
Skal Befordringen foregaa med Eksprestog ~
til forhøjet
Fragt, anvendes Billetterne ikke, men Cyklerne ekspederes paa
almindeligt Rejsegodsbevis.
c) Til Ekspedition af_en almindelig ensædet, tohjulet Cykle
uden Motor bruges i nogle Forbindelser særlige Karton-Cyklebilletter med. fortløbende Numre. Billetterne er ved Gennemprikning delt i 3 Dele, nemlig en større Del til at binde ved Cyklen,
eu Talon og et Bevis.*)

I

I!~:

I!~:

*) Indtil videre vil der ogsaa forekomme Cyklebilletter, som kun bestaar af 2 Dele, idet 'l'alonen mangler.
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Ekspedition.en. foregaar paa den Maade, at den rejsende ved
Cyklens Indlevering og Fragtens Betaling faar udleveret Beviset,
medens den større Del bindes fast til Cyklens Styr, og Talonen
fØlger Cyklen. Paa Bestemmelsesstation.en. udleveres Cyklen til
den rejsende mod Aflevering af Beviset. Ved Anvendelse af
Billetter med baade Afsendelses- og Bestemmelsesstatio nens
Navne paatrykt, skal Cyklerne ikke beklæbes med Stationsmærke, derimod skal Cyklerne beklæbes med nævnte Mærke,
n.aar der til Ekspeditionen. an.vendes Billetter, hvori kun Afsendelsesstationens Navn er paatrykt, medens Bestemmelsesstation.ens Navn skal paaskrives.
Skal Befordringen. foregaa med Eksprestog J/JiiiiiJIJA. anvendes
Billetterne ikke, men Cyklerne ekspederes paa almindeligt Rejsegodsbevis.
Det til Fastbinding paa Cyklen fornødne Sejlgarn leveres
af Distriktet i afpassede Længder og anbringes paa Billetterne, in.den Ekspeditionen foretages.
cl) I nogle Forbindelser anvendes særlige Barnevognsbillette r
efter tilsvarende Be temmelser, som gælder for Cyklebilletterne.*)
Uekspederet Rejsegods.

Indleveringen af Rejsegods til et Tog maa, uanset Bestemmelsen paa Side 41 først sluttes paa saa sent et Tidspunkt in.den 'l'ogets Afgang, som det efter Forholdene paa den paagældende Station er muligt. Rejsegods, som indleveres saa sent, at
det ikke kan blive ekspederet uden Forsinkelse af Toget, kan
undtage 1 ses vis medgives Toget uden at være ekspederet.
Den rejsende skal i saa Tilfælde være Stationspersonalet
behjælpelig med at faa Godset bragt til Pakvogn.en. Det er Togpersonalet forbudt at modtage uekspederet Rejsegods fra betjente Stationer uden Station.spersonalets l\Iellemkomst.
Togpersonalet kan iøvrigt modtage uekspederet Rejsegods
herunder Cykler i følgende Tilfælde:
1) Rejsegods fra Stationer og Billetsalgssteder, fordi den
rejsende er kommet for sent til at faa det indskrevet som Rejsegods,
2) Rejsegods fra Billetsalgssteder uden Rejsegodsekspedition i fuldt Omfang fØlgende:
·*) Indtil videre vil der ogsaa forekomme Barnevognsbilletter, som kun
bestaar af 2 Dele, idet Talonen mangler.
20fi
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Rejsegods ved Indlevering paa Billet, Abonnementskort til
Rejse mellem samtlige Stationer med Rejsegodskontrolmærke
eller halv Billet i Forbindelse med Aarsrabatkort, naar Godset
vejer mere end 25 kg,
Rejsegods uanset Vægten, naar det indleveres paa Abonnementskort mellem samtlige Stationer uden Rejsegodskontrolmærke eller paa Kort til Rejse mellem to Stationer,
Genstande, der uden at være egentligt Rejsegods dog kan indskrives eftee de for Ekspedition af Rejsegods gældende Former,
samt
Cykler, for hvilke der skal regnes Overvægtsfragt,
3) Rejsegods fra Stationer og Billetsalgssteder, der er ubetjente ved bestemte Tog,
4) Rejsegods, der undtagelsesvis medtages fra 'J'rinbrætter, og
5) Rejsegods, der af Togpersonalet fjernes fra Personvogn
og bringes til Pakvogn.
Ved Modtagelsen af saadant Gods forholder 'J'ogpersonalet
sig saaledes :
Alle Tjenestemænd, der kan komme til at gøre 'l'jeneste som
Pakmester, er forsynet med en Formular Nr. A 351, bestaaende
a:f 3 Dele, nemlig en Talon, en Genpart af Talon og en Nummerkarton, samt det til Fastbindingen af Nummerkartonen paa Rejsegodset nødvendige Sejlgarn. Formularen er fremstillet i Blokke af 25 Sæt og nummererede. Formularen udfyldes ved Gennemskrivning efter dens Udvisende. Nummerkartonen bindes til
Rejsegodset. Talonen f9Hger med Godset til Bestemmelsesstationen og afleveres til denne sammen med Godset. Genpa1ten af
Talonen sendes til den Station, hvorfra Rejsegodset er medtaget
uekspederet eller, saafremt det er medtaget fra et Trinbræt,
til den bagved dette liggenc~e Station (Billetsalgssted), hvis
Navn er angivet som Afsendelsesstation, medens selve Trinbrættets Navn er anført i Parentes efter dette Navn. Er der mere
end eet Stykke Rejsegods, er der anvendt to eller flere Nummerkartoner, saaledes at hvert Stykke Rejsegods har faaet sit
Nummer.
Bestemmelsesstationen udleverer mod takstmæssig Betaling
for Befordringen og mod Kvittering paa l!.,ormular Nr. A 937
Rejsegodset til den rejsende. Udleveringen af uekspederet Rejsegods maa ikke ske ved Pakmesteren eller Portørpersonalet ved
Pakvognen, men den rejsende skal henvises til Stationen for at
faa Rejsegodset udleveret.
Stationen udfærdiger paa de almindelige Rejsegodsformula-
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rer en Ekspedition, kaldet »'l'ilbageekspedition«, p aa Rejsegodset
til Afsendelsesstationen (Billetsalgsstedet) eller, hvis denne er
et 'frinbræt, til den bagved dette liggende Station (Billetsalgssted). Stamme, Talon og Rejsegodsbevis paaskrives foroven Or<.let »Tilbageekspedition«. Den rejsendes Kvittering for Modtagelsen af Rejsegodset og den af Pakmesteren udfærdigede Talon
hæftes ved Rejsegodsbevi.-et, der sammen med den til dette hørende Talon sendes til Afsendelsesstationen (B illetsalgsstedet)
eller saafremt denne er et Trinbræt, til den bagved denne liggende Station (Billetsalgssted) . Paa enkelte Stationer er der
oplagt særlige Billetter til Brug ved Opkl-ævning af Fragt for
en uekspederet Cykle og af Indskrivningsgebyret for uekspederet
Rejsegods uden Overvægt saaledes :
Til en uekspederet Cykle befordret indenfor en Afstand af 25 km .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . gul Billet
Til en do. befordret over en Afstand af 26-50 km . . . brun »
'l'il uekspederet Rejsegods befordret inden for en Afstand af 50 km .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. blaa »
Billetterne er indsatte i Hæfter a 50 N umre fortløbende til
10000 og eventuelt forsynet med Litra. De bestaar af 3 Dele,
nemlig en Stamme, et Kontrolmærke og den egentlige Billet.
Bill etten udleveres til den rejsende som Kvittering. Kontrolmærket behandles som det ovenfor omtalte TilbageekspeditionsRejsegodsbevis. Stammen forbliver paa Stationen. Billetterne
skal benyttes i Nummerorden, og de opkrævede Beløb føres til
Indtægt i den lokale Rej segodsrapport undel' Anførelse af Billetternes Begyndelse.:- og Slutningsnumre.
'rilbageekspeditionen (Kontrolmærket) med Bilag indsendes
af den Station (Billetsalgssted), til hvilken 'l'ilbageekspeditionen
er udfærdiget, i Regnskabsmappen sammen med de indsamlede
lokale Rejsegodsbeviser i de dertil bestemte Omslag. .
Den Station (Billetsalgssted), der modtager Genparten af
Talonen, skal føre Kontrol med, at der modtages Tilbageekspedition henholdsvis Kontrolmærke paa det omhandlede Rejsegods,
og gøre Indberetning til Distriktet, saafremt Tilbageekspedition
(Kontrolmærke) udebliver. Naar det fornødne i Anledning af
Indberetningen er foretaget af Distriktet, oversender dette Sagen til Revisions- og Personafregningskontoret.

Gy ldig fra
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Rejsehjemlernes Forsyning med Bagagestempel.
For at forhindre, at de Rejsehjemler, paa hvilke der kan
ekspederes Rejsegods, uberettiget bruges til ny Rejsegodsindskrivning, skal der paatrykkes dem et Bagagestempel, naar Ekspeditionen af Rejsegods har fundet Sted. Abonnementskort
forsynes dog ikke med Bagagestempel.
Bagagestemplet anbringes paa Bagsiden af Billetterne (Billetkuponerne). Paa Billetter til Hen- og Tilbagerejse anbringes
Stemplet paa Henrejsen i øverste Halvdel og paa Tilbagerejsen
i nederste Halvdel. Det skal paases, at Billetterne ikke stemples
saa haardt, at de beskadiges. Ved Selskabsrejser forsynes den
særlige Rejsehjemmel - derimod ikke Kontrolbilletterne - med
Bagagestempel. Ved Befordring i Salonvogn forsynes den udfærdigede Beregning over Betalingen med Bagagestempel. Stemplet
paatrykkes ikke alene, naar det indskrevne Rejsegods henhører
under egentligt Rejsegods, men ogsaa naar Rejsegodset falder
ind under de Genstande, der kan indskrives under de for Rejsegods gældende Former.

Befordringsvejen.
Rejsegods skal altid befordres til Bestemmelsesstationen ad
den Rute, ad hvilken den hurtigste Befordring efter Køreplanen opnaas.
Befordring over Kalundborg-Aarhus maa dog kun finde
Sted, naar Godset er ekspederet over denne Rute, og til og fra
Stationer uden for Statsbanerne samt mellem Statsbanestationer indbyrdes med Transit over andre Styrelsers Strækninger
gælder Reglen kun for Befordring til og fra den Overgangsstation, som den rejsende efter sin Billet skal passere .

______

.....__
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Rejsegodsets Udlevering.
Paa Endestationer udleveres Rejsegodset straks efte1· 'l'ogets
AnkolDst og paa ~lelJ e111statione1· ·traks efte1· 'l'ogets 1Vgu11g til
Indebave1·eu af Beviset imod dettes Tilbagelerering. Inclski:evet
Rejsegods fra Udlandet, del' ikke er fortoldet og bekhcbet med
et :iviærke om det stedfundne Efter.··yn, skal dog udlevere,; til
Toldkontrollen paa Bestemmel. ·esstedet elle1· , til clet foi-an Bestemmelsesstedet nærmest liggende To ldsted, inden det ko1111ner
den rejsende i Hænde.
Ekspederet Rejsegods maa kun udleveres mod 'rilbagelevei-iu a af clet den rejsende paa Afgangsstationen overl everede
Bevi:s eller saafremt dette mangle1·, men vedkommende
har godtgjort ·sin Berettigelse til at modtage Rej:segodset og
etter . Omstændighederne stillet fornøden Sikkerhed - imod
K vitterili.g. Hertil an vender B:y,:ta t.ionerue Journalen ove1: Rejsegods udleveret uden Aflevering af Rejsegodsbevis (Form. Nr.
A 346 a), medens andre Stationer anvender den særlige Kvittehngsblanket (Fonn . Nr. il" 346) . Ved Udleveringen skal der foi:uden til det al min lel.ige Numme1· paa Rejsegodset og Deri. et
tages Hensyn til det eventu elt. paatrJkte Oplags-Nummer. Fo1·
Udleveringen af uekspederet Rejsegods gælder Reglerne foran
Si.de 57.
De afleverede Rejsegodsbeviser , hvori der ikke af M:odtagelser;stationen maa ·foret.ages Rettelser eller 'rilfØjelser, indsendes
i Regnskabsmappen, medens de afgivne Kvitte1·inger ·skal opbevares af Stationerne i et Aar.
aar Rejsegods, enten paa Gnmd af T0g-standsni.ng eller
fordi den rejsende friYilligt opgiver in Rejse, Øn ke.s udleYeret.
paa Afrejsestationen, henholdsvis en Mellemstation, maa dette
k;un ske ved Stationens Mellemkomst og mod AU.evering af Rejsegodsbeviset. Er Rejsegodset. tolclpligt.igt, maa Uclleveringen kun
finde Sted t il Toldvæsenet, lwis Anerekendelse af 0-ødsets :Modtagelse skal erhverves.
Rejsegods kan henstaa vedei'lagsfrit indtil 24 Timer paa Ankomststationen; henstaar det i længere 'l'id, regnes Oplagspenge,
om hvfa Størrelse Stationerne er underrettet..
Al' Hensyn ti l Kontrol med og Rapportering af uafhentet.
Rejsegods, Beregning af Oplagspenge m. m. indføres ·alt Rejsegods, som ikke afhentes samme Dag, det ankommer, i en Jourual (Foi-m. Nr. A J6), og paa Rejsegodsets paaklæbede Nummerseddel sternples -Ankomst.dagen. Til denne Stempling kan anven•
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des Annulleringsstemplet til Statsbanefrimæ~·ker eller et almindeligt Datostempel (Gummi).

Jernbanens Ansvar.
J ernbanen har i Almindelighed samme Ansvar for Rej segods
som for andet Gods. N aar uindpakket, mangelfuldt indpakket
eller beskadiget Rejsegods modtages til Befordring, skal der ikke
affordres Afsenderen nogen særlig Erklæring.
Rejsegods - herunder ogsaa Barnevogne, Legevogne og Cykler - skal behandles saa omhyggeligt, som Forholdene tillader.
Kufferter maa ikke uden Nødvendighed, hverken i Ekspedition. lokalerne eller i Vognene, stilles paa Enden, og Rejsegods maa
ikke anbringes oven paa, under eller i umiddelbar Nærhed af
Kasser med Fisk, levende eller slagtede Dyr.
De almindelige Regler vedrørende Fremga'.ngsmaaden overfor manglende, overtalligt, beskadiget eller forsinket Rej segods
er de samme som for Gods, se Side 108.

Særlig Cykelbefordring.
Distrikterne kan i visse 'l'ilfælde, hvor Toget paa Grund af
'l'oggangen kun kan benyttes i den ene Retning, give Kortabonnenter, navnlig Skoleelever, Tilladelse til at faa deres Cykel
befordret gratis over den samme Strækning, hvorover de selv
befordres med Jernbanen. De i Betragtning kommende Stationer vil i hvert enkelt Tilfælde blive underrettet af Distriktet.
Kortabonnenten faar udleveret en »Særlig Cykelbillet«, af hvilken fremgaar, for hvem den er udstedt, Nummeret paa Vedkommendes Abonnementkort, og for hvilken Strækning Cykel•
billetten gælder. Denne skal ved Befordringen være bundet fast
til Cyklens Styr. Der skal ikke udfærdiges Ekspedition paa Cyklen. Kortabonnenten skal selv aflevere C;rklen ved Togets Rejsegodsvogn og mod Forevisning af sit Abonnementskort som Legitimation afhente den dersteds paa Bestemmelsesstationen.
Saafremt det af Driftshensyn ikke er muligt at faa Cyklen befordret med det samme Tog som Kortabonnenten, skal den Stat ion, hvorfra Cyklen skal afsendes, sørge for, at Cyklen under
Ledsagelse af Følgeseddel straks sendes med et senere Tog til
Bestemmelsesstationen, som da sørger for Cyklens Opbevaring
og Udlevering.

l2/ 8
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Befordring af Gods m.
levende Dyr.
De gældende Bestemme lser og 'l'akster for Befordrin g af
Gods m. m. samt levende Dyr over Statsbane rne med tilhørende
Færge- og Skibsover farter findes for den lokale Færdsels Vedkommend e i Takstlove n, Godsbefo rdringsreg lementet, Kreaturbefordring sreglemen tet og Ordreserie E. For Forbindel sen med
indenland ske Privatban er m. m. samt Udlandet findes Bestemmelserne i forskellig e Forbindel sestariffe r og Ordreseri e E.
De Bestemme lser i ovennævn te Lov, Reglemen ter, Tariffer og
Ordreserie E, der maa forudsætt es at være af almindelig instruktoris k Betydning for Plads- og Pakhustje nesten, er samlet
paa de efterfØlgende Sider paa den l\faade, at de enkelte Bestemmelser i Lov og Reglemen t eller Tarif er sammenar bejdet med
de tilsluttend e Bestemme lser i Ordreseri e E.
I Tvivlstilfæ lde maa Oplysning søges paa Stationsk ontoret
henholdsv is Godseksp editionen.
Ifølge Takstlove n er Statsbane rne i Almindeli ghed forpligtet til for takstmæss ig Betaling at befordre Gods m. m. samt
levende Dyr mellem de under den hørende Bane- og Skibsstationer, alt paa de nærmere Vilkaar og med de Begrænsn inger,
som Takstlove n fastsætter . Dens Forpligtel se strækker sig dog
ikke videre, end Banens Anlæg og Befordrin gsmidler til enhver Tid tilsteder, ligesom den bortfalder , naar og saalænge Naturbegiven heder eller anden tvingende Magt gør Befordrin gen
umulig.
Om Indskræn kninger i Befordrin gen af Forsendel see til og
fra forskellig e Ekspediti onssteder m. v. henvises til »Liste over
Ekspeditio nssteder«, der er leveret Stationern e (Godseksp editionerne).
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Befordring af Gods m. m.

Gensta nde. der er udeluk ket ira eller kun
beting elsesvi s modta ges til Beford ring.

Genstande, der er udelukket fra Befordring.
Udelukk et fra Beford1·ing er:
Alt God:,;, som paa Grund af dets Yregt eller Omfang, dets
Form eller øvrige Beskaffe nhed efter Banerne s hele Indretning og Ben:yttelsesmaaclt> ikke egnet sig til Befordri ng ined
disse;
Genstand e, som Po:tvæse net har Eneret til at be.forch·e;
Ifølge Meddelel e fra Postvæs enet er det ikke tilladt i
Pakker og deslige, der sendes som Jembane gods ud over et
Poststed s Grænser , at indlægge skriftlige Jleclclelelse1· i
Bi·evfon n (cl. Y. s. komolut erede og for::;,rnede med Adresse )
fra Godsets Afsende r til dets ~Iodtage r. ~aar saadaun e i\leddelelser forefinde s, skal de um1et OpgiYelse af Forsende lsens
Afsende r afleveres til nærmest e Posthus, og Indberet ning
om Sagen skal ad tjenstlig Vej indsende s til Genernld irektoratet. Endvide re skal Afseude ren underret tes om, at Statsbanernes og Postvæse nets Ret til Opkrævn ing af Bøde i Henhold til de gældend e Lo,·e forbehol des;
Genstand e, hvis Befordi-ing er forbudt i de bestaaen de LoYe
og Anordni nger;
Vilclt, der vides eller formode s at Yære erhvene t , ed uloYlig Jagt (Krybsk ytteri), skal afvises fra Befordri ng saavel
i som uden for Jagttide n og Statione n skal saa vidt muligt
sikre sig Afsende rens Navn og Bopæl. Statione rne _skal iØvrigt føre en vis Kontrol med Forsende lser af Vildt, dee indleveres uden for de ifØlge .Jagtlo,e n tilladte Tider.
Sengeklæcler og lignencle Gods, der vides at haYe n-cret
benyttet af Personer med smitsom me Sygdomm e og ikke er
behørigt desinfice ret, maa kun modtage s til Befordri ng som
vognlaclningsvis Forsende lse (til Paa- og Aflæsnin g Yed Forsencleren. egen Foransta ltning), og kun naar Gebyr for den
fornødne Desinfek tion af Yognen erlægges. Hayes der Formodning om, at Gods kan Yære inficeret af smitsom me Sygdomme, maa det 1kke modtage s til Befordri ng som Stykgods ,
medmind re Afsende ren underskr iver en Erklærin g om, at
Godset ikke har nc1·et benyttet af Persone r med smitsom me
Sygdomme, en er at det saafrem t dette er Tilfæl11et, er bJevet
behørigt desiilfice ret efter Benyttel sen;
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Eksplosive Genstande,
Stoffer, der er udsat for Selvantændelse , samt
modbydelige eller smittefarlige Stoffer, medmindre de betingelsesvis modtages til Befordring, hvorom Stationerne er
underrettet;
5. Toldgods, hvis Lukke er beskadiget eller mangelfuldt.

-!.

Genstande, der kun betingelsesvis modtages til Befordring.

For Befordring af:
eksplosive Genstande,
selvantændelig e Stoffer,
antændelige Stoffer (brændbare Vædsker og antrcndelige faste
Stoffer),
giftige Stoffer,
ætsende Stoffer,
modbydelige eller smittefarlige Stoffer og
Kostbarlieder, Penge og Værdigenstand e af forskellig Art
er fastsat særlige Bestemmelser vedrørende Indpakning, Indle,ering, Beklæbning, Angivelser og Erklæringer i Fragtbrevet,
Befordringsmi dler ·(Læsning, Paaskrift, Beklæbning), forskellige Fo1•sigtighedsregler under Befordringen og vedrørende Udlevering, hrn1·om Stationerne er underrettet.

Forsendels esmaader.
Forsendere har i Almindelighed Valget mellem følgende Forsendelsesmaad er:
Ved Sendinger af Stykgocls som
1) Ekspresgods*) (i Forbindelse med Udlandet Ekspresgods og
fremskyndet Ilgods),
2) Ilstykgods eller
3) Fragtstykgods .
Enkelte Stykker Hods af indtil 25 kg s Yægt kan endvidere
i indenlandsk Færdsel befordres som
4) Banepakker (Betalingen for Befordringen erlægges ved paaklæbede Statsbanefrim ærker); dog kan Cykler, lange Genstande ( over 6,4 m) og Kolli, der indeholder levende Dyr,
samt Genstande, der kun betingelsesvis modtages til Befordring (med ganske enkelte Undtagelser), ikke sendes som
Banepakker.
''') Sendinger af Ekspresgods i Partier af ikke over 100 kg pr. Fragtbrev - dog ikke Cyklet· - benæynes Eksprespa kker.
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Befordrin g af Banepakk er med samme Hurtighed som
Ekspresgo ds kan opnaas ved Forsendel se som Ekspresba nepakke.
Ved Sendinger af Vognladningsgocls som
1) Ekspresgo ds (kun ferskt Kød m. v. i de særlige Kødvogne ),
2) Fremskyn det Ilgods (kun i Forbindel se med Udlandet) ,
3) Ilgods eller
4) Fragtgods .
De i Godsbefo rdringsreg lementet særlig nævnte letfordærvelige Varer (f. Eks. friskt Brød, fersk Fisk, ferskt eller letsaltet
Flæsk og Kød, friske Frugter, friske Grøntsage r, Gær, Margarine, Mælk og Fløde, Smør, Æg og Øl) befordres i indenlandsk Færdsel, naar de indleveres med særskilt Fragtgods Fragtbrev med samme Hurtighed som Ilgods. I indenland sk
Færdsel paastempl es Fragtbrev ene »Letfordæ rvelige Varer« under Indholdsa ngivelsen.
Genstande , hvis Dimensio ner overstiger 2X1Xl m, modtages
uanset Vægten hverken til Befordrin g som Ilstykgod s (herunder
letfordærv elige Varer med Fragtgods -Fragtbre v) eller som Ekspresti8j . .S -;;ylc'? d Il S
..sQQ;enstande, der vejer mere end 150 kg, er udelukket fra Ekspre1{odsbeford1'ing og, saafremt Vægten overstiger 250 kg, tillige fra Ilstykgod sbefordrin g (herunder letfordærv elige Varer
med Fragtgods -Fragtbre v).
Det er dog tilladt Stationern e at gøre Undtagels er fra disse
Regler for saa vidt angaar let haandterl igt Gods af større Omfang og Vægt, særlig naar Afsendere n paatager sig at hjælpe ved
Indlæsnin gen, og det skønnes, at denne og mulig Udlæsning paa
Mellemsta tioner kan ske uden Togforsin kelse.
Videresen delse af ankomne Vogne med Brændsel, saasom
Tørv, Brunkul, Stenkul, Koks; Briketter, Brænde, samt%e til
'1.'akstklasserne 9 og 10 hørende Sten (ogsaa Teglværks produkter), Skærver, Jord, Grus, Sand og lignende, kan - saafremt
Vognene ankomme r fra indenland ske Stationer - indtil videre
ikke finde Sted, selv om der indleveres nyt Fragtbrev paa Forsendelsen, og selv om en Del af denne aflæsses, eller den oprindelige Sending forøges ved Tillæsning af mere Gods af samme
Art eller af andet Gods.
Ferske Kroppe af Heste, Hornkvæg og Svin, der er indsyet
i Lærred, maa ikke afvises fra Befordrin g som Ekspresgo ds
eller Ilstykgod s i Henhold til ovennævn te Bestemme lser. Genstande af usædvanli g Form og Beskaffen hed, f. Eks. Trælister,
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Jernstænger, Aksler, Rør o.l., Teaterrekvisiter, Cykler, levende
Planter, Landbrugsmaskiner, Motorer, Dynamoer o. L, skal ogsaa saa vidt muligt modtages til Befordring som Ekspres- eller
Ilstykgods. I det hele taget skal Ekspeditionsstederne være varsomme med Afvisning, særlig naar det ikke drejer sig om Befordring med hurtigkørende Tog eller vigtige Forbindelsestog.
Derimod bØr Ekspeditionsstederne gøre Forsendere, der jævnlig
indleverer Sendinger af almindelig Form og Beskaffenhed, hvis
Vægt eller Omfang overskrider de fastsatte Grænser, opmærksom paa de ovennævnte Begrænsninger og den mulige Afvisning fra Befordring; dette gælder navnlig med Hensyn til Forsendere af Fisk og Kød i Kasser. Eventuelt bør Forsenderne opfordres til at foranledige saadanne Genstandes Vægt og Omfang nedsat ved at omdanne Emballagen og ved at dele Indholdet noget mere.
Motorvogne og Motorcykler med Brændstof i Beholderne maa
kun modtages til Forsendelse, naar visse Forskrifter, hvorom
Stationerne er underrettet, er opfyldt.

Fragtbreve.

'X

Afsenderen skal med de nedennævnte Undtagelser medgive
Fragtbreve efter fØlgende Regler:
I indenlandsk Færdsel:
Ekspresgods: Ekspresgods-Fragtbreve (hvide med brun Stribe
foroven), A /
Ilgods: Ilgods-Fi,~gtbreve (hvide med rød Stribe foroven), PJ hlf,., eve,v
Fragtgods: Fragtgods-Fragtbreve (hvide).
I udenlandsk Forbindelse:
Ekspresgods: Ekspresgodssedler,
Fremskyndet Ilgods: Ilgods-Fragtbreve med Paategning »Fremskyndet Ilgods«,
Ilgods: Ilgods-Fragtbreve,
Fragtgods : Fragtgods-Fragtbreve.
Følgende Forsendelser skal ikke være ledsaget af Fragtbreve:
1. Banepakker,
2. Forsendelser i bestilte Særtog,
3. Visse Forsendelser af Materialer m.m. til Statsbanernes eget
Brug samt Forsendelser til og fra Statsbanepersonalets Sygekasse og Bibliotekerne.
Køretøjer, der skal læsses paa Jernbanevogne,~
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"ndJmfor den for Ilgods gældende LeHringsfrist_ ·kal
eres me
:go€1s.::Fr gtbreve, a e andre _K · etøj~ (herungsaa M skiner og R dsk-a , ø •
1 befor res paa' egne
'--"'
Hjul) skal in leveres med'Fi•agtgods-Fragtbreve.
~ r 7 ' l e r afsendes Beboelsesvogne, skal Afsendelsesstationen
undersøge, om d~r i disse opholder sig Personer, og i bekræftende Fald sørge for, at de nØdYendige Billetter løses, samt at
Fragtbrevet og Godsvognen - til Underretning for Stations- og
Togpersonalet undervejs - forsynes med Paaskrift om, at der er
Personer i Beboelsesvognene.
Lig skal i indenlandsk Færdsel incllevei-es med Ilgods-Fragtbreve, naar Befordring ønskes med Iltog, Ilgodstog eller visse
i 'l.'ogplanerne nævnte Persontog, ellers med Fragtgods-Fragtbreve~ Forbindelse med Udlandet skal Lig inclleveres med Ilgods-Fragtbreve.
I udenlandsk Forbindelse bestaar Fragtbrevene af det egentlige Fragtorev og Fragtbrevsduplikat. I indenlandsk Færdsel benyttes som Fragtbrevsduplikater almindelige Fragtbreve med
fornøden Paategning. Om Udstedelse og Behandling af Fragtbrevsduplikater se i øvrigt Side 102.
Særskilt Fragtbrev, som ikke omfatter andet, skal anvendes :
1) ved Stykgoclsforsendelse:
a) for Genstande, der kun betingelsesvis modtage til Befordring, saafremt det drejer sig om Genstande, der efter de
gældende Bestemmelser ikke maa læsses sammen indbyrdes eller sammen med andet Gods;
b ) For Gods, som skal underkastes Toldbehandling, (i Fragtbrevets Rubrik for Afsenderens Erklæringer m. v. skal
Godset udtrykkeligt betegnes som Toldgods) ;
c) for de paa Side 64 omhandlede letfordænelige Yarer, saafremt de for disse givne særlige Regler ønskes anvendt;
d) for brugt Emballage, saafremt den ønskes sendt efter
den særlige Emballagetakst;
e) for hver anvendt Vogn, naar en Stykgodsforsendelse ikke
kan rummes i en almindelig toakslet Vogn (medmindre
Godsets Længde gør Brugen af flere, aabne Vogne nødvendig).
2) yed vognlaclningsvis Forsendelse:
for hver bestilt Vogn, medmindre Godsets Natur gør Brugen
af flere, aabne Vogne nødvendig.
Der kræves kun eet Fragtbrev, naar Jernbanen leverer 2
>'. 1 ,
Vogne i Stedet for een bes~iH yogp.. _
•
ce, R li • -;V 417
, dt-t. Fg,(,,5elv'oe.s I PCIIJ Af <I "} 6ctoti,t>Rf1Y1 .5
1
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Der maa kun bruges og sælges de med Statsbanernes Stempel
foroven tilvenstre forsynede Fragtbreve, som udelukkende fremstilles af Statsbanerne.
Paa Afsenderens Forlangede udfylder Jernbanens Personale
Fragtbrevene mod den herfor fastsatte Betaling, men saadanne
Fragtbreve skal dog underskrives af Afsenderen selv eller hans
Bud.
U clfylder Afsenderen selv Fragtbrevet, skal han ogsaa udfylde Kvitterings-Kuponen, eventuelt tillige Efterkravs-Kuponen.

X{

Følgende Angivelser skal altid findes i Fragtbrevet:
1) 111ocltagerens Ncivn og Bovæl. Modtageren skal være en bestemt na,ngiven Person. Som saadan betragtes ogsaa Firmaer, Aktieselskaber, offentlige Myndigheder, Stiftelser og
Forenjnger. Der er intet til Hinder for at modtage Fragt-}
breve, adresseret til en bestemt Modtager med 'rilfØjelse: X
»Banegaard restante«.
2) Den Station, hvori-il Goclset ønskes sendt. I den dertil paa
Fragtbrevet bestemte Rubrik er det kun tilladt at nævne eet
Stationsnavn. Landsdelens Kavn eller a ndet Kendetegn bør
være fØjet til Navnet paa Modtagelsesstationen, naar dette er
ens- eller nærlydende med andre Stationsnavne, f. Eks. Nykøbing Fl - Nykøbing Mors - Nyk9Jbi~g Sj, Viby Sjælland - Viby Jylland (Hads-Ning Herreders Jernbane) Viby Nord (Aarhus-Hammel-Thorsø J ernbane), Svenstrup
Sjælland - S,endstrup Jylland.
For at undgaa, at Gods til Frederiksberg, NØl'l'ebro eller
Østerport Stationer fejlsendes til Københavns Godsbanegaard
som Følge af, at Bestemmelsesstationens Navn paa Godset er anført som København F, N eller 0, skal Ekspeditionsstederne
paase, at Bestemmelsesstationens Navn er rigtigt angivet i
Fragtbrevet og paa Godset som Frederiksberg, Nørrebro eller
Østerport, og, hvis dette ikke er Tilfældet, vejlede Forsenderen
og sørge for, at Fejlen rettes, inden Godset modtages til Befordring.
Paa Varehusene skal være anbragt et Eksemplar (eventuelt
flere efter Behov) af Opslaget »Almindelige Regler for Modtagelse af Stykgods«.
Naar Ekspeditionsstederne modtager Stykgods til København, skal de i videst muligt Omfang ved Hjælp af den leverede
»Fortegnelse over Gader og Veje, ......... o. s. v.« undersøge, om
W,flfllf Setr/lllri ~ /V s1:.-e.s ~p ,f'e
Re r fJ-?_1Yt.J l'li1~ 0 frlJ/f/1:1~
p ~A,' U
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/ffA,a111

SS!.

-t

Fl?l1jl r;11et/e/J

/)Clf7i,4

Mfat

L

68 -

r.

Godset er adresseret til den Station i København, hvorfra Udkørsel af Stykgods til den i Fragtbrevet anførte Adresse finder
Sted. Er dette ikke Tilfældet, skal Afsenderen opfordres til at
rette Angivelsen af Bestemmelsesstatio nen i Fragtbrevet og
Godsmærkerne. Fastholdes den angivne Bestemmelsesstatio n,
befordres Godset til denne, og Afsenderen underrettes da om, at
Tilbringning ved Jernbanens Foranstaltning ikke vil finde Sted.
Om Angivelser i Fragtbreve over Sendinger, der ønskes stillet til Modtagerens Raadighed paa en Havnebane eller paa private Sidespor, gælder særlige Bestemmelser, hvorom Stationerne
er underrettet.
Ekspeditionssteder ne skal underrette Afsendere af Fisk til
Esbjerg om, at det, saafremt Afsenderen ikke fra Modtageren
har modtaget Anmodning om anden Adressering af Forsendelserne, vil være mest praktisk at angive Bestemmelse&:st.cf m-:i
:; n.oe,
Fragtbreve og Godsmærker saaledes:
For Forsendelser til:
Fiskerøger P. Wacher
Fiskerøger Jørgensen, »Scania«
Fiskehandler Boysen
og eventuelle andre Fiskehandlere

l

Det Forenede Dampskibs-Selskab
Carl Lassens Eftf.

} Esbjer 0 •
gamle ~favn.

J. Christiansens Fiskeauktion
Esbjerg Fiskeauktion (Indehaver Chr. Boye)
og samtlige Fiskeeksportører og Kommissionærer

Esbjerg Station.

l

Esbjerg
nye Havn.

Ved Indlevering af Gods, der foruden paa Statsbanerne skal
befordres paa tilstødende Privatbaner, Skibs- eller Postruter,
bør Personalet vejlede Afsenderen med Hensyn til U dfærdigelsen af Fragtbrevenes Adresserubriker.
3) Godsets Art, ved Stykgods tillige Stykkernes Mærker og
Numre, Antal og Indpalcningsm,aade.
Almindelige Betegnelser, der ikke giver Oplysning om
Godsets Beskaffenhed, f. Eks. Effekter, Normalgods, Prøver,
Toldgods og lignende, maa ikke anvendes. Derimod kan Indholdsangivelserne Apotekervarer, Droger, elektriske Artikler, kemiske Præparater, Lægemidler, Materialvarer og Tandlægesager bruges, saafremt der i Fragtbrevet afgives en Erklæring om, at der ikke i Sendingen findes Genstande, som
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er udelukket fra eller kun betingelsesvis modtages til Befordring. Endvidere er Indholdsangivelser ne Galanterivarer og
Isenkram tilladt.
Indleveres der Fragtbreve, hvis Indholdsangivelse ikke
kendes af Afsendelsesstatione n, bØr denne kræve de nødvendige Oplysninger om Varens Art, inden Godset enten modtages til Befordring eller afvises.
Ved Indlevering af F'edt og Talg til teknislc Brug skal
Fragtbrevene af Afsenderen være paastemplet »'l'eknisk
Fedt«.
Med Hensyn til Indpakningsmaade n bØr bruges et betegnende Udtryk (f. Eks. Fad, Sæk, Kurv), ikke det altomfattende Ord »Kollo«.
4) Goclsets virlcelige Bruttovægt. Saafremt Afsenderen af Sækkegods overser, at det er Godsets Bruttovægt, der skal opgives
i Fragtbrevet, og derfor kun anfører Nettovægten, skal Ekspeditionsstedet opfordre Afsenderen til at rette Vægtangivelsen, og efterkommes denne Opfordring ikke, skal Godset
vejes. For Stykgodssendinger, der skal indleveres til Vare-1
husene eller andre Ekspeditionslokale r, er Afsenderen dog
berettiget til at undlade at angive Vægten, der i saa Fald
paaføres af Jernbanen.
5) Fragtbrevets Udfærdigelsesdag og Udfærdigelsesstecl ( d.v.s.

den Dag, paa hvilken, og det Sted, hvor Afsenderen udsteder
Fragtbrevet) . De behøver ikke at falde sammen med Dagen
og Stedet for Godsets Indlevering. Datoen for Fragtoverenskomstern;; Afslutning og Afsendelsesstatione n betegnes ved, at
denne sidste paatrykker Fragtbrevet sit Datostempel.
6) Afsenderens Underskrift og Adresse. Bl. a. for at det kan afgøres, hvem der har Raadighedsretten over Godset, maa
Fragtbreve kun lyde paa een Afsender, altsaa f. Eks. ikke
»N. N. for Regning P. P.«, og Afsenderen skal være en be. temt navngiven Person. Som saadan betragtes ogsaa Firmaer, Aktieselskaber, offentlige Myndigheder, Stiftelser og
Foreninger. Adressen skal anføres tydeligt. I større Byer
bør det forlanges, at Stationen ukendte Afsendere opgiver
Gade og Husnummer. Underskrift og Adresse kan være.trykt
eller stemplet.
Følgende Angivelser kan endvidere findes i Fragtbrevet:
7) Oplysning om Størrelsen af det Beløb, hvortil Afsenderen
angiver sin Interesse i Godsets Aflevering.

(M.
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8) En nøjagtig Fortegnelse n·ver de Pavi1·er, som skal ledsage
Godset i Henhold til 'f.'olcl-, Eka.tte- elle1- Politi11iyndi,ghede1·s

Forlangende, naar det ti l Godsets Befordring kræves, at Papirer af den nævnte Art medfØlger. Fol'tegnelsen skal ind·føres i Rubriken for Afsenderens Erklæringer rn. v.

9) En Bemæi1cning om- .fontdbetalt elle1· clepone.ret Fragt 1n. v.
10) Oplysn,ing oin Størrnlsen af E.fterk,mv, som skal opk•ræves

hos Mocltcigeren.

11) Afsenderens Forlang ende oin Uclstedelse af et; Ji'ragtb1'ev -

duplikat. Et saadant Forlangende skal anføres i Rnbriken
fo1· Afsenderens Erkl æringer m. v .

I øvrigt bemærkes:
Afsenderne bar Ansvaret for, at de i Fragtbrevet indeholdte
Angivelser er rigtige; ved Stykgodsfo1•sendelser sl~al dog Jernbanen, inden Fragtoverenskom~ten sluttes, forvisse , ig om, at det
i Fragtbrevet angiv11e Antal Stykker og deres Vægt e1· l'igtig, og
den er senere ansvarlig for di se Angivelser, medmindre den
kan føre Bevis i modsat R etning. Ved en til Slcacle .for Jernban en urigtig Angivelse a.f Indhnlcl ellø.r V ægt, som opdages af
Jernbanen selY uden Anmodning fra Fotsenderens Siue, opkræve. der et Fragttillæg ( »Overvmgtsfragt«) .
Alle Angivelser og Erklæringer, som af Afsenderen eller
Jernbanen indføres i 11'ragtbrevet, skal være skrevet ellel' trykt
med Skrift, som ikke kan udviskes.De Dele af Fragtui·evet, som
Afsenderen skal udfylde, kan udfyldes ved Gennemskrivning
(med Maskine eller med Blækstift) , dog med den Undtagelse, at
Afsenderen, hvis der frækkes Efterkrav paa Sendingen, maa anføre Modtagerens og Afsenderens Navn og Adresse særskilt paa
Efterkravs-Kuponen. Ogsaa Fragtbrevsduplikater kan udfyldes
ved Gennemskrivning. Det skal henstilles til Afsendere, der ikke
bruger Gennemskrivning, at udfylde Fragtbrevene og eveutuelle
Fragtbrevscluplikatee med 'l'ryk ell ei- Stempel eller med Blæk.
Ekspeditionsstederne maa som Regel ikke foretage nogen Forandring i Angivelserne paa de indleverede Fragtbreve, . elv om
Angivelserne er urigtige, utydelige eller utilstrækkelige, men
skal enten forlange nyt Fragtbrev udfærdiget eller sørge for, at
Afsenderen selv gør de fornødne Tilføjelser eller Rettelser med
Vedtegning om, at de hidrører fra ham. Er det undtagelsesvis
nødvendigt, at Ekspeditionsstederne selv foretager Rettelser eller Tilføjelser, skal disse være ty'delige, og det skal kunne ses,
201 8
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hvad der oprindeligt har staaet. Navnet paa den, som har foretaget Rettelsen eller 'l'ilfØjelsen, skal anføres tillige med Ekspeditionsstedets Navn.
Det er iØvrigt forbudt at optage andre Et·klæringer i Fragtbrevet end dem, som hjemles v e d ~ D e r maa heller ikke ~lf1/sl3 fJJVYJ.
J.. (J v .e N
modtages Fragtbreve med Paategninger som f. Eks. »Tilbringning frabedes«, »Afhentes« eller lignende, og Fragtbreve, der
indeholder saadanne Bemærkninger, maa derfor afvises. Dette
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skal ligeledes finde Sted, hvis Fragtbrevet indeholder Bemærkning om, at Sendinsen ikke maa udleveres Adressaten uden mod
Forevisning af Fragtbrevsdup likat. Med Hensyn til de Fragtbreve, der indeholder tilladelige Erklæringer til Underretning
for Modtageren, skal Ekspeditionsst ederne forlange, at Afsen·deren sætter en Streg over Erklæringen eller tilføjer »uden Forbindende for Jernbanen«, inden Fragtoverensk omsten sluttes.
Paa Bagsiden af Fragtbrevet er det tilladt at specificere et
rukket Efterkrav samt at gøre Bemærkninger om Godsets Oprindelse, Viderebestemm else m. v., naar det udtrykkelig tilføjes,
at Bemærkninger ne er uden Forbindende for Jernbanen. Reklamepaatryk af enhver Art hører til de utilladelige Bemærkninger .
Det er ligeledes forbudt at lade andre Erklæringer end dem,
der hjemles ved ~loven, fØlge med Fragtbrevet. Eksempelvis S lfiJJEl11,µ.
maa Attester for Kød m. m., som Afsenderen ønsker at medgive
Sendinger til indenlandske Stationer af Hensyn til en kommunal Kontrol paa Bestemmelsess tedet, ikke vedlægges Fragtbrevet, men Afsenderen skal henvises til at sende dem pr. Post.
Derimod skal der ikke gøres Indsigelse imod, at Afsendere
af Gods, der er bestemt til U dfØrsel over Esbjerg, eller af levende Svin, der er bestemt til Udførsel pr. Skib, vedhæfter
Fragtbrevet en frankel'et Konvolut, der indeholder Konnossement for det afsendte Gods henholdsvis Vægtattester for de afsendte Svin. Frimærkerne stemples af Afsendelsessta tionen.
Stationerne skal ved Modtagelsen af Fragtbreve paa Forsendelser til Kød- og Flæskehallen i København nøje efterse, om den
paabudte af Afsenderen underskrevne Varefortegnels e i 3 Eksemplarer er indlagt i· Fragtbrevet, og i benægtende Fald gøre Afsenderen opmædcsom herpaa. Varefortegnels er over Sendinger i
særskilt Vogn kan dog ophænges i Yognen. I saa Fald skal
Fragtbrevet forsynes med en Paategning herom.
Fragtbreve til indenlandske Stationer uden for Statsbanerne,

X

Indpakning af Stykgods.
Naar Stykgods efter sin Natur fordrer Indpaknin 0
skyttelse mod Tab eller Skade under Befordringen, er det Afsenderens Pligt at sørge for denne Indpakning, men Stationerne

L
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skal paase, at Afsenderen, for saa vidt den ydre Emballage angaar, har opfyldt denne Pligt. Hvis Afsenderen ikke har sørget
for tilstrækkelig Indpakning, kan Afsendelsesstationen efter de
nedenfor nærmere angivne Regler enten nægte at modtage Godset til Befordring eller gøre dets Befordring afhængig af, at Afsenderen ved en Paategning paa Fragtbrevet erkender, at Godset er uindpakket, eller at det er mangelfuldt indpakket, og for
Gods til Udlandet, hvori Manglen bestaar. Afsendere, som til
Stadighed afsender Gods af ensartet Beskaffenhed med de samme Mangler ved Indpakningen eller uden Emballage, kan til
Afsendelsesstationen give en Generalerklæring paa den dertil
bestemte Formular en Gang for alle. Afsenderen skal i saa Tilfælde altid i Fragtbrevet henvise til denne Generalerklæring under Tilføjelse af dens Dato. Naar en saadan Erklæring (paa
Fragtbrevet eller Generalerklæring) er afgivet, er Jernbanen
ikke ansvarlig for det 'l'ab eller den Skade under Befordringen,
som kan skyldes Manglen af Indpakning eller den mangelfulde
Indpakning.
Om Emballering af KØcl og Slagteaffald gælder fØlgende af
Landbrugsministeriet fastsatte Bestemmelser:
I særlige Kødvogne kan Kød befordres uemballeret, naar
det er ophængt paa Kroge, saaledes at det ikke berører Gulvet.
Saltede Flæskestykker kan, naar tlPr ikke er andet Gods i Vognen, anbringes paa et rent Tremmeunderlag paa Gulvet. Slagteaffald skal ophænges paa Kroge uden at berøre Gulv, Vægge eller
KØdkroppe eller anbringes i rene Beholdere med tæt Bund eller
paa rene Bakker (Baarer), hvis Kant er mindst 10 cm hØj, og
hvis Bund, der kan være dannet af Tremmer eller af svært, galvaniseret Metaltraadsnet, skal være hævet mindst 5 cm over
Gulvet.
Ved Befordring i andre Vogne skal KØd og Slagteriaffald være
anbragt i rene, tætte Trækasser, Tønder eller lignende Beholdere med tætsluttende Laag. Kød kan dog befordres, naar det er
omhyggeligt indpakket i tilstrækkeligt mange Lag rent, stærkt'
Papir, eller naar deLer omviklet med rent, stærkt Papir og emballeret i Tremmekasser eller rent Hessian. Saltet Flæsk i hele ·
eller halve Kroppe kan dog sendes emballeret alene i rent Hessian. Slagteaffald maa ikke emballeres sammen med Kød. Der
maa ikke i Vognen forefindes Huder eller Skind, Kød eller Slagteaffald, der er uanvendeligt til Menneskeføde, ildelugtende eller
stærkt lugtende Stoffer eller Stoffer, der paa nogen Maade kan
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gøre Kødet eller Slagteaffaldet uanvendeligt eller blot mindrP.
appetitligt til Menneskeføde.
Aabne Kar, Trug, Kurve eller lignende, der anvendes til Befordring af ~Ød og Slagteaffald, skal være rene og tildækkede
med et rent hvidt Klæde.
Torskelever skal i Fragtbrevet betegnes som saadan og maa
kun modtages til Befordring i Metalemballage, TrætØnder eller
Fiskekasser, der er fremstillet af l½ cm tykke, pløjede Brædder,
og som højst kan rumme 25 kg netto.
P-igtraad i Ruller, som er forsynet med de..fornødne Bæremidler, saaledes at den ikke medfører Fare for de Personer,
som skal behandle den, kan - uanset at det i øvrigt ikke
er forsvarligt emballeret - modtages til lejlighedsvis Befordring. Indleveringen skal ske med særskilt Fragtbrev, som har
Afsenderens Paategning om, at han er enig i den lejlighedsvise
Befordring.
Irnprægneret Værk, Reb og Tovværk, som ikke er tilstrækkeligt tørret forinden Indleveringen, eller som ikke .indleveres i
tætsluttende Emballage, modtages kun til lejlighedsvis Befordring. Indleveringen skal ske med særskilt Fragtbrev, som har
Afsenderens Paategning om, at han er enig i den lejlighedsvise
Befordring.
Efternævnte Arter af Gocls skal med Hensyn til Indpakning,
Læsning m. m. fyldestgøre de nærmere anførte Betingelser. Er
dette ikke er Tilfældet, kan de ikke modtages til Befordring, end
ikke mod Afgivelse af Erklæring om manglende eller mangelfuld Indpakning:
Bier i Kuber eller Stader. De aabne Sider, Døre og Flyvehuller skal være forsynet med Indretninger, der gØr det umuligt
for Bierne at komme ud under Befordringen.
Blod'lusgift, Formaldehydopløsninger, Formalin, ildelugtende
Olier, Pyridin, Pyridinbaser og Salmiakspiritus skal ved Indlevering til Befordring i lukket Vogn være emballeret i stærke,
fuldstændig tætte Beholdere, som ikke tt].lader Udtrængen af
ilde Lugt. Fade og andre Beholdere, som har være fyldt med
saadanne Stoffer, skal ved Indlevering til Befordring i lukket
Vogn være stærke og fuldstændig tætte. Det skal være angivet i
Fragtbrevet, hvad de tidligere har indeholdt.
Fade og Kurveflasker med flydende Varer maa ikke lække.
Fadenes Staver maa ikke bære Sr>or af Beskadigelser, og Fadene
skal være fast tilspunset. Fade og Kurveflasker med ikke ud-
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gæret ny Vin (Druemost), ikke udgæret ny Frugtvin (Most)
eller gærende Frugtsaft maa ikke være lukket lufttæt, men skal
være forsynet med Indretninger (Mostpiber osv), der tillader
Luften at slippe ud af Fadene.
.
Gær, flydende og fast (undtagen Pressegær), modtages kun
til Befordring i Beholdere, der ikke er lufttæt lukket. Metalbeholdere med Gær maa dog være lufttæt lukket, naar de sendes
pakket i Is i en ydre Træbeholder.
Rester fm Glaub ersaltproduktionen skal være emballeret i
tætte Fade af haardt Træ, der er saaledes omvundet, at Indholdet ikke kan trænge ud af Fugerne.
Stoffer, der 'indeholder frie Syrer, saasom Strøpulyer til
Staldgødning, svovlsur Ammoniak, Superfosfater og andre Arter
af sur Kunstgødning, skal ved Indlevering som Stykgods være
emballeret i tætte og holdbare Sække eller anden tæt og holdbar
Emballage.
Fersk Fisk i Kasser, som ikke er forsynet med Gribeindretninger, eller i Kasser uden Laag, selv om Kasserne er forsynet
med Gribeindretninger, modtages til Befordring som Stykgods
kun paa Betingelse af, at Afsenderen i Fragtbrevet afgiver Erklæring om mangelfuld Emballering.
Kønrøg og andre pulverformede Arter af Sod, der ikke befinder sig i frisk udglødet Tilstand, modtages kun til Befordring
i tæt Emballage (Sække, Fade, Kasser og lignende), som yder
Sikkerhed mod Udstøvning.
Sodavand og mousser ende Dri kke i Flasker modtages kun til
Befordring i aabne Kasser, naar disse er overdækket med et Lag
Pap eller stift Papir, som er saa tykt, at det i Tilfælde af Eksplosion kan holde Flaskestumper nede i Kassen.
Trækul, ikke nyligt udglødet, modtages kun til Befording i
emballeret Stand.
Afvisning af Gods ud over de ovenfor særligt nævnte Tilfælde
bØr ske, naar det skønnes, at Godset paa Grund af den manglende eller mangelfulde Emballage kan foraarsage Skade paa
andet Gods eller paa Person eller Materiel. Saaledes skal f. Eks.
uemballeret Lyng eller Revlingris afvises fra Befordring som
Ilstykgod s eller Ekspresgods, da det kan tilsmudse og delvis
Ødelægge andet Gods, med hvilket det skal sammenlæsses, f. Eks.
ferskt Kød. Fisk til Foder for Fiskeyngel maa kun modtages i
stærk EmballageX-~t',41.f.l!"ilel".!!:::l!il) ikke modtages til Befordring, medmindre Indlevermgen sker i forsvarlig Emballage,
der bør være saa stærk, at den kan taale Manipulering og Stuvl.
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ning i Pakvogne uden at udsættes for Brud, og som er saa tæt
og saaledes tillukket, at Saft ikke kan flyde ud eller skvulpe
ovei· under Befordringen.
Banepakker skal være emballeret i en til deres Indhold, Vægt, ·
Omfang og den Vejlængde, som Forsendelserneskal tilbagelægge,
passende Indpakning, der maa være af en ·saadan Beskaffenhed,
at den danner et betryggende Lukke for Indholdet og tillader
Pakkernes Sammenstuvning med andet Gods i Pakvognene.
Uden Emballering kan dog J ern- og Trævarer (herunder ikke
Møbler) og lignende Genstande modtages til Befordring, naar
de ikke derved udsættes for at blive beskadiget eller for at beskadige andre Forsendelser. En Forsendelse kan bestaa af flere
saadanne Genstande, naar de er forsvarligt sammenbundet. Endvidere kan døde Dyr, f. Eks. Vildt og uplukket Fjerkræ, modtages til Befordring uden Emballering eller delvis emballeret,
naar de ikke afsondrer Fugtighed og iøvrigt under de samme
Betingelser som er nævnt for Jern- og Trævarer.
Afvisning fra Stykgodsbefordring bØr ogsaa ske, naar Godset
ifølge sin Beskaffenhed ikke egner sig til saadan Befordring
uden i Emballage (f. Eks. HØ- og Halmsendinger, ubundtede
Granris, Fisk, Tobak, Salt, Korn, Kul og andet Styrtegods) .
Andet uemballeret eller mangelfuldt emballeret Gods skal i
Reglen ikke afvises, men modtages til Befordring mod Afgivelse af den foran omhandlede Erklærvng. Opmærksomheden henledes paa, hvor vigtigt det er, at det for saadant Gods fastslaas,
at det er uindpakket, eller at det er mangelfuldt indpakket,
samt at dette anerkendes paa Fragtbrevet som foreskrevet, idet
Afsenderen, hvis Fragtbrevet ikke er paategnet, kun er ansvarlig for udvortes kendelige Mangler ved Indpakningen, naar han
har gjort sig skyldig i en svigagtig Fremgangsmaade.
Særlig mærkes, at der bØr forlanges Erklæring om mangelfuld
Emballage for Møbler, der er indsyet i Lærred eller omvundet
med Bastmaatter, eller som er emballeret i Kasser, der ikke er
helt lukkede, for uemballeret Støbegods, Øl og Mineralvand i aabne Kasser, røget Laks, emballeret i Papir og Brædder, al Slags Gods (herunder f. Eks. Frugt), som sendes i Kasser, Tønder m. v. uden Laag eller med løst eller mangelfuldt
fastgjort Laag, og som kan spildes eller beskadiges, hvis Behol derne vælter under Kørselen eller ved Sammenlæsning med
andet Gods, al Slags Gods, som sendes i Papirsække, Smør og
Margarine i Papæsker, Ost uden stiv Emballage, Cykler, ogsaa
naar de er indsat i Tremmekasser, uemballerede eller utilstræk-
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ning i Pakvogne uden at udsættes for Brud, og som er solidt
tillukket.
Banepakker skal være emballeret i en til deres Indhold, Vægt,
Omfang og den Vejlængde, som Forsendelserne skal tilbagelægge,
passende Indpakning, der maa være af en saadan Beskaffenhed,
at den danner et betryggende Lukke for Indholdet og tillader
Pakkernes Sammenstuvning med andet Gods i Pakvognene.
Uden Emballering kan dog Jern- og Trævarer (herunder ikke
Møbler) og lignende Genstande modtages til Befordring, naar
de ikke derved udsættes for at blive beskadiget eller for at beskadige andre Forsendelser. En Forsendelse kan bestaa af flere
saadanne Genstande, naar de er forsvarligt sammenbundet. Endvidere kan større døde Dyr, f. Eks. Harer, Kalkuner og Gæs
modtages til Befordring uden Emballering eller delvis emballeret, naar de ikke afsondrer Fugtighed og iØvrigt 'under de samme Betingelser som er nævnt for Jern- og Trævarer. Døde Fugle
af mindre Størrelse end Gæs skal derimod være emballeret.
Afvisning fra Stykgodsbefordring bør ogsaa ske, naar Godset
ifØlge sin Beskaffenhed ikke egner sig til saadan Befordring
uden i Emballage (f. Eks. Hø- og Halmsendinger, .ubundtede
Granris, Fisk, Tobak, Salt, Korn, Kul og andet Styrtegods) .
Andet uemballeret eller mangelfuldt emballeret Gods skal i
Reglen ikke afvises, men modtages til Befordring mod Afgivelse af den foran omhandlede Erklæring. Opmærksomheden henledes paa, hvor vigtigt det er, at det for saadant Gods fastslaas,
at det er uindpakket, eller at det er mangelfuldt indpakket,
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keligt emballerede Barnevogne, Elektromotorer med Fodstykke
af Støbegods, som ikke er anbragt paa solidt Træunderlag,
Skrivemaskiner, som kun er indpakket i den til Maskinen hørende Metal- eller Trækappe, "Lykkehjul", hvis Glasplade ikke er
solidt dækket med en Træplade, Glasbeholdere i Kurve eller
Kasser, for saa vidt de indeholder Varer, som ikke hører til de
Genstande, der kun betingelsesvis modtages til Befordring, eller
er tomme, Potteplanter i Kurve, Cigarkasser i Papir og lignende
Omslag, Dunke med saadanne Farvevarer, som ikke hører til de
Genstande, der kun betingelsesvis modtages til Befordring, og
i det hele for Genstande, hvis Emballage er saadan, at den ikke
kan beskytte Godset mod Skade under de med Jernbanekørsel
forbundne Rystelser og Stød. Ligelede:-; bør der altid forlanges
Erklæring om mangelfuld Emballage for .Ægsendinger, hvis Emballage ikke er fuldt tilfredsstillende, saaledes ogsaa, naar Laag
og Lukkeredskaber ikke er i forsvarlig og solid Tilstand, hvorimod der ikke maa forlanges Erklæring, fordi .Ægkasserne ikke
er forsynet med Stropper eller Gribehuller. Hvis .Ægkasserne
ved Indleveringen bærer synlige Tegn paa, at Indholdet er beskadiget, bør Afsenderen anmodes om at tage Forsendelsen tilbage til Ompakning. Ønskes den alligevel indleveret, skal der
forlanges Erklæring om Kassens Tilstand.
For Sendinger i Papemballage kan der foreløbig ses bort
fra Afgivelse af Erklæring om mangelfuld Indpakning, naar
Emballagen af den Fabrik, der har fremstillet den, er forsynet
med et Garantimærke, hvori Pappens Gennemhulningsmodstand,
Emballagens største Dimension og den største Vægt, der maa
sendes i Emballagen, er angivet, og hvoraf det fremgaar, at Emballagen opfylder følgende Betingelser:
Til en
Nettovægt

20 kg

30
40

n

maa Emballagens sammenlagte
Dimensioner (Længde + Bredde
+ Højde) højst udgøre

Pappens Gennemhulningsmodstand skal være mindst

152 cm
165 n

I 2 kg Tryk pr. cm9
15
22

178

"

Garantimærket skal anbringes paa Emballagens Laag.
Det er herved en Forudsætning, at Emballagen er hel og
ubeskadiget ved Indleveringen og ikke tidligere har været brugt
til Transporter, samt at det i Papemballagen indpakkede Gods
ikke bestaar af en enkelt tung Genstand, men af Varer, der er
ligelig fordelt i Emballagen, og som ikke er fugtende.
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Saafremt der til Emballagens Lukning benyttes Klæbestrimler, . kal disse, især med Hensyn til Bredde, Styrke og Klæbemateriale, være af god Kvalitet og anbragt saaledes, at de i hele
deres Udstrækning binder til den underliggende Emballage og
frembyder et effektivt Lukke.
Saafremt Papemballage og Klæbestrimler ikke opfylder foranstaaende Betingelser, kan Emballagen kun benyttes mod Afgivelse af Erklæring om mangelfuld Indpakning.

Mærkning af Stykgods.
Godsets Mærkning paahviler Afsenderen. Naar Afsenderen
ønsker det, skal Jernbanen besørge Mærkningen mod takstmæssig Betaling. Mærkningen skal være holdbar og saa tydelig,
Forvekslinger er udelukket. Godset maa derfor ikke være forsynet med gamle, ugyldige, rettede eller overstregede Mærker.
Samtlige Godsstykker skal med de paa Side 78 nævnte Undtagelser altid mærkes med Bestemmelsesstationens Navn. Dette
skal fremtræde saa stort og tydeligt i Mærkerne, at det ved
Dagslys kan læses i en Afstand af mindst 1½ Meter. Navnet
skal skrives helt ud, og naar Godset er bestemt til et Ekspeditionssted, som har Navn tilfælles med et andet Ekspeditionssted,
skal der gøres en saadan 'l'ilfØjelse, at al Tvivl om Godsets Bestemmelsesstation er udelukket. Som Hjælpemiddel herved anvendes Opslaget »Almindelige Regler for Modtagelse af Stykgods«. Ved Forsendelser til de kØbenhavnske Stationer skal Bestemmelsesstationen udtrykkelig angives med Navnet paa den
Jernbanestation, hvortil Godset skal sendes (om Adressering af
Stykgods til København se Side 67-68), og ufuldstændige Stationsbetegnelser eller Postadresser maa ikke bruges. _A fvisning
af Sendinger skal ubetinget finde Sted, hvis Angivelsen ikke
er nøjagtig. Naar Gods sendes til en Jernbanestation i en Havneby, adresseret til et Dampskibsselskab eller en Speditør, som
skal sørge for Godsets Viderebefordring pr. Skib, skal Mærkerne paa Godset som Bestemmelsesstation indeholde Navnet paa
vedkommende Jernbanestation .
Medfører en Disposition af den raadighedsberettigede, at
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Godsets Mærkning skal forandres, skal den nye Mærkning opfylde de ovenfor stillede Krav; navnlig maa en Ændring af
Adressat eller Bestemmelsess tationens Navn ikke foretages ved
Rettelse eller Overstregning paa det oprindelige Mærke.
Stykgods skal være mærket med Modtagerens Navn og Adresse og tillige - paa mindre iøjnefaldende Maade - med Afsenderens Navn og Adresse. Det er tilladt Afsenderen at forsyne
Godset med yderligere Mærker samt Numre. Der bØr hertil
helst bruges Figurer, Bogstaver, Tal o. 1., medens Mærker, som
alene betegner Godsets Art, f. Eks. »Glas«, eller Mærker som
Streger, Kors og Ordet »Forsigtig«, ikke kan anses for tilstrækkelige. Paamalede, indbrændte, indhuggede eller paaloddede Angivelser eller Mærker, hvormed visse Arter Emballage (f. Eks.
Ølkasser, Ægkasser, Fiskekasser, Mælkespande o. s. v.) er forsynet for at betegne, hvem Ejeren er, kan ikke betragtes som
Mærker over for Jernbanen ved Forsendelsen af den omhandlede
Emballage i fyldt eller tom Tilstand. Godset skal derfor altid,
uanset Ejermærket, være forsynet med foreskrevet Mærke, der
skal anføres i Fragtbrevet. I Tilfælde af, at Ejermærkerne kan
give Anledning til Fejltagelser ved Forveksling med de paa
Godset af Hensyn til Jernbanebefor dringen anbragte Mærker,
bØr de forl anges fjernet fra Emballagen.
Banepakker skal være forsynet med en varig, tydelig og nøjagtig Angivelse af Afsenderens og Modtagerens Navn og Adresse. Paa Banepakker til København og andre større Byer skal
Modtagerens Adresse angives med Gade og Husnummer, medmindre de er adresseret til almindeligt kendte offentlige Institutioner og Myndigheder. Derimod skal Ekspeditionsst edeme
paase, at Pakker til underordnede Personer under offentlige Institutioner og Myndigheder, f. Eks. Militæretaten, er forsynet
med nøjagtig Adresse, indeholdende Forbogstaver, Tjenestenummer, militær Underafdeling e. 1. Pakker, der er adresseret
til Fanø, skal sendes til Esbjerg Station. Paa Pakker, adresseret
til Esbjerg, skal Adressen fodanges rettet, naar det ikke er angivet, om Pakken skal sendes til Stationen eller Esbjerg nye
Havn.
Mærket bør saa vidt muligt sættes umiddelbart paa Godset.
Det bedste Mærkestof til Pakker, Kasser og Baller er sort Mærkeblæk eller Mærkefarve og til Genstande af Jern Oliefarve.
Mærkning med Oliekridt eller Graphitinstift er kan tillades,
naar Mærkningen iØvrigt er fyldestgørende . Mærkning af Ost i
Papiremballag e ved Paaskrift paa Emballagen med Kridt kan
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ikke anses for holdbar. Mærkning ved en paaklistret Seddel af
Papir, hvorpaa Mærket er trykt eller skrevet, er tilladt, naar
Sedlen og Paaklistringen er af en saadan Beskaffenhed, at Indleveringsstationen anser Mærkningen for god.
N aar Mærket paa Grund af Godsets Natur ikke kan anbringes paa selve Godsstykket, eller en saadan )1:ærkning skønnes
uhensigtsmæssig, skal Mærkningen ske paa en l\færkeplade af
Træ, stærkt Pap, Læder eller Metal eller paa en Mærkeseddel af
Lærred med MetalØje. Amendelse af Manillamærker eller Lærredsmærker, hvis Øje er forsvarligt forstærket paa anden Maade,
er tilladt. Mærkepladerne eller Mærkesedlerne skal fæstes solidt
til Godset med Metaltraad eller stærkt Sejlgarn; de skal være
mindst 12 cm lange og 6 cm brede, saaledes at Stationsmærket
kan klæbes paa Bagsiden.
Tomme Sække samt Sække- og Kurvegods bØr altid mærkes
paa den i det foregaaende Stykke omtalte l\faade.
I Almindelighed skal, naar en Stykgodssending bestaar af
flere Godsstykker, hvert Stykke forsynes med Uærke. Herfra
kan dog ske en Undtagelse, naar en Sending bestaar af et stort
Antal ensartede Stykker, hvis Art, Form eller Størrelse vanskeliggør en Mærkning, f. Eks. Mursten, Tagskifer, Gulvfliser,
Støbejernsdele o. s. v., idet det kan tillades Afsenderen af en saadan Sending kun at mærke enkelte af de til Sendingen hørende
Stykker. Til Mærkning af saadanne enkelte Stykker af en Sending stilles de samme Fordringer som til Mærkning af andet
Gods.
Godsets Mærke skal stemme nøje overens med Angivelsen i
Fragtbrevet, og Godset maa ikke hære l\Iærker eller andre Betegnelser, som ikke er anført i Fragtbre,et (om Ejermærker se
dog foran). Uoverensstemmelse r i disse Henseender skal bringes
i Orden, inden Fragtoverenskomst en sluttes. Gods, som indleveres uden eller med utilstrækkeligt )Iærke, skal afvises eller mærkes paa Forsenderens Bekostning af Afsendelsesstatione n.
Afsenderens Navn og Adresse bØr skrfres paa samme Side
af Godset eller den tilbundne Mærkeplade (-seddel ) .-om Mærkning med Modtagerens Navn og Adresse, for at Beklæbningen
med Stationsmærke kan foretages paa den anden Side uden at
dække nogen Paaskrift. Førstnævnte Angivelser samt en eventuel
Bemærkning om Godsets Indhold skal være angi,et med mindre
Skrift eller Tryk end den, der er anvendt til Adressen eller
Mærlmiugen, og maa kun optage ca. 1 / 5 af Mærkets Flade.
Naar Afsenderen forlanger, at Jernbanen skal bei::ørge Mærk-
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ningen, er det Jernbanen, der afgør, hvorledes Mærkningen skal
foretages, enten ved Anvendelse af de af Billet- og Blanketforvaltningen leverede Godsmærker eller ved Paaskrift (eller Paamaling) paa Emballagen. Den herfor fastsatte Betaling tilfalder
altid Jernbanen og ikke Yedkommende Ekspedient. N aar Godsmærker anvendes, er i Betalingen indbefattet saavel Mærket som
Mærkningen.
Et Uddrag af Bestemmelserne om tydelig Mærkning af Stykgods og Banepakker er optaget i Opslagsformularerne Nr. A 727
og A 728.
Stationsforstanderne og Godsekspeditørerne skal ved jævnligt Eftersyn af det paa Varehusene beroende Stykgods forvisse
sig om, at Personalet udøver den fornødne Kritik overfor Mærkningen, samt gøre Indberetning til Distriktet om de Mangler,
der maatte forefindes ved Mærkningen af det indgaaede Stykgods. Endvidere skal Togpersonalet i saa stort Omfang som muligt rapportere Tilfælde af mangelfuld Mærkning.

Indlevering ai Stykgods6
Opdages Beskadigelse af Gods vecl Incllevering en, bør Godset
ikke modtages til Befordring, førend Afsenderen eller hans Bud
med Navns Underskrift paa Fragtbrevet har anerkendt Beskadigelsen, og at denne er Jernbanen uvedkommende.
De forskellige Arter af Stykgodsforsendelser indleveres enten
i Rejsegods-, Ilgods- eller Fragtgodsekspeditionerne efter cl~her.
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De for hver enkelt Station gældende Ind- og Udlever1tigs 1det'pt1fJ t,
yoRt~
for Gods m. m. samt levende Dyr skal bekendtgøres paa Stationen
ved Opslag paa iØjnefaldende Steder (f. Eks. Kontordørene) og
skal i hvert Fald altid fornyes ved .Ændringer i Ind- og Udleveringstiderne.
.EI. U l( Vo7,y.e ,y-e.
Selv om Gods til Afsendelse ikke er afleveret ved Lugern~
den fastsatte Lukketid, skal det dog modtages samme Dag, hvis
det er kommet ind paa Stationsomraaclet inden dette Tidspunkt.
Der bør vises størst mulig Imødekommenhed over for Godsforsenclere med Hensyn til undtagelsesvis Indlevering af Gods
uden for de fastsatte Tider, og Afvisning af Forsendere, der henvender sig til EkspeditionS!stederne uden for disse Tider, bør som
Regel ikke finde Sted, naar der alligevel haves det fornødne Personale til Stede, og Ekspeditionen kan foregaa uden væsentlig
Ulempe for Besørgelsen af andet Arbejde.
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Paa Landstationerne finder Indlevering i den for Billetsalg,
Ekspedition af Rejsegods samt Togekspedition bestemte Tid kun
Sted efter Lejlighed, herfra alene undtaget Indlevering af Ekspresgods og fremskyndet Ilgods.
Paa enkelte Stationer kan særlige Regler fastsættes.
Under Hensyn til de lokale Forhold fastsætter Ekspeditionsstederne i øvrigt selv de Tidspunkter, til hvilke Forsendelser
senest skal være indleveret for at opnaa Befordring med de forskellige 'fog.
Forsendelser af letfordærvelige Varer med Fragtgods-Fragtbrev maa ikke forlanges indleveret fØr nødvendigt og skal i hvert
Fald modtages indtil 2 Timer fØr det paagældende Togs Afgang. :M:ælk, der indleveres samtidig med det tilhørende Fr_a gtbrev, skal modtages indtil ½ Time fØr det paagældende Togs
Afgang, medmindre en længere Indleveringsfrist fastsættes af
Distriktet.
Smør og :M:ælk kan endvidere indleveres saa kort Tid fØr
Togafgang, som Driftsforholdene tillader, naar Fragtbrevet, forsynet med nøjagtig Vægtangivelse, for hvilken Afsenderen er
ansvarlig over for Statsbanerne, afleveres mindst 2 Timer før
Togets Afgang. (Ved Forsendelse med Tog, der afgaar fra vedkommende Station inden Kl. 9, kan det forlanges, at Fragtbrevet
er indleveret den foregaaende Aften inden KI.19), og Afsenderen
er behjælpelig med Indlæsningen i Toget.
Forsendelser af Smør til Forsøgslaboratoriet, Frederiksberg,
der er særligt kendetegnet som Udstillingsgods ved ensartede
Adressesedler med rødt Paatryk paa Fustagernes Laag, Bund
og Side, skal modtages saa sent som muligt fØr det paagældende
Togs Afgang, og det skal særlig iagttages, at disse Forsendelser
føres rigtigt frem over Banerne uden Forsinkelse.
Forsendelser af Potteplanter maa ikke forlanges indleveret
tidligere end strengt nødvendigt.
Om Indlevering af Genstande af usædvanlig Længde, Omfang
eller Vægt som Stykgods skal der forud træffes Aftale med
Jernbanen.
Det er ikke tilladt ansatte at optræde som Samlere af Gods,
der skal sendes over Banerne.
Stykgodssendinger, der fra København skal videresendes til
Grønland, kan kun modtages til Befordring, naar hele Fragten
m. v. til Grønland forudbetales, og der skal derfor medgives saadanne Sendinger Frankaturnota. Pakkeforsendelser uden Fragt-
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brev henvises til Befordring gennem Postvæsenet, der kan beregne hele Portoen.
Forsendelser til Mandskabet paa Mai>inens Skibe med Adresse
Pakkepostkontoret, København, kan kun videregives til dette
mod Betaling af Porto. De bØr derfor ikke modtages til Befordring som Banepakke og med Fragtbrev kun, naar Frankaturnota medgives.
Forsendelser, der er adresseret til Holmen, Marinestationen
e. 1. i København kan kun afleveres, saafremt vedkommende
Skib ligger i København, og samtlige Omkostninger er forudbetalt; Sendinger med Fragtbrev maa derfor ledsages af Frankaturnota.
Forsendelser med Adresseangivelsen »Feltpost« kan kun videregives til Postvæsenet til Viderebesørgelse mod Betaling af
Porto og bØr derfor ikke modtages til Befordring som Banepakke.
For Stykgods, der indlæsses direkte i Jernbanevogn (pladslæsses), gælder i det store og hele de samme Bestemmelser som
for andet Stykgods. Saadanne Forsendelser maa saalecles med
Hensyn til Indpakning og Mærkning opfylde de foran for Stykgods foreskrevne almindelige Bestemmelser. Jernbanen er ogsaa
for pladslæsset Stykgods ansvarlig for Styktallet, og Godset
maa derfor eftertælles ved Indleveringen. De Vogne, hvori plad, læsset Stykgods læsses, skal - eventuelt ved Supplering - udnyttes bedst muligt. Fragtbreve over saadanne Sendinger skal
af Afsendelsesstationen ved Stempelpaatryk eller med Farveblyant forsynes med Angivelsen »Pladslæsset« i Rubriken til
Paaklæbning af Frankeringsmærker m. v.
For følgende Stykgodssenclinger
1) Stykgodssendinger, i hvilke der findes et eller flere Stykker af større Vægt end 500 kg, og som indlæsses ved Afsenderens
Foranstaltning (jfr. Side 90, 4. Stk.),
2) uemballerede Stykgodssendinger af fersk Kød, der befordres i Jernbanens med Ophængningsapparater forsynede KØdvogne (jfr. Side 90, 4. Stk.),
3) Stykgods, der læsses paa Havnebaner, for hvilke der ikke
er fastsat særlige Takster for Stykgods,
4) Stykgods, der læsses paa private Sidespor i Henhold til
Deklarationen om Sidesporet,
har Jernbanen ikke Ansvaret for Stykketal og Vægt. Fragtbreve over disse Sendinger skal derfor af Afsendelsesstationen i
~ubriken til Paaklæbning af Frankeringsmærker ro. v. forsynes
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med et Stempelpaat·ryk eller en Paa1;krift af nedennævnte Indhold :
Læs. et af Afsenderen uuen Jern))anen.·
Tilsyn.
J emllauen l1>1l' intet Amn-ai· for Mangler i
tykketal og Yæg t·.

Forsenderne bør - hvor det skønnes forrnaalst,ienligt, og
navnlig naar der kan opnaas en passende Vognudnyttelse gøres opmærksom paa, at der efter Anmodning - dog ikke til
Genstande af ove1· 8,16 m Længde eller til Køretø jer - kan stilles
særskilt Vogn til Raaclighed til Befol'dring af fØlgende Sendinger :
a) Fragtgodssendinger samt letfordærvelige Varer med
Fragtgodsfragtbrev, der vejer mindst 2000 kg (elle1· fo1· hvilke
A.fsende1·en e1· villig t il at beta'.le Fragt f01· mind t denne Vægt),
b) Ilgodssendinger, der vejer mindst 1500 kg (eller for hvilke
Afsendei-en er villig til at betale Fragt for mindst denne , ægt),
c) Il- og Fragtgodssendinger (undtagen HØ, Halm, Hørstraa Bark, Tobak og lignende Varer i uernballeret Stand), 'd er
fuldstændigt fylder Vognens Lasterum, uanset Godsets Vægt.
For saadanne Sendinger har Jernbanen intet Ansvar for
Stykketal og Vægt. I lfragtbrevenes Rubrik til Paablæbning
af Frankeringsmærke1· m. v. anføres følgende Bemærkning :
»Særskilt Vogn lev efter Afs Amn«.
Til den fuldstændige Indlevering af en Stykgodssending med
fyldestgørende Fragtbrev maa Afsenderen ikke bruge mere end
24 Timer. I modsat Fald er han pligtig at betale Oplagspenge
for hele Sendingen fra Udløbet af den nævnte Frist, indtil Sendingen kan ekspedere~, hvorhos Godset henligger for . hans egen
Risiko .

Ve jning o g Efterve!ning af Sty kgo ds

IfØlge Statsbaneloven skal Jem banen, inden Fragtoverenskomsten sluttes, forvisse sig om, at det i et Fragtbrev angivne
An tal Stykker og, for saa vidt Godset skal ind leveres til Pakhusene eller andre Ekspeditionslokaler, ogsaa deres Vægt er
rigtig, og den er senere ansvarlig for disse Angivelser, medmindre den er i Stand til at føre Bevis i modsat Retning.
2 5/ 8
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Afse;nd,else8'statiooøi%e skal derfor i videst mulig Udstrækning veje Stykgods, der in dleveres til Ekspedition gennem de
nævnte Lokaliteter. Stationsforstanderen eller Godsekspeditøren
kan dog efter Forhandling med vedkommende Forsendere bestemme, at Forsendelser med en vis Normalvægt, f. Eks. Dritler
med Smør, Bøtt€r med Margarine og lignende Forsendelser i
Standardpakning, norrnalt ikke skal vejes, men saadanne Forsendelser bØr dog fra Tid til anden kontrolvejes.
Ved Vejning efter Afsenderens Forlangende af Stykgods, der
pladslæsses, skal Afsenderen bringe Godset til Pakhuset for
Vejning og ·derefter til Jernbanevognen paa Læssesporet, medens Modtageren ved forlangt Vejning af saadant Gods skal
bringe det fra Jernbanevogn til Vejning paa Pakhuset, saafremt Afhentning sker direkte fra Jernbanevogn.
Den Tjenestemand, der modtager og vejer indleveret Gods,
anfører sit Navn eller Mærke med Bogstaver (ikke med Tal) (M.
neden under Vægtangivelsen i Fragtbrevet. Bliver Godset ikke 93k,)
vejet, anføres Navnet eller Mærket i Fragtbrevets Rubrik for
Afsendelsesstationens Datostempel. Vedkommende Tjenestemand er ansvarlig for, at det indleverede Gods stemmer overens med Fragtbrevets Angivelser, at de gældende Forskrifter
for Modtagelse af Gods til Befordring er iagttaget og eventuelt,
at den i Fragtbrevet anførte Vægt er rigtig.
Overgangsstati-oner , der modtager Gods til Statsbanerne fra
andre Befordringsmyndigheder, eftervejer kun saadant Gods,
selv om det skal omekspederes dersteds, for saa vidt det er beskadiget, eller naar Dele af en Sending mangler. Den, der foretager Eftervejning, gØr fornøden Paategning herom, forsynet
med Underskrift, i det paagældende Fragtbrev og paatrykker
dette Vejestempel.
Modtagelsesstationer skal altid efterveje Gods, der indgaar i
beskadiget Tilstand, samt Sendinger, hvoraf Dele mangler, og
Gods, om hvilket det maa æ:ntages, at den i Fragtbrevet anførte
Vægt er u rigtig.
Desuden skal Modtagelsesstationerne, saa ofte der maatte
være Anledning eller Lejlighed dertil*) og mindst en Gang hver
anden Uge, foretage Efte1:vejning af en Del af de indgaaede

I

''') Placlslæsset Stykgods samt Kommission ærgods skal i viclest muligt
Omfang eftervejes.
2s; 8 1946.

44.

/

81 -

JI.

L

Ln·e,· he1wise~ til Befordrin?· gennem PostYæsenet, det· kaH bei-egne hele Portoen .
For sendelser til Mandskabet paa Marinens Skibe med Adresse
Pakkepostkontoret, København, kan kun videregives til dette
lllod Betalin g af ·Porto . De bØt derfor ikke modtages til Befor:
dring som Banepakker og med Fragtbre,- kun, naar Frankaturnota medgives.
Forsendelser , der er adresse1·et til Holmen, Marinestationen
e. 1. i København kan knn afleveres, saafremt vedkou,mencle
Skib ligger i Københav71~ og samtlige Omkostninger er fmudbetalt; Sendinger med Fragtbrev maa derfor ledsages af Frankatur nota.
Forsendelser med Adre~seangivelsen »Feltpost« kan kun videregive. til Postvæsenet til Viderebesørgelse mod Betaling af
Porto og bØ1' derfor ikke modtage,; til Befordring som Banepakke.
Den Omstændighed, at Stykgods af Afsende1·en indlæsses direkte i Jernbanevogn (pladslæsses), paaYirker ikke den paagældende Sendings Karakter af Stykgorls. Saadanne Forsendelser
maa saaledes med Hensyn til Indpakning og 1\1:ærkning m. v.
opfylde de foran for Stykgods foreskrevne almindelige Bestemmelser, og de a1wenclte Vogne skal - e,t ved Supple1·ing
ndnyttes bedst muligt.
Fragtbreve over Stykgodssendinger af den paa Side 90, 4.
Stk., omhandlede Art, der indlæsses af Afsenderen, ~amt over
Stykgods, der læsses paa Havnebaner, for hvilke der ikke er
fastsat særlige Takster for Stykgods, eller paa private Sidespor,
forsynes af Afsendelsesstationen med et Stempel eller en Paaskrift af f9Hgende Indhold:

Lres,:;et af Afsenderen uden Jernbanen ..
Tilsyn.
Jernbanen har intet Ansvar for Mangler
Stykketal og Vægt.

Fragtb1·e,·e o,·ee andet Stykgods, der af Afsenderen indlæsses
direkte i Jembanevogn, forsynes af Afsendelsesstationen ved
Stempelpaatryk eller med Blaakridt med Angivelsen »Pladslæsset« .
Til den ful dstændige Indlevering af en Stykgodssending med
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fyldestgørende Fragtbrev maa Afsenderen ikke bruge mere end
24 Timer. I modsat Fal d er han pligtig at betale Oplagspenge
for hele Sendingen fra Udløbet af den nævnte Fl'ist, indtil Sendingen kan ekspederes, hvorhos Godset henligger for hans egen
Risiko.

Vejning og Ei tervejning ai S tykgo ds

IfØlge Takstloven skal Jernbanen, inden Fragtoverenskomsten sluttes, forvisse sig om, at det i et Fragtbrev angivne Antal
Stykker og, for saa vidt Godset skal indleveres til Varehusene
eller andre Ekspeditionslokaler, ogsaa deres Vægt er rigtig, og
den e1· senere ansvarlig for disse Angivelser, medmindre den er i
Stand til at føre Bevis i modsat Retning.
r1fsendelsesstationerne skal derfor i videst mulig Udstrækning veje Stykgods, der indleveres til Ekspedition gennem de
nævnte Lokaliteter. Stationsforstanderen eller Godsekspeditøren
kan dog efter Forhandling med vedkommende Forsendere bestemme, at Forsendelser med en vis Normalvægt, f. Eks. Dritler
med Smør, Bøtter med Margarine og lignende Forsendelser i
Standardpakning, nornw.lt ikke skal vejes, men saadanne Forsendelser bØr dog fra 'rid til anden kontrolvejes.
Ved Vejning efter Afsenderens E'orlangende af Stykgods, der
pladslæsses, skal Afsenderen bringe Godset til Varehuset for
Vejning og derefter til Jernbanevognen paa Læssesporet, medens Modtageren ved forlangt Vejning af saadant Gods skal
bringe det fra Jernbanevogn til Vejning paa Varehuset, saafremt Afhentningen sker direkte fra Jernbanevogn.
Deu Tjenestemand, der modtager og vejer indleveret Gods,
anfører sit Navn eller Mærke ved Siden af Vægtangivelsen i
l!"'ragtbrevet. Bliver Godset ikke vejet, anføres Navnet eller Mærket i Fragtbrevets Rubrik for Afsendelsesstationens Datostempel. Vedkommende Tjenestemand er ansvarlig for, at det indleverede Gods stemmer overens med Fragtbrevets Angivelser, at
de gældende Forskrifter for Modtagelse af Gods til Befordring
er iagttaget og eventuelt, at den i Fragtbrevet anførte Vægt er
rigtig.
Overgangsstationer, der modtager Gods til Statsbanerne fra
andre Befordringsmyndigheder, eftervejer kun saadant Gods,
selv om det skal omekspederes dersteds, for saa vidt det er beskadiget, eller naar Dele af en Sending mangler. Den, der foreS/1
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tager Eftervejning, gØr fornøden Paategning herom, forsynet
med Underskrift, i det paagældende Fragtbrev og paatrykker
dette Vejestempel.
Mocitcigelsesstationer skal altid efterveje Gods, der indgaar i
beskadiget Tilstand, samt Sendinger, hvoraf Dele mangler, og
Gods, om hvilket det maa antages, at den i Fragtbrevet anførte
Vægt er urigtig.
Desuden skal lVIodtagelsesstationerne, saa ofte der maatte
være Anledning eller Lejlighed dertil*) og mindst en Gang hveranden Uge, foretage Eftervejning af en Del af de indgaaede

*) Pladslæsset Stykgods samt Kommissionær gods skal i videst muligt 1·
Omfang eftervejes.

5/1 1944,
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Godssendinger (herunder Banepakker), for at den tilstrækkelige
Kontrol med Rigtigheden af Afsendelsesstationernes
_
derigennem kan opnaas.
V~ I fi~JiYM.s
Eftervejning skal paa Landstationer foretages af Stationsforstanderen, paa Bystationer dels af Stationsforstanderen
(Godsekspeditøren), en Trafikkontrolør, en Overassistent eller
en Trafikassistent, dels af Pakhusmesteren.
Resultatet af de faste Eftervejninger indberettes til Distriktet.
Saavel Revisions- og Personafregningskontorets som Distrikternes ved Trafiktjenesten tilsynsførende Tjenestemænd skal
jævnlig lade foretage Eftervejninger af Gods i deres Nærværelse.

Beklæbning af Stykgods.
Stykgods i indenlandsk Færdsel med Undtagelse af Banepakker (se om dis:a:e Side 87) skal af .Afsendelsesstationen i det
nedenfor angivne Omfang beklæbes med et Stationsmærke, hvis
Bundfarve i Forbindelse med Mærkets Tekst angiver Befordringsmaaden. Stationsmrorkerne er fremstillet i nedennævnte
6 Hovedserier. Af Serierne 1-4 findes to Slags Mærker, nemlig
Afsendelsesstationsmærker og Bestemrnelsesstat-ionsmærker, medens Serierne 5 og 6 kun er fremstillet som Bestemnielsesstationsmærker.
Serie 1. Til Eksprespakker (brun med dobbelte, sorte Side- linier),
» 2. » Ekspresgods (brun), » 3. » Ilgods (rød), » 4. » letfordærvelige Varer med Fragtgods-Fragtbrev
(hvid med sorte Siclelinier),
» 5. » Fragtgods (llvid),
» 6. » brugt Emballage med Fragtgods-Fragtbrev
(hvid).
Afsendelsesstationsmærkerne (Serierne 1-4) bruges til alt
Stykgods, som ikke er bestemt til Frederiksberg, Københavns
Hovedbanegaard, Københavns Godsbanegaard, Nørrebro eller
Østerport. Paa disse l\frorker er Afsendelsesstationens Navn
trykt, medens Bestemmelsesstationens Navn ikke findes og ikke
skal angives.
Beklæbning med Mærker af Serie 4 kan undlades, naar det
uden videre af Emballagen fremgaar, at Sendingen bestaar af
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letfordærvelige Varer (Smør, Æg, l\Iargarine, ØJ, Mineralvand,
Mælk, Fisk, Grøntsager, Frugt o. s. v.).
Besternmclsesstat'ionsm,ærkerne (Serierne 1-6) bruges udelukkende til Gods, der er bestemt til Frederiksberg og de ovennævnte københavnske Stationer. Paa disse Mærker er Bestemmelsesstationens Navn trykt, medens Afsendelsesstationens
Navn enten er trykt eller skal istemples straks, naar Mærkerne
modtages.
Da Eksportører af Æg og Smør har ønsket, at Beklæbningssedler, der kan give Oplysning om, hvorfra Godset stammer, ikke
klistres direkte paa Emballagen af Eksportgodset, kan Beklæbning med Mærker af Serie 4 undlades ved Stykgodsforsendelser
af Sniør og /Eg til Frederiksberg, Københavns Godsbanegaard,
Nørrebro eller Østerport, naar Godset af Afsenderen ved Hjælp
af særlige Hæftemaskiner er forsynet med en Seddel med Paatryk: »Letfordærvelige Varer fra .... ..... ... (Stationens Navn)«
samt Bestemmelsesstationens Navn paaskrevet eller paatrykt.
Beklæbning med Mærker af Serierne 5 og 6 kan U-l!l,d)a.J, s Fo.f-Geds, del' fi•a AfsenclQJ.sesstMitmen Varelms (eller S t ~
plads) læsses i Vogn direkte-ti-I vedl~urnmende Bestemmersess~

)(

y

Sendinger, der udelukkende bestaar af tomme, brugte Sække
med Fragtgods-Fragtbrev til Københavns Godsbanegaard, skal
beklæbes med Stationsmærker af Serie 5, medens Sendinger bestaaende baade af tomme, brugte Sække og anden brugt Emballage med Fragtgods-Fragtbrev til nævnte Station skal bekhcbes med Stationsmærker af Seri.e 6, alt for saa vidt den i foregaaende Stykke indeholdte Bestemmelse ikke kommer til Anvendelse.
Belclæbning med Stationsmærke finder ilclce Sted ved Fragtgods eller brugt Emballage med Fragtgods-Fragtbrev, der er
bestemt til andre Stationer end de ovenfor nævnte Stationer i
København og Frederiksberg.
Sendinger, der sendes ad en anden Rute end den almindelige,
beklæbes med en Seddel, paa hvilken den forlangte Rute ( via ... )
er anført.
Rittesedle1·, der angiver Overgangsstationen, paaklæbes i lokal
Færdsel kun Gods, der skal befordres over Kalundborg-Aarhus.
Er der tegnet Interesse i Godsets Aflevering, beklæbes Godset med en særlig Billedbeklæbning forestillende et rødt Vinge- --- - Fo!f
hjul paa h,id Bund (Form. Nr. A 540 a).
frflfl/f /1rJfl/l'/)C.4 $H. ~tf1/lu'V'~III -Pl?llfJj/'j-!Vj~ I R/I Of'V

pelYf'fili {!f:,<,/)f/v'/Je Yt:17/V, il tYDiA- o Pe .::, {,;lfju l) I, j),(lf, F tff /J
))el//lY/!. S t l'/11~ 1Y.5, rttRe f/ 11~ (e IJ/J e.Æ f;, q,/J,s) . /4 FE>s e.S ~? rNr,
p1Re!Cl"~ Ti f.t v.e(J ,>(11~111 e1v1JC. ø es TfM M-t,i Jf. f, '7: /Jf.,fc/ RIYS 0 (l /) !, ,.,.--,
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Skal Godset fortoldes, forsynes det med særl'ige S ecller med
Paatryk »Toldgods« af blaa Farve.
Stylcgods (he1·1,1,ncl&r Banevclkke1·, se Side 87) til Ekspeditionssteder under private Styrelser skal forsynes med Beklæbnilngssedler efter de almindelige Regler og desuden i fØlgende Omfang
med Ruteseddel, der angiver den Station, hvor Godset skal overleveres til vedkommende fremmede Befordringssi.-yrelse:
Eksprespakker, Ekspresgods, Ilgods, letfordærvelige Val'er
med Fragtgods-Fragtbrev og Banepakker skal altid forsynes med
Ruteseddel.
Fragtgods og brugt Emballage til Stationer paa Privatbaner
med mere end een Overgangsstat,i on til Statsbanerne, skal lige•
ledes altid forsynes med Ruteseddel, medmindre Godset føres direkte igennem til Overgangsstationen i direkte Stykgodsvogne
eller i pladslæssede Vogne.
Undladelse af Beklæbning med Ruteseddel af Forsendelser,
for hvilke dette er paabudt i det foranstaaende, maa kun ske,
naar saadan Beklæbning er absolut uigennemførlig, som f. Eks.
ved store Indl~veringer af Fisk umiddelbart fØr Togafgang.
Sendinger, for hvilke Beklæbning med Ruteseddel ikke i det
foranstaaende er paabudt, skal dog i saa vid Udstrækning som
muligt forsynes med Ruteseddel. Herved skal der tages Hensyn
til, om Bestemmelsesstationens Beliggenhed måa ·forudsættes
almindeligt kendt (Lemvig, Skagen, Kerteminde, Maribo osv)
eller i hvert Fald kendt inden for det paagældende Befordringsomraade (Esbjerg-Nørre Nebel, Lov- Kalvehave), Muligheder
for Forvekslinger mellem omtrent enslydende Stationsnavne,
Antallet af Omlæsninger undervejs osv.
Med Hensyn til Beklæbning med Stationsmærke og Ruteseddel af Stykgodssendinger, som bestaar af et stort Antal ensartede Stykker, forholdes paa samme Maade som anført foran paa
Side 78 om Mærkningen af saadanne Sendinger.
Stykgods til Udlandet beklæbes med særlige Sedler (Stationsmærker) med Angivelse af Afsendelses- og Bestemmelsesstationens Navn. Sedlerne er som Regel Blankomærker, i hvilke
Afsendelsesstationens Navn stemples, og Modtagelsesstationens
Navn skrives. Til Ilgods anvendes røde, til Fragtgods hvide
Sedler.
For Stykgodsforsendelser af Smør og Æg med FragtgodsF.r agtbrev kan Beklæbningen med Stationsmærke undlades,
naar Godset af Afsenderen er forsynet med de foran omtalte
særlige Sedler (»Letfordærvelige Varer fra ......... osv«).
_
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Fo1· Bekhebuingen gælder endvidere fs,,lgencle særlige Regle1·:
Gods t il 8Yerige o(j' ~orge med Ilgods-Fragtbr e,-, det bærer
Paategniugen »Frem,-,kyndet llgod · (Suabbilgods ) « henholdsvis
»Fremskyndet Ilgods (Hurtigilgod: ) «, beklæbes med to Ilgocls1n ærke1'. Go ds til det sydlige Udland mecl Ilgocls-Fragtb1·e1· med
Paategning »Ftern:kyncl et Ilgods« beklæbes foruden med Ilgodsmærke med en særlig B el.;læbnin,gss eclclel »Beschleunigte s Eilgut« (hdd med rødt Tryk) .
Ekspi-esgods til Udlanclet forsynes med en særlig Bek l,l'IJningsse <'lcl el (hid merl ryjde Krndrater) :
»Ekspresgods
Express
coli.· exp1·ess«.
I baacle indenland,-:k og international Færdsel skal Stykgodssendinger af Go ds af nedennævnte A1-te1·, f01· hvilke der gælder
,-:ærlige Be.: temmel.·er, kendetegne,-: Yecl., at der paa ln-er t enkelt
Kollo anbringes en Billedbeklæbni ng, nemlig:

Paa Kolli indeholdende

anvendes
Billede af

Billedets
Farve

Eksplosive Stoffer . ........... . ....... .. . . .
Brandfarligt Gods ....... . . .. . . . . .... ..... .
Selvantændeligt Gods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giftige Stoffer ..... . ......... . . . _.... . ... .

Bombe
Fakkel

rød ell. sort
rø d
blaa

Ætsende Stoffer . ... ... .. .. . . ............. .
Genstande, af hvilke en bestemt Side skal
vende opad (Sedlen an bringes paa den Side,
der skal vende opad) .. . . ... .. . .. ... .. . . .
Gods, der skal behandles forsigtigt og ikke
maa styrtes*) ... . ........... . .... . . . ... .
Go ds, der skal beskyttes mod Fugtighed . .. .
Gods, der skal lagres luftigt . . .. . ... . .. . .. .
Gods, der i Henhold til de gældende Bestemmelser ikke maa komme i Nærheden af
(M.
Varmerør, -ledninger eller -ovne . ..... . . .

l7¼s)

n

Dødningehoved
Kurveflaske

sort
rød

to Pile

sort

Glas
opslaaet
Paraply
Ventilator

rød
sort
sort

overkrydset
Ovn og overkrydsede
Varmerør

sort

' ) Denne Beklæbnin g anven des i international Færdsel paa skrøbelige
Genstande af enhver Art (herunder Kolli med Æg) .
8/n 1944
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Paa Kolli indeholdende

Koncentreret Flussyre; Indholdet eller Spor al
dette maa ikke berøres med den bare Haand;
vendes opad (Sedlen anbringes paa den Side,
der skal vende opad) ...... . ............ .

anvendes
Billede al

Billedets
Farve

Haand, paa
hvilken Kødet
paa de fire
Fingre er
bortædt, og to
Pile over en
vandret Streg

sort

I international Færdsel anvendes enchiclere t il St_ykgod::kendinge r af Gods af nedennævnte Arter elle1· leYende Dyr følgende
Billedbeklæbning:

Paa Kolli indeholdende

Letfordærveligt Gods·r)
Levende Dyr i Emballage

anvendes
Billede af
Fisk, Blomst
og Drueklase
Oksehoved,
Hane og Hund

Billedets
Farve

blaa
blaa

·r) Denne Beklæbning kan udelades paa almindelige Fiskekasser med
Fisk til Tyskland.

B/8 1944.
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Den røde Formula r til eksplosive Stoffer er i Alminde lighed
forsynet med en enkelt Indramn ing. Dobbelt Indramr .ing betyder, at Varen er meget eksplosio nsfarlig.
Foruden de forannæ vnte Beklæbn ingssedle r skal alt Gods til
Udlande t beklæbes med særlige Rittesedl er, der angiver Overgangssta tionen til Udlande t. Rutesedl erne er blaa for de jyske
og grønne for de sjælland ske Overgan gsstation er.

Eksped ition af Banep akker.
Om, hvad der er udelukke t fra Befordri ng som Banepak ke,
se Side 63.
Ved Indlever ing af Banepak ker skal Afsendel sesstatio nen
paase, at Pakk~rn e er eller bliver paaklæb et Statsban efrimærk er
med paalyden de Værdi som nedenfor angivet.
Pakker af Vægt

over

,.

,.
,,

5
10
15
20

indtil

,,
•
,.

,,

5 kg ...... . .. . ..

IO

15
20
25

Befordring safstand (jfr. ne denfor)
under 120 km j mindst 120 km

JoØre

1o æ ,,
,, .... .. .... ..
1t o ,.
,. .. ... .......
,,
...
/:.~o~
.........
,.
If O ,,
,, .. .. .... .. ..

Cio -,,,,

Øre
140 ,,

1~

-180

,.

,,

'?JP" Jlt ,.

Betaling en for Befordri ng af Banepak ker mellem Ekspeditionssted er paa Sjælland , Lolland, Falster, Amager, Møn, Askø,
Fejø og Femø indbyrde s regnes dog - uanset Befordri ngsafstanden - efter Takstern e for Afstande under 120 km .
. Befordri ngsafsta nden paa Statsban erne fremgaa r af Statsbanernes Kilomete rtavle. Befordri ngsafsta ndene paa de private
Styrelse rs Stræknin ger fremgaa r af Bilag B til Banepak kereg-

lementet .
For Eksp.resbcinepakker skal der foruden den ovennæv nte
Takst endvider e betales et Tillæg af 1 Kr. pr. paabegy ndt 5 kg.
Dette Tillæg berigtige s ved, at der paa Pakken - foruden de
sædvanli ge Jernbane frimærk er svarende til den ordinære Takst
- klæbes særlige Frimærk er a 1 Kr.
Afsende lsesstatio nen paaklæb er hver Banepak ke, med Undtagelse af Pakker fra Københa vns Godsban egaard, Københa vns
· Hovedba negaard og Nørrebro ( dog ikke Pakker fra Firmaer ne
C. Schou og Tatol) samt Pakker til nedennæ vnte københa vnske
Statione r, en Nummer seddel med sit Navn tydeligt istemple t.
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Numme rsedlern e skal stemple s straks Yed Modtag elsen og bruges i Rækkef ølge; de anbring es saa vidt muligt paa selve Pakken
i Stedet for paa vedbun dne Adresse mærker , der kan gaa tabt.
Inden Afsende lsen annulle res Frimær kerne (ogsaa de særlige
Mærker , der benytte s ved Franke ring af Tillægs betaling en for
Ekspres banepak ker) med Station ens Datoste mpel. Annulle ringen skal foretage s med stor Nøjagti ghed.
Pakker ne (med Undtag else af Pakker ne til Københ avns
Godsba negaard , Københ avns Hoveclbanegaard, Frederi ksberg,
Nørrebr o og Østerpo rt) indføre s med det paaklæb ede Numme r i
Journa l over afsendt e Banepa kker uden Hensyn til Bestemmel sesstati on.
Der udfærdi ges kun Ledsag elsespa pirer for Banepa kker til
Københ avns Godsba negaard , Københ avns Hovedb anegaar d (kun
Ekspres banepa kker), Frederi ksberg, Nørrebr o og Østerpo rt, ved
hvis Eksped ition der anvende s Følgese dler med fortløbe nde
Numre for hver af disse Station er. Følgese dlerne er af forskell ig
Farve:
Til Københ an1s Godsba negaard
fra sjællan dske og falsters ke Station er samt Kolby
Kaas og 'runø Kattega t . ..... .... ..... ...... ..... ........ .. hvide _
» jyske og fynske Station er ....... .... ... .. .. ...... .. .... lyserød e
» Københ avns Hovedb anegaar d ........ .... ...... .... ......... .. brune
» Frederi ksberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blaa
» Nørrebr o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grønne
,/ Østerpo rt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gule
Følgese dlerne skal udfylde s med samme udførlig e Adresse,
som findes paa Pakkern e. Ved Anførse l af Adressa tens Navn
maa ikke bruges Forkort elser. Udfyldn ingen af Følgese dlen skal
ske med Blæksti ft, og samtidi g udfylde s den underli ggende
Stamme ved Gennem skrift ved Hjælp af Carbon papir, der er indlagt bag i hver Blok. Den Numme rseddel, som hænger ved Stammen, paaklæb es Pakken , medens selve Stamme n forblive r paa
Afsende lsesstat ionen. Følgese dlen følger med Pakken til Modtagelses statione n, hvor den vedhæn gende Del, som svarer til
Numme rsedlen , skal fratage s og udlever es sammen med Pakken
til dennes Modtag er.
Ved Eksped itionen af Ekspres banepak ker til Frederi ksberg,
Nørrebr o og Østerpo rt tilføjes foroven i Følgese dlen og Stammen oven over Ordet »Banep akke«: »Ekspre s-«.
Modtag elsessta tionerne skal iøvrigt paase, at de indgaae de
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Banepakker er forsynet med nøjagtigt annullerede Frimærker
til det tilstrækkelige Beløb, hvorved de særligt skal være opmærksom paa Annulleringsdatoens Rigtighed. Findes Mangler
ved Annulleringen, gøres Indberetning til Distriktet. Er en
Pakke utilstrækkeligt frankeret, opkræves Betalingen for de
manglende Frimærker hos Adressaten efter nærmere Aftale med
Ekspeditionskontoret.
Paa Modtagelsesstationerne (undtagen de fornævnte københavnske Stationer) indføres Pakkerne i Journal over indgaaede
Banepakker med det paaklæbede Nummer uden Hensyn til Afsendelsesstation.
Ved Indførelsen i Journalerne kan Forsencleres Navne bogføres med følgende Forkortelser:
Andersen .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .
Christensen . .. .. . . . . . . . . . . .. .
Christiansen . .. . . . . . . . . . . . .
Eriksen (Erichsen) ... ....
Frederiksen .. .. .. .. . . .. .. .
Hansen ............... .. ... ...
Henriksen (Henrichsen)
Jakobsen (Jacobsen) ....
Jensen ..................... .. .
Johansen .....................
Jørgensen .. . .. . . . .. . .. . . . . .. .
Knudsen .... .... .............
Kristensen .. . .. . .. .. . . . . . . ..

A.
C.
Oh.
E.
F.
H.
He.
Ja.
J.
Jo.
J f6.
Kn.
K.

Kristiansen .. ...... .... ... ...
Larsen .. .... .... ...... ........
Madsen ................. .. .... .
}fartensen .. .. .. . . . . .. .. . . .. .
Mortensen .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .
l\IØller ......... ... .. . .. .......
Nielsen ....................... .
Olsen ....... .... ....... ... .....
Petersen (Pedersen) ......
Poulsen ... .. ... ...............
Rasmussen .. .. .. . . . .. .. .. .. .
Svendsen .. ....... ........ .. ..
Sørensen ............... .. ... .

Kr.
L.
M.
Ma.
Mo.
Mø.
N.
0.
P.
Po.
R.
Sv.
S.

Endvidere indføres Fabrik med »Fbk.«, Mejeri med »Mj.«,
Brugsforening med »Bf.« og Fællesforening med »Ff.« med
'l'ilfØjelse af Fabrikens, Mejeriets eller Foreningens Navn,
eventuelt i Stationsforkortelse.
Endelig kan, naar Stationsforstanderen paa vedkommende
Stf.1-tion har godkendt det, Navnene paa de største og mest kendte
Firmaer ved Stationen indføres med Forkortelser, der ikke kan
misforstaas.
Alle andre :XaYne skal skriYes fuldt ud.
'

Læsning af Stykgods.
Stykgods befordres i Almindelighed i lukket Vogn eller aaben
Vogn dækket med Presenning. Dog har Jernbanen Ret .til at
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bruge aaben Vogn uden Presenning til Befordring af brugt Emballage, der sendes efter den særlige Takst for saadant Gods, og
af andet Stykgods, hvis Længde er over 4,8 m, eller som bestaar
af Genstande af usædvanlig Omfang eller Vægt.
Hvis Afsenderen ved Befordring af de nævnte Genstande af
usædvanlig Længde, Omfang eller Vægt i aaben Vogn ønsker
Godset dækket med Presenninger, maa han selv besørge disses
Paalægning, og hvis Jernbanens Presenninger benyttes, betales
herfor tarifmæssig Presenningleje. Det samme gælder, naar
Stykgods, som det paahviler Afsenderen selv at læsse, efter dennes Forlangende befordres i aaben Vogn, som ønskes dækket med
Presenning. Jernbanen er ikke forpligtet til at levere Presenninger til Gods, der kan tilføje Presenningen Skade.
Stykgods indlæsses af Jernbanen uden særlig Godtgørelse.
Dog kan Afsendelsesstationen - jfr. Side 81 - træffe Aftale
med Afsenderen om, at denne indlæsser Stykgods direkte i Jernbanevogn i Stedet for at aflevere det paa Pakhuset (Pladslæsning).
Afsenderen er dog pligtig selv at indlæsse Sendinger, i hvilke
der findes et eller flere Stykker af større Vægt end 500 kg, samt
uemballerede Stykgodssendinger af ferskt Kød, der befordres i
Jernbanens med Ophængningsapparater forsynede Kødvogne.
Uanset at Afsenderen efter ovennævnte har Pligt til selv at indlæsse tungt Gods, skal saadant ikke forlanges, saafremt det ikke
er nødvendigt.
Stykgods, der ikke er læsset i særlige Vogne, overleveres af
Stationen til Pakmesteren ved de Vogne, i hvilke det skal befordres. Pakmesteren i Forening med det øvrige Togpersonale og
Stationspersonalet foretager Ind- og Udlæsningen.
Al Læsning og Stuvning af Stykgods skal under fornødent
Hensyn til Godsets Art og Emballagens Beskaffenhed ske med
Omhu og saaledes, at saavel Beskadigelser af de paagældende
Kolli som af andet dermed sammenlæsset Gods undgaas.
Mindre, lettere eller skrØbeligere Gods skal saa vidt muligt
altid læsses oven paa større og sværere Gods. De Stationerne
tildelte Læsseredskaber skal benyttes ved Indladning af sværere
Gods. At Jernbanen mulig ingen Erstatningspligt har, fordi
Gods er uemballeret eller mangelfuldt emballeret, berettiger paa
ingen l\faade Personalet til at behandle Godset med Ligegyldighed.
Brugt Emballage, der sendes efter den særlige Takst for saa-
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dant Gods, bØr lige saa lidt som andet Gods lagres under aaben
Himmel, naar den kan tage Skade deraf.
Stationerne skal sørge for at være forsynet med et tilstrækkeligt Antal Stationspresen ninger til Beskyttelse af Gods mod
Solvarme, Fugtighed eller Tilsmudsning.
Der skal anvendes den største Omhu ved Stuvning af Gods,
navnlig Banepakker, i Vogne, der bl. a . indeholder fersk Fisk.
Godset skal anbringes saaledes, at Beskadigelse ved Fiskevand
undgaas. Gods, der skal overføres med Færgerne, bØr ligge saa
fast i Vognene, at det ikke kan rulle, forskydes eller falde om
ved Færgens Slingring eller Vognenes Ombord- eller Ilandsætning; særlig Omhu i saa Henseende skal anvendes ved Stuvning
af Fadegods, Pianokasser, Møbler o. 1.
For nedennævnte Forsendelser fremhæves følgende særlige
Bestemmelser:
Forsendelser af Bier i Bikasser maa ikke udsættes for direkte
Solvarme, da de indelukkede Bier i saa Fald dØr i stort Antal.
Ekspresgods og Ekspresbanepa kker skal af Hensyn til rettidig Fremkomst holdes sondret fra almindeligt Gods, f. Eks. ved
Læsning sammen med Rejsegods til den paagældende Station.
Letfordærvelig e Varer bør hensættes paa renlige Steder, saa
at Emballagen ikke tilsmudses. De maa ikke udsættes for Regn
eller Solvarme eller henstaa længere Tid i Vognene end hØjst
nødvendigt, men bØr saa vidt muligt paa Stationerne opbevares
i et kØligt Rum, selv om der derved bevirkes forøget Arbejde.
Henstilles de paa Perroner uden at være i Skygge eller Læ, skal
de dækkes med Presenninger. De maa ikke anbringes i Nærheden af Genstande, som ved Lækage, ilde Lugt e. l. kan inficere
det, f. Eks. levende Dyr i Emballage. Godset skal befordres i
omhyggeligt rengjorte Vogne, og det skal saa vidt muligt undgaas hertil at benytte Vogne, som kort Tid i Forvejen har været
benyttet til Befordring af levende Dyr.
For forskellige letfordærvelige Varer er der yderligere nedenfor angivet særlige Bestemmelser.
Mælk bør saa meget som muligt skaanes for Vejrligets og
Temperaturens - navnlig Solvarmens - Paavirkning. Vogne
til Befordring af Mælk skal udluftes godt ved, at Vogndørene i
begge Sider aabnes omtrent 1 Time fØr Indlæsningen. Vognenes Jalousier skal holdes aabne i tørt Vejr, for saa vidt de er
indrettet dertil.
Gær og Srnør samt Mel inficeres let af Fisk og bØr derfor
saa vidt muligt ikke sammenlæsses med Fisk, i alt Fald skal
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disse Varer anbringe: saaledes, at de ikke kan indsuge Fugtighed fra Fiskevandet. Er Vognen forsynet med Rist, skal
næn1te Godsarter læsses paa denne.
KØcl, Flæsk og slagtet Fjerkræ skal læsses i rene og godt ventilerede Vogne, i hvilke der ikke maa findes kasseret eller andet
til lfenne.-keføde uanvendeligt Kød eller Slagteaffald eller Stoffer, der kan inficere eller tilsmudse Kødet.
Smø1~'1niiiiiiih2,_ maa ikke trilles, men skal bæres til og fra
Vognene.
M cirgarin esencl·inger i Papemballage skal behandles med Forsigtighed .
Sendinger af sekclØdc Dyr eller Dele cif saaclanne maa saa
vidt muligt hvel'ken i Pakhusene eller Vognene læsses i umiddelbal' Nærhed af Sendinger, der indeholder Nærings- eller Nydelsesmidler. Det samme gælder Sendinger af .111atericile fra .il1enneske1· og Dyr, der sendes til Undersøgelse for sygelige Tilstande
( smittefal'ligt Materiale), samt tom, brugt Emballage, der har
været an,endt til Befordring: af saadant Materiale.
Koll-i, med Fisk bør saa vidt muliAf,ikh::e væltes om.
-lffl:fl:ge tl ~,-4 Kasser med ferRk Fisk ~ruilwFz@&l?.t,@:M die8aQ.;..Til Orientering af, hvad der er opad, er det henstillet til Forsenderne at mærke La.aget paa Fiskesendinger med Ordet
»Opad« eller med EjerenR Navn. Fiskekasser skal altid bæres i
de Gribeindretninger (Klodser eller Haandtag af Træ eller Reb),
hvormed de er forsynet, og vendes opad; de maa under ingen
Omstændigheder kantes, idet saadan Kantning vil kunne fjerne
Ispakningen fra en Del af Forsendelsen og derved udsætte den
for Forraadnelse.
Naar fyldte Fiskekurve stables, skal de stilles saaledes, at
Bundene i de øvre Lag hviler paa Kanterne af Kurvene nedenunder og ikke paa disses Laag.
Fiskesendinger maa under deres Henstaaen paa Stationerne
ikke udsættes for Sol, Støv og Snavs.
Det skal søges undgaaet, at der læsses fersk Fisk eller ispakket Hummer oven paa Kolli med røget Fisk eller andet Gods,
der kan beskadiges af det fra førstnævnte Sendinger neddrivende Vand.
F ·i sk til Foder for Fiskeyngel, der indleveres i fordærvet
Stand, skal læsses afsondret. Saafremt Fisken gaar i Forraadnelse under Befordringen, og Sendingen af Hensyn til andet
Gods ikke kan viderebefordres i samme Vogn, skal Omlæsning
til en anden Vogn finde Sted, eller - saafremt dette ikke er
Ø o~r< J,<tss f174 ,4/flYj-> 1 ~d11retn,, () P T s l(1r 11 vlVl)jllt9.s
~Tde v eJVfltS IJUo .Jr//f-j c, /I/C 0 /11J
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muligt - Sendingen udlæsses til Vide1·ebefordring Yed første
givne Lejlighed. Ekspeditionsp apirerne paategnes i . aadanne
Tilfælde af den, der foretager Omlæsningen.
Onne til Agn og J.11itsl·i nger (herunder ikke Østers) med
Fragtgods-Fra gtbrev skal, naar de indleveres i forsrnrlig Emballage, saaledes at de kan sammenlæsses med Ilgods, saa vidt
muligt befordres i Ilgodsvognene.
Kolli, der indeholder levende Orm, skal behandles ydel'st
varsomt. Udsættes saadanne Kolli for Stød eller lignende, revner nemlig let en Del af Ormene, hvorved Resten forurenes af
Blod og dØr, saaledes at Forsendelsen bliver fuldstændig ,ærdilØs, Saadanne Kolli maa ikke udsættes for direkte Paavirkning
af Solvarme, og de skal anbringes saaledes i Vognene, at der
kan tilføres dem frisk Luft.
Østersfustager skal altid staa oprejst, og er der ,ed Mærke
angivet, hvilken Ende der skal vende opad, bØr Hensyn tages
hertil.
Bærfrngt og friskskiiclt Vilclt bØr lagres og læsses afsondret,
for at andet Gods ikke skal blive beskadiget af Saft eller Blod.
Ost, navnlig uden stiv Emballage, bØr behandles med særlig
Omhu og Varsomhed. Der bØr ikke stables et større Antal saadanne Oste paa hverandre, end Hensynet til Pladsen kræver.
Oven paa Ostene maa der ikke lægges tunge Genstande, og naar
flere Oste af forskellig Størrelse skal læsses samtidigt, skal de
mindste Oste stuves øverst.
Kasser med Ost maa ikke kantes ved Ind- og Udlæsning, og
de maa heller ikke stilles paa Kant, men skal anbringes paa
Fladen.
ll!Jgforsenclelser - ogsaa i Papkartons - skal af Hensyn til
Varens store Skrøbelighed og Faren for dens Beskadigelse ved
Fugtighed behandles med særlig Omhu og Forsigtighed.
Fyldte Ægkasser skal altid enten staa under Tag eller være
dækket med Presenning. Det samme gælder saa Yidt muligt de
tomme .tE gkasser, der er forsynet med Paphylstre.
Fyldte Ægkasser maa ikke kantes eller stilles paa Enden
eller udsættes for Stød. De skal altid stilles paa Fladen med
Laaget opad, ligesom de under Transport skal bæres i denne
Stilling, og herved skal Stropper eller Gribehuller i Kasserne benyttes. De skal stuves saaledes, at Kasserne ikke kan glide og
falde ned under normal Rangering.
Cigarsendinge r i Kasser eller i Papemballage skal behandles
med Forsigtighed.
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Kasser rned Flasker maa i Reglen ikke læsses :i. mere end 2
og bør saa vidt muligt afstives af andet Gods. Kasser
med Halvflasker skal læsses paa langs i Vognene, medens Kasser med Helflasker skal læsses paa tværs i Vognene. Naar der
intet Gods haves til Afstivning af Kasserne, skal disse opstilles
i Trappeform med kun eet Lag Kasser i yderste Række. N aar
en tidligere anbragt Afstivning eller det yderste Lag Kasser er
fjernet, skal der sørges for fornøden ny Afstivning eller Omstuvning af de tilbageværende Kasser.
Der skal anvendes særlig Forsigtighed ved Ind- og U dlæsning af disse Sendinger. Perronvogn bØr saa vidt muligt anvendes for ikke at udsætte Godset for de stærke Stød, der let fremkommer, naar en svær Kasse skal sættes fra Pakvognen direkte
ned paa Perronen eller Jorden.
F'lydencle Varer, der ved Lækning kan tilføje andre Varer
Skade, bør lagres og læsses afsondret.
Kartofler maa i Tiden 1. November- 15. April kun forsendes i lukkede Vogne.
Levencle Planter skal behandles med største Omhu, særlig i
Tidsrummet fra Midten af ]\farts til Udgangen af April.
Potteplanter maa i Frostperioder indtil umiddelbart fØr Indlæsning i Toget samt snarest efter Ankomsten til Bestemmelsesstationen opbevares paa et frostfrit Sted (Rejsegodsekspeditionen eller lignende), og de maa saa vidt gørligt ikke udsættes
for Gennemtræk under deres Henstaaen paa Stationerne.
Barnevogne, Legevogne og Cykler skal behandles saa omhyggeligt, som Forholdene tillader. Barnevogne, Lirekasser o. 1.
skal afstives paa bedst mulig Maade i Vognene.
Paa Cykler, der paa Styret er forsynet med en særlig Indstillingsmekanisme, eller som har en Tandhjulsanordning paamon teret Styr og Forhjul, m a a Styret ikke drejes ud
af sin normale Stilling, da de nævnte Mekanismer derved besk.adiges.
Kufferter maa ikke uden Nødvendighed, hverken i Ekspeditionslokaler eller i Vognene, stilles paa Enden.
Maskiner - navnlig Regne- og Skrivemaskiner - og Maskindele, Radioapparater og Radiotilbehør og lignende Forsendelser
skal behandles saa omhyggeligt, som Forholdene tillader.
Vinduesglas i Kasser maa ikke ligge, køres, kæntres eller
paa anden Maade fransporteres paa Bredsiderne af Kasserne,
men derimod paa Bund- eller Endestykkerne.
Støbegods skal behandles med særlig Omhu af Hensyn til

a 3 Lag
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Varens Skrøbelighed. Vinduer af Støbejern skal saa vidt muligt
stilles op ad Siderne i Vognen, ikke i Enderne af denne. Støbegods maa saa vidt muligt ikke udsættes for Regn, Sne eller Taage. Maa saadant Gods midlertidig lagres paa Perron i fugtigt
Vejr, skal det omhyggeligt dækkes med Presenning.
Sækkegods maa ved Transport paa Varehuse og Perroner
ikke slæbes, hvorved Sækkene kan beskadiges, men skal - hvis
det er for tungt til at bæres - transporteres paa Sækkevogn
eller Færdselsvogn.
Tøndegor.ls skal, naar det maa antages, at Tønderne er for
svage til at hvile paa Bundstykket, altid ligge paa Staverne med
Spunset opad.
Tønder, der indeholder Olie, 'rjære, Karbolineum e. 1., Sirup,
fersk eller salt Fisk, samt alle store Fustager med flydende Varer skal saa vidt muligt altid anbringes paa Staverne med disse
i Vognens Længderetning og med Spunset opad; dog kan det,
naar Pladshensyn kræver det, undtagelsesvis tillades, at de
læsses hvilende paa Bundstykket med Proppen (Taphullet) opad. Denne Læsningsmaade maa dog kun anvendes, naar det med
Sikkerhed skønnes, at Tønderne er stærke nok til at taale den,
og at Spunset er tæt.
Der skal udvises størst mulig Varsomhed ved Manipulation
af svære Tønder, som er anbragt hvilende paa Bundstykket.
Brændt, ulæsket Kalk skal ved Ind- og Udlæsning beskyttes
mod Fugtighed. I Vognene maa den ikke anbringes direkte paa
Gulvet og saa vidt muligt ikke i Nærheden af Døre og Luger
eller af Varer, der kan tænkes at foraarsage Fugtighed.
Toni Emballage skal indeu Indlæsning i Vogne sammen
med andet Gods være tømt for Regnvand og anden Vædske,
der kan beskadige Godset.
Emballage (herunder tomme, brugte Blikdunke) til Olie samt
til brandfarlige, giftige, ildelugtende og tilsmudsende Stoffer
bØr læsses afsondret.
Akkumulatorbatterier til Belysning af Mastesignaler eller
Togbelysning skal behandles saa forsigtigt som muligt. De maa
ikke køres paa Sækkevogne, ikke hældes eller udsættes for Stød,
men skal bæres eller løftes med Forsigtighed af 2 Mand.
Der maa ikke anbringes Gods oven paa Akkumulatorkasserne, da der hi:h'ved kan opstaa Kortslutning, der medfører Beskadigelse af Akkumulatorerne og eventuelt Antændelse af Batterikassen og andre brændbare Dele.
Statsbanernes egne Akkumulatorer skal - naar Akkumula-
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torkassern e er indrettet saaledes, at det er gørligt - ved Indlæsningen anbringes med Polerne ind mod Vognvægg en.
Staalflaslcer nied koniprinie rede Luftarter skal behandles meget forsigtigt, da de altid rummer en Eksplosio nsfare og for en
R ække meget anvendte Luftarter (Klor, Svovlsyrli ng, Ammonia k
m. fl.) en betydelig Forgiftnin gsfare, og de - og navnlig deres
Ventildele - maa ikke udsættes for Beskadige lse.
~~'l"~ta~klte..so.m-t-efflftle,
~~s-ses --pmrs l~raa 1 ognen ,
ad en En.de.el-~evæg, -itten-s-k aT1t!IlJri nges 1 l i ~ l l i n g pa a Jangs.. i
V
1tJJ 1
1,j:tarter skal staa....oi -

HJ,r T&1~1J<:. (}7 r ,i/o t1Y1) e ,6 vr- T f/ Rr.e f<.

For forskel.lige Sprængsto fle1~Vorænclua.re V æd sker, gift,i,ge
Stoffer o. l. er der givet Stationern e særlige Forskrifte r angaaende Sendinger nes Behandlin g og Læsning.
Da forskellig e Sprængsto ffer (bl. a. Ærolit) kan ek-·plodere
ved at komme i Forbindel se med Syrer, maa Sendinger af de
nævnte Varer ikke paa Pakhusen e opbevares i Nærheden af
Syre og lignende Varer. Ved Befordrin g i Togene maa de paagældende Sprængsto ffer ikke være læsset i samme Vogn som
de nævnte Syreforsen delser.
1

Bestillin g og Afbestil ling ai Vogne.
Naar en Forsender ønsker at afsende Gods i Vognladn inger,
skal han i betimelig Tid forud bestille Vogne dertil paa vedkommend e Station og derved oplyse, hvormang e lukkede eller
aabne Vogne ban ønsker. Bestilling er paa almindelig e Godsvogn e
med anden Bæreevne end 13125 kg*) modtages ikke, men Forsenderen kan ved Vognbesti llingen opgive, at han kan nøjes med
en Vogn med mindre Bæreevne, og Vognbesti llingen anses da
for fyldestgjo rt ved Levering af en Vogn med mindst den opgivne Bæreevne. For Bestilling paa Vogne til Befordrin g af
Langgods (Gods, hvis Længde er over 6,4 m) samt paa Jernbanens Kølevogne , Vogne med dobbelte Vægge eller Køclvogne
med Ophængn ingappara ter gælder særlige Bestemme lser, hvorom
Stationern e er underrette t.
Vognbesti llinger kan ske skriftligt og pr. Telegraf eller pr.
'felefon. De indføres af den paagælden cle Ekspediti on i Vognbestillingsjo urnaler.
*) For Tiden J.4175 kg. Se iøvri t om Bæreevne Side lGO.
0
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For Beregning af Vognleje, naar bestilte Vogne afbestilles
eller ikke benyttes, er der særlige Regler.

Levering og Læsning af Vogne.
Vognbestillingerne skal efterkommes med størst mulig Hurtighed og saa vidt gØrligt overensstemmende med Bestillernes
Ønsker, men Jernbanen har ikke nogen Pligt til at stille Vogne
af en bestemt Størrelse eller Art til Raadighed, og heller ikke
noget Ansvar, saafremt den ikke har kunnet efterkomme en
Vogn bestilling.
.
De Vogne, som af Jernbanen stilles til Afsendernes Raadighed, skal være i forsvarlig, vel v~dligeholdt Stand, tilbørligt renset og rengjort, og Presenningerne til Dækning af Vognene hele.
Mener Afsenderen, at dette ikke er Tilfældet, skal han straks, inden han begynder Læsningen, fremsætte sin Indsigelse, saa at
Vognene kan blive bragt i forsvarlig Stand eller Presenningerne
erstattet med andre. De nærmere Regler om Vognenes Rengøring
fØr Anvisning til Læsning findes Side 140. Afsenderen skal sel,
tilvejebringe fornødent Underlag til Godsets Beskyttelse mod
Fugtighed fra Vognbunden, og han skal ligeledes selv sørge for
den Dækning af Godset, der er nødvendig for at beskytte det
mod Indtrængen af Regn og Sne fra Døre og Lemme.
Læsningen af Gods, der sendes i Vognladninger, samt Anbringelse af eventuelle Presenninger, paahviler Afsenderen. Han
skal herved fØlge de Regler og Anvisninger, som af Hensyn til
selve Jernbanebefordringen gives af Banerne, særlig med Hensyn til Læssets Fordeling, Form og Omfang, dets Fastgørelse
og Afstivning, og selv levere de dertil fornødne BesnØringsreb og andre Materialer. Dersom Læsningen af en Vogn ikke
tilendebringes samme Dag, den er begyndt, skal Afsenderen
sørge for, at den indlæssede Del af Godset fordeles ligeligt i
Vognen og anbringes saaledes, at der kan rangeres med denne,
uden at Godset lider Skade. Vognene maa ikke læsses ud over
deres Bæreevne eller med større Vægt end den i Fragtbrevet
angivne, og Afsenderen bærer Følgerne af, at Bestemmelserne
om Ladeprofil og det størst tilladte Akseltryk paa de Strækninger, Vognen skal gennemløbe, ikke er overholdt. Om Læsseprofilet og Akseltrykket skal Afsendelsesstationen give de fornødne Oplysninger (se Side 161).
Læsningen skal foregaa paa de Tider, Læssepladserne er aabne. Tillades det undtagelsesvis at læsse Gods uden for disse
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Tider, er Jernbanen berettiget- til at kræve fuld Godtgørelse for
sine derved foranledigede Udgifter.
Bestilte Vogne skal være færdiglæsset til .Afgang og fyldestgørende Fragtbreve over dem afgivet senest 24 Timer*) efter,
at Vognen er stillet til Afsenderens Raadighed paa Læssesporet,
og denne er behørigt underrettet herom, det sidste dog kun for
saa vidt han har opgivet sin Adresse i Vognbestillingen. Helligdage ( d
· 0 vise For
~ ~ l ! - a . f ~-€lsel:--samkisse-A1ete.r- ~t.on--fogsaa~gl-værks~ ~!..) ,S·kærve~Samt-t>g--H.-g n:entlej samt Forsinkelser, der er en Følge af Naturhindringer, f. Eks. Snelæg,
holdes altid uden for Læsningsfristen. Denne forlænges derimod
ikke med den Tid, hvormed Læsningen sinkes paa Grund af, at
de paa en Station værende tekniske Hjælpemidler, f. Eks. Kraner o_g Ramper, som Afsenderen ønsker at bruge, er midlertidigt
utjenstdygtige eller utilgængelige.
N aar Læsningsfristen overskrides, eller Afsenderen_undlader
at afgive fyldestgørende Fragtbrev paa en læsset Vogn, eller en
bestilt Vogn ikke benyttes, samt naar en Vogn læsses og atter
aflæsses uden at komme til Afsendelse, betales der Vognleje
efter nærmere fastsatte Regler.

Vejning af Vogne.**)

Afsendere af Vognladningsgods skal i Fragtbrevet opgive
Godsets Bruttovægt, men kan anmode Jernbanen om at efterveje Godset.
Jernbanen er kun pligtig at efterkomme et saadant Forlangende, naar det kan ske uden væsentligt Ophold, og Vægten
kan udfindes ved Hjælp af de paa Stationen tilstedeværende
Vejeindretninger. Følgen heraf er, at Forlangende om Vejning
af den tomme Vogn ofte vil kunne afslaas.
Foruden paa Afsenderens Forlangende kan Jernbanen paa
eget Initiativ foranledige Vognladningsgods eftervejet.
•

-=
e"'

t41H111J, ){e OP/JJ'!i,IVl!t'f/._!•/ 17 ',J:J
,w H
r "'
*) Indtil videre gælder dog følgende Paalæsmngsrrister: l f Ir
.5,T
For V-ogne med indtil. 6300 .kg ·Belastning 6 Dagtimer og for ~ogne •
med større . B~lastning 9 Dagtimer, alt i Tiden fra KL 8 til Kl. 17.
For Afsendere, der har mere end 8 km til Stationen, forøges begge de
nævnte Frister med 3 Timer, som skal falde inden for Tidsrummet fra
Kl. 6 tii Kl. 18.
.
For Vognladninger paa mindst 20000 kg udgør Paalæsningsfristen
24 Timer.
**) For Tiden maa Taravejning af Vogne ikke finde Sted.
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Jernbanens Vejninger har kun Betydning inden for Omraadet af Fragtoverenskomsten mellem Jernbanen og Forsenderne,
og Stationerne maa derfor ikke udstede Vejeattester, men skal,
hvis Forlangende herom fremsættes, henvise vedkommende t il
den autoriserede Vejer. De billetformede Vejesedler maa heller
ikke udlevere. til Publikum.
Det er angivet i »Teknisk Fortegnelse«, hvilke Stationer der
er forsynet med Brovægt til Vejning af Vogne.
De Stationer, som er forsynet med Brovægt, skal, saa ofte
Forholdene tillader det, veje afgaaende og ankommende Vognladningsgods. Vogne, der antages at være læs et med større
Vægt end angivet, skal ubetinget vejes. Kompleteringsvogne og
Vognladninger, af hvilke der skal foretages Udlæsning undervejs, skal vejes i videst muligt Omfang (af Modtagelses- henholdsvis Afsendelsesstationen). Vogne med Flyttegods, Teltgods
og lign. samt læssede Flytteomnibusser og Beboelsesvogne skal
ligeledes saa vidt muligt vejes.
Til Bestemmelse af Ladningens Vægt skal Vejning af de
tomme Vogne og eventuelt benyttede Presenninger saa vidt muligt altid finde Sted, især naar der udfindes en større Vægtforskel.
Vejes den tomme Vogn ikke, lægges den Vognen paamalede
Taravægt til Grund, hvorimod de i Fort-egnelsen over Driftsmateriellet anførte Taravægte for Godsvogne ikke maa benyttes
til at udfinde Godssendingers Vægt. Vejes Presenningerne ikke,
regnes ved Brug af Presenninger, der tilhører Jernbanen, Vægten af hver benyttet Presenning til 50 kg. Ved Anvendelse af
private Dækningsmidler (Presenninger, Maatter og lign.) regnes
Vægten af disse - saafremt andet ikke fastslaas ved Vejning
af Dækningsmidlerne - at udgøre den særskilt i Fragtbrevet
herfor angivne Vægt.
'l'ilfældige Unøjagtigheder ved Vejning af 3-akslede Vogue
kan udjævnes ved at veje Vognen to Gange, saaledes at man
f9Jrst tager de to forreste Aksler sammen og den bageste Aksel
alene, og derpaa den forreste Aksel alene og de to bageste
Aksler sammen. Vognens Vægt findes da som Middeltallet af de
to Vejeresultater.
Beholdervogne med flydende Indhold skal dog, uanset Vognens Akselantal, vejes ad een Gang. Saafremt dette ikke er muligt, bør Vejning ikke foretages.
I alle Tilfælde, hvor Jernbanen foretager Vejning af en vogn ladningsvis Forsendelse, skal den Station, der udfører Vejningen,
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paatrykke Fragtbrevet sit Vejestempel som Tegn paa, at Vejning· er foretaget af Jernbanen. Vejestationen skal endvidere paa
Fragtbrevets Forside trykke det dertil leverede Gummistempel,
hvis blanke Rubriker udfyldes, idet samtidig den Tekst, der ikke
passer i det foreliggende Tilfælde, udstreges. Endvidere indføres Resultatet af Vejningerne i Vognvejningsjournalen.
I alle Tilfælde, hvor Overlæsning opdages, skal 'd er gøres Indberetning til Distriktet.
Naar en Forsender ønsker en Vognladning vejet ved Jernbanens Foranstaltning, og Vejning ikke kan ske paa Afsendelsesstationen, paaklæber denne Vognen en Se,ddel: »Vejning Ønskes«.
Inden Paaklæbningen paaføres Sedlen med sort eller blaa Blyant
den Stations Navn, hvor Vejning ønskes. Hertil bØr vælges Bestemmelsesstationen, hvis denne har Brovægt, medmindre Vognen
antages læsset over Bæreevnen, i hvilket Tilfælde der forholdes
som nævnt nedenfor. Har Bestemmelsesstationen ikke Brovægt,
vælges den første Station, hvor Vejning kan finde Sted, uden at
Sendingen væsentlig opholdes. Kan denne Station ikke veje
Vognen, sletter den sit Stationsnavn paa Paaklæbningssedlerne
og anfører et nyt. Naar Vejning har fundet Sted, fjernes Sedlerne, og Resultatet af Vejningen anføres i Fragtbrevet, der af
Afsenderen i Rubriken for Afsenderens Erklæringer m. v. skal
være forsynet med Paategningen »Vejning ønskes«.
I de Tilfælde, hvor en af Afsenderen af Vognladningsgods til
U cl landet ønsket Vejning ikke kan foretages paa Afsendelsesstationen, skal den Station, der foretager Vejningen, omgaaende give Afsendelsesstationen skriftlig Meddelelse om Resultatet af denne. Meddelelsen maa ikke udfærdiges som en officiel
Vejeattest, men kan affattes saalydende :
»Den her til Brug ved Fragtberegningen foretagne Vejning
af Vogn ..................... , afsendt den ......... fra ... ...... Station
med ........ . til ............ Station, har givet følgende Resultat:«
Herunder paahykkes det ovennævnte Gummistempel.
Meddelelsen forsynes med Stationens Datostempel og Underskrift.
Efter at Afsendelsesstationen har gjort Brug af denne Meddelelse, kan 'den afgives til Afsenderen.
En tilsvarende Meddelelse kan gennem Afsendelsesstationen
gives Afsendere af Vognladningsgocls til Ind 1 andet, saafremt det i Fragtbrevets Paategning om den af Afsenderen ønskede Vejning er tilføjet, at Meddelelse om Vejeresultatet ønskes,
10/ 9
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eller naar Afsenderen paa anden Maacle ha1· aurnodet om at bliYe
underrettet om Vejeresultatet.
Alle varmlØbne Vogne med Læs skal vejes paa vedkommende Station, hvis den e1: forsynet med Brovægt. Er dette "ikke
'filfældet, skal Forsendelsen vejes paa den dertil bedst egnede
Station paa den videre Rute, uanset om Omlæsning i. en anden
Vogn er sket.
Konstateres VarmlØbning af en læsset 'i ogn efter Yognens
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Stempli ng ska l foregaa umiddel ba rt eft ei- Aflever ingen a f alt
i det paagæld en de Fragtbr ev anfø rte Q-ods. Afsender en ka n fo r lange, at Stempl ingen foregaa r i hans Næn ærelse.
Da Jernban ens Ansvar for Gods begynde r med Fragtov erenskom stens Afslutn ing, skal det . ufravig eligt iagttag es, at
Fragtbr evet først stemple s, efter at. samtlig e deri n ævnte Varer
er indleve ret og behandl et, og Fragten eventue lt betalt. For Toldgods gælder særlige Bestem melser, jfr. Side 122.
Det er af Vigtigh ed, at Datoste mplet er tydeligt .
Naar Afsende ren forlang er det, skal Afsende lsesstat ionen
kvittere for Modtag elsen af Godset og anføre den Dag, det blev
modtag et til Befo1·dring, paa et Fragtbr evsdup likat*), i særlige
Kvitter ingsbøg er. eller paa særlige Kvitter ingsbla nketter .
Afsende rens Forlang ende om Udstede lse af et Duplik at skal
i indenla ndsk Forbind else være paaført . . Q1;·iginalfragtbreYet j
Rubrike n »Afsend erens Erklæri ng o. ,s. v. «'fog det Duplika t, der
forelæg ges, skal være tydeligt betegne t som saadant . Vedkom mende 'l'jenest emand skal nøje sammen holde Angivel serne i Duplikate t og Origina lfragtbr evet, og naar han har overbev ist sig
om, at de er fuldkom men overens stemme nde paa alle Punkte r,
forsyne s Ori~~a lfragtbr evet i Rubrike n »Afsend elsessta tionens
Paategn ingerV med Stempl et »Duplik at er udstedt «. Duplik atet
forsyne s med Datoste mpel ligesom Originalfta,.g,1;2r~v"1zw iA.1½7,,.t ,
brikern e for Interess edeklar ation og E f t e r ~ l?v a
Stempl et »Intet« , hvis der i Origina lfragtbr evet ikke er anført
·
noget Beløb i disse Rubrike r. Med samme Stempe l forsyne s
Rubriki: :rne »Betalt af Afsende ren«, naar der ikke er betalt
nogen Fragt paa. Afsende lsesstat ionen. Foroven paa Forside n af
Fragtbr evsdup likatet skal Eksped itionsst edet med. blaa eller rød
Blyant skrive Ordet »Fragtb revsdup likat« tyd~lig t og iØjnefaldende.
Udstede lse af Fragtbr evsdup likat paa andet Grundl ag end
det origii;i.ale Fragtbr ev er forbudt .
Duplik atet skal straks tilbagel everes Afsende ren, efter at
det er behand let som foreskre vet. J?a Jernban en ved Stempli ng
af Duplik atet bekræft er dettes Ov;eren sstemme lse med Origina lfragtbre vet, . saalede s som dette, foreligg er ved Fragtov erenskomsten s Afslutn ing, maa Duplik atet heller ikke holdes tilbage
for at blive paaført yderlige re Paategn inger, f. Eks. Resulta tet
* ) I Forbinde lse med Udlande t skal der altid udstedes
Fragtbre vs-
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af en af Afsenderen forlangt Vejning af Vognladningsgods~ der
først kan finde Sted paa et senere Tidspunkt.
Da Fragtbrevsd uplikatet tjener som Kvittering for Sendingens Indlevering , maa der, naar Fragtbrevsd uplikat er udstedt,
ikke tillige gives Kvittering for den samme Sending ved
Hjælp af de nedenfor omtalte Kvitteringsb Øger og -blanketter,
men Ekspedition sstederne kan i Tilfælde, hvor der for en Forsendelse udstedes Fragtbrevsd uplikat; paa Forsenderen s Anmodning udstede et særligt Bevis for• den for Forsendelse n betalte
Fragt. Beviset udstedes uden -Betaling paa den dertil bestemte
Formular. Det maa kun indeholde Oplysninge r om den betalte
Fragt og gælder kun som saadan Oplysning, og herpaa skal Forsenderen udtrykkelig gøres opmærksom inden Udstedelsen .
Kvitteringe r for Gods kan foruden ved Fragtbrevsd uplikater
som ovenfor anført gives i sa~rlige af Jernbanen -µdgivne Kvitteringsbøge r. eller -blanketter. Kyitteringer n.e skal skrives med
Blæk. Ind~n Afgivelsen skal _Ru;t>rikerne for »EfterkraY« og »Interessedekla ration« baade i Kyit;te~ingsbøger og Kvitterings blanketter forsynes med Stemplet . »lntet«, hvis der ikke er
trukket Efte1:krav, Jienholdsvis teg,net I~teresse for Forsendel~en.
Ekspedition sstederne skal altid være forsynet med baade
Kvitteringsq øger 'og -blanketter. J{vittering~bØger.n.e sælg~s til
Forsendern e for den fastsatte ~ris. F.or Meddelelse af , Kvitte1:ing i Kvitterings bog betales intet, naar Å.fsenderen selv har
indført Forsendelse n i Bogen; . fol'.etag'es !~~førelsen dedmod ' af
Stationen, opkræves den clerfo1:, fa:;;t1Satte Betaling. For_;(J dfyld)3enoge~
'ili~e .opkræves
µing af ,Vægtrubrik en ale.ne .måa.- dog
\ .
'
. .
. , , ,..i, . ·.
.. ..
taling.
-·
.
.
'
.
Kvitterings blankettern e leveres i .Blokke til Stationerne , .For
Meddelelse af Kvittering betal,e~ l~t~t;. n·a;r Afsendere~ se~v. ,ud,~
fylder · Blanketten; udfy.l des Blank~tten .af St~tionen . efter.. ~{
senderens Ønske, opkræves den . herfor fastsatte _B~talin&,,;{d e!.
tilsvares ved, at et Frankerings m;erke paa)dæbes Blan1Fett~n pg
n udleveres,:,
~vitteringe
Overstempli ng, inden
annuller~s
,, .. ,
.
.
,
. , . ved
~: . r

Beiø~dri'n gsvej og '. ~eyer~~gs irister~
Jernbanen bestemmer, med .,hvilke Tog Ilgods og Fragtgo(ls
skal.befor,dr.es·. Den er ikke forpligtet •til at sepde det med \ bestemte Tog eller ad bestemte Ruter, men kun til at levere det
paa Bestemmels essta_tionen ·inden for ·den · fastsatte Leve1·iugs-
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frist•), som er afhængig dels af Forsende lsesmaad en, dels af
Afstande n og af Antallet af Overfart sruter paa Befordri ngsvejen.
Ekspresg ods skal befordre s saa hurtigt, som Køreplan en tillader dets Befordri ng med Tog, der efter Statsban ernes Bestemmelse medtage r andet Gods end Rejsegod s. Den hurtigste Befordrings vej skal vælges. Ekspresp akker og Ekspresb anepakk er
.•kal dog i det Omfang, der angives i Togplane rne, sendes med
de 'fog, som ellers ikke medtage r Ekspresg ods. ·
De nærmere Regler om Befordri ngsvejen for Gods over Statsbanerne findes i Togplan erne.

Udleve ring ai Fragtb reve og Gods.
Jt'rngtbre,,;e udlevere s kun til vedkomm ende Adressat , naar
alle paa Godset hvilende Fragt- og andre Omkostn inger, derunder indbefat tet Efterkra v, er betalt. Fragtbre ve skal indløses
paa vedkomm ende Station (Godsek spedition ) paa de Tider, hvor
denne holdes aaben; dog kan Indløsni ngen ogsaa finde Sted,
naar Fragtbre vet forevises ved Tilbring ning til Adressat en. Tilbringnin g af Fragtbre ve over Godsfors endelser , der ikke er skriftligt eller telefonis k anmeldt, skal finde Sted i Tiden mellem Kl.
7 og Kl. 17 og skal, hvor ikke andet er bestemt, ske ved Stationens Folk. Jernbane ns Vognmæ nd kan benyttes , naar der
herom er truffet Aftale med dem. De Fragtbre ve, som udbringes, indføres med Blæk i den dertil bestemte Bog (Form. Nr.
A 113). Betales Fragt m.v. straks ved 'filbring ningen, udlevere s
Fragtbre vet med tilhørend e Kupon . For de udl everede Fragtbre ve
tages Kvitteri ng i den dertil bestemte Rubrik i Bogen, og Tidspunktet for Fragtbre vets Afleveri ng noteres af Budet. Vil Adressaten ikke straks indløse Fragtbre vet, skal Budet bede ham om
at give Fragtbre vet fØlgende Paategn ing: »Forevis t den ...... .. .
Kl. ... (Unders krift)«. Fragtbre vet tages da med tilbage, og fornødent Notat foretage s i Kvitterin gsrubrik en i Bogen, f. Eks.
»Forevis t«, »Forevis ningspaa tegning nægtet« o. s. v. Samtidig
indfører Budet Fragtbre vet i en Anmelde lsesbog (Form. Nr.
A 872) og afriver Anmelde lsesblank etten, der afleveres til Adressaten. Den samme Anmelde lse gives om Fragtbre ve, som ikke
kan afleveres , fordi Adressat en ikke kan træffes.
Gods udlevere s kun til Adressat en eller hans Bud mod Fore'4-F!!x 1'.1/Jf!r; &-Le.-;.::l ngsf1isleP He ~11:t

ue uf
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visning af det indløste Fragtbrev og Kvittering for Modtagelsen
af Godset. Det forbydes Ekspeditionsstederne at udlevere ankommet Gods, inden den paahvilende Fragt m. v. er betalt, medmindre Betalingen er sikret gennem Fragtafvikliug. Ligeledes
forbydes det at lade Adressaten undersøge Godset, inden Fragtbrevet er indløst. For U ellevering af Toldgods gælder særlig fastsatte Regler, og for Aflæsning af Vognladningsgod s de paa
Side 107 anførte Regler.
Vognladuingsgods betragtes som udleveret, naar Vognen er
stillet til Adressatens Raadighed; Stykgods, naar det er afleveret
til Adressaten, eller naar denne har taget en Del af det hjem.
Gods, som ikke tilbringes efter Reglerne paa Side 107,
skal snarest muligt stilles til Raadighed for Adressaten (Vognladningsgods ved, at Vognene henbringes til Jernbanens Læsseplads). Adressaten skal afhente Godset(::> : fjerue det fra Jernbanens Grund) senest 24 Timer*) efter, at Jernbanen har givet
ham Underretning om dets Ankomst. Indløser han. Fragtbrevet
forinden, skal Godset dog være afhentet senest 24 Timer efter
Indløsningen. Har Jernbanen ikke nogen PUgt til at underrette
Adressaten om Godsets Ankomst, skal det være afhentet senest
24 Timer efter, at det er til Raadighed for ham .
Helligdage (-dette-gælae1• indtil videre i k k ~ ~
me-F1ot'sendelser af Brændsek~e---At>ter af Sten (egeaa
Tegtværksprodttl1.. ter ) , S l f f f f i ! - v - ~,$a.R-d-eg-l-i,gtteH,ele-)
samt Forsinkelser, der er en Følge af Naturhindringer, som
Snelæg, holdes altid uden for Afhentningsfristen. Denne forlænges
derimod ikke med den Tid, hvormed Afhentningen af Gods, som
Modtageren selv skal aflæsse, sinkes paa Grund af, at de paa
en Station værende tekniske Hjælpemidler, f. Eks. Kraner og
Ramper, som Modtageren øn.·ker at bruge, el' midleJ'tidig utjenstdygtige eller utilgængelige.
Godset skal afhentes i de sædvanlige Ekspeditionstider. Udlæsning af Vognladningsgods skal foregaa paa de Tider, Læssepladserne er aabne. 'l'illades det undtagelsesvis at aflæsse Gods • .,,
.
'tflJJ)e,l? pg' trtl15R1rc. f1 F lle/Jl'IIY/ll/f5
I.S Tf tf_ tM111i:1~,, (

rir

*) Indtil videre ei.-føtgem:le-:,'liliefitn1ngsfristel:' fa&æat: d fli.Y..slYtH'j
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For Vogne · med indtil 6300 kg Belastning 6 Dagtimer og for Vogn//J/r
med støne Belastning 9 Dagtimer, alt i Tiden fra Kl. 8 til KL 17.
For Modtagere, der har mere end 8 km til Stationen. forøges begge de
nævnte Frister med 3 Timet·, som skal· falde inden for Tidsrnrnmet fra
Kl. 6 til Kl. 18.
For Vognladnin;;er paa mindst 20.000 kg og for to eller flere til samme
Adressat samtidig ankomne Vognladninger udgør Aflæsningsfristen 24
Timer.
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uden for disse Tider, er Jernbanen berettiget til at kræve fuld
Godtgørel se for sine derved foranledig ede Udgifter.
De Tider, i hvilke Ekspediti onssteder ne holdes aabne for Udlevering af Gods, findes angivet i Opslag paa Ekspeditio nsstedet.
Reglerne foran Side 79 om Imødekom menhed over for Godsforsendere med Hensyn til undtagels esvis Indleverin g af Gods
uden for de fastsatte Tider m. v. samt om Indleverin g paa Landstationer i 'l'ogtid gælder paa tilsvarend e Maade for Udleverin g.
· Udleverin g af letfordærv elige Varer skal kunne finde Sted
hurtigst muligt efter Togets Ankomst.
Udleverin g af Potteplan ter skal ske snarest efter Ankomsten.
Stationsp ersonalet skal føre Tilsyn med og er ansvarlig for,
at ingen uberettige t bortfjerne r Gods fra Jernbanen s Varehuse,
til hvilke Ekspediti onssteder ne kan formene alle uvedkomm ende
Adgang. Det maa ikke overlades Adressate rne selv at borttage
det til dem ankomne Stykgods, men Godset skal udleveres af
Personale t, som skal føre nøjagtigt 'l'ilsyn med, at det rette
Gods - og kun dette - udleveres. Dette gælder ogsaa Sendinger
til Brug for Driften, Statsbane personale ts Sygekasse m. fl.
Den Kvittering for Modtagels en af Godset, som Adressate n
eller hans Bud skal afgive (se Side 104), kan i visse 'l'ilfælde
efter Stationsfo rstanderen s eller Godseksp editørens Afgørelse
bortfalde. Fragtbrev et skal da ved Godsets Udleverin g paa tydelig l\liaade paatrykke s et Stempel »Udlevere t cl. /
« med Angivelse af Datoen og den udleveren de Tjenestem ands ·Navn eller
Mærke, eventuelt med fornøden Tilføjelse, for saa vidt Dele af
en Sending mangler.
En Kvittering skal saa vidt muligt være egenhænd ig eller givet af en dertil med skriftlig Fuldmagt forsynet Person, dog
bØr Ekspediti onsstedet ikke nægte at modtage Kvittering af
Adressate ns Bud, naar dette er Ekspediti onsstedet bekendt, og
der ikke er Grund til at tro, at Budet handler uden Bemyndigelse. Det skal af Budet forlanges, at han foruden Adressate ns
Navn anfører sit eget med Angivelse af Stilling og Bopæl.
Stationer, ved hvilke der er etableret Tilbringn ing af Gods,
ruaa ikke paa Fragtbrev kuponen modtage Vognman dens Kvittering for Godset, medmind1·e han har behørig Fuldmagt fra
Yedkommende Adressat.
Ansatte maa ikke optræde som Godsforde lere. I-hor Jernbanen har Vognman d paa Modtagels esstatione n, bør det an-
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befales Godsforsendere at træffe Aftale med denne om Godsfordeling.
Om Eftervejning af indgaaet Stykgods se foran Side 82, og
om Vejning af indgaaet Vognladningsgods se foran Side 98.
For Tilbringning af Fragtbreve og Gods gælder Reglerne
foran Side 104 og nederst paa denne Side.

Aflæsning og Lagring af Gods.
For Aflæsning og Lagring af Stykgods gælder tilsvarende
Regler som for Læsning af Stykgods, jfr. foran Side 89. Godset
maa ikke kastes ud af Vognene, og de Stationerne tildelte Læsseredskaber skal benyttes ved Udlæsning af sværere Gods.
Alt Vognladningsgods skal udlæsses ved Adressatens egen
Foranstaltning.
Dersom Aflæsningen af en Vogn ikke tilendebringes samme
Dag, den er paabegyndt, skal Modtageren sørge for, at den tilbageværende Del af Godset fordeles ligeligt i Vognen og anbringes saaledes, at der kan rangeres med denne, uden at Godset lider
Skade.
Naar Aflæsningsfristen overskrides, betales der Vognleje efter nærmere fastsatte Regler.
Gods, hvis Længde er over 4,8 m, eller som bestaar af Genstande af usædvanlig Omfang eller Vægt, brugt Emballage, der
sendes efter den særlige Takst for saadant Gods, samt Gods,
som efter sin Beskaffenhed ikke egner sig til Oplægning paa
Varehus sammen med andet Gods, kan Jernbanen lagre under
aaben Himmel.

Tilbringning af Oods.
Ved de fleste Ekspeditionssteder har Jernbanen etableret
Vognmandskørsel.
Fra de Stationer, hvor Jernbanen har indrettet Vognmandskørsel, tilbringes Stykgods med tilhørende Fragtbreve med visse
Undtagelser Adressater, der bor inden for den for Kørselen fastsatte Kreds, mod Betaling efter den for vedkommende Station
fastsatte Køretakst. Banepakker tilbringes dog gratis. Tilbringning finder Sted paa Hverdage mellem Kl. 7 og Kl. 17. Godset
betragtes som tilbragt, naar det er aflæsset uden for Adressatens
Hjem eller Pakhus, og Adressaten er underrettet herom.
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Kaar Modtagere selv Ønsker at afhente ankommet Gods, skal
de gØte Anmeldelse derom til vedkommen de Station.

Uregelmæ ssigheder i Oodsbeio rdringen.
:N"etlenstaaende Regler for Undersøgels e om manglende, overtalligt og beskadiget Gods m. v. gælder for Rejsegods, Ekspresgods, Lig, lernnde Dyr, fremskynde t Ilgods (i internation al Forbindelse), Ilgods (herunder Banepakker ) og Fragtgods; endvidere for jernbanetjen stlige Forsendelse r, Læssemidle r og private
GodsYogne.
I det følgende au,endes for Kortheds Skyld Udtrykket »Gods«
om alle de næYnte Forsendelse sarter.
Som HoYedregel gælder, at Undersøgels en og Rapporterin gen
af alle Sager om Uregelmæss igheder i Godsbeford ringen ledes
af vedkommende Stationsfor stander eller Godseksped itør per. onlig. Paa større Stationer eller Godseksped itioner kan ø.e herhenhørende Arbejder dog overdrages en bestemt Tjenesteman d
(og en Afløser i han s Forfald), og det paahviler da denne Tjenestemand under Stationsfors tand~rens, henholdsvis Godsekspeditørens, Tilsyn at sørge for, at denne Gren af Tjenesten udføres
paa forsvarlig ::\faade.
Alle Meldinger fra det øvrige Tjenesteper sonale om Godsuregelmæss igheder afgives til denne Tjenesteman d, ligesom ogsaa alle Henvendels er fra Publikum om dette Forhold henvises
til og bØr besvares af ham.
Manglende Gods.

Konstateres det paa Afgangsstat ionen eller undervejs i Tog
eller paa en Mellemstati on, at der mangler en hel Sending eller
eet eller flere Kolli af en Sending, skal der foretages Eftersøgning paa Stedet.
Findes det manglende ikke, skal der straks udfærdiges en
.llelcleseddel 01n rnanglende Gods. Paa :M:eldesedlen anføres, foruden hvad der kræves ifølge Fortrykket, enhver Oplysning, der
kan antages at faa Betydning for Bestemmels esstationens Efterlysning; hertil bruges eventuelt Bagsiden af Formularen .
Ved O,·ertagelse af Ledsagepap irer, til hvilke Sendingen ikke
er fuldtallig til Stede, bØr det paagældend e Stationsper sonale
paase, at der medfølger Meldeseddel om det manglende. Opdages
Manglen før:-:t ved Udlæsning fra et Tog, og kan 'rogpersona let
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ikke naa at udfærdige Meldeseddel, giver det mundtlig alle fornødne Oplysninger til den Station, hvor Papirerne afleveres, og
det paahviler da Stationspersonalet at udfærdige Meldesedlen.
Opdages en Mangel ved Indlæsningen og saa sent, at Stationspersonalet ikke kan naa at udfærdige Meldeseddel, gh·er det
mundtlig Besked til Togpersonalet, og dette skal da udfærdige
den.
Fastslaas en Mangel Yed Overlevering fra en anden indenlandsk Befordringsstyrelse, uden at der medfØlger :Meldeseddel,
skal en saadan udfærdiges, og Anerkendelse af den afleverende
Befordringsstyrelses Personale straks erh,eryes paa Meldesedlen.
Om manglende Rejse- og Ekspresgods samt om Vognladningsgods og Styksendinger af levende Dyr skal der i visse Tilfælde, hvorom der af Stationen gives Lokalinstruks, foretages
Efterlysning allerede fra den Mellemstation, der fastslaar ~\lfanglen, og Notat herom paaføres 1\Ielclesedlen, fØr den Yideresendes.
Saadanne Mangler meldes derfor straks til Stationsbestyreren.
~edsagepapirerne maa ikke opholdes, men skal - sammen
med den eventuelt forhaandenværende Del af Sendingen - videresendes til Bestenimelsesstationen (Grænsestationen) med
Meldesedlen.
Mangler hele Sendingen, sendes Ledsagepapirer og Meldeseddel i Kuvert til Bestemmelsesstationen (Grænsestationen), eventuelt gennem den indenlandske Omkarteringsstation. Ledsagepapirer maa aldrig sendes i Kuvert uden Meldeseddel.
Mangler Godset paa Bestemmelsesstationen, skal denne hvad enten Manglen først er konstateret der, eller Papirerne er
indgaaet med Meldeseddel - straks indføre Manglen i .il1eldebogen med saa uclførlige Angivelser, at de kan danne Grundlag
for Efterlysningen.
Paa Fragtbreyet bØr der ikke gøres Notat om Manglen, og
Meldesedlen maa ikke udleveres Adressaten; denne kan underrettes om Manglen ved en dertil bestemt Formular.
Eftersøgninger paa Afgangs- og Omlæsningsf'tationer rn. "· af
Gods, som efterlyses fra en Station, skal udføres med største
Omhu. De Erklæringer, der afgives, skal være udtømmende og
paalidelige; vedkommende 'fjenestemand bØr saaledes i sine
Udtalelser til Sagen (f. Eks. om Tilstedeværelsen eller Yideresendelsen ·af et efterlyst Godskollo) kun udgive for sikkert, hvad
han har bestemt Erindring om.
Bliver manglende Gods tilvejebragt, skal det uopholdeligt
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afsendes til Bestemme lsesstation en, heuholds\"is vedkommende
Grænsesta tion, med Følgesedd el over efte1·seudt God . .
Saadant Gods kan sendes med fremskynd et Hastighed , særlig
i Tilfælde, hvor større Skade ved Fordærvel se derved kan undgaas. Fejlsendte letfordærv elige Varer, Ekspresgo dskolli samt
Cykler, ekspedere t som Rejsegods, kan afsendes metl Ekspresto g
eller Persontog , ogsaa i Tilfælde, hrnr de efte1· Be.·temmelserne
er udelukket fra denne Befordrin gsmaade. FØlge,-:edlen forsynes
med Paategnin g om Befordrin gsrnaaden .
Overtalligt Gods.

Forefinde s der overtallig t Gods, d. v. s. Gods, til hvilket
Ledsagep apirerne mangler, uanset, om Kolloet bærer Mærker,
Beklæbnin g eller endog Adresse, forholdes der saaledes :
Overtallig t Gods, der modtages fra et Tog, vil som Regel af
Togperson alet være beklæbet med en Seddel »Overtalli,g« og
ledsaget af en M elclesedclel om, overtallig t Gods, der bruges som
NØd-FØlgeseddel til den Station, hvor Godset udlæsses (Bestemmelsessta tionen eller den paagælden de Overgang sstation) ; skal
det videresendes med et Tilslutnin gstog, og der ikke er Tid til
at udfærdige den foreskrevn e Følgesedd el over eftersendt Gods,
kan Meldesedlen undtagels esvis ogsaa benyttes som Nød-Følgeseddel ved Videresendelsen.
Kan Togførere n (Pakmeste ren) ikke ndfinde Bestemmelsesstationen, eller ligger den ikke i Togets Retning, afleverer han
Godset med Meldesedlen til den første til videre Behandlin g egnede Station, eventuelt til Togets eller Pakvogne ns Endestati on.
Den Station, som saaledes faar Godset i Hænde, foretager det
videre fornødne med Hensyn til ·Fremlysn ing m. v.
Findes der paa en Station Gods uden Ledsagep apirer - ogsaa Gods, som er mærket eller beklæbet med Stationen s eget
Navn - eller indleveres der til en Station Genstande , fundet
paa Banelinie n eller paa Stationso mraadet, og som aabenbart
har været indleveret til Jern banebefor dring*), beklæbes det
straks med Sedlen »Overtallig« ; dette sker ogsaa, hvis Godset
ved Overtagel sen fra et Tog mangler denne Beklæbnin g.
Kan Bestemme lsesstation en med Sikkerhed udledes af Beklæbninge n, Mærkning en eller af andre Kendetegn , skal Godset
d e,

*) Om Genstande, der maa antages at være glemt eller tabt_ a,f _rejsen-

se Side 22.
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straks sendes til denne Station, henholdsvis til den Grænsestation, som Godset ifØlge Beklæbningen skal passere, ledsaget af
en Følgeseddel over eftersendt Gods. Overtallig-Sedlen fjernes
inden Afsendelsen. Om fremskyndet Befordring se foran under
»manglende Gods«.
Kan Bestemmelsesstationen ikke med Sikkerhed fastslaas og
Afsendelse straks iværksættes, skal det eller de overtallige Kolli
straks indføres i M eldebogen. Derefter skal Godset af Hensyn
til nøjagtig Beskrivelse synes af den til Godsundersøgelse særligt udpegede Tjenestemand personlig; denne fastslaar dets
Kendemærker og indfører disse i Meldebogen med saa udførlige
Angivelser, at de kan danne Grundlag for Fremlysningen.
Foreligger der overtalligt Gods, bestemt til en By med flere
Banegaarde, uden at Bestemmelsesbanegaarden fremgaar af det
overtallige Godsstykkes Beklæbning eller Mærkning, og det er
overtalligt paa en Station udenfor veclkommende By, skal Godset straks sendes til den Banegaard i Bestemmelsesbyen, hvor
det efter de foreliggende Omstændigheder maa antages at høre
hjemme.
Saa snart den Station, der har Godset overtalligt, har faaet
oplyst, hvor det hører hjemme, skal den afsende det med Følgeseddel over eftersendt Gods. Om fremskyndet Befordring se foran
under »manglende Gods«.
Godset forsynes med Mærke og Beklæbning til Bestemmelsesstationen som foreskrevet. Mulige paa Godset anbragte vildledende Mærker overstreges, men maa ikke fjernes; derimod fjernes Overtallig-Sedlen.
Paa samme Maade forholdes med Gods, der sendes til Eftersyn paa en anden Station.
Gods, som er overtalligt (d. v. s. uden tilhørende Papirer)
paa Bestemmelsesstationen, skal indføres i Meldebogen. Godset
maa - selv om det bærer Navn og Adresse paa en Modtager ikke uden videre udleveres denne, men det maa undersøges, om
det er rigtigt ekspederet.
Kan Udleveringen af Godset ikke udsættes, til der fra Afgangsstationen er indgaaet Bekræftelse herpaa og Oplysning
om de paa Sendingen hvilende Beløb, bør der efter nærmere
lokal Bestemmelse hos Modtageren opkræves et Depositum, og
Godset udleveres da paa Nødkupon, i hvilken Adressatens Kvittering saa vidt muligt bØr være egenhændig.
Overtalligt Gods maa ikke udleveres til Afsenderen eller til
Personer, der ikke er Parter i Fragtoverenskomsten, heller ikke
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paa Grundlag af :i\fa:rker paa Godset, der angiver Ejeren, som
f. Eks. Staalflasker, Mælkespande og Privatpresenninger.
Naar Rejsegods har henstaaet uafhentet paa en Station i 2
Døgn, skal det, selv om Rejsegodset er beklæbet med Stationens
Mærke, og den tilhørende Talon er til Stede, indføres i Meldebogen som ove1·talligt. Samtidig rettes Forespørgsel til Afgangsstationen paa den dertil bestemte Formular, hvori Kolloet beskrives nøjagtigt. Udenlandske Afgangsstationer spørges dog
først efter 14 Dages Forløb.
For at fastslaa overtalligt Gods skal der
daglig ,for Rejse-, Ekspres- og Ilgods o. lign. og
2 Gange ugentlig for Fragtgods
foretages Eftersyn af samtlige Varehuse, Emballagepladser
0. S. V.

Eftersynet foretages af Stationsforstanderen, Godsekspeditøren eller den Tjenestemand, hvem det er overdraget at tage
sig af Godsuregelmæssigheder. Et Notat om, at Eftersynet har
fundet Sted, inclføres i Meldebogen.
Kontrollen med Yognladningsgocls og Vogne med Stykgods
foretages efter lokal Instruks.
Beskadigelse eller delvist Tab (Formindskelse) af Gods.

Sker der et Uheld ved Behandling af en Godssending, eller
opdager Stationspersonalet en Beskadigelse eller et delvist Tab
(Formind,;kelse) af Gods, eller haves der Formodning om, eller
hævder den raadighedsberettigede, at en saadan Uregelmæssighed er til Stede, skal Personalet straks anmelde Sagen, for at
der kan blive foretaget en nærmere Undersøgelse og optaget
Protolcol over Godsets Tilstand m. m. .
Protokollen skal udfærdiges af den specielt dertil udpegede
Tjenestemand og paa Grundlag af personligt Syn over Godset;
den maa kun indeholde Kendsgerninger og ikke Formodninger
og rnaa skildre Sagforholdet udførligt og saa . andfærdigt at
Angive]. erne kan beedige. for Retten, jfr. iØvrigt Ordreserie A
Side 99.
Foruden den Tjenestemand, der optager Protokollen, bØr ogsaa den, for hvem Uheldet er sket, eller som har opdaget Beskadigelsen, Yære til Stede for at afgive Erklæring og medunderskrive Protokollen.
Indtræder en saadan Uregelmæssighed eller opdages den under Befordringen i et Tog, udfærdiger Togføreren (Pakmeste-
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ren) Meldeseddel om beskadiget Gods, hvorefter han afleverer
Gods og Meldeseddel til en Mellemstation eller til Bestemmelsesstationen, der da udfærdiger Protokol.
Kan den Mellemstation, hvor Uregelmæssigh eden er iudtraadt eller opdages eller som underrettes om den, paa Grund
af manglende Tid ikke optage Protokol, skal den udfærdige en
Meldeseddel orn _beskadiget Gocls. I saa Fald skal den næste
egnede Mellemstation eventuelt Bestemmelsess tationen (Grænsestationen), optage Protokollen.
Fastslaas en Beskadigelse ved Overlevering fra en anden indenlandsk Befordringssty relse, uden at der medfølger Meldeseddel, skal en saadan udfærdiges, og Anerkendelse af den afleverende Befordringssty relses Personale straks erhverves paa
Meldesedlen.
I Fragtbrevet maa der ikke gøres ~otat om, at der er optaget
Protokol, heller ikke om Art og Omfang af Beskadigelsen eller
det delvise Tab eller om Beskadigelse af Lukkeindretni nger, det
være sig private, Jernbanens eller Toldvæsenets.
Konstateres det, at Gods, der indeholder giftige eller andre
for Fødevarer eller Nydelsesmidle r skadelige Stoffer, er beskadiget, eller at Indholdet er bleYet spredt, skal alle i samme ·vogn
eller Pakhus værende Fødevarer eller ~ydelsesmidle r underkastes en indgaaende Undersøgelse med Henblik paa Beskadigel. ·e
eller Forurening. Saafremt der ved Konstatering undervejs eL·
opstaaet Mistanke om, at saadanne Sendinger er forurenet eller
beskadiget af. Gift, skal der i en Meldeseddel om beskadiget Gods,
der skal medgives Ledsagepapire rne, anbringes følgende B emærkning: »Sendingen har Yæret sammenlæsset med en beskadiget Giftsending. Undersøg, om Indholdet er blevet beskadiget
eller forurenet!« Bestemmelsess tationen skal lagre disse Sendiuger for sig selv og om fornødent holde dem under Lukke. Er det
den ikke muligt med Sikkerhed at fastslaa, om og i hvilket Omfang Godset er forurenet eller beskadiget, skal den tilkalde en
sagkyndig.
Ved Sendinger i laasede eller plomberede Vogne skal Lukkeindretningerne nøje undersøges. De aftagne Lukkeindretni nger
skal vedlægges Protokollen.
Den Station, der opdage1· eller har faaet Underretning om
Skaden, skal foretage alt fomØdent for at forhindre, at denne
forøges eller at andre Genstande eller Personer og Materiel beskadiges (f. Eks. ved udflydende Vædsker ) .
Er Beskadigelsen . aa betydelig. at en Viderebefordri ng ~Y-
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nes formaalslØs, skal Godset og Ledsagepapirerne holdes tilbage
paa den Station, som konstaterer Skaden. I andet Fald skal
Godset sendes videre til Bestemmelsesstationen.
Rejsegods skal dog i alle Tilfælde sendes videre til Bestemmelsesstationen.

Forsinkelse.
Forsinket Gods skal afsendes med det først afgaaende Tog,
der uden Ulempe kan medtage Godset.

Befordring af levende Dyr.
For Befordring af levende Dyr gælder foruden de i efterfølgende Bestemmelser indeholdte Regler endvidere de for Befordring af Gods fastsatte almindelige Befordringsbestemmelser,
for saa vidt de efter deres Natur kan finde Anvendelse.

/

Dyr, der er udel9.kket fra eller kun
betingelsesvis modtages til Befordring.

l

Dyr, som lider af sm,itsomme Sygdomme, modtages kun til
Befordring efter Anmodning fra Veterinærmyndigheder (for saa
vidt angaar Hærens Heste af vedkommende Militærafdelings
Dyrlæge) og kun i særskilt Vogn. Instruktion om særlige Foranstaltninger til Bekæmpelse af Tuberkulose hos Kvæg og Svin
og ·om Foranstaltninger i Tilfælde af Mund- og Klovesyge eller
andre smitsomme Sygdomme er givet Stationerne.
Dyr, der lider af andre Sygdomme, modtages kun,. naar der
foreligger Dyrlægeattest for, at det er forsvarligt at befordre
dem med Jernbane til Bestemmelsesstationen, og der skal, naar
Dyrlægeattesten gaar ud paa, at vognladningsvis Befordring
kræves, forlanges særskilt Vogn bestilt.
Hunde, der ikke er i Følge med rejsende, modtages som Styksendinger kun til Befordring i Trækasser, Bure eller lignende
Emballage, og der bØr altid forlanges Erklæring om mangelfuld
Emballage.
Fjerkræ modtages som Styksendinger kun i Kasser, Kurve
eller Bure, andre Sniaadyr som Styksendinger kun i Kasser,
Kurve, Bure, Sække, Net eller lignende Emballage.
Orner, derimod ikke Ornegildinger, modtages som Styk-
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sendinger kun, naar de indleveres i stærke Kasser. Kasser med
Orner skal modtages til Befordring som Il- og Ekspresgod s,
selv om Forsendelse n har en større Vægt og et større Omfang
end fastsat foran Side 64 for Il- og Ekspresgod s.
Levende Kalve maa ikke modtages til Befordring emballeret
i Sække.
Vilde Dyr skal Jernbanen kun befordre, saafremt de efter
deres Størrelse og Art egner sig til Befordring, og der af Forsenderne træffes de fornødne Foranstaltn inger til at sikre Personer, Dyr og Gods mod Skade under Ind- og Udlæsninge n og
under Befordringe n. Kasser, Bure og deslige, i hvilke der sendes
Rovdyr, skal udvendigt tydeligt være mærket »Rovdyr« .

Fragtbre ve.
I indenlandsk Færdsel skal levende Dyr, som sendes i Emballage, og som ønskes befordret som Stykgods, indleveres med Ilgods- eller Ekspresgod sfragtbrev, hvorimod alle andre Forsendelser af levende Dyr skal indleveres med Fragtgods-F ragtbrev.
Ønskes Befordring med ikke-kreatu rførende Persontog eller Iltog, skal Afsenderen - ikke Ekspedition sstedet - forsyne Fragtgods-Fragtb revet med en tydelig Paategning herom. Ligeledes
skal Afsenderen forsyne Fragtbrevet med Paategning, saafremt
Dyrene ønskes befordret ad en anden Vej end den af Jernbanen
til Befordringe n bestemte.
I Forbindelse med Udlandet skal alle Forsendelse r af levende
Dyr indleveres med internation ale Ilgods-Frag tbreve.

Levering ai Vogne.
Naar en Forsender ønsker at afsende levende Dyr - og dette
ikke sker i Emballage - skal han forud bestille Vogn eller
Plads til Dyrene.
Til Forsendelse r af levende Dyr benyttes lukkede Vogne. I
den varme Aarstid bØr der til Svin saa vidt muligt leveres lukkede Vogne med Endegitre.
Ved Forsendelse af Heste, Hornkvæg, Faar og Svin skal
Vognbunde n - for at forhindre, at Dyrene glider - bestrøs
med et Lag fint Grus eller vaadt Sand (et tyndt Lag for Heste,
Hornkvæg og Faar og et ca. 5 cm tykt Lag for Svin). Det Grus
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eller Sand, hvormed Vognbunden bestrøs, skal være befriet for
alle Sten.
I glat Føre skal en lignende Bestrøning af Ramperne ogsaa
finde Sted.
Ved Befordring af større Dyr som Heste og Hornkvæg i
Vogne med Endedøre og Sidelemme (f. Eks. D. S. B. Litra Q)
skal Vognenes Døre saavel i Enderne som paa Siderne holdes
forsvarligt lukket. Det skal nøje paases 1 at Lukkeindretningerne er i forsvarlig Stand, og at Krogen nederst paa Vogndøren
ikke er bØjet, men efter sin Bestemmelse griber ind i Øskenen
paa Vognbunden. Benyttes der til Befordring af større Dyr som
Heste og Hornkvæg Vogne med Skydedøre, skal den ene Dør,
eventuelt begge Døre holdes aabne, og foran Døraabningen skal
anbringes et forsvarligt fastgjort, solidt Gitter. Ved Befordring
af mindre Kreaturer, Svin, Faar o. 1. kan i begge de foranstaaende Vogntyper Yderdørene være aabne (Qn- og QR-Vognene undtaget, se Side 141), men de indenfor værende Gitterdøre eller Gitre skal være saaledes lukket og fastgjort, at Dyrene
ikke kan bryde ud.
Ved Afgørelsen af Spørgsmaalet om Ventilation af Vognene
skal iØvrigt Vejrforholdene tages i Betragtning. Om Vinteren
i stærk Kulde skal saaledes alle Lemmene være lukket i den
ene Side og ofte ogsaa enkelte af Lemmene i den anden Side
af Vognen. I Sommervarme skal alle Sidelemme være aabne.

Dyrenes Modtagelse, Indlevering og
Indlæsning.
Dyrenes Modtagelse.

1

Stationerne skal nægte Anbringelse af levende Dyr paa Jernbanens Læssepladser eller i dens Folde, medmindre de enten er
ankommet eller agtes afsendt pr. Jernbane, og i sidstnævnte
Tilfælde kræves tillige, at der i Forvejen foreligger Bestilling
paa Befordring. For levende Dyr, som findes paa Statsbanernes Læssepladser eller Folde uden at være ankommet eller uden
at være bestemt til Afsendelse pr. Jernbane, opkræves der Optagelsespenge.
Heste, Kreaturer og i det hele taget saadanne Dyr, hvis Befordring ikke er paaregnet at skulle ske i liggende Stilling, maa
ikke modtages tidligere end nødvendigt for deres rettidige Indlæsning og Ekspedition.
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Mindre Dyr som Svin, Faar, Smaakalv e o. I.; der skal have
Plads til at ligge ned under Befordrin gen, kan modtages og indlæsses i Vognene Aftenen forud, naar de skal afsendes med et
inden Kl. ca. 6 n æste Dag afgaaende Tog, paa følgende Betingelser:
1) Afsendere n skal skriftligt anmode om paa egen Risiko at
maatte indlæsse Dyrene paa det tidligere Tidspunk t.
2 ) Omstændi ghederne skal efter Stationsb estyrerens Skøn tale
for, at Anmodnin gen imødekom mes; herved bØr særligt tages
Hensyn til de paagælden de Dyr.
3) Dyrene skal paa Afsendere ns Foranstal tning være fodret og
vandet, kort fØr de indleveres .
4) Vognen skal af Afsendere n forsynes med rigelig Halmstrøe lse.
Stationen maa dog ikke af denne Grund undlade at strø

Grus i Vognene.
Under Hensyn til de lokale Forhold fastsætter Ekspediti onsstederne i øvrigt selv de Tidspunk ter, til hvilke Forsendel ser
skal være indleveret for at opnaa Befordrin g med de forskellige
Tog.
Ifølge Lov er Arbejdskø rsel samt Driven med Kreaturer i
Købstæde rne (herunder Frederiks berg) forbudt paa Folkekirkens Helligdag e fra Kl. 10 og paa Grundlov sdagen fra Kl. 12,
medmindr e Politivedt ægten hjemler Ret dertil, eller Øuighede n
har givet skriftlig Tilladelse . For saa vidt skriftlig Tilladelse
fra Øvrighede n herefter er nødvendig , maa en saadan Tilladelse
erhverves af Forsender en.

Dyrenes Mærkning.
Dyr, der sendes efter Styktakst erne, skal mærkes paa en
t ydelig Maade, og Mærkerne angives i Fragtbrev ene.
Stationern e bØr henstille til Forsender ne, at ogsaa Dyr, der
sendes efter Vognladn ingstakste rne, saa vidt muligt mærkes for
derved at undgaa Forvekslin ger. Levende Dyr i Vognladn inger
til Københav ns Kvægtorv skal af Hensyn til de stedlige Forhold altid forlanges mærket. Mærkerne skal anføres i Fragtbrevene og paa disses Kuponer.

Dyrenes Indlæsning.
Indlæsnin gen i Vognene - undtagen af levende Dyr i Emballage, jfr. Side 120 - paahviler Afsendere n, som ligeledes
skal sørge for Dyrenes Fastbindi ng i Vognene og levere
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de dertil fornødne Bindered skaber, Reb, Grimer o. 1. Ved Styksendinge r skal Jernbane personal et - for saa vidt dets øvrige
Arbejde tillader det - yde Bistand ved Dyrenes Indlæsni ng og
Binding.
Der maa ikke læsses flere Dyr i Vognene, end at der levnes
dem tilstrækk elig Plads. Mindre Dyr skal have Plads til at
lægge sig ned.
Statione rnes Skøn er afgØ1>ende ved Bestemm elsen af, hvor
mange Dyr der kan læsses i hver enkelt Vogn; Statione rne skal
nøje vaage over, at Dyrplag eri herunde r undgaas.
Som Vejledni ng ved Bestemm elsen af det største Antal Dyr,
som i Alminde lighed maa sendes i Vognene, tjener Oversigt en
paa Side 119, der dog kun har Angivels er for de hyppigst forekommen de Vogntyp er og ikke gælder for Dyr af forskelli g Art
eller af væsentli g forskelli g Størrelse i samme Vogn.
Ved Sammenlæsn~ng af -Dyr af forskelli g Art eller Størrelse
skal det ganske særligt paases, at der ikke læsses flere Dyr i
samme Vogn, end at der efter Afsende lsesstatio nens Skøn lev·
nes Dyrene en forholds vis lige saa rigelig Plads som ved den i
Oversigt en for almindel ige Tilfælde givne Vejledni ng.
Der skal gives synligt drægtige Dyr særlig god Plads i Vognen; i Særdeles hed skal Køer, der øjensynl ig er ikælvede, have
saa rigelig Plads, at de uden Fare for Tilskade komst af Køerne
selv eller andre Dyr i samme Vogn kan lægge sig og rejse sig.
Om Dyrenes Anbring else i Vognene gælder endvider e følgende :
Reb, hvormed levende Dyr bindes, skal i Reglen lægges som
Hornre~ Ønsker Afsende ren Rebene anbragt som Grimer, skal
der ikke gøres Indsigelse herimod, men Jernbane ns Personal e
maa da ikke være behjælpe ligt ved Rebenes Anbringe lse. Det
,.,.. . Reb, der benyttes , skal være blødt, tykt Manillar eb eller tykt,
/Tf b I I v'IPfR.f,, .!---~
~ .
.
?j.sRR lft9/f~mvu ndet Reb, rog Fastbmd mgen maa hverken for Orner eller
R. e, t,
andre Dyr ske ved Reb om Overkæben. Dyrenes Ben maa ikke
være sammenb undet. Brugen af Rebgrim er, der er saaledes indrettet, at de snøres til om Mulen, naar Grimesk aftet stramme s,
er absolut utilstede lig. Jerngrim er maa ikke anvendes .XX
Sammen læsning i en Vogn af Dyr af væsentli g forskelli g Art
og Størrelse eller af Dyr af sam°:1e Art, der efter deres Natur
kan tilføje hinanden Skade, er kun tilladt i de særligt dertil
( indretted e Vogne eller i de almindelige Vogne, naar Dyrene ved
Afsende rens Foransta ltning adskilles ved forsvarli ge og solidt
f- JJJfT5ET Fir//,fll'!Jf ~ e/J C/fl(1(tM 1 /lt/M /':JIY bR_l" 'f e. .s ~ull,t. 1c1m~c1r
7

'

Tyf(u/ (flj 6141p eS ~1<11 /lt>l(1t4{e~ fl i4UJ~ IHlff , ~ "': f .1re~ltRe l,
1/eTrlRt;<t< t:?17 tf/lf //t<d4rji_?Ylf' /;rro-C.s _tl~Jsc ¼Jj11_ i ;~ ,511el),;Yt u Re te T 6i 'Y;Jf.,J ,6f/ fY7 1 s fjlJ,., eOlS 191 1 !Vf l.1' I 'lf!, 1 lf
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Vognenes Bundflade

15 og
16 m2

19 m2

Vognenes indvendige
Længde

6,41 m

6,94 m

Bundne
eller løse

Antal Dyr i Vognene

Særlig svære Heste

altid bundne

9

IO

Heste af almindelig
Størrelse

bundne
løse

9-10
11-12

12
14

Plage og Føl

bundne
løse

14- 18
17-21

16- 21
19-24

9-10

12

12- 13

14-1 5

Svære Tyre (600-800

altid
kg), Trækstude og særbundne
lig store Køer
altid bundne
Mindre Tyre

Vedtegning

*)

} efter Størrelse
*)

Almindelige Køer
(350-400 kg)

bundne
løse

12- 13
14-15

14- 15
16 - 17

Smaa Køer og Kvier
(200-300 kg)

bundne
løse

15-16
17 - 18

17- 19
19-21

efter Størrelse

Ungkvæg og store
Kalve (100-200 kg)
Geder, Faar og smaa
Kalve
Svin (75-100 kg)

løse

21 -24

24-28

efter Størrelse

løse

30-48

40-57

efter Størrelse
og Aarstid

løse

36-44

42- 50

Lam

løse

45-60

55-70

"

"

"
"

fastgjorte Skillerum. Orner maa ikke sendes løse sammen med
andre Dyr.
Naar større og mindre Dyr læsses i samme Vogn, skal de
store Dyr foruden at adskilles fra de smaa ved Gitre, endvidere
være forsvarligt bundet. Ved Sammenlæs ning af Køer og store
Kalve er Adskillelse ved Gitre dog ikke nødvendig, naar Køerne
er bundet.
Da Anbringelse n af Skillerum mellem levende Dyr, der med
samme Fragtbrev sendes i een Jernbanevo gn, sker ved Afsenderens Foranstaltn ing og paa hans Bekostning, skal Reb til

*) Heste maa kun befordres løse, naar enten deres Bagsko er fjernet,

eller Vognen er fuldt læsset saaledes, at Hestene paa Grund af Pladsmangel er hindret i at tilføje hverandre Skade ved Spark og lignende,
eller Forsendelsen udelukkende bestaar af gamle Heste til Slagtning, der
maa antages ikke at kunne tilføje hverandre Skade.
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Fastbind ing eller Sammen binding af saadann e Skillerum leveres af de paagæld ende Afsender e.
Køer, som Øjensynlig er ikælvede, skal saa vidt muligt afsondres ved Bom eller Gitter fra andre Dyr; særligt afmagred e,
syge og svagelige eller halte Dy:i: bør, naar de befordre s i Vogn
:--ammen med andre Dyr, anbringe s i Enden af 'Vognen og ad,;killes fra de Ønige Dyr ved Gitter.
For Læsning af russiske Heste samt af levende Fjerkræ
fleretage s Vogne er der givet Statione rne sæi·Jig Instrukt ion.

Særlig e Regler vedrør ende Sendin ger i
Embal lage.
Indlever es Dyr til Befordri ng i Sække, Kasser, Kurve, Bure
eller lignende Emballa ge, skal denne være tilstrækk elig rummelig og luftig. Sækkene maa ikke snøres sammen, men hver Sæk
skal være forsynet med et aabent Rør.
Kasser, Kurve og Bure med Fjerkræ skal have tæt Bund og
være saa rummelig e, at alle Dyrene samtidig kan staa oprejst
uden at berøre Laaget og kan bevæge sig mellem hverandr e.
Kasserne ro . m. skal enten have i det mindste to Sider af Tremmer med mindst 1,4 cm's Afstand mellem Tremme rne eller være
dækket med Laag, helt bestaaen de af Tremme r med det nævnte
Mellemr um, eller med Net med mindst 1,4 cm's Masker. I hver
saadan Kasse m. m. skal ·være anbragt en Drikkek umme og en
}Edekumme, der er fastgjort saaledes, at de ikke kan væltes af
Dyrene, og som er forsynet med Vand og Æde. Fuldvok sent Fjerkræ og Kyllinge r eller andet ungt Fjerkræ samt Fjerkræ af forskellig Art maa kun befordre s i ·samme Kasse, Kurv eller Bur,
naar de holdes adskilt fra hverand re ved forsvarli ge Skillerum .
Kasser med levende Dyr skal ved Læsning i samme Vogn
som letfordæ rvelige Varer holdes saa langt som muligt fra disse, for at Godset ikke skal blive tilsmuds et af Dyrenes Ekskrementer og Urin eller inficeret af Varme og Lugt fra Dyrene.
Der skal derfor endvider e tilføres Vognene frisk Luft under
Kørselen i et for Dyrene nødvend igt Omfang, og hvor dette ikke
kan ske, uden at Gods udsættes for Beskadig else ved Fugtighe d
eller Tilstøvn ing, skal Dyrene indlæsse s i anden Vogn, selv om
Omlæsni ng undervej s derved nødvend iggøres. Hvor Vognmateriellet tillader det, skal Sending er af levende Dyr og letfordærvelig e Varer indlæsse s i hver sin Vogn, naar dette kan ske
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uden Forsinkelse og Omlæsning. Af Hensyn til tilstrækkelig
Lufttilførsel til Dyrene maa Kasserne med disse ikke dækkes
af andet Gods.
Saafl'emt Smaagrise i Kasser befordres i Rejsegods- eller
Stykgodsvogne, der aabnes paa Mellemstationer, skal de anbringes saaledes, at de saa lidt som muligt udsættes for Kulde og
Træk; dette gælder navnlig, naar de paagældende Grise er særligt værdifulde Avlsdyr. Medfører Toget tomme lukkede Vogne,
sættes Smaagrise i Kasser fortrinsvis ind i disse Vogne.
N aar Lam eller andre Smaadyr indleveres til Forsendelse
i Kasser, skal Afsendelsesstationen sørge for, at' Kassernes
Bund, hvis der ikke er brngt almindelig Strøelse, forsynes med
Grus eller Sand, der kan hindre Dyrene i at glide og komme til
Skade.
Daggamle Kyllinger kan modtages til Befordring som
Ekspresgods eller, saafremt Forsendelsen kan paaregnes at
blive udleveret til Modtageren inden for et Tidsrum af et Døgn
fra Afsendelsen, som Ilgods, naar Kyllingerne er nedpakket i
Kasser eller Papæsker, der indvendig er udforet med Vat eller
andet lunende Materiale og lukket paa alle Sider samt kun forsynet med nogle smaa Lufthuller i Laaget, og der i Emballagen
hverken findes .Æde eller Drikke til Dyrene. Da Kyllingernes
Modstandskraft kun er ringe, skal Sendingerne behandles meget
omhyggeligt. De maa saaledes under Opholdet paa Stationerne
ikke lienstaa unødigt længe paa aabne Perroner, og under Opbevaringen i Pakhuse og Transporten i Pakvognene skal de anbringes paa et saadant Sted, at de ikke udsættes for Kulde og
Træk. De maa heller ikke udsættes for direkte Solskin og skal
anbringes og læsses saaledes, at Lufthullerne i .Æskerne ikke
dækkes. Fornævnte Bestemmelser gælder ogsaa ved Befordringen
af Gæslinger og .Ællinger, der er indtil 2 Døgn gamle.

Ledsagelse af Dyrene.
Statsbanerne kræver i nogle Tilfælde, navnlig ved længere
Transporter, at der skal medgives vognladningsvise Sendinger
af levende Dyr Ledsagere, til hvem der i saa Fald udstedes Fripas, gyldige til Rejse i Fællesklassen fra Sendingens Afgangstil dens Bestemmelsesstation og tilbage til Afgangsstationen.
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Dyrenes Udlevering.
Ved Ankomsten til Bestemmelsesstationen udleveres Fragtbrevet og Dyrene, naar Fragt og andre Omkostninger er betalt,
mod Kvittering for Modtagelsen.
Udlæsningen af Vognene - undtagen af Dyr i Emballage paahviler Modtageren, dog kan Jernbanen lade den foretage for
Afsenderens eller Modtagerens Regning og Risiko, saafremt
Modtageren ikke lader Aflæsningen foretage umiddelbart efter,
at Vognen er anbragt paa Aflæsningsstedet. Jernbanepersonalet
skal ved Styksendinger, for saa vidt dets øvrige Arbejde tillader
det, yde Bistand ved Udlæsningen, hvorved Modtagerens Ansvar dog ikke bortfalder.
Aflæssede Dyr skal være fjernet fra Jernbanens Grund 3
Timer efter Ankomsten. Er dette ikke sket, opstaldes Dyrene
paa Forsenderens Regning og Risiko. Sker Opstaldningen paa
Jernbanens Grund, regnes Stadepenge efter nærmere fastsatte
Regler.

Behandling af Toldgods.
Jernbanens Ansvar.
Toldgods, hvis Lukke er beskadiget eller mangelfuldt, modtages ikke til Befordring.
Ved Befordring af Toldgods over Statsbanerne har disse over
for Toldvæsenet Ansvar for Sendingens rigtige Aflevering til
Toldkontrollen paa Bestemmelsesstedet, eventuelt UdfØrselsstedet, og for, at det paa Godset mulig anbragte Toldlukke fremkommer i hel og uskadt Stand. Dette Ansvar bortfalder dog i
Tilfælde, hvor Toldgodset undervejs stilles under personligt Tilsyn fra Toldvæsenets Side.
Saavel Stations- som Togpersonalet skal sørge for den rigtige
Ekspedition og forsvarlige Behandling af Toldgods, hvad enten
dette sendes i toldaflaaset Rum eller under Toldplombe sammen
med andet Gods. Særlig skal Opmærksomheden være henvendt
paa, at Besnøringen paa Gods, der forsendes paa sidstnævnte
Maade, ikke tager Skade.
Udlevering til Adressaten af uberigtiget Toldgods maa aldt,ig
finde Sted.
De i Toldanordningerne givne almindelige S t r ·a f fe b es t em m e 1 s er gælder ogsaa med Hensyn til uberigtiget Gods,
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som befordres over Banerne eller oplægges paa disses Stationspladser under Toldlaas.
De af Jernbanens ansatte, som paadrager sig Mistanke om
at begaa eller tage Del i Toldovertrædelser eller om at gøre sig
skyldige i grove Ordensforseelser mod det fra Toldvæsenets Side
med Hensyn til Jernbanen foreskrevne, kan efter Forlangende
af vedkommende Overtoldinspektør straks suspenderes og, hvis
Mistanken bekræftes, straks afskediges.
Alle paa Stationerne og Banerne værende Lokaler (dog ikke
beboede Rum) samt Vogne, hvori Varer kan opbevares, er undergivet Toldopsyn, saaledes at Toldvæsenet kan foretage Eftersyn
af disse, naar som helst det anses fornødent.
Toldstederne vil gøre Anmeldelse til vedkommende Station,
naar det med Jernbane indførte Gods overleveres til Toldvæsenet
med udvendigt kendelige iøjnefaldende Beskadigelser, hvilket
skal anerkendes af vedkommende Jernbanetjenestemand ved, at
han medunderskriver den Bemærkning, som den tilsynsførende
Toldtjenestemand afgiver derom paa det paagældende Tolddokument.

Toldlukket.
Beskaffenhed.
Toldlukket bestaar enten i en Forsegling eller i en Plombering af hvert enkelt Stykke Gods eller i en særlig Aflukning af
en hel Vogn eller Vognafdeling. F o r s e g 1 in g sker som Regel
ved Gods, der paa Grund af dets Beskaffenhed ikke kan plomberes (f. Eks. Fade og Fustager). Plombering bestaar i, åt
Godset ombindes med Snor, der sammenknyttes med en Blyplombe, saaledes at Godset ikke kan aabnes, uden at Snoren
brydes. Besnøringslinerne leveres af Toldvæsenet og er kendelige
paa en indsnoet rød Dukt.
Som Toldlukke for 1 u k k e d e G o d s v o g n e bØr anvendes
. T o 1 d I a ase. Toldlukke med P 1 om b e bØr kun modtages,
naar Nødvendigheden byder det, da Plomberne er udsat for
Sprængning ved Vognenes Rysten undervejs:
Vognene skal derhos altid laases med Jernbane 1 a as uden
Hensyn til, om Toldvæsenet har benyttet Toldlaas eller Plombe
ved Lukningen.
Naar Vogne med Sidelemme skal toldlukkes eller læsses med
Gods til Udlandet, skal de udvendig paa Vognen anbragte Bolte
sættes ind i de for dem bestemte Huller og Splitten paa Vognens

indvendige Side anbringes i Bolten. Læsset skal saa vidt muligt
anbringes saaledes, at man ikke behøver at flytte Godset for at
se, om Splitterne er anbragt i Boltene. ,.K
Paa Vogne med Endedøre skal den til disse Døre hørende
Lukkebolt Yære anbragt paa Plads i det dertil bestemte Hul i
Dørene og den indvendige Laasepind være anbragt i Lukkeboltens Øje.
Af Hensyn til det tyske Told,·æsen skal alle vedkommende
sørge for, at saavel Yder-Endedørene som Inder-Endedørene
(Gitterdørene) er forbundne med Lukkebolten, og at Laasepinden indyendig er anbragt i denne, saaledes at de dobbelte Endedøre ikke kan aabnes hver· for sig.
For Svineforsendelsers Vedkommende vil det dog af Hensyn
til fornøden Lufttilførsel være nødvendigt at holde Yder-Endedørene aabne og lade Inder-Endedørene (Gitterdørene) være
aflukket og sikret med Krog midt paa og med Splitbolt for
oven.
Sendinger af fersk Fisk og af Kartofler kan i Tiden fra 1.
Juni til 31. August sendes til Tyskland i lukkede Godsvogne
med aabne Sidelemme, naar Afsenderen ved Paategning paa
Fragtbrevet bar forlangt Lemmene holdt aabne. Der er af
det tyske Toldvæsen stillet den ufravigelige Betingelse, at der i
de paagældende Vogne ikke indlæsses andre toldpligtige Varer
- i Særdeleshed Hummer sammen med Fisk.
A ab n e Vogue, dækket med Presenninger, toldlukkes
ved, at Presenningerne tilbindes med Snor, hvis Ender sammenknyttes med Toldplombe.

Eftersyn.
Stationerne skal ved Eftersyn af de toldlaasede eller plomberede Vogne overbevise sig om, at Toldlukket er ubeskadiget.
Mulige Mangler eller Beskadigelser anmeldes straks for det
nærmeste Toldsted, hvor Manglen kan afhjælpes.
Følgende Regler skal i øvrigt fØlges:
Paa Vognens Afgangsstat i 6 n (::> : første Station, hvorfra Vognen afgaar paa Statsbanerne) skal Eftersynet foretages
kort fØr Togafgang.
Paa M e 11 em s t a t i o n e r foretages Eftersynet af Stationen straks efter Ankomsten, naar Vognen udsættes til senere
Befordring (altsaa uden at medtages af tilsluttende, straks efter
afgaaende Tog).
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Paa Vognens Bestemm e 1 ses station skal Eftersynet
foretages af Stationen straks efter Vognens Ankomst, saa Yidt
muligt inden Toget har forladt Stationen.
Enhver Station, som modtager en Vogn med Toldgods uden
at forvisse sig om, at den er forsynet med Toldlukke, og at dette
er i ubeskadiget Stand, eller som ikke uopholdelig anmelder og
foral).lediger konstateret forefundne Mangler ved Toldlukket,
paadrager sig Straf foruden eventuelt Ansvar over for Toldvæsenet, hvis det viser sig, at Toldlukket er beskadiget eller endog
mangler.

Særlige Bestemm elser vedrøren de Toldgods
fra Udlandet .
For Befordring af Gods, der ankommer fra Udlandet med
Statsbanern es .Tog, Færger eller Skibe, og som er bestemt til
Videresende lse med Statsbanei•ne, gælder fØlgende Regler:
Stykgods.

Fremskynd et Ilgods og Ekspresgod s behandles efter sam rne
Regler som Rejsegods, der ikke er toldberigtig et undervejs. Det
afleveres til Toldvæsene t paa Bestemmels esstationen sammen
med den ledsagende Følgeseddel , der dog forinden Afleveringe n
til Toldvæsene t af Modtagelse sstationen skal forsynes med en
Specifikatio n over Godset.
Vogne med uberigtiget Stykgod s, bestemt til een eller
flere Stationer, forsynes ved Grænsetold stedet med Toldlukke.
Kan Vognen ikke toldlukkes, afgaar den under Toldledsage lse.
Paa begge Vognsider anbringes Mærket »Toldgods«, der skal
fjernes af Vognens endelige Bestemmels esstation.
Toldopsyne t ved Grænsetold stederne kan dog i visse Tilfælde
lade Vogne med uberigtiget Stykgods, bestemt til een eller flere
Modtagere, afgaa med Ladningsfo rtegnelser i Stedet for med
Toldlukke eller Toldledsage lse. Paa begge Sider af saadaune
Vogne skal der ved Jernbanens Foranstaltn ing paa paagældend e
Grænsetold sted paaklæbes Mærket »Toldgods«.
Paa den Station med Toldsted, hvortil Vogne med Toldlukke
bringer Gods til Udlæsning, fratager Toldvæsene t Toldlukket,
og Godset udlæsses under Toldtilsyn. Efter Godsets Udtagelse
toldlukkes Vognen atter og afgaar til næste Station, hvor der
forholdes paa samme Maade som foran anført, og saaledes ,idere,
indtil alt Godset er udlæsset.
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Toldgods til Stationer, der ikke har Toldsted, udlæsses paa
det nærmest foran Bestemmelsess tationen liggende Toldsted.
Indlæsning af Gods i de her omhandlede Vogne maa ikke
finde Sted undervejs.
Uberigtiget Stykgods ( dog ikke Ekspresgods og fremskyndet
Ilgods), der sendes uden for toldlaaset Vogn, skal beklæbes med
Mærket »Toldgods«, saafremt det ikke toldledsages.
Statsbanerne kan forlange, at der ved Toldstederne foretages
Plombering af mindre Partier Gods, bestemt til Videresendelse i
uberigtiget Stand. Det plomberede Gods skal beklæbes med Mærket »Toldgods« og kan sendes i Stykgodsvogne sammen med andet almindeligt Gods.
Statsbanerne er pligtige at afgive Personale til Transport
af Gods til og fra Toldlokalerne, derimod paahviler det Toldvæsenet at besørge Godsets Henstuvning, Vejning og øvrige Behandling i Toldvæsenets Lokaler. Paa Steder, hvor der ikke er ansat Toldbetjente, og i øvrigt i Tilfælde, hvor Ønske om yderligere
Bistand frems ættes, bør Stationerne dog ikke vægre sig ved inden
for rimelige Grænser at yde videregaaende Medhjælp med Hensyn til Godsets Manipulation, dog kun efter Banernes Lejlighed,
og for saa vidt Udførelsen af de egentlige Jernbaneforret ninger
tillader det.
Vognladningsgods.

Godset afgaar fra Grænsetoldste det enten under Toldlukke,
under Toldledsagelse eller for visse Forsendelsers Vedkommende,
f. Eks. Kul, Trælast, Jern, Teglværksfrem bringelser o. l., i Vogne, der ikke kan toldlukkes, uden Toldledsagelse , kun med Toldpapirer.
Paa Vogne, der afsendes uden To 1 d 1 u k k e, skal Mærket
»'l'oldgods« anbringes paa begge Vognsider.

Særlige Bestemmel ser vedrørende Toldgods til
Udlandet eller i inde.nlands k Færdsel.
Uberigtiget Gods*), der fra en indenlandsk Station sendes
til Udlandet, eller som sendes fra et Sted til et andet inden for
Landets Grænser, skal forsynes med Toldlukke (Plombe eller
*) Herunder ogsaa saadant uberigtiget Rejsegods, som f. Eks. kan være
indført med privat Skib.
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Segl) paa Afgangsstedet, medmindre det afgaar i toldlaaset
Vogn.
Naar hvert enkelt Stykke Gods er forsynet med Toldlukke,
kan det sendes i Stykgodsvogne ne sammen med andet almindeligt Gods, men skal beklæbes med Mærket »Toldgods«. Vogne,
der kun indeholder Toldgods, beklæbes paa begge Vognsider med
Mærket »Toldgods«.
Godset ledsages af Toldsedler, der udfærdiges af Toldvæsenet, og først naar Afsenderen har afleveret Toldsedlen til Ekspeditionsstede t, og dette har undersøgt Toldlukket og fundet
det i Orden, maa Fragtbrevet stem~Ans varet for Told-
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Beste mmels er vedrørende
Vognmateriellet.
Oversigt over Vognmaterieilet.
Ved »Vognmat eriellet« forstaas i det følgende ikke alene
Vogne med det til disse hørende løse InYentar, men ogsaa andet
løst Materiel, der benyttes i Forbindel se med Vognene, f. Eks.
Presennin ger, Bundriste og Bomme.
Følgende Vogne kan befordres over Statsbane rne:
1. V o g n e, s o m ti 1 h Ør er S t a t s b an e r n e.
Tegninger af og Oplysning er om disse Vogne findes i »Fortegnelse over Driftsmat eriellet«, Person-, Post- og Rejsegods vogne i Bind 1, Godsvogn e og Specialvo gne i Bind 2.
2. V o g n e, som ti 1 h Øre r pr i v at e V o g nej er e,
m e n e r o p t a g e t i S t a t s b a n e r n e s V o g n p a r k.
Oplysning er om disse Vogne findes i »Fortegne lse over
Driftsmat eriellet«, Bind 2.
3. V o g n e, so m 1 e j e s af S t a t s b a n e r n e.
Meddelels e herom gives ved Cirkulære fra Distrikter ne.
4. V o g n e, so m til h Ører frem m ede B aner.
5. Vogne, som ti 1 h Ører private Vogne jer e,
ro e n e r o p t a g e t i e n f 1· e ro ro e d B a n e s V o g n p a r k.
Vogne fra fremmede Baners Vognpark overtages kun til Befordring paa Statsbane rne, naar de opfylder Betingels erne i de
gældende Vognovere nskomster .

Tilsyn med og Behandling af Vognene.

Almind eligt Tilsyn med Vognma terieilet .
Togudgan gs- og Reservepe rsonvogns stationern e skal føre Tilsyn med, at henstaaen de Person-, Post- og Rejsegods vogne er i
fuldstænd ig Orden, og at foreskrevn e Opslag m. m. er til Stede
i nbeskadig et Stand .

,
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I henstaaende Personvogne skal alle Vinduer holdes helt
tillukket, Dørene holdes aflaaset, Ventilerne være tillukket og
Gardinerne trukket for.
Paa ubestemte Tider, og saa ofte Lejlighed gives, skal der
foretages et Eftersyn af henstaaende Vogne, ogsaa for de Vognes Vedkommende, der henstaar paa afsides liggende Spor, for
at kontrolere, at let fjernelige Genstande ikke er borttaget fra
Vognene.
Sneplove skal, naar Snelæg kan ventes, anbringes paa et let
tilgængeligt Sted, være vendt saaledes, som der erfaringsmæssigt først bliver Brug for dem, og være henstillet saaledes, at
de ikke skal passere en Drejeskive for at kunne tages i Brug.
Samtlige Stationer skal føre Tilsyn med Godsvognene og
særlig have Opmærksomheden henvendt paa, at der ikke findes
Mangler ved Fodtrin, HaandbØjler og Lukkeindretninger. For
at undgaa Tilsmudsning ved Støv, Indtrængen af Fugtighed
(Regn og Sne) m. v. skal Døre til Bremsekupeer holdes lukket,
naar Bremsekupeen ikke benyttes.
Koblingerne paa Vogne, der skal befordres i Tog eller overføres med Færge, skal være i fuldstændig Orden, godt rengjort
• og Skruerne tilbørligt smurt.
Mangler eller Beskadigelser ved Vognmateriellet skal straks
anmeldes til Stationen, der enten foranlediger Manglerne eller
Beskadigelserne afhjulpet ved Vognopsynets Foranstaltning eller lader Vognen beklæbe efter de i det følgende angivne Bestemmelser.
I Tilfælde af Beskadigelse af Beholdervogne med brandfarlige Vædsker, hvorved der opstaar Fare for Udstrømning af
disse -Vædsker, skal det stedlige Brandvæsen straks alarmeres.
Saafremt det konstateres, at en Godsvogns Egenvægt afviger mere end 2 Procent fra den paamalede Egenvægt, skal
Vognen, hvis det er en dansk Statsbanevogn, indsendes til et
Centralværksted eller et af Filialværkstederne eller Hjælpeværkstedet i Struer til Omtarering. Er det en fremmed Banes Vogn,
skal den paaklæbes en særlig Seddel.
Vogne, der overleveres til eller modtages fra fremmede Baner,
skal fØr Over-, henh. Tilbageleveringen underkastes et særligt
Eftersyn.
Vogne, der har været af Spor, skal snarest underkastes et
grundigt Eftersyn af en Vognmester. Viser det sig ved dette
Eftersyn, at Vognene ikke har taget nogen Skade, kan de atter
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:::ættes i Drift, eYentuelt dog fØrst efter at deu til Opklaring
af Uheldet fomØdne Undersøgelse har fundet Sted.
N aar Gods, der har været befordret i lukket Vogn, er eller
anmeldes at være beskadiget ved Fugtighed (Indtrængen af
Regnrnnd eler Sne), skal )Iodtagelsesstationen, uanset om der
fremsættes Erstatningskrav eller ej, saa vidt muligt straks
fora.nledige Vognen underkastet et grundigt Eftersyn af Vognopsynet, hvis saadant findes paa Stationen. Er dette ikke Tilfældet, sendes Vognen, medmindre det fastslaas, at Skaden skyldes mangelfuld Lukning af Lemme eller Døre, tom til Eftersyn
saaledes: Danske Statsbane vogne enten til en Station,
hvor der findes Vognopsyn, eller til nærmeste Centralværksted
eller nærmeste Filiah-ærksted, resp. Hjælpeværksted - til Filialværksted" resp. Hjælpeværksted dog kun, hvis Yognen er beklædt med Tagpap. F remme de V o g n e sendes til den Overgangsstation, over hvilken Vognen skal tilbagesendes.
Naar Gods, der har ,-æret befordret i aaben Vogn med Presenning, er beskadiget ved Fugtighed, og Beskadigelsen kan
skyldes, at den benyttede Presenning ikke tilstrækkeligt har
beskyttet mod Indtrængen af Fugtighed, skal det omhyggeligt
undersøges, om Presenningen er tæt, og om den har været for - •
svarligt anbragt. Hvis Skaden er eller antages at være foranlediget ved, at Regnvand er trængt igennem Presenningen, skal
denne, saafremt den tilhører Statsbanerne, snarest sendes til
Eftersyn efter Bestemmelserne Side 181. Tilhører P1·esenningen
fremmede Baner, skal den sendes til den paagældende Overgangsstation med fornøden Oplysning paa den Presenningen ledsagende Følgeseddel.
Vogne, der under Sneforhold i længere Tid har henstaaet
paa en Station, skal, før de indsættes i Tog, af den paagældende Station ved Tilkaldelse af· Vognopsynet foranlediges underkastet Eftersyn af Akselkasser og Lejer.
En Vogn, der har været udsat paa Grund af Varmløbning,
maa først paa ny indsættes i Tog, naar den er efterset af Vognopsynet, og dettes Tilladelse til at sætte Vognen i Drift er
givet.
Naar det er opdaget, at en Vogn har været overlæsset med
mere end 5 Procent af dens Bæreevne (i sin Helhed eller ved
Overlæsning af den ene Vognende), maa den først atter sættes i Drift, naar Vognopsynet har tilladt dette efter at have
undersøgt Vognen .
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Behandling af beskadigede Statsbanevogne.
For at fo1·ebygge, at Vogne paa Grund af forholdsvis ubetydelige Mangler eller Beskadigelser udsættes af Driften, skal
Yognopsynet udføre nødvendige mindre Istandsættelser og afhjælpe }![angler, som ikke kræver Medvirken af et Værksted,
f. Eks. Beskadigelser af Koblinger, Puffere, Pufferfjedre, Pufferhylstre, Akselkasse-Underdele, · Bærefjedre, :U'odtrin, LØbestænger, Rangerkroge, Overfald paa P-Yogne, manglende eller
beskadigede Side- og Endestøtter til P JS og TF Vogne, Vognlaase, Ruder saavel i Person-, Post- og Rejsegodsvogne som i
Godsvogne, Mangler ved Bremsetøjet, Bremseledninger, Udveksling af Bremseklodser m. v.
Bemærkes mindre Beskadigelser ellel' J\lapgler, skal der derfor, hvis der findes Vognopsyn _p aa Stationen, forhandles med
dette om Istandsættelse, fØr Vognen beklæbes med Værkstedssedler. De Stationer, hvor Vognopsyn ikke findes, sender den
beskadigede Vogn til den nærmeste af følgende Stationer :
I 1. Distrikt: Københavns Goclsbauegaard, Østerport, Helsingør, Roskilde, Slagelse, Korsør, Kalundborg, Næstved eller
Gedser.
I 2. Distrikt: Nyborg, Odense, Padborg, Tinglev, Fredericia,
Skanderborg, Aarhus H .. Langaa, Randers, Aalborg, Frederikshavn, Viborg, Struer, Thisted, Esbjerg, Brande eller Tønder H .
Yognen beklæbes paa begge Sider med Reparationssedler G u 1 e S e cl l e r m e cl s o r t T v æ r s t r i b e - forsynet med
Paatryk »Trænger til Reparation« og med Rubrik til Udfyldning med Vognopsynsstationens Navn. Senest med det Tog,
hvori Yognen afgaar, sendes en af Talonerne til paagældende
Station, som underretter Vognopsynet.
Bemærkes ,ed en V o g n, der er u n cl er L æ s ni n g, eller som er i n cl s a t i e t T o g, en mindre Beskadigelse, der
efter Yedkommende Stations Skøn ikke er til Hinder for Vognens Befordring til dens Bestemmelsessted, skal Stationen, for
saa Yidt der ikke paa Stedet er Vognopsyn, som kan udføre
Istandsættelsen straks; eller der ikke er Tid til Istandsættelsen: Udførelse under Togets planmæssige Ophold, beklæbe Vognen med de nævnte Reparationssedler, men uden at Rubrikken
»\ "ognopsynet i ... ...... ... « udfyldes. Talonen, der ellers sendes
til Vognopsynet, vedhæftes Ekspeditionspapirerne. Er Istandsættelse ikke sket undervejs, og. findes der paa Bestemmelsesstationen ikke Vognopsyn, der kan reparere Vognen, sendes
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Vognen snarest efter Aflæsning til nærmeste af ovenfor nævnte
Vognopsynsstationer, hvis Navn anføres i de paaklæbede Reparationssedler, og den vedhæftede Talon sendes til Vognopsynet
paa den paagældende Station.
L Øf t ni n g af eller Arbejde ved Vogne, der medfører, at
Arbejderne opholder sig under Vognene, maa kun ske efter
forudgaaende Anmeldelse til Stationsbestyreren, og efter at der
ved dennes Foranstaltning er truffet de foreskrevne Forholdsregler til Sikring af Vognene, og det er strengt forbudt Vognopsynet at blande sig heri.
·
Istandsættelse af Vogne i Tog ved Perron maa kun foretages efter Anmeldelse til Lokomotiv- og Togfører, jfr. i øvrigt
S .R. § 15 og § 17, D, 5.
Naar en Vogn har saadanne Beskadigelser, at den ikke kan
istandsættes uden et Værksteds Medvirken, eller der af Vognopsynet er borttaget Dele af den, som er indsendt til Istandsættelse eller Ombytning i et Værksted, foranlediger Stationen
Vognen beklæbet med en Værkstedsseddel paa hver Side.
Til dette Brug er Stationerne forsynet med 3 Bøger, indeholdende henholdsvis røde, grønne og gule Blade, der hver bestaar
af Stamme, Talon og Meldeseddel og er indrettet til Gennemskrift. Stammen opbevares paa Stationen, for at det derigennem kan godtgøres, hvilke Vogne den har forsynet med Værkstedssedler, hvori Vognens Mangler har bestaaet, og hvem der
har forlangt Beklæbningen. Den ene Talon sendes til Værkstedet, den anden udleveres Anmelderen som Kvittering for Anmeldelsen.
De omtalte Værkstedssedler er:
RØ d Se d de 1 med P a at ryk »Stoppet«, der benyttes,
naar Vognen er saa beskadiget, at den ikke tør befordres
hverken i Plantog eller Særtog. Vognen forbliver, efter at
Værkstedssedlen er paaklæbet, staaende paa Stationen for
at bringes i Værksted ved Vognopsynets Foranstaltning, efter
at den eventuelt er omlæsset. Ligeledes anvendes rød Seddel,
naar en Vogn midlertidig stoppes for at blive istandsat.
G r Øn S e d d e 1 m e d P a a t r y k »U t j e n s t d y g t i g, m a a
ikke 1 æ s ses«, der benyttes, naar Vognen kan befordres i
Tog, men uden Læs.
G u 1 S e d de 1 m e d P a a t r y k »T r æ n ger ti 1 R ep ar at ion«, der benyttes, naar Vognen endnu kan benyttes, men
snarest muligt bØr underkastes Eftersyn i et Værksted.
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Om Anvendelse af Gu 1 Se d de 1 med sort 'r værst rib e
se foran.
Sedlerne skal udfyldes nøjagtigt og med kulørt Blyant. Har
Vognen lØse Hjulringe, skal Sedlen oplyse, om en eller flere
Hjulringe er løse og i sidste Tilfælde, om disse findes paa samme eller flere Aksler.
Hvor der er Vognopsyn eller Maskindepot, vil Stationen
kunne raadfØre sig med de derunder hørende Tjenestemænd
om, hvilke Sedler der skal anvendes. Er Udstrækningen af den
Vognen tilføjede Beskadigelse tvivlsom, eller er det af en anden Grund tvivlsomt, hvorvidt Vognen tør befordres i et Tog,
skal den altid beklæbes med røde Værkstedssedler.
Paa Personvogne og andre Vogne, der ikke har Seddeltavler, skal Sedlerne anbringes paa Vognens Længdedragere og
eventuelle Kridtpaaskrifter paa Trinbrædderne.
Paa Godsvogne skal Sedlerne anbringes paa Seddeltavlerne
eller, hvis sadanne ikke findes, paa Længdedragerne.
Indkaldes en Vogn til Værksted, f. Eks. til Revision, paahviler det den Station, paa hvilken Vognen findes, eller hvortil
den ankommer uden at være beklæbet med Værkstedssedler, at
foranledige, at saadanne paaklæbes.
Godsvogne, som skal indsendes til Revision, og Godsvogne,
som, jfr. nedenfor, maa læsses, beklæbes med gule Værkstedssedler. Godsvogne, der ikke maa læsses, derunder saadanne, der
har utydelig Angivelse af Revisionsaar, samt Person-, Post- og
Rejsegodsvogne beklæbes med grønne Værkstedssedler.
T j e n e s te g Ør e n d e Person-, Post- og Rejsegodsvogne
maa ikke beklæbes med Værkstedssedler.
Godsvogne, der er beklæbet med gule Værkstedssedler, skal
i Almindelighed sendes ad den korteste Vej til Værkstedet. Dog
kan den Station, der beklæber dem, naar Hensynet til en Økonomisk Vognudnyttelse taler derfor, benytte dem til Læsning
for Stationer uden for den korteste Rute til Værkstedet, naar
disse Stationer ligger nærmere Værkstedet end den Station,
hvor Værkstedssedlerne er paasat Vognene maa dog ikke læsses ud over Værkstedsstationen og maa under ingen Omstændigheder benyttes ud over den Dag, de forfalder til Revision.
Fra den Station, hvor Vognen herefter aflæsses og mulig
atter paalæsses, skal den sendes ad den korteste Vej til Værkstedet.
For Behandling af beskadigede fremmede Vogne gælder særlige Regler, hrnrom Stationerne er underrettet.
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Revisionsfrist for Oodsvogne.
1 .lars Bevisionsfrist har Statsbanernes Godsrngue Litra
IKB, IKC :Xr. 2±672-24698, . IKH. IKS og IKT samt enkelte
prirnte Vogne.
De foran n, n1te Vogne er paamalet et »1« Tal fonm ReYisionsda toen.
3 Aa1·s R evisionsfrist har Statsbanernes Goclsrno·ne Litra
IKC Nr. 24663-24671, IKD og IKF .:amt
en Del private Vogne. der er indlemmet i Statsbanernes
Vognpark.
Disse Vogne er paamalet et »3« Tal foran HeYisionf'!datoen.
-'t Aars R evisionsf1'ist har :
Statsbanernes øvrige Godsvogne,
de indenlandske Privatbaners Godsrngne og
øvrige private Godsvogne.
Om Revisionsfristen for Statsbane-Godsvog ne t il 1J ~lla 11dct,
se Bestemmelserne Side 155.

Tømning af Vandbeholdere og Vandkarailer i
Lyntog og Motorv~gne samt i Person=, Post=
og Rejsegodsvogn e.
De i Statsbanemes L:yntog og :i\lotorrngne samt Person-,
Post- og Rejsegodsvogne og i andre Person-, Po~t- og Rejsegodsvogne, der befordres paa Statsbanerne, værende faste Vandb e h o 1 der e, der forsyner Køkkener, Vaskekummer eller Vandklosetter med Vand, skal t ømmes efter fØlgende Regler :
Beholderne skal altid tømmes, naar Yognene henstilles.
Beholderne i de til udenlandske Baner løbende danske Kursvogne skal endvidere tømmes paa Vognenes Udgangsstation
efter hver 3. Dobbelttur.
Ved indtrædende Frost skal Beholderne Yære forsynet med
Vand, saa længe Yognene holdes opvarmet, og tømmes, naar
Vognenes Opvarmning oph9Jrer i saa lang Tid, at der er Fare for
I sdannelse i Beholderne.
Selv om Vognene holdes opvarmet, kan der under stærk Frost
være Fare for, at Vandet i Rør og Vandbeholdere fryser . For
at uudgaa Sprængninger skal Van dbeholdere derfor tømmes,
medmindre andet er foreskrevet af Distriktet, og der anbringes
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da 2 Kandel' med Vand i Personvognene s Toiletrum. Togperso. nalet skal, hvol' Opholdet paa Stationerne tillader det, sørge
for, at Kanderne, hvis nødvendigt, atter fyldes.
Tømning af Beholderne i Salomogn Nr. 1 samt i Lyntog og
:\fotorvogne foretages af :;\faskintjenestens Personale. Finder
Tømningen Sted paa en Station_. skal der træffes Aftale med
Station, ·bestyreren om, hvor Tømningen rnaa foregaa.
'rømning af Beholderne under en Vogns Ophold paa Færgerne
maa kun finde Sted" efter at Førerens Tilladelse er indhentet.
Vandkaraflern e i Togene skal under alle Forhold være paaf:yldt Vand, saa længe Personvognene er tjenstgørende. I Frostvejr skal Karaflerne tømmes snarest efter Ankomsten til Togets
Endestation.

Rensning af Vandlednin ger i Personvogn e.
F01· at forhindre, at større Rustskaller rives med i Vaskekummerne under Brugen af Vaskeindretnin gerne i de Personvogne, der er forsynet med Vandbeholdere , skal Stationerne
skylle Ledningerne igennem, naar en Vogn tages i Brug efter
at have henstaaet i længere Tid.

Rengøring og Desinfektion af Vognmaterieilet.
Person= (Motor=), Post= og Rejsegodsv ogne.
Almindelige Bestemmelser.

Rengøringen af Person- (Motor-), Post- og Rejsegodsvogn ene
paahviler, naar andet ikke er foreskrevet, Stationerne og foretages under disses umiddelbare Tilsyn og Kontrol, dels af det
faste Personale og dels af særligt Rengøringsper sonale. Salonrngn Nr. 1 rengøres dog ved Maskinafdeling ens Foranstaltning
og Lyntog, elektriske Tog og visse l\Iotorvogne ved Maskintjenestens Foranstaltning . For Sovevognenes og Spisevognenes Vedkommende gælder særlige Regler.
De til Vognenes Rengøring leverede Redskaber og Materialer
skal benyttes efter deres Bestemmelse, anvendes med Økonomi
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og holdes i renlig og ordentlig Stand samt opbevares paa dertil
anviste Steder.
De paa Stationerne henstaaende Reservevogne skal altid
være i saadan Stand, at de med kort Varsel kan sættes i Togene
uden at behøve anden Rengøring end en let indvendig Afstøvning og Afgnidning af Løbestænger og Haandtag. Hvis polstrede Vogne henstaar længere Tid, bØr de fra Tid til anden
udluftes for at undgaa Skimmeldanne lse paa Polstringen.
De faste Person- (Motor-), Post- og Rejsegodsvogne i Togene
rengøres efter en af Distriktet under særligt Hensyn til Toggang, Behov og stedlige Forhold udarbejdet Plan, som findes i
'fogplanerne og Kørselsfordelin gen for Motorvogne. For saa vidt
der ikke ved disse er foreskrevet den nedenfor omhandlede grundige Rengøring, skal U dgangsstatione rne inden hvert Togs Afgang derfra efterse Vognene (ogsaa de i Rejsegodsvognene værende Hunderum) og underkaste dem den nødvendige Rengøring. Løbestænger, HaandbØjler og Dørgreb bør dog altid afgnides, og Sæderne, for saa vidt det er fornødent, børstes eller
afgnides, Vinduerne aftørres og Gulvene fejes.
Rengøringsarb ejderne skal foretages med den største Omhu,
og det skal nøje paases, at Betræk, Tapet, Maatter, Maling m. v.
ikke beskadiges, og at Lakering og Polering ikke tager Skade
eller ridses.
Rengøringsarb ejderne maa saa vidt muligt først afsluttes
kort Tid, før Vognene skal benyttes. Er dette af en eller anden
Grund vanskeligt, bør en lettere Efterrengøring foretages kort
før Togafgang.
AJle i Vognene fundne Genstande afleveres uopholdeligt til
Stationerne, og alle Fejl og Beskadigelser anmelc1es for disse.
Indvendig Rengøring og Desinfektion af Person- og Rejsegodsvogne.

Under Vognenes indvendige Rengøring skal samtlige Døre
være oplukket for at tilvejebringe Gennemtræk, men det skal
dog paases, navnlig i stormfuldt Vejr, at Dørene er saaledes
stillet eller fastgjort, at de ikke kan smække i. Rengøringen
foretages efter nedenstaaende Regler:
1. (og 2.) Klasse Kupeer: Gulvtæpper, Puder og løse
Sæder samt Vinduestæppe r udtages og børstes samt underkastes periodisk Støvsugning. Faste, polstrede Dele børstes. Loft
og Vægge aftørres, Pletter aftages, Gardiner og Net rystes og
aftørres, Knager, Netholdere og Gardinstænger aftørres. Pletter
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paa Naturtræ fjernes med Renseolie, der derpaa afgnides fuldkommen tørt med en blØd Klud. Poleret Træværk aftørres, om
fornødent med en fugtig, afvreden Svamp, og gnides derefter
blankt med linnede Klude. Gulvet fejes, vaskes med Svaber eller
Gulvklud og aftørres. Om Rengøring af Kautsjukgulve (Gulve
med Gummibelægning) se nedenfor under Fællesklasse-Kupeer.
Vinduerne afvaskes og poleres, Spejlene og Opslagsglassene aftørres og poleres, Kupler og Reflektorer for den elektriske Belysning aftørres forsigtigt med en fugtig Klud (Rengøring af
indbyggede Loftsarmaturer foretages ved Maskintjenestens Foranstaltning) . Askebægre tømmes.
Ved forekommende smitsomme Sygdomme skal Desinfektion
i Reglen foretages, inden Vogne, hvori Personer, lidende af saadanne Sygdomme, har været befordret, atter benyttes. Desinfektionen sker efter Anvisning fra den stedlige Sundhedskommission (eller Embedslæge).
Fællesklasse-Kupeer (Afdelinger) og Bremse kupeer: Alt malet Træværk, Vægge og Loft, Træbænke,
Hylder, Skillerum og Vinduesrammer aftørres og vaskes med
rent Vand eller om fornødent med mildt Sæbevand (ikke over
100 g Sæbe til hver Spand Vand paa 12 1), afskylles med rent
Vand og tørres efter med Klude. Sæder m. v., der er betrukket
med Stof, behandles paa samme Maade som foran anført for 1.
Klasse Kupeer. Læderbetrukne Sæder m. v. og Jernværk aftørres. Gulvet fejes og vaskes samt tørres med Svaber eller Gulvklud. Hvor Gulvet er belagt med Linoleum, maa Gulvskrubbe
ikke ånvendes. Til Rengøring af Kautsjukgulve (Gulve me~
Gummibelægning) maa kun anvendes Vang og om fornødent
mildt Sæbevand, i sidste Tilfælde paafulgt af grundig Afvaskning med koldt Vand. Der maa under ingen Omstændigheder
anvendes Olie, Benzin, Tetraklorkulstof eller lign. til Kautsjukgulve (Gulve med Gummibelægning) . Vinduer vaskes og poleres,
og Kupler og Reflektorer aftørres som foreskrevet for 1. Klasse
Kupeer. Askebægre tømmes.
Sodaopløsning maa ikke anvendes.
Ved forekommende smitsomme Sygdomme forholdes som foran anført for 1. Klasse Vogne.
To i 1 et rummene: Gulve og Vægge fejes rene, afvaskes
med svagt Sæbevand, jfr. ovenfor, skylles og aftørres. Klosetskaalene renses fuldstændigt, indvendigt om fornødent med lunkent Sodavand, og afskylles med koldt Vand, og den bevægelige
Klap under Røret skrabes fuldstændig ren. Syre maa ikke
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anvendes til Rensning af emaillerede Klosetskaale da disse
Ødelægges derved. Navnlig Skaalens. Falderørets og Klappens
RengØl'ing har stor Betydning, og der skal foretages god Udluftning under selve Rengøringen; derimod skal Vinduerne til
'l'oiletrummet ellers helst være Jukket for at hindre, at det tilsmudses ved Støv og Røg.
Kummen og Røret desinficeres med en 0,8 % Izalopløsning
(1 dl Desinfektions,ædske i 12½ 1 Vand).
Efter endt Rengøring anbringes rene Haaudklædel', Sel'vanterne fornyes med Vand, og Sæbe og K losetpapir anbringes om
fornødent.
B 1 anke Messing de 1 e indvendig i Vognene afgnides
med Trippelse blandet med Stearinolie og Petroleum. Ved Pudsningen bruges gamwelt Plyds eller Klæde og til Efterpudsning
rent Tvist. Pudsemidlet fjernes fuldstændigt fra eventuelle Fordybninger. Forkrnmede Dele afgnide.· med Benzin eller Sprit_, og
det maa paases, at der ikke gnides ud paa det omkringsiddende
polerede eller lakerede TræYærk.
H a r m o n i k a e r n e s Bund skal , ære grundig rengjort,
idet henliggeude Papil', Propper o. 1. kan medføre Fare for
Brand under Kørslen. Det paalægges Togudgangsstationerne
at føre særligt Tilsyn med, at henliggende Papiraffald er fjernet .
.R e .i s e g o cl ,· v o g n e o g R ej s e g o d s ru m: G_ulvristene
udtages, fejes og vaskes. Gulv, Loft, Skillerum, Vægge, Diske,
.Hylder, Bænke og -Vinduesrammer afatøves, vaskes og tørres
ligesom det Indre af Fællesklasse Vogne. Polstrede Sæder bØr;;tes. Lygteglas og Vinduesruder vaskes og polere.. Hunderummene udfej es, vaskes og aftørre.· paa Gulv, Loft og Vægge.
De i Vognbunden anbragte AflØbslmller oprenses.
Pissoirer udskylles og desinficeres med en 0.8 '% IzaloplØsning (1 dl Desinfektions,ædske i 12½ 1 Vand).
Med Hensyn til Desinfektion, naar Vognen har ,æ1·et benyttet til Befordring af smitsomme syge, forholdes som for Personvogne foreskrevet.
Ruteskilte, Kupeskilte og Signalta--ler afraskes. Slut ignaJ skiver vaskes hyppigt.
Udvendig Rengøring af Person-, Post- og Rejsegodsvogne.

Fodtrin og Undervogne vaskes mel Hjælp af S,abere og skylle.· med ri.geligt, koldt Vand. Bremsestænger o. 1. renses for Udtømmelser fra Klosetterne i Vognene.

L
Som Regel aftørres den lakerede Del af Yognkas.-·erne m. v.
udvendig med tør Tdst, og Vinduerne poleres.
Naar Yognene er fugtige eller stærkt støvede, samt i øvrigt
naar den tørre Afgnidning ikke er til:a,trækkelig til at rense
Lakken, skal Vognen dog vaskes udvendig wd Hjælp af Vognvaskere under r igelig Anvendelse af rent, koldt Vand, hvorpaa
hele Vognen afskylles med koldt Vand, Løbe!-tæugerne afgnides,
og Vinduerne aftørres og poleres.
Under Afraskning og Afskylningeu skal samtlige Døre.
Yindner. Jalousier og Yentiler holdes lukket.
HYis der paa Vognene findes Pletter af Olie, Fedt e. 1., som
ikke lader sig f jerne ved Aftørring med tør Tvist, kan der anYendes Petroleum eller Renseolie, naar denne gnides fuldstændig
tørt af med Tvist. Er en Afvaskning nødvendig, bruges lunkent
(ikke koghedt) Vand med Tilsætning af Soda, dog ikke over
150 g pr. Spand Vand (mindst 12 1). Denne Afvaskning foretages over hele Vognsiden. Sodaopløsningen paastryges godt
med Pensel eller SYaber. A1weudes Pensel, kan den øverste Del
af Siden fra Vandliste til Solbænk behandles fØrst, men det
maa da undgaas at stænke med Sodaopløsningen paa den underste Hah-del _; der maa kun indstryges et mindre Stykke ad Gangen. Pletterne guides bort med TYist, vædet med Sodaopløsning, hvorefter der straks afvaskes med rigeligt, rent, koldt
Vand ved Hjælp af Pensel eller Svaber; Vandstraale maa ikke
anvendes . .Anvendes, for at undgaa Stillads, Svaber til Indstrygning af Sodaopløsningen, skal Indstrygningen paabegyndes fra
Vognens Underkant; den efterfølgende Behandling udføres som
med Pensel. Afvaskning med Sodaopløsning bør ikke foretages
i stærkt Solskin og skal straks efterfølges af Afvaskning med
rigeligt, rent, koldt Yand.
Til Rengøring af Vognvinduer, der ikke kan renses ved Polering, anvendes pulveriseret Pimpsten - ikke grovere end Nr.
0000 - blandet med rigeligt Vand og derefter afskylles med
rent Vand. Til Afgnidningen benyttes en særlig Børste eller
'l'vist, der i k k e maa anvendes til Rengøring af de lakerede
Vognsider. Det er forbudt at anvende Syre eller Sand til Vin- .
duesruderues Rengøring. Til Rengøring af Glasset i Hjørnerne
kan anvendes brugte Barberblade anbragt i en Holder.
Alt udYendigt, blankt Beslag (HaandbØjler, Dørgreb, Bogstaver og Tal) behandles paa sarum~ Maacle som indYendigt Beslag, jfr. foran . Ved meget snavset i.YI essing beslag kan
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'l'rippelsen om fornødent opblandes med pulveriseret Pimpsten
(2 Dele Trippelse + 1 Del pulv. Pimpsten).
Ved Rengøring af Vognene maa de til Luftbremsen hørende
udvendige K1apper og Stænger paa Vognenes Endevægge ikke
berøres, og det skal paases, at der ikke kommer Vand ind i
Bremseledningen.
Umiddelbart inden et Tog skal benyttes, skal Vognens Løbestænger og Haandtag atter afgnides.
Sne og Is paa Løbebrædder skal fjernes ved Paastrøning af
Salt.

Godsvogne.
Almindelige Bestemmelser.

Stationerne skal drage Omsorg for, at alle tømte Vogne saavel Statsbanernes egne som fremmede Vogne - bliver behørig rengjort, inden de bortsendes tomme eller atter benyttes.
Enhver Godsvogn, der ikke i Henhold til de gældende Regler
skal underkastes en grundig Udvaskning m. m., skal i det mindste ved en omhyggelig Udfejning være befriet for Smuds og
Godsrester, inden den afsendes tom. Vogne, der skal afsendes
læssede, skal være saaledes rengjort, at Forsendelsen ikke kan
tage Skade af den foregaaende Forsendelse.
Naar der til fremmede Baner overleveres tomme Vogne, tilhørende Statsbanerne eller andre fremmede Baner, er vedkommende Overgangsstation ansvarlig for, at Vognene ved Over·
leveringen er rengjort.
Undtagelse fra de i nærværende Ordre givne Forskrifter kan
kun gøres i saadanne Tilfælde, hvor Tiden ikke tillader, at Udfejningen foretages paa Afsendelsesstatione n, og denne Station
ved, at Vognen skal bruges til en Forsendelse (f. Eks. Kul eller
Tørv), der ikke kan tage Skade af, at Vognen ikke er ganske
ren. Urengjorte Kvægvogne maa kun bortsendes, naar udtrykkelig Ordre eller Tilladelse hertil er modtaget fra Vognfordeleren.
Modtagelsesstation erne skal lægge nøje Mærke til Vognens
Tilstand og Udseende, naar der har fundet Beskadigelse af Gods
eller levende Dyr Sted, og skal indberette, naar de i denne Ordre
givne Forskrifter formenes ikke at være blevet fulgt af Afsendelsesstationen.
· Sidedørene paa lukkede Godsvogne skal inden Afsendelsen
lukkes og holdes lukket under Kørslen, medmindre det drejer
sig om Godsvogne, der er ,asket og evt. desinficeret, idet det
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af Hensyn til Udluftning tillades, at Vognene med nedennævnte
Undtagelser løber med aabentstaaende Døre. Dørene skal i saa
Tilfælde være forsvarlig paahaspede, eller, saafremt det drejer
sig om Vogne med Skydedøre, være lukket helt op. Om Vogne
med lev. Dyr se Side 116.
Paa Vogne af Litra IB, IKs, QH, QHL, Q1-1P, QR, Q1rn, QRL og
QRv skal Dørene for ikke at overskride det tilladte Profil dog
alticl holdes lukket under Kørslen.
Rengøring af Bremsekupeer.

Bremsekupeer i Godsvogne skal rengøres af Afsendelsesstationerne. I Almindelighed foretages Rengøringen ved grundig
Udfejning og Aftørring samt Pudsning af Ruder; men er dette
ikke tilstrækkeligt, skal der anvendes Sæbe og varmt Vand, dersom dette kan skaffes, ellers koldt Vand. Stationer med Vognvaskningsanstalt skal altid rengøre Bremsekupeer i Godsvogne
med varmt Vand, naar Vaskning af Vognene i øvrigt skal foretages.
Særlige Bestemmelser for Vogne, benyttet til andre Forsendelser
end levende Dyr.

Vcisk og Des·infelction af Vogne, der benyttes til visse
Forsendelser.
Foruden de foran givne almindelige Regler skal endvidere
iagttages,
at a 11 e Vogne (saavel lukkede som aabne), hvori der har
været befordret Svovlsyre, Petroleum, naturlig Gødning, Kreaturben, Blodfoder, Dyrehaar, Limlæder, Tagfilt, Tagpap, imprægnerede Sveller, Tjære og iignende tilsmudsen.de eller ildelugtende Godsarter,
at 1 u k kede Vogne, hvori der har været befordret fersk
Fisk, ferskt Kød, slagtet Fjerkræ, Vildt og andre Kødvarer, Salt,
kunstig Gødning, Gødningskalk, pulv. Kalk,, brændt Kalk, Oliekager og Cement, og
at a 11 e Vogne, hvori der har været befordret Lig,
snarest efter Aflæsningen, og forinden Nylæsning finder Sted,
vaskes grundigt og aftørres. Lukkede Vogne skal endvidere udluftes.
Vogne, der anvendes til Befordring af M æ 1 k, skal være vel
rengjort. Som almindelig Regel gælde~, at Vognene om Vinte-

L

142 -

r.

ren skal vaskes een Gang ugentlig, om Sommeren hver tredie
·nag, rnd Temperaturei· oyer 20 Grader Celcius dog hver anden
Dag; men er dette ikke tilstrækkeligt, maa hyppigere Vask
foretages; f . Eks. skal Vognene altid vaskes, naai- der har været
spildt l\Iælk i dem .
Stammer Mælken fra Besætninger, der har væ1·et angrebet af
Mund- og Klovesyge, og er der ikke forløbet mere end 8 Dage,
efter at paagældende Ejendom er desinficeret'''), skal Vognene
efter hver Aflæsning desinficeres med Natronhydrat. Afsendelsesstationen skal beklæbe saadanne Vogne med en Seddel med
Paatryk »NB ::V[ælk«.
Rengøring af hvidmalede Vogne.

Al m i n cl e l i g R en g Øri n g.
Hvidmalede Vogne skal efter hver Benytte 1 se rengøi-es indvendig, eventuelt vaskes og udluftes, saaledes at de
er anYendelige til Nylæsning med Levnedsmidler.
Hvidmalede Vogne skal afvaskes udvendig saa hyppigt, at de
i Løb altid fremtræder i ren Tilstand. Saafremt Vognene viser
sig at være særlig snaysede paa Sider eller 'fag eller har utilstrækkelig Maling, skal Stationerne indsende dem til Værksted
til Rengøring, Hvidtning af Tag og eventuel Opmaling.
Yed Rengøring og Ya~lrniug af KØ 1 e Y og n e skal det endvidere iagttages :
at der foretages en Udskyldning af selYe Iskasserne,
at de under Iskasserne anbragte Bakker renses og skylles,
at alle Afløbsrør renses (f. Eks. med Jerntraad eller Spanskrør) og udskylles,
a t Riste eller Dæksler oYer Afløbshullerne renses og midlertidig borttages fra deres Plads under Rengøringen, saaledes
at Smuds, der har samlet sig omkring Afløbshullerne under
Ristene (Dækslerne), kan blive fjernet.
Efter Rensningen skal det ved at hælde Yand i Bakkerne
konstateres, at der er frit og hurtigt Afløb gennem Rørene.
Vognbunden skal omh:yggelig renses og tøi-res, og Vognen derefter godt udluftes.
*) Saa længe Desinfektionen paa Ejendommen ikke har fundet Sted,
urna M:elk fra srnitte(le Be::;ætninger ikke modtage:; til Befordring.
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'filbageværende Is i Iskasserne skal fjernes samtidig med
R engø1·ingen af Vognene, medmindre det vides, at disse paa ny
skal benyttes til Forsendelser, hvortil Isfyldning er bestilt. I
saadanne Tilfælde skal RengØringsstationen dog alligevel forYisse sig om, at der oyeralt er frit Afløb.
For de Kølevognes Yedkommende, der er forsynet med Gulvri. te som fast Inventar, skal Aflæsningsstationen, saa snatt
den paagældende Vogns Udlæsning er endt, stille Gulvristeue
op ad Vognens Sider, og Gulnistene maa ikke lægges paa Plads
igen, forinden Vognen paa ny skal læsses.
De anførte Bestemmelser skal nøje overholdes, og det paalægges saavel Isfyldningsstationer som Afgangsstationer at paase, at Kølevognene er i fuldt ud tjenstdygtig Stand, in den de
isfyldes, henholdsvis læsses.
Forinden Vognene paafyl des Is, bør de udluftes, og dette
bØr naYnlig foretages af Aflæsningsstationen. Yognene bør derfor straks efter Tømningen henstaa med begge Døre aabne, ligeledes efter Vaslmingen, indtil Yognene afsendes tomme eller isfyldte paany. Om nødvendigt kan Vognene løbe til Isfyldningsstationen med aabenstaaende Døre, naar disse bliver forsvarligt
paahaspede. IB- og IKs-Yognene maa dog aldrig løbe med aabent~:taaende Døre, jfr. B estemm elserne Side 1±1.
Ved Rengøring og Vaskning af li: Øcl vogne skal baade
Loft, Gulv og Sider fuldstændig renses for Blod og KØdrester .
Endvidere skal Stænge~' og KØdkroge grundigt afvaskes, og de
Stænger og KØdkroge, paa hvilke der har samlet sig Fedt og
Snan;. skal :,derligere rengøres Yed Afgnidning med en i Ammoniakvand (Salmiakspiritus ) vædet Klud og paafØlgende Aftørring med en tør Klud . Vognen skal grundig ucliuftes. Den
Station, der modtager Kødrngne til Læsning med Kød, skal
efterse, om KØdkrogene er rene, og eYentuelt aftørre dem som
foran anført. Endvidere skal Stationen inden Paalæsningen
overbevise sig om, at Yognen er tør og Luften i Vognen frisk.

F o r a a r s r e n g Ør i n g.
H.-e1-t Foraar rengøres de hvidmalede Vogne grundigt
saavel udvendig som indvendig - paa dertil af Distrikterne
bestemte Stationer, medmindre en Rengøring eller Istandsættelse nylig er foretaget i et af Værkstederne.
Efter Rengøringen beklæbes Vognen med en Seddel med Angivelse af Dato og Stedet, hrnr Rengøringen er foretaget.
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Vaskningen udvendig foretages med en Soda-Sæbe-Opløsning
bestaaende af 1 kg Krystalsoda og ½ kg blØd Sæbe i 1 Spand
Vand (ca. 10 1). Dette Kvantum strækker til til 2 Vogne. Sodaen
og Sæben opløses i en mindre Mængde kogende Vand, hvorefter
Spanden fyldes op med koldt Vand, saa at det ved Brugen er
lunkent.
Vaskningen udføres ved, at den nævnte SæbeoplØsning med
Kost (Vaskepensel) paastryges et helt Felt ad Gangen, fra
Underkant til Overkant, begyndende nedenfra og paa langs ad
Brædderne, der maa bestryges overalt (»Helligdage« undgaas),
hvorefter der straks afvaskesm ed rent Vand
ved Hjælp af en Niagarabørste eller lign. Børsten benyttes som
Skrubbe og skyller samtidig rent. VandpaasprØj tning med
SprØjteslange alene maa ikke anvendes til Afskylning. Er der
to Mand til Arbejdet, paastryger den ene Opløsningen, medens
den anden foretager Afvaskningen saaledes, at medens et Felt
afvaskes, stryges næste Felt ind.
Afvaskningen skal ske s, t r ak s efter Paastrygninge n af
Opløsningen, da Malingen ellers tager Skade. Det er derfor forbudt f. Eks. at paastryge et Felt fØr Frokost og vente med
Afvaskningen til efter Frokost.
Findes der paa Vognen meget stærk Tilsmudning, der ikke
kan fjernes ved den ovenfor angivne Behandling, maa der ikke
anvendes kraftigere Midler, men Vognen skal indsendes til
Værkstedet til grundigere Behandling, eventuelt Opmaling.
Taget paa de hvide Vogne skal, naar det er olimalet, ogsaa
rengøres grundigt, men hertil maa kun anvendes rent Vand
koldt eller lunkent, uden Tilsætning af Sæbe, Soda el. lign. Rensningen udføres med Svaber, Piasava-Gadek ost eller Børste. Ved
Færdsel paa Taget maa TræfodtØj ikke benyttes, og det maa
undgaas, at Sand og Grus trædes ned i Tagbeklædning en, saa
Taget Ødelægges.
For Kølevognenes Vedkommende skal den aarlige Rengøring
tillige omfatte en grundig Rensning af Iskasserne med Tilbehør,
se herom foranstaaende Bestemmelser om almindelig Rengøring
af Kølevogne.
Samtidig med Foraarsrengør ing skal hvidmalede Vogne med
sort eller til.smudset Icopal-Tagbek lædning, so ro ikke i Forv e j e n e r o 1 i e m a 1 e t e 11 e r p r e s s e t m e d S t r a n ds k a 11 e r, hvidtes paa Taget.
Denne Hvidtning skal udføres af Rengørings-St ationerne, og
maa ikke overlades til Forsendere.
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Til Hvidtning anvendes et Pulver, der under Navn af »hvid
Tagfarve« kan rekvireres fra l\faskinafdelingens Centralmagasiner i København og Aarhus. 6 kg Pulver udrøres i 3 1 koldt
Vand, og efter en halv Times Forløb tilsættes yderligere 1 l
koldt Vand. Dette Kvantum er tilstrækkeligt til et Vogntag;
skal flere Tage hvidtes, fremstilles et større Kvantum i nævnte
Blandingsforhold, men ikke mere end til samme Dags Forbrug,
da Tagfarven bliver stiv fra Dag til Dag. Inden Tagfarven paastryges, skal Taget fejes grundigt rent med en stiv Kost.
Tagfarven paastryges med Pensel eller en gammel Omløber
(Vognvasker); Paastrygningen maa ikke foretages i Regnvejr.
Hvidtning af Vogntagene med andre Midler en hvid Tagfarve maa ikke finde Sted.
Særlige Bestemmelser for Vogne, benyttet til levende Dyr.

Rengør·ing.
Vogne, hvori der har været befordret levende Dyr, renses paa
følgende Maade:
Alle Side- og Gavldøre samt Tremmedøre aabnes, hvorefter
Urenligheder i Vognen fjernes med Skovl eller Kost; i Frostvejr skal dette ske umiddelbart efter Vognens Aflæsning. Gulv,
Vægge, Loft samt om fornødent Vognens udvendige Sider skures grundigt med Kost og rigeligt Vand, indtil ethvert Spor af
Urenlighed er fjernet, hvorefter Vognen afskylles. Efter Afskylningen aftørres Vognens Gulv med Svaber, for at henstaaende
Vand ikke skal Ødelægge Vognbunden, hvorhos samtlige Døre
og Lemme skal holdes aabne, for at den derved tilvejebragte
Træk yderligere kan tørre Vognen. Hvis der paa Grund af Frostvejr ikke kan bruges koldt Vand, eller naar dette viser sig utilstrækkeligt til at rense Vognen fuldstændigt, skal der benyttes
varmt Vand. Ved Rengøringen skal det iagttages, at det fra
Vognene løbende Vand faar frit Afløb.
Ved polstrede Vogne skal de polstrede Stykker udtages af
Vognene, udbankes grundigt og derefter børstes rene.
Naar tomme eller læssede Vogne, der har været benyttet t~l
Kvægtransport, indgaar fra Udlandet ·og rengøres paa Grænseeller Aflæsningsstationen, og det ved denne Rengøring viser sig,
at Vognene ikke efter deres forudgaaende Benyttelse til Kvægbefordring er blevet tilstrækkeligt rengjort, skal Stationen snarest underrettes, for at den forudgaaende manglende Rengøring
kan blive forklaret og Indberetning indsendt.
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DesilnjeMion.

Vogne, der i Henhold til efterfølgende Be::;temmelser skal
desinficeres, skal snarest efter Aflæsningen rengøres som foran
anført. De maa ikke tages i Brug, forinden Desinfektionen er
foretaget. og Yognene skal holdes omhyggeligt lukket fra Aflæsningen er endt, til Rengøringen, henholdsvis Desinfektionen
paabegyncles.
Vogne, der tilhører Baner i det sydlige Udland og indgaar
læsset' med Heste, :i\iulcldyr, ..:Esler, Hornkvæg, Faar, Geder, Svin
eller levende Fjerkræ, maa dog slet ikke benyttes paa Hjemturen, men skal efter endt Desinfektion paaklæbes Form. ~r.
A. 637 og sendes til paagældende Grænsestation. Følgesedlerne
skal bære Paategning om, at Vognene er returgaaende Kvæg,ogne.
Al Desinfektion skal foretages_ ved Hjælp af Sprøjter, der
findeler Vædsken, og det maa nøje paases, at hele Yognens
Indre, saaYel Gulv og Vægge som Loft og Døre fuldstændig
o,ersprØjtes.
De Desinfektionsmidler, cler i de forskellige TiJfrelde kommer til An,endelse, er følgende :
S t æ r k K r e s o 1 s æ b e o p 1 Øs n i n g, der tilberedes ved
at opløse 5 Dele Kresolsæbe i 100 Dele varmt Yand (230 °· til
41Vand ).
S v a g K r e s o 1 s æ L e o p 1 ø.· n i n g, cler tilbetedes Yed
at op1Ø e 2½ Del Kre ·olsæbe i 100 Dele varmt Vand (115 g til
41 Vand).
Lys ol, an cl eller Kr e o 1 in van cl, der fremstilles som
en 5 pCt.s Opløsning af Ly."•ol eller Kteolin i lunkent Yand (50
g til 1 I Yand).
Form a I in op 1 Øs ni n g, der fremstilles , ed at tilsætte
30 g Formalin (FormaldehydoplØsning ca . 36 pCt.) til 1 l koldt
Vand.
K 1 ork a 1 k Yan cl, de1· fremstilles ,ed at tilsætte 50 g h.'l.otkalk til 1 l koldt Vand.
En 2 pro mille Opløsning af Natron hydrat, til. at
læsket Kalk. Denne Desinfektionsvæclske tilberedes ved, at der
til en Spand paa ca. 12 1 varmt Vand tilsættes 75 g (½ dl)
33 % -holdig Natronlud, hvorefter der udrøres ½ kg læsket
Kalk i V ædsken.
Desinfektionsvred. kel'n e skal omrøres omhyggeligt inden
Brugen.
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Angaaende , idstnæYnte Desinfektionsmiddel bemærkes særligt,
at den koncentrerede (33 pCt.) Natronlud skal behandles med
For.·igtighed, idet den er stærkt ætsende over for Hud og
Læderfodtøj m. m.,
a t der Yed tilfældigt Spild af llen stærke OplØsning paa blottet
Hud, Klæder eller FodtØj straks skal foretages en Afraskuing med Eddike eller i Mangel heraf Skylning med rigeligt, rent, lunkent eller koldt Vand,
at Natronluden bør opbevares i et aflaaset Rum, og at 'l'ilberedning (Fortyndingen), der skal foretages nøjagtigt efter
Forskriften og foregaa samme Dag, Vædsken skal bruges,
::;aa vidt muligt bØr foretage. · af bestemte Pe1'soner paa hver
Station,
at den egentlige Desinfektion ligeledes saa vidt muligt altid
bør foretages af samme Personer, og
at de paagældende bØr søge at undgaa, at seh e Vædsken kommer i Berøring med Hænder, Ansigt og Klæder.
Endddere bemærkes, at en let Indgnidning af Hænderne med
Eddike. Vaselin eller Parafinolie, forinden Desinfektionen foretages, virker beskyttende for Huden.
I f!,'llgende Tilfælde skal Vogne desinficeres (om hvilket
Desinfektionsmiddel der skal anvendes, samt om den nærmere
Fremgaugsmaade, der skal følges, er Stationerne underrettet) :
1) Vogne, der indkommer fra Udlandet med Heste, Muldyr,
-2Esler, HornkYæg, Faar, Geder, SYin eller levende Fjerkræ til
Stationer i Danmark, hvad enten Dyrene er blevet befordret
Jøse i Vognene eller har Yæret indelukket i Kasser, Bure e. 1.
2) Alle fra det sydlige Udland tilbagekommende danske Vogne, der indgaal' tomme eller læ. ·sede med Gods, og som efter
deres Konstruktion kan anvendes til Kreaturtransport. Indgaar
Vognene tomme, renses og desinficeres de paa den danske Grænsestation; indgaar de hessede, skal de renses og desinficere.·
paa den Station, hvor Vognene tømmes, i hvilken Anledning
Grænsestationen beklæber enhver saadan Vogn paa begge Sider
med en lyserød Seddel (Form. Nr. A 644 c) med Paatryk: »Denne Vogn skal renses og desinficeres med Natronhydrat paa 1Iodtagelsesstationen, saa snart den er tømt for det deri indladede
Gods«.
Vogne, der er forsynet med en saadan Seddel, man ikke
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benyttes til Læsning af Gods eller levende Dyr. Saa snart Desinfektionen har fundet Sted, skal Sedlen fjernes.
3) Vogne, der har været benyttet til Forsendelse af Kreaturer, naar de særlige Foranstaltninger til Bekæmpelse af Mundog Klovesyge er i Kraft.
Desinfektion skal saaledes finde Sted i alle Tilfælde, hvor der
i Vognene har været befordret levende klovbærende Dyr, som
stammer fra et afspærret Omraade, altsaa ogsaa i de Tilfælde, hvor
Dyrenes Befordring kun sker inden for afspærrede Omraader.
Afsendelsesstationerne skal beklæbe de paagældende Vogne
med en Seddel med Paatryk: »Denne Vogn indeholder Dyr fra
afspærret Omraade. Vognen samt benyttede Ramper og Folde
skal desinficeres med Natronhydrat. Sedlen skal blive siddende
paa Vognen, til Desinfektionen er foretaget.».
Vogne, hvori der har henstaaet et af Mund- og Klovesyge
angrebet Dyr, skal, naar Sygdommen er konstateret, straks aflaases og beklæbes med en Seddel med tydelig Paaskrift: »Vognen er smittefarlig«. Sedlen skal blive siddende, til Vognen er
desinficeret. Desinfektionen skal saa vidt muligt foretages paa
Stedet og under Veterinærpolitiets Tilsyn.
Sidstnævnte Vogne maa derefter i de første 8 Dage efter
Desinfektionen ikke anvendes til klovbærende Dyr - bortset
fra Svin til Slagtning paa Svineslagteri - eller til Foderstoffer.
I øvrigt giver Distrikterne særlig Instruktion om Benyttelse
m.v. af saadanne Vogne.
Det Personale, som har deltaget i Ind- eller Udlæsning af
Dyr, som har vist sig at være angrebet af Mund- og Klovesyge,
skal underkaste sig desinficerende Behandling efter Veterinærpolitiets Anvisning.
4) I Tilfælde af, at Vogne er eller formenes at være blevet
inficerede af M i 1 tb r an d, F a ar e k o p p er, o n d art et
K l ovesyge (hos Faar), Skab (hos Heste og Faar), Rygmarvs tyfus, o n cl artet Lu n ges y g e (hos Heste),
Snive, smitsom Svælglamhed (hos Kvæget), Svine difteritis (Svinepest) og andre ondartede smitsomme Sygdomme.
Vogne, hvori der har været befordret Heste, der har lidt af
Skab, maa uanset den foretagne Desinfektion af Hensyn til
Smittefaren ikke paany anvendes til Transport af Heste fØr
·
3 Uger efter Afbenyttelsen.
Angaaende Paaklæbning af Sedler herom, se Side 177.
5) Vogne, der skal læsses med tuberkulosefri Dyr (Kvæg og
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Svin), samt Vogne, hvori har været befordret Kvæg og Svin med
fremskreden 1'uberkulose .
Efter Desinfektio nen fjernes mulige Rester af Desinfektio nsvædsken paa Vognens Bund, forinden Vognen benyttes.
~ ~ k o m m e r med Kvæg og Svm bl ag n ~ - )
~
X
Stationer i Odense, --S~nd-b ø~ lVIa~ t-er--(--8lagtningen
maa kun foregaa paa__næP-mer<'f"":fastsatte Slagteri) fra Stationer
en -for de nævnte Arn
/J
, ?) I visse Tilfælde, naar Vogne skal læsses til Udlandet.
;ve, Pif /:Jlt//(17,q/Jlf Jf /f/e.P f(J/~ j tlj SJ//# li ,I, J < l'f; IJI;~
V Vo
flfJJ 7Jj 4,t:}/YO j/-4 iJe W ?J t//f'lj e /J(!~ f1 ,P /4 lj /j//} ( j
{
Særlige Regler for Behandling af Fjerkræ-vogne.

1 ,

)<

Fjerkrævog ne, der indgaar læsset fra Udlandet bestemt til
en af Stationerne Københavns Godsbanega ard, Roskilde, Slagelse, Korsør, Næstved, NykØbing Fl. eller Gedser, rengøres og
desinficeres af disse Stationer inden Tilbagesend elsen.
Fjerkrævog ne, der fra andre Stationer paa Sjælland-Fa lster
skal tilbagesende s via Gedser, rengøres og desinficeres paa en
af Stationerne Københavns Gbg., Roskilde, Slagelse, Næstved,
NykØbing Fl. og Gedser. Endvidere rengøres og desinficeres i
Nykøbing Fl. samtlige Fjerkrævogn e, der fra Jylland-Fy n skal
tilbagelever es i Gedser.
Fjerkrævog ne, som tilbagelever es over Padborg eller Tønder H, rengøres og desinficeres paa Padborg henholdsvis Tønder H Station.
Stationer, der ikke selv rengØr Fjerkrævogn e, som indgaar
til dem, sender efter Aflæsning disse Vogne urengjort til de
foran angivne Desinfektio nsstationer med tydelig og iØjnefaldende Paaskrift paa Følgesedlen om, at Rengøring ønskes foretaget der.
Da Gødningen ikke helt kan fjernes med koldt Vand samt
Brug af Kost, skal Vognenes Rengøring ske ved Hjælp af varmt
Vand.
Under Rengøringe n skal alle løse Bundbrædd er og Fjæle
udtages, og alle Lemme og Døre aabnes, saaledes at ethvert
Spor af Gødning kan fjernes.
Vaske- og Desinfektionsstationer.

Godsvogne, der skal vaskes (om Fjerkrævog ne se dog foran),
skal, saafremt koldt Vand er tilstrækkeli gt til Rengøringe n, som
Regel vaskes af Aflæsningss tationen straks efter Tømningen.
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Kan Aflæsningsstat ionen ikke OYel'komme .Arl1ejdet. eller er
·rn1·mt Yand nødvendigt, sendes Yognene naar anden Ordre ikke
foreligger fra Yognfordeleren . til Yask saaledes fra efternæn1te
Stationer, idet andre Stationer selv behandler deres Vogne :
sende· til Vask
paa Station

Vogne fra Stationerne

Snekkers ten

I

Rungsted

H ellerup ( ek,;kl. Hillerød),
Holte
1
Frederil,ssund-V anløse og Hedehusene-Yig ersle,
Københ. Gbc-.
Holme-Olstrup- Gadstrup (ekskl. Ha. ·le, og Køge) .. .
R oskilde
Yiby Sjælland-Fjenn esleY og Herlufmagle-En glerup ! Ringsted
paa Yeddebanen . ... ... . . ..... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .
Sorø
Korsør-Frederik slund, Foclby-Sluds1 rup og Skælskør
-Søncler -Bjærge ........ ... ... .. .. ... ........ .................. .
Slagelse
Yorclingborg-Lo r ...... ....... .... ........... .. .. .. ........... .. .
::'\restved
paa Fal.-ter .. .... .. ............ .. .... .. ..... .... ........ .... .... ...... .
Kykøbiug Fl.
Lejre-i'ipperød
Holbæk
Regstrnp-V::ers le, og Han-ebjærg-Fur ~inge ........ ... .
Kalundborg
paa Fyn .......... ... .... ....... ... . ... ......... ... .......... .. ...... ..
Odense
Terkelsbøl-Tønd er Øst og Bredebro-Visby .... .. ..... .
T øncler H
Faarhus-Taulov , Moromark Færge-Sønderbo rg HBjerndrup. Hammelev, Aabenraa, Dø,;trup Sønderjyl.-Gredstedbro og Tjæreborg-And st ...... ...... .. .
Kolding
Pjedstecl-Hattin g (ek.·kl. Vejle H) og TbyregodYejle Nord ..... .. ..... ............. ........................ ... ..
Hor:sens
T,ingstrup-Lau rbjerg ( ekskl. Skanderborg), •·rnjbrek
-Alken og Aalsø-L~•strup ...... ................. ......... .
:\.arhus H
Langaa-Stevnst rup, Rindsholm-Ulstn 1p, ue~enbroBøstrup og Pindstrnp-Strøm men ..... ..... ..... ••••••••• 1 Rand er~
Bjerregra,-K,is sel (ekskl. Hobro og Hjørring) .........
Aalborg
Guldager-Tarm (ekskl. Yarcle) og Yidebrek-Konp;:; holm .............. .. .. ..... .......... ... .... ........... ...... ... .. .
Skern
Dejbjerg og Lem .. ........ ......... ...... ....... .... .. .. .. .. ...... .
Ringkøbinir
He--Bur · ... .. .. ........ .. ..... ... .......... ....... ..... ......... ... ... .
Ho] ··tehl'0
Hjerm og Humlum-S,iørri ng . .... .............. ... ......... ..
Struer
Hanbjerg-Rønb jerg og Nykøbing :\for~-Lyb~· .. ..... ..
Skirn H
Høj;;Jey-Ran1st rup og Sunds-Løgs rør ......... .. ..... .... .
Yiborg
Borri .•-Stuclsgaarcl og T,is-Fasterholt .. .............. ..
Herning
Hammernm-Fun cler og Lunclfocl-Christ iansllede .. ... .
Silkeborg
,·ejrup-Drantum ... ................... ......... ................... .
Braucle
Døstrup-Simest ed . .. .... ...... ............... .. ....... ..... .. ... .
Hobro
~=-,-,----

I

11

Vogne, der skal desinfice1·es, kan ligeledes, naa1· Vask og
Desinfektion ikke kan finde Sted paa en af de ovenfor i 1. Kolonne nævnte Stationer, sendes til Desinfektion paa de anførte
Vaske tationer. For Vogne, der skal desinficeres paa Grund af
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Mund- og Klonsyge, gælder dog i 2. Distrikt, at alle Stationer
normalt selv skal sørge for Desinfektio nen af de Vog°:e der aflæsses paa 8tationen. Sprøjte til Desinfektio nen er foruden paa
samtlige Bystationer anbragt paa en Del større Landstation er,
og Stationer, der ikke er forsynet med Desinfektio nssprøjte,
laaner i gh'et Fald Desinfektio nssprøjte hos en af cle Statione1·.,
der er forsynet hermed.
N aar Vogne sendes til Vask eller Desinfektio n paa en anden
Station, skal der paa den ledsagende Følgeseddel udtrykkelig
Yære angivet" at Vognen skal vaskes, henholdsvis desinficeres.
Paa Vogne, der sendes til Vask, skal med Kridt vi.ere skrevet
»Skal vaskes« . Vogne, der sendes til Desinfektio n, skal være beklæbet med de foreskrevne Sedler.
Fremmede Baners Vogne (saavel danske Prirntbanev ogne
som udenlandsk e Yogne) maa ikke uden Vognfordele rens Tilladelse sendes ud af Rute for Vask og/ eller Desinfektio n, men sendes normalt til den nærmeste paa Vognens Rute liggende Vaskestation. Findes ingen Vaskestatio n paa Vognens Rute, skal Aflæsningssta tionen selv vaske og eventuelt tillige desinficere
Vognen.

Løst Materiel.
Vognenes løse Materiel rengØ1·es og desinficeres paa samme
Maade som Vognene, dog bØr forurenede Presenninge r, hvormed Vognene har været dækket, i Almindeligh ed ikke desinficeres, men derimod renses omhyggelig t, f. Eks. ved Overskylning med Vand.
Skal Presenninge r desinficeres, hYilket f . Eks. er Tilfældet,
naar de skal benyttes til Dækning af Gods, der i Henhold til
UdfØrselsbestemmelserne kun maa sendes i Vogne, der er desinficeret umiddelbar t fØr Paalæsning en, anvendes hertil en Formaldehydop løsning ca. 35 pOt. (Formalin), der fortyndes i Forholdet 1 dl Formaldehy dopløsning til 10 1 Vand.
Med den fortyndede Opløsning oversprøjtes Presenninge rne
ved Hjælp af en Desinfektio nssprøjte, der, saafrerot Stationen
ikke selv er forsynet med en saadan, rekvireres tilsendt fra en
Station, der kan faas opgivet ved Hem·endels e til Distriktet.
Efter Desinfektio n skal Presenninge rne ophænges til Tørring og Afluftning, inden de anbringes over Fo1·sendelsen.
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Udluftning efter foretaget Desinfektion.

For at forebygge, at Varer, som indlæsses i Vogne, der er
blevet desinficeret , skal tage Skade af de anvendte Desinfektionsmidler, skal det iagttages, at enhver Vogn efter Desinfektionen med Kresolsæbe udluftes i mindst 12 Timer og derefter
indvendig afskylles og tørres saa grundigt, at ethvert Spor af
Desinfektio nen fjernes. Udførelsen heraf paahviler den samme
Station, som har foretaget den forudgaaend e Rengøring og Desinfektion, hvad enten Vognen derfra skal videresende s tom eller
paany læsses.
Angaaende Benyttelse af Sedlen »Desinficer et med Kresolsæbe« se Side 176.

Forskellig e Regler vedrørende Vognenes
Anvendelse m. v.
Person=, Post= og Rejsegod svogne.
Beklæbning af lakerede Vognsider er ikke tilladt. Sedler, der
tjener til Underretnin g for Publikum, f. Eks. »Bestilt«, skal for
Kupevognen es Vedkommen de anbringes paa de faste Sidevinduer, for Side- og Midtgangsv ogne paa den øverste Del af Vinduerne og saaledes, at Sedlerne ikke skjules, naar Vinduet skydes
ned. Sedler, som kun har Betydning for enkelte Kupeer i Sidegangsvogne, anbringes paa Ruden i Skydedøren til den paagældende Vognafdelin g. Skal en hel Side- eller Midtgangsv ogn reserveres, anbringes der Sedler paa Vinduerne i Vogndørene og
paa mindst 2 Vinduer i hver Vognside samt af Hensyn til rejsende, der passerer gennem Vognen, endvidere paa Vinduerne
i Dørene fra Endeperron en ind i Vognen.
E-Vogne, der er forsynet med Paaskriftsta vler, skal, naar de
anvendes som Il- eller Fragtstykgo dsvogne, eventuelt som almindelige Godsvogne, paaskrives Afgangs- og Bestemmels esstationens Navn, Vognens LØbe-Nr. m. v. som foreskrevet for Godsvogne.
Naar Gennemgan gsvogne løber sammen i Tog, skal der, medmindre andet er foreskrevet af Distriktet, etableres Overgang
mellem Vognene derved, at Overgangsb roerne slaas ned og Overgangene sikres ved Harmonikae r, Laager eller Kæder i det Omfang, Vognene er forsynet med disse Sikringsmid ler.
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For at undgaa Beskadigelser af Harmonikaer skal der udvises
stor Omhyggelighed ved Samling af disse. Ved Adskillelse af
Harmonikaer skal Gliphagen, der er anbragt foroven og fastholder Døren i aaben Stilling, løftes, forinden Endedørene kan
lukkes til.
Overgangene maa kun benyttes af Publikum, naar de er sikrede ved Harmonikaer, eller naar det drejer sig om Overgange
mellem to Vogne med aabne Endeperroner. I andre Tilfælde maa
Overgangene kun ]?enyttes af det tjenestegørend e Personale, og
Endedøre og Laager skal derfor i disse Tilfælde holdes lukket og
aflaaset - for Laagernes Vedkommende ved det udvendigt paa
Vognenden anbragte Overfald.

Godsvogne.
Vogne til Stykgodsforsendelser.

Til Stykgods skal benyttes lukkede Vogne, for saa vidt Godsets Beskaffenhed, Form eller Omfang ikke nødvendiggør Anvendelse af aaben Vogn. Aabne Vogne kan dog benyttes til brugt
Emballage, der ikke kan tage Skade af Regn eller Sne.
Der skal fortrinsvis anvendes Vogne med 12,5 t Last.
Større Vogne bØr kun benyttes, naar Stationerne har Erfaring
for, at Godsmængden sædvanligvis kræver Vogn med stor Bundflade.
Vogne til Forsendelser, der kan beskadiges af Kreaturbinderinge.

Til større samlede Forsendelser af MØbler, Papirruller, Æg
i Papemballage og lignende Forsendelser, der kan beskadiges
af de i mange lukkede Godsvogne anbragte Kreaturbinderinge_.
skal saa vidt muligt leveres Vogne 'tiden Binderinge.
Vogne til tilsmudsende Forsendelser.

Til Befordring af vognladningsv ise Forsendelser af Tjære,
rrjæreaffald og lignende stærkt tilsmudsende og lugtende Produkter bØr i Almindelighed anvendes aabne Vogne, eventuelt
dækket af Presenninger.
For at modvirke, at Vognenes Bundbrædder tilsmudses af
udflydende Tjære og lignende, skal Vognbunden inden Paalæsningen forsynes med et Lag Grus.
Naar Godset fremkommer i saa solid en Emballage, at Til-
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smudsning af Vognene el' udelukket, kan der ses bort fra Grnsning, og der kan da paa Afsenderens udtrykkelig e Forlangend e
derom ogsaa stilles lukkede Vogne til Raadighed.
Vogne, der er inficeret af ilde Lugt eller er tilsmudset.

Vogne, hvori der hal' neret befol'dret ildelugtende Varer,
kan, efter at den foreskrevne Ud,askning og Udluftning er foretaget, fremdeles være ildelugtende i saa ltØj Grad, at de ikke l>Ør
benyttes til Gods, som kan tage Skade deraf, f. Eks. letfordærvelige Varer, Brødkorn, Mel og Kolonialvar er.
Vogne, der er desinficeret med Kresolsæbe, maa i de fØl'ste
14 Dage efter Desinfektio nen ikke benyttes til Fotsendelse af
Gods, der kan tage Skade af Desinfektio nsmidlet.
Lukkede Vogne, der i længere Tid har været brugt til Fiskebefordring, kan trods Rengøring og Udluftning være fuldstæn dig gennemtræn gt af Fiskelugt, der vel ikke kan mærkes straks
efter Rengøringe n og Udluftninge n, men som kommer frem igen,
naar Vognenes Døre lukkes. Saadanne Vogne bør derfor heller
ikke bruges til Befordring af Varer, der kan tage Skade af Fiskelugten.
Er en lukket Vogn saa gennemtræn gt af Fiskelugt, at der er
Fare for Inficering af andet Gods, der indlæsses i Vognen, skal
den snarest sendes til Rensning i et Centrah·æ1·kstecl.
Vogne, hvori der har været befordret Kul e. 1., maa ikke leveres til Læsning af Varer, der let beskadiges ved Tilsmudsnin g,
f. Eks. Salt,. inden Udvaskning har fundet Sted.
Fireakslede Vogne og Vogne af Litra Tf.

Tyske fireakslede Godsvogne uden SideYægge (Litra Ss),
som er særlig bestemt til Forsendelse af Langgods, samt andre
fremmede Vogne af tilsvarende 'l'_ype maa ikke benyttes til Forsendelse af Halm, HØ e. 1., hverken i løs Tilstand eller i pressede
Baller. Derimod kan andre fremmede, fireakslecle Vogne: saawl
lav- som hØjfjælede, anYendeR.
Danske fireakslede God. Yogne maa kun benyttes til HØ og
Halm med Vognfordele rens Tilladelse.
Vogne af Litra TF skal fortrinsvis anwndes til Forsendel,-,e1·
af HØ og Halm og desuden til Juletræer, Tang, Træuld o. lign.
Til Befordring inden for Afstande paa indtil 125 km eller til
Befordring af andre Varer end de førnævnte maa Yoguene kun
benyttes rnec1 Vognfordele rens Tilladelse.
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Vogne med stor Bæreevne.

Godsvogne med en Last af 15 t og cleroYer bør forfrinsYis
søges læsset til Strækninger, hrnr de kan løbe med fuld Belal':tning, for at de Yed Benyttelsen fra de paagældende Strækninger kan udnyttes fuldt ud.
Vogne til Køretøjer.

Paa Yogue, der leveres til Læsning med Køretøjet, skal den
Endelem, der vender mod Rampen, - hvis nØdYendigt begge
Endelemme - altid aftages straks efter, at Vognene er anbragt
ved Enderampen.
Til Stationer, der ikke har DrejeskiYe, maa der til tunge
Køretøjer kun benyttes Vogne med fast Endevæg (Skruebremse) ,
naar det vides, at Aflæsningen kan foregaa uden Vanskelighed.
Vogne til levende Dyr.

Til Forsendelse af lennde Dyr, der helt eller delvis skal befordres i Persontog. skal der efter Omstændighed erne benyttes
Vogne med Varmeledning og Luftbremse eller -ledning. De nærmere Bestemmelser herfor findes angivet i Togplanerne.
Om Anvendelse af de forskellige Vogntyper til Forsendelse
af levende Dyr se iØn-igt Side 114- 1~0.
Anvendelse af Is i almindelige Godsvogne.

I almindelige, lukkede Godsvogne er det tilladt at anbringe
Is lØst paa Vognbunden mellem Godset. faen skal være ren og
maa ikke være blandet med Salt, da Smeltevandet fra saltblandet Is Ødelægger Y ognene.
Vogne til Udlandet.

De danske Statsbaners GoclsYogne kan benyttes til Udlandet,
saafremt de
med Transitmæi·ke t 1
er for>'Ynet
, -r•I
-.

1
l!J

har Hjulringe med Sprængringsbe fæstigelse,
har paamalet en ReYisionsdato, der hØjst ligger 2 Aar 11
M:aaneder tilbage. (Drejer det sig om Forsendelser, hvortil der skal benyttes Yogne med 1 Aars Re...-isionsfrist

r
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(se Side 134), maa Revisionsda toen dog hØjst ligge 11½
Maaneder tilbage).
Da Trækappara terne paa Vogne med dobbelt Trækkrog ikke
i Styrke opfylder de internation ale Krav, maa saadanne Vogne
dog ikke benyttes til Udlandet, selv om de i øvrigt opfylder foranstaaende Betingelser.
'!'IC-Vognen kan, uanset at den ikke er forsynet med Transitmxrke, benyttes til Norge, Sverige og Tyskland, naar Revisionsdatoen højst ligger 2 Aar og 11 Maaneder tilbage.
Anvendelse af hvidmalede Godsvogne.

A lniindelige Bestemmelser.
Hvidmalede Vogne skal i den varme Aarstid fortrinsvis benyttes til letfordærve lige Forsendelse r - saavel Stykgods som
Vognladnin gsgods. Naar Beholdning en ikke er tilstrækkeli g til,
at alle Anmodning er om Levering af nævnte Vogne kan efterkommes, skal Rekvisition er til Forsendelse r af Smør, Kød, Flæsk
og Fisk effektueres frem for andre. Angaaende den Tilstand,
Vognene skal være i ved Leveringen til Kød, Flæsk o. I., se
Side 142.
Til vognladning svise Forsendelse r af uemballeret Flæsk og
Kød skal der altid leveres hvidmalede Vogne.
Hvidmalede Vogne maa, uanset Aarstiden, ikke benyttes til
Kreaturbefo rdring (herunder Befordring af levende Dyr i
Emballage) eller til Gods (bortset fra Fisk), som ved ilde Lugt
eller paa anden i\Iaade kan inficere Vognene eller tilsmudse der es Indre med Støv, der ikke lader sig fuldstændig bortfjerne
med Kost , saasom brændt Kalle, Kalkmergel (Gødningsk alk) ,
Mursten, Skær.er, Cement og Tørv.
For alle Arter af Statsbanern es hvidmalede Vogne gælder
den Regel, at de .kun maa benyttes til Forsendelse r til det sydlige Udland, hvis der paa Vognsidern e findes Knapper, bestemt e til Ophængnin g af Tavler, paaskrevet »Mit Vieh sowie iibelriechenden Giitern nicht zu beladen«. Naar Vognene er læsset
til det sydlige Udland, skal Grænsestati onen paahænge dem
en saadan Tavle paa hver Vognside og atter aftage den ved Tilbagekomste n. Paa Tavlernes Bagside er malet Navnet paa vedkommende Grænsestati on.
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Særl-ige Regler for IAK-, IGK- og IVK-Vogne
Vogne af Litra IArr, lGK og Ivrr skal fortrinsvis benyttes til
KØdforsendelser, men kan dog, naar Vognfordelerens Tilladelse
foreligger, benyttes som almindelige hvidmalede Vogne.
Vognene maa saa vidt muligt ikke stilles til Raadighed som
Postpakvogne, og saafremt dette er uundgaaeligt, bl. a. af Hensyn til Varmeledning, maa der drages Omsorg for, at samtlige
Bærerører anbragt paa Plads i de dertil i Vognenes Sidevægge
indrettede Fordybninger.
Det er tilladt Forsenderne i IAK-, lGK- og Ivrr-Vogne at indlæsse Is til Afkøling af vognladningsvise Sendinger, der befordres i de paagældende Vogne. Isen skal, naar den ikke anbringes
i Beholdere, men lØs paa Vognbunden eller mellem Godset, være
ren og maa ikke være blandet med Salt, da Smeltevandet fra
saltblandet Is Ødelægger Vognene.

Sædige Regler for Vogne med dobbelte Vægge .
Statsbanernes Godsvogne med dobbelte Vægge kan afgives
til vognladningsvise Forsendelser, der ønskes beskyttet mod
Varme eller Kulde, f. Eks. Kød, Frugt, Kartofler, Grøntsager
o. I.
Uden særlig Tilladelse fra Vognfordeleren kan IR- og ITVognene til dette Brug afgives hele Aaret, Irr- og Is-Vognene i
Tiden 1. Oktober-30. April. Bortset herfra maa Vogne med
dobbelte Vægge kun leveres nied Vognfordelerens Tilladelse.
Den paagældende Station afgør dog i hvert enkelt Tilfælde;
om Vogne med dobbelte Vægge kan leveres uden Fare for at
beskadiges af det Gods, der ønskes befordret i dem.
Naar Kølevogne leveres som dobbeltvæggede Vogne til For- .
se~delser, der ønskes beskyttet mod Kulde, maa det paases,
at der ikke findes Isrester i Iskasserne,
at Lemmene paa Taget (til Isfyldning) er lukket,
og for IK-Vognene endvidere,
at Ventilationslemme, Aftrækshætter, Friskluftshætter og
Skydespjæld er lukket, se herom senere.
For dobbeltvæggecle Vogne med Iskasser, der af Vognfordeleren bortbeordres til Læsning med Kartofler, Frugt o. 1., skal
det forinden Afsendelsen efterses, at Vognenes Iskasser er tømt
for eventuelle Isrester.
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&ærl'i,ge R egle·r for Kø/ c,;ogne.
A n v e n d e 1 s e.
Is-Yogne er fortrinsvis be. temt til Transpo1·t af Bacon, IK, -ogne til Transport af ophængt Kød (dsse IKs- og lKc-Yogne, fra hvilke KØdkrogene er fjernet, et dog bestemt til Befordring af Fisk ), Iso-Yogne til Befordring af Ost og hM- og IMYogne til Befordring af :M:ælk.
Kølevognene maa kun benyttes til vognladniugsvise Forsendelser, der forlanges holdt afkølet, medmindre Vognfordelerens
'l'illadelse til anden Benyttelse foreligger. jfr. foran.
I Perioder, hvor der er Brug for flere Køl e, o gu e ti 1
Fiskeforsendelser, vil et Antal KøleYogne bli,e for~ynet med Skilte »Fiskevogn« og maa, saa længe disse Skilte
findes paa Vognene, ikke ben:s,·tt<:':· til andre For>'e1Hlel:er end
fersk Fisk.
I s f y 1 cl n i n g.

Isfor>'yllingen af Statsbanernes Kølerngne ske1·. nam· andet
ikke er fastsat, nd Statsbanernes Fo1·anstaltning. Isfylclniugen
skal ske paa saa sent et Tidspunkt som muligt før Læsningen
eller fØr Afsendelsen til Paalæsningi=dationen. Uan:::et ::.VIællgden
bør I.-en fordeles ligeligt i Iskasserne, saa at AfkØlingen foregaar
fra begge Vognender. Isfyldning af IKF- og IKT-Yognene rnaa
ikke ske fra Vognens Indre, men kun gennem Lemmene i Taget. Naar Forsenderne ønsker Afkøling ,ed mere Is end den,
der kan rummes i Iskasserne, maa Eksh-abeholdning af Is le,eres af For:enderen og kun anbringes i Bakker eller lignende,
hYorfra der er Afløb for Smelternndet til de i Yognenden ,æ1·ende Afløbsrør. Kan dette ikke ske, skal Isen anbringes i tætte
Kas.-er, der kan opsamle Smeltevandet. Isens Lagring paa Gulvet uden AflØb er forbudt, da den kan blive til betydelig Skade
for Vognkassen og dens kostbare I:::olering.
Brugen af Ventilationsindretningerne i
lK-Vogne.
Som almindelig Regel gælder, at Yentilerne skal være stiUet
>'aaledes, som nedenstaaencle .-\.nYi:·ning foreskriYer- i cle forskellige Tilfælde, og der maa knn ske Ahigelse herfra i det Omfang, Afsenderen ønsker Indstillingerne ændret.
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I IKF-, IKT- og IKs-Vognene.
Disse Vogne er udstyret med særlige Ventilationsindretninger.
Naar Vognene er forsynet med Is, skal de indvendige Trædøre og Lem.me foran Iskasserne lukkes og fastgøres ved Hjælp
af Skud.riglerne, medmindre Afsenderen udtrykkeligt forlanger,
at Dørene skal være aabne under Transporten.
Ventilationsindretningerne kan indstilles paa 2 1\Iaader,
hvorom Ordre maa indhentes hos Afsenderen.
Enten kan Ventilationslemmene i Loftet lukkes ned, ved at
Haandtaget udvendig paa Vognen sættes i den Stilling, der er
kendetegnet ved et paa Vognsiden malet L, Aftrækshætterne og
Friskluftshætterne tillukkes. Der fremka l des da ved Isens afkølende Virkning en Cirkulation af den i Vognen indesluttede
Luft, medens Tilførslen af Luft udefra indskrænker sig til den
ringe Luftmængde, der eventuelt strømmer ind gennem de smaa
Huller i Friskluftventilemes Dæksler samtidig med, at der foregaar en svag Udsugning af Luft gennem de under Bunden af
Vognen ved begge Ender anbragte Udsugningsrør.
Under Vognenes eventuelle Forsendelse fra Isfyldnings- til
Læsningsstationen skal Ventilationsindretningerne være indstillet paa denne Maade.
Elle1· Ventilationslemmene i Loftet kan abnes ved, at
Haandtaget udvendig paa Vognen stilles i en Stilling, der er
kendetegnet ved . et paa Yognsiden malet A (Palen skal gribe
ind), Spjældene og Friskluftshætteme aabnes helt. Under Kørslen
presses eu Luftstrøm ind gennem Friskluftshætte1·ne, ued gennem
Iskasserue og ind i Vognrummet ved Gulvet, hvorfra Luften
stiger op gennem Rummet og suges ud gennem Aftrækshætterne.
I IKB-, lKc, IKD· og IKH-Vognene.
Disse Vogne er ogsaa udstyret med særlige Ventilationsindretninger, men afrigende fra IKF-, IK'l'- og IKs-,-ognenes.
N aar Vognene er forsynet med Is, skal de ind,endige Trælemme (resp. 'rrædøre) foran Iskasserne lukkes og fastgøres
ved Hjælp af Skudriglerne, medmindre Afsenderen udtrykkeligt
forlanger, at Lemmene (resp. Dørene) skal være aabne under
Transporten.
Under Kørslen presses en Luftstrøm ind gennem de paa Taget ved Vognens Ender anbragte 4 Stk. Friskluftshætter, ned
gennem Iskasse1·ne og ind i Vognrummet forneden ved Gulvet,
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hvorfra Luften stiger op gennem Rummet og suges ud gennem
den midt i Vognens Tag anbragte Aftrækshætte.
Ventilationen kan reguleres ved Indstilling af det under
Aftrækshætten anbragte Skydespjæld, hvorom Ordre maa indhentes hos Afsenderen.
Under Vognenes eventuelle Forsendelse fra Isfyldnings- til
Læsningsstationen skal Skydespjældet være helt lukket.
Fremmede Baners Vogne.

For Benyttelse af fremmede Baners Vogne gælder særlige
Regler, hvorom Stationerne er underrettet.
Fremmede Baners Vogne skal efter Aflæsningen straks tilbagesendes til Ejendomsbanen, saa vidt muligt læsset.
Hvidmalede Vogne maa kun benyttes efter samme Regler
som Statsbanernes hvidmalede Vogne.
Kan Vogne ikke læsses paa Tilbagevejen, skal de tilbagesendes tomme. Stationerne skal sørge for, at det Personale, der
benyttes til Vognanvisning, bliver fornødent instrueret om, hvorledes tomme Vogne skal tilbagesendes.
Skal tomme Vogne passere en Færgestrækning, maa der kun
opføres een Vogn paa hver Følgeseddel.

Læsning af Godsvogne.
Godsvognenes Bæreevne.
Ved en dansk Statsbanevogns Bæreevne forstaas den Vognen paamalede »Last« med Tillæg af 5 %. Denne Regel gælder ogsaa de i Statsbanernes Vognpark indlemmede Vogne, der
tilhører private. AfkØlingsvognene har en Bæreevne, der svarer
til den paamalede Godslast + 5 % med Tillæg af den paamalede Islast. Eksempelvis kan altsaa en IK-Vogn med en paamalet Godslast af 7500 kg og en paamalet Islast af 2700 kg
læsses med 7875 kg Gods, naar Islasten er fuldt udnyttet, medens den, naar der kun er fyldt 1000 kg Is i Iskasserne, kan læsses med 7875 kg + 1700 kg = 9575 kg Gods, og med 7875 kg .
+ 2700 kg = 10575 kg Gods, naar Iskasserne eventuelt er slaaet
sammen, og det Rum, de indtager, bruges som Lastrum, alt dog
under Forudsætning af, at største tilladte Akseltryk paa de
Strækninger, Vognen skal befare, ikke er til Hinder derfor.
Fremmede Baners Vogne har ligeledes en Bæreevne af den

161 paamalede Last + 5
angivet paa Vognen.
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medmindre Bæreevnen er særskilt

Godsvognenes Akseltryk og Metervægt.
Af Hensyn til Sporets og Broernes Styrke maa en Godsvogns
~rotalvægt (Vognens paamalede Egenvægt + Ladningens
Vægt) - fot·delt ligeligt paa Akslerne - ikke være større end
ile i Tjenestekøreplanens indledende Bemærkninger for de forskellige Statsbanestrækninger anførte Størrelser for tilladt Ak,·eltryk og Metervægt ikke overskrides. Genstande af støue Vægt,
end Akseltrykbestemmelserne tillader, kan kun befordres efter
særlig Tilladelse.
Det største tilladte Akseltryk og den største tilladte Mete1·vægt paa Statsbanernes Strækninger og paa indenlandske private Baner og Færger, der kan befordre normalsporede Vogne,
findes i »Akse 1 tryk f o r tegn e 1 sen«.

I

Læsseproiil~r.
Det maa nøje paases, at Godset holdes inden for de fastsatte Læsseprofiler. En Vogn, der læsses til Udlandet, skal ikke
alene holdes inden for det danske Læsseprofil, men ogsaa inden
for de for de paagældende udenlandske Baner gældende Profiler,
der findes i et særligt Hæfte, som er leveret Stationerne.
Maalene for det for danske Baner gældende Profil findes i
»Akse 1 tryk f o r tegne 1 sen«.
Visse Stationer er forsynet med en Læsseprofil-Skabelon i.il
Profilmaaling af Vogne. ·
·
Vogne, der er undervejs, skal udsættes til Profilmaaling,
naar en saadan synes paakrævet.

Tilsyn med Læsningen.
Afgangsstationen skal føre et omhyggeligt Tilsyn _med en
Vogns Læsning og herunder navnlig paase,
at de læssede Genstande ligger fast og sikkert i Vognen, saa
at de ikke kan forskubbe .sig paa Grund af Stød og Rystelser,
at Læsset fordeles saaledes, at Vognens Hjul saa vidt muligt
bliver belastet ens,

I·
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at Vognens Bæreevne ikke overskrides,
a t de gældende Bestemmelser om Akseltrykket og Metervægten
paa de Strækninger, Vognen skal gennemløbe, er overholdt,
at Læsset ikke naar uden for de tilladte Profilgrænser,
at alle Lemme, Døre og Ventiler lukkes forsvarligt for at undgaa, at Godset skal blive beskadiget af Regn. Gitterdørene i
Q-Vognene skal saaledes ogsaa lukkes inden Indlæsningen
for at forebygge Indtrængen af Slagregu gennem Endedørene, og ved Vogne med Sidelemme skal de udvendig paa
Vognsideme anbragte Bolte sættes ind i de for dem bestemte
Huller. Ved de i nogle HD-Vogne og i en Del fremmed lVIateriel anbragte Sidelemme skal de indvendig an bi-agte Haspet
(2 for hver Lem) være drejet for. (For Lukning af Døre m.v.
ved Forsendelser af levende Dyr, se dog Bestemmelserne
Side 116 og 120, og om 'foldlukning af Vogne, se Side 123.)
Overfaldet, som findes over Dørene paa nogle af de aabue
Godsvogne, skal lukkes, inden Læsning af Kul eller lignende
paabegyndes, da Overfaldet ellers ikke kan lukkes, fordi
Vognsiderne bliver fjernet noget fra hinanden under Læsning,
at Lastvekslen paa Vogne med Trykluftbremse er stillet rigtigt,
at de efterfølgende særlige Bestemmelser for Læsning af aabne
Godsvogne ov:erholdes.
Fragtbreve over Vognladningsgods, over St-ykgodsforsendelser, der uden for Varehusts Omraade af Afsenderen læsses i
særskilt Vogn, samt over levende Dyr og Køretøjer, der er læsset i særskilte Vogne, skal paategnes med Navn (Mærke) af
den, der har Tilsynet med de paagældencle Vognes Læsning,
hvorved han overtager Ansvaret for, at Vognene er i fo:rskiftsmæssig Stand, for deres rette Benyttelse og forsvarlige Læsning, for de Fragtbrevet paafØrte Vognnumre m. v. samt for,
at Lastvekslen paa Vogne med Trykluftbremse er stillet rigtigt.
Inden en Vogn overtages til Befordring fra fremmede Baner,
skal Overgangsstationen forvisse sig om, at Læsningen af den er
forsvarlig udført, og saafremt Vognen er forsynet med Trykluftbremse, at dens Lastveksel er stillet rigtigt.
Samtlige Stationer . og Togpersonalet skal føre 'l'ilsyn med,
at de i Togene værende Vogne, for ·aa vidt det er kendeligt
udvem1igt, er forsvarligt læsset.

20/5
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Særlige Bestemmelser for Læsning af Vogne
med Stykgods.

Det fremgaar af Togplanerne, hvilke Ilstykgods- og Fragtstykgodsvogne der planmæssigt skal befordres i de forskellige

'rog.

Paa de Strækninger, hvor der ikke skal arbejdes med Fragtstykgodsvogne, er de i Togplanerne anfø1-te Tog, henholdsvis
Færger, at betragte som de seneste, hvormed Vognene maa sendes for at naa rettidigt frem. Der er altsaa intet til Hinder for
at afsende Vognene med tidligere Tog (Færger), ej heller for at
Vognene befordres paa Søn- og Helligdage.
Paa de Strækninger, hvor der skal finde Indlæsning Sted,
skal de faste Fragtstykgodsvogn e nøjagtigt fØlge deres Plan.
Skal der kun foretages Udlæsning, er der derimod intet til Hinder for paa· Hverdage at sende Vognene med tidligere Tog, der
befordrer Fragtstykgods, end de i Planen anførte.
De Stationer, hvor Opsamlingsvognene udsættes til Behandling ved Varehus, har Pligt til at ordne Vognene saaledes, at i
hvert Fald Udlæsningsgodset indtil næste Udsættelsesstation er
trukket frem til let Udlæsning.
Naar det af Ilensyn til Godsmængden bliver nødvendigt at
benyiie mere end een Vogn til de i Planen fastsatte Strækninger, deles Godset saaledes, at Supplementsvognen kommer til at
lØbe over den kortest mulige Strækning, og at der saa vidt
mulig~ ikke bliver Udlæsning saavel af den faste Vogn som af
Snpplementsvognen paa de samme Stationer.
Naar en Station bar et saa stort Parti Gods til Afsendelse,
at Ind- og U cllæsning heraf ikke kan foretages under Togets
planmæssige Opholdstid, eller naar der haves Gods, som paa
Grund af de enkelte Stykkers Vægt eller Omfang er særlig vanskeligt at udlæsse undervejs kan den læsse særskilt Vogn. Som
:iVIindstevægt for saadan Ekstravogn bestemmes ca. 2000 kg for
Fragtstykgods og ca. 1500 kg for Ilstykgods. Der bør dog ktm
læsses Ekstravogne med Ilstykgods, naar det Gods, der haves
til Befordring, ikke uden væsentlig Forsinkelse kan indlæsse.
under Togets Ophold, eller naar Pladsmangel i de faste Vogne
nødvendiggør det. Navnlig bØr det saa vidt muligt undgaas at
læsse saadanne Ekstravogne over Færgestrækninger. Ekstravogne med Ilstykgods maa ikke udsættes undervejs, og Godset
i disse Vogne maa ikke komme senere til Bestemmelsesstatio nen, end naar det befordres i de faste Ilstykgodsvogne.
Ekstra-Fragtstykgo dsvogne maa kun indeholde Gods til en-
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kelte Stationer eller en ganske kort Strækning, idet Smaapartier
altid bør indlæsses i de faste Fragtstykgods vogne af Hensyn til
Udlæsning af saa faa Vogne som muligt. Vogne til Nærstrækninger maa være læsset saaledes, at Godset kommer regelmæssigt frem og ikke indgaar senere til Modtagelsessta tionen, end
naar det befordres i den faste Fragtstykgodsv ogn. Saadanne
Ekstravogne maa derfor som Regel ikke udsættes undervejs.
Vogne med Gods til fjernere Stationer kan derimod gives Udsættelse undervejs paa een Station, men Udsættelsessta tionen
skal da foranledige, at Vognene videresendes med det først afgaaende Tog, der maa befordre dem.
For Læsning af Fragtstykgods vogne mellem JyllandFyn paa den ene Side og Sjælland-Fal ster paa den anden Side
er der i Togplanerne fastsat særlige Regler.
En Ekstravogn, der dirigeres til en Omlæsningssta tion, maa
kun indeholde Gods, der i Henhold til Togplanen er bestemt til
Omlæsning paa den paagældende Station.

Særlige Bestemmel ser for Læsning ai aabne
Oodsvogne.
Læsning paa een Vogn.

Læsset maa kun naa saa langt ud over Vognens Pufferplanker, at der mellem Læsset og Pufferskiverne (naar Pufferne ikke
er sammentrykke t) er et Mellemrum paa mindst 400 mm indtil
en Højde af 2000 mm over Skinnetop, i større Højde et Mellemrum paa mindst 200 mm. Desuden skal der af Hensyn til Koblingens Anbringelse paa Trækkrogen være et frit Rum paa
mindst 200 mm oven over Trækkrogen og paa mindst 200 mm
til begge Sider af Trækkrogen, regnet fra dennes Midte (se
Fig. 1-3).

Fig . 1.
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Naar Læsset længere ud over Pufferpla nken, indsættes en
Beskyttels esvogn (Løber), eventuelt een ved hver Vognende.
Anvendes kun Løber ved den ene Vognende, maa det nøje paases, at den Aksel paa den belæssede Vogn, der er nærmest Løberen, ikke bliver overbelast et.
Løbere maa aldrig kunne berøres af Læsset, selv ved Kørsel
gennem de skarpeste Kurver. Afstanden fra Læsset til Bunden
af Vognene skal derfor være mindst 100 mm, og Afstanden fra
Læsset til Beskyttels esvognens Sidevægge skal - under Forudsætning af, at disse Vægge ikke befinder sig mindst 100 mm
·
under Læsset - være:
af Vognen
Midten
indtil
mindst 300 mm, naar Læsset naar
eller derunder,
mindst 500 mm, naar Læsset naar ind over Midten af Vognen.

Fig . 2.

Fig. 3.

Læsning af Løbere er tilladt, naar de foran anførte Spillerum ikke formindsk es ved de indlæssed e Genstande . Disse skal
derhos anbringes saaledes, at deres Tyngdepu nkt falder saa nær
som muligt i Midten af Vognen.
En Vogns Side- og Endestøtt er og disses Kæder maa ikke
kunstigt forlænges. Kæderne i de over for hinanden staaende
Sidestøtte r skal, selv om de ikke skal fastholde Læsset, samles.
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Støtter, der forbindes over et op over Støtterne ragende Læs,
skal sikres mod at blh·e lØftet op. Jerntraatl , de1· benyttes
til at fastholde og sikre Læsset, skal være udglødet og mindst
3 mm tykt og sammenbi ndes saaledes, at ingen Traadend er
rager frem.
Gods, der bestaar af let antændeli ge Genstande , skal dækkes
omhyggeligt med Presennin ger. Om Presennin gers Anbringel se
se Side 178.

Vognmi dte

Fig. 4-.
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For Læsning af aabne Vogne med Træ og Tømmer, specielt
med Henblik paa Læsning op over Vognens Sidevægge, henh.
Støtter, med tunge Genstande, med tomme Fade, Tønder, Kasser o.l. og med gammelt Jern, Blikstumper o. 1. gælder særlige

vognm1dte

Fig. 5.

Bestemmelser, hvorom Stationerne er underrettet gennem Ordreserie J. For Læsning af aabne Vogne med HØ, Halm, Tobak,
Bark, Tørvestrøelse, Træuld o. 1. gælder fØlgende:
Til Hø, Halm, Tobak, Bark, Tørvestrøelse, Træuld og lignende skal saa vidt muligt anvendes Vogne med hØje Side-
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vægge eller med hØje Sidestøtte r. Læsset skal, hvad enten det
er løst, presset eller i Baller, (se dog nedenfor) sikres ved BesnØring, enten ved 2 fra Puffer til Puffer korsvis anbragte
Liner (Fig. 4) eller ved 2 eller flere Liner paa tværs og 1
Line paa langs af Vognen (Fig. 5). Er Godset lØst, kan der
dog ogsaa anvendes Læssetræ, som ved Tov, der fastgøres til
Pufferkur vene eller andet Sted, rækkes stramt ned ved begge
Ender (Fig. 6).
Bestaar Læsset af Baller, skal Midten af det sidste Lag, som
støttes af (naar helt ud til) Vognvæggene eller Sidestøtte rne,
være under disses Overkant. Er Læsset ikke højere, d. v. s. er
alle Lag støttet af Vognsiderne, henh. Sidestøtte rne, kan der,
naar Godset er saa tungt, a,t dets Vægt hindrer det i at blæse
af, og det drejer sig om indenland ske Transport er, ses bort fra
Besnøring . Er Læsset højere, skal de oven over liggende Lag
trækkes ca. 10 cm ind mod Vognmidt e (Fig. 4 og 5). Ogsaa i
saadanne Tilfælde kan der ved indenland ske Transport er ses
bort fra Besnøring , men kun saafremt Ballerne er saa tunge
og saaledes indbyrdes forbundet , at Forskydn inger er udelukket .
(Om Besnøring er uden paa Presennin ger se Side 178).
Da Læsset erfaringsm æssigt synker sammen under Transporten, maa den Del af Læsset, der naar op over Vognvæggenes
eller Sidestøtte rnes Overkant, ikke naa helt ud til Profilets
yderste Grænse, men der skal været et Spillerum paa ca. 170 mm
til begge Sider.
Til Besnøring er skal anvendes solidt Reb; Jerntraad maa
ikke benyttes. Følgende Rebsorter kan anvendes: Kokusreb af
mindst 10 mm Diameter, M anillareb (Landbrug sreb) af mindst

Fig . 6.
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6 mm Diameter, inclisk Hampereb (Hovedstolsreb) af mindst
8 mm Diameter, Jciva-Kordel (Sisal) 3-løbet 300 (cl. v. s. at hver
af Rebets 3 Dele har en Vægt, der svarer til hØjst 300 m pr. kg),
samt sammensnoet H østbinclegarn, snoet af mindst 4 Stk. Garn,
som hvert har en Vægt, der svarer til hØjst 400 m pr. kg. Andre
Rebsorter kan anvendes, saafremt de mindst har samme Styrke
som de nævnte. Papirgarn maa ikke anvendes, da det taber sin
Styrke, naar det bliver vaadt.
Om Benyttelse af Presenninger til Dækning af letantændelige
Varer, se Side 166 og 179.
Læsning paa to eller flere Vog~e.

Er Gods saa langt, at det ikke kan læsses paa een Vogn
(eventuelt med Løber, se Side 165) kan der - alt efter Godsets
Art og under Iagttagelse af følgende særlige Bestemmelser anvendes:
2 Vogne med Vrideskamler, eventuelt med een Mellemvogn,
og i inclenlanclsk Færdsel endvidere
2 Vogne uden Vrideskamler
og til S k i n n e r o g B et o n ru n d j er n,
2 eller flere Vogne uden Vrideskamler.
Om Læsning paa 2 Vogne med Vrideskamler (saadanne
Vogne findes ikke i Statsbanernes Vognpark) og om Læsning af
Skinner og Betonrundjern (paa indtil 60 m Længde) paa to eller
flere Vogne er Stationerne underrettet. Om Anvendelse af 2 almindelige aabne Vogne (uden Vrideskamler) gælder fØlgende :
Er 2 P-Vogne hver for sig i samme Højde læsset med korte
Stammer, som kan rummes i Vognene, kan der oven paa saadanne parvis sammenkoblede Læs (Underlæs) læsses indtil 15
Stk. svære 10-14 m Stammer eller ca" 20 Stk. lettere 10-11 m
Stammer (Overlæs), naar Læsningen sker saaledes:
Op imod hver af Vognsiderne skal der anbringes 2 forsvarlige Sidestøtter, altsaa ialt 8 Støtter, af hvilke de 4 (2 paa
hver Side) afskæres saaledes, at de lange Stammer alle ligger
højere end Afskæringsstedet, medens de andre 4 Støtter derimod skal naa saa hØjt op, at de kan tjene som Reservestøtter for Overlæsset (se Fig. 7)for det Tilfælde, at f. Eks. et
Uheld ved Rangeringen skulde meclføre en Tværforskydning af
Læsset. Ved Anbringelsen af Sidestøtterne maa det her - som
i alle andre Tilfælde, hvor Sidestøtter benyttes med Sammenlæsning for Øje - iagttages, at det underste Lag af Læsset
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stuves sammen, saaledes at det holder Støtterne fast ind mod
Vognsiderne, idet Presset fra Støtterne for oven i modsat Fald
kan beskadige Vognens Sidefjæle; af samme Grund maa modstaaende Sidestøtter surres sammen ved 1 cm langleddede Kæder med Spændeanordning over Underlæsset.
I hver Vogn anbringes der demæst paa tværs oYer Underlæssset en solid Bundstrø, hvorpaa Overlæsset hviler. Bundstrøerne maa have gode Anlægsflader, have en Tykkelse af
mindst 175 mm og en Bredde af 200 mm, og det maa paases, at Overlæsset ikke kan komme til at berøre nogen af Stammerne i Underlæsset.
Midt paa og paa tværs af begge Strøerne sømmes paa disses
Underflade en trekantet Kile, som ved at gaa ned i Hulrummet

Fig. 7.

mellem to af de øverste Stammer i Underlæsset skal hindre
Strøerne i at forskydes sideværts.
Bundstrøerne anbringes ud for Dørstolperne nærmest ved de
mod hinanden vendende Ender af Vognene; de maa ligge godt
fast paa Underlæsset og forsynes ved Enderne med forsvarlige
kileformede Stopklodser, der skal optage Sidetrykkene fra Overlæsset. Dette maa pøa sit bredeste Sted (forneden) ikke overstige den indvendige Afstand melJem Sidestøtterne -:- 400 mm,
for at Overlæsset ikke skal kunne tage imod Sidestøtterne under Vognenes Kørsel i Kurve.
For under Rangering at hindre en Forskydning af Overlæsset
maa dette surres til den ene Strø ved Hjælp ·a f en med Krog og
Strammeled forsynet 1 cm langleddet Kæde, som gaar over Læsset med begge Parter og ned under hver sin :j!}nde af den paa-

171 -

r.

L

gældende Bund:,trø. Naar Kæden er strammet godt, anbringes
desuden foroven i den øverste Stamme en Krampe, som fastholder Kæden.
Ved den anden Strø er det tilstrækkeligt i :Kærheden af denne
at surre omkring hele Overlæsset med en Kæde eller et Reb.
Enderne af Strøerne forsynes hver med to 1½ cm tykke Reb,
hvoraf et føres frem og et tilbage og surres til de nærmeste Binderinge, og det anbefales yderligere at ·sikre Strøerne mod Forskydning ved at sømme dem til 2 a 3 af de øverste Stammer i
Underlæsset (Fig. 7).
I Øvrigt kan Skinner og Betonrundjern, hvis Længde ikke
overstiger 20 m, samt andre lange Genstande læsses paa almindelige aabne Vogne under Iagttagelse af følgende Bestemmelser:
Læsset skal hvile paa Strøer (Træstykker), saaledes at det
intet Sted kommer Vognbunden nærmere end 100 mm, hvilket
Maal dog skal forøges til ca. 250 mm, saafremt Læsset skal befordres med Færger.
Af Strøer maa der kun findes 1 Stk. i hver af Vognene, saa
vidt muligt anbragt paa Midten tværs paa Vognbundens Længderetning. Strøerne skal være saa lange, at de naar ud over Vognens Længdedragere ( d. v. s. indtil 50 a 75 mm fra Vognsiden).
Tykkelsen af de forskellige Vognes Strøer skal i øvrigt være
saaledes, at Vognenes mulige forskellige BnndhØjde udjævnes.
Naar Læsset fylder Vognenes hele Bredde, skal der desuden
omtrent midt paa hver Vogns Længdesider anbringes og solidt
fastgøres lodret stillede Træst-ykker, der kan holde Læsset frit
af Vognsiderne. Er Læssets Længde over 11 m, skal Træstykkerne være mindst 130 mm tykke, er dets Længde 8½-11 m,
skal Træstykkerne være mindst 100 mm tykke og for Længder
under 8½ m mindst 80 mm tykke. 'l'ræstykkernes Bredde skal
være mindst 150 mm.
N aar Afsenderen ikke leverer Strøer og lodret stillede Træstykker, skal de leveres af Afsendelsesstationen, og der benyttes
da kassable Sveller, som rekvireres hos vedkommende Baneformand. Svellerne behandles som løst Materiel, men Tilbagesendelsen til deres Hjemsted skal foregaa lejlighedsvis.
Strøer og 'l'ræst-ykker maa under ingen Omstændigheder
spigres til Vognenes Sidebeklædning eller Gulv, men skal spigres eller surres fast til Læsset samt forbindes indbyrdes.
2 sammenlæssede Vogne uden Vrideskamler maa ikke overføres paa kitrvet Spor paa Færger og maa ikke føres over de fra
Københavns Godsbanegaard, Helsingør og Randers Stationer
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udgaaende Havnebaner. 2 Vogne uden Vrideskamler kan derfor
ikke læsses til Amagerbanen, Helsingør-Hornbæk-Gilleje
Jernbane over Helsingør og Randers-Hadsund Jernbane ov~r
Randers.

Godsvognenes Aflaas•ning, Paategning og
Beklæbning.
Godsvognenes Aflaasning.
For saa vidt Godsvogne er indrettet til at aflaases, skal der
nnder deres Ophold paa Statsbanerne, henholdsvis ved deres Afgivelse til eller Modtagelse fra fremmede Baner, iagttages følgende:
Vogne, der læsses paa en Statsbanestation med Vognladningsgods eller med Stykgods, hvoraf Udlæsning ikke skal foretages
undervejs, aflaases af Afgangsstationen. Aflaasningen foretages
snarest efter, at Vognene er færdiglæsset, og for Vognladningers Vedkommende, inden Fragtoverenskomsten sluttes. Aflaasning af Kompleteringsvogne paahviler den sidste Station, der
kompleterer Vognen. Læssede Vogne, der henstaar Natten over
paa Stationerne - saavel under Paa- som under Aflæsning eller i længere Tid udsættes undervejs, skal være aflaaset.
Vogue, hvori der befordres levende Dyr eller Lig, skal aflaases paa Afgangsstationen, for saa vidt der ikke er Ledsager
i Vognen.
Vogne med Toldgods skal altid aflaases uden Hensyn til, om
Toldvæsenet benytter Toldlaas eller Plombe ved Lukningen.
Læssede Vogne, der overleveres til indenlandske Privatbaner,
skal være aflaaset, for saa vidt de er forsynet med en til den
paagældende Vogn fastgjort Laas af indenlandsk Type.
Læssede Vogne, der overtages fra indenlandske Privatbaner,
skal - for saa vidt de ikke er aflaaset fra Afgangsstationen
- aflaases af Overgausstationen, eventuelt med Statsbanernes
løse Vognlaase.
Læssede Vogne, der indgaar fra udenlandske Baner, forsynes
paa Grænsestationerne med danske Vognlaase (herfra dog undtaget svenske og norske Godsvogne, der indgaar fra Sverige og
er bestemt for en kØbenhavnsk Station eller Korsør).
Løse D. S. B.-Laase skal forblive paa Vognene, indtil disse
paa Tilbagevejen overleveres til en fremmed Bane.
Aflæsningsstationen skal efter Oplukningen sørge for, at
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Laasene anbringes forsvarligt, saaledes at de ikke kan falde af
undervejs, og Overgangsstat ionerne maa nøje paase, at alle
D. S. B.-Laase aftages, forinden Vognene tilbageleveres.
Vognlaasene maa kun oplukkes med _de dertil bestemte Nøgler, og Stationerne skal iagttage, at de ikke opbrydes med Vold.
Fremmede, der beskadiger Godsvogns-Hængelaase, affordres Erstatning.
Det er forbudt at anvende Laasene som Anslag for Lukkeindretningens Haandtag ved Aabning af de lukkede Vognes Fløjdøre. Som Anslag benyttes den til Hængelaasene hørende Split
paa fØlgende Maade:
Efter at Splitten er fjernet og Haandtaget trukket ud, anbringes Splitten atter paa sin Plads, og Haandtaget føres derj:>aa
med et kraftigt Tryk eller et raskt Slag mod Splittens Hoved,
hvorved Døren som Regel vil springe op.
Beskadigede Laase og løse Vognlaase, der findes tabt paa
Stationspladse n eller den frie Bane, skal snarest indsendes til
det paagældende Centralværkste d.
For at sikre Forsendelser af brugt Emballage til Tuborgs
Fabrikker og Carlsberg Bryggerierne er der truffet den Ordning, at de Afsendere, som regelmæssigt sender brugt Emballage
i særlig Vogn til de nævnte Firmaer, forsyner Vognen med en
Plombe, i hvilket Øjemed Firmaerne leverer Afsenderne nummererede Plombertænge r. De paagældende Stationer vil faa
Underretning om Afsendernes Navne og Plombertænge rnes
Numre. Afsendelsessta tionerne skal paase, at Plomben er anbragt paa Vognen ved Fragtoverensk omstens Afslutning, og
ModtagelsesstationeI?, at Plomben er til Stede og ubeskadiget
ved Vognens Udlevering.
Godsvognenes Paategning.

Inden Afgangen skal Godsvogne paa begge Sider forsynes
med Afgangs- og Bestemmelsess tationens Navn, skrevet med
Kridt. Bestemmelsess tationens Navn maa~forkor tes.
Efter Afgangsstation ens Navn anføres med Kridt Vognens
Bruttovægt (Vognens Taravægt + Godsets Vægt, hver for sig
afrundet til hele Tons). Tallet omkredses, f. Eks. saaledes:
Fra Ør
Til Kolding

@

Fra To

----Til Aalborg

tom

®
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Forinden BnrltoYægten anføres paa en 'Vogn med Trykluftbremse, skal Lastvekslen være stillet rigtigt, jfr. Side 162. BruttoYægtens Anførelse er saaledes tillige en Garanti for Lastvekslens rigtige Stilling.
Angivelse a.f Afgangs- og Bestemmelsess tationens }favn samt
Bruttovægten med Kridt kan undlades, naar Vognen er forsynet
med Sedler, som indeholder disse Angivelser.
Paa Vogne, der overlevere.- fra fremmede Baner, skal Overgangsstationen paa samme l\faade anføre Bruttovægten, for saa
vidt den ikke allerede er anført.
Faste Ilstykgodsvogn e og l\Iælkevogne paaskrives endvidere
Løbe-Nr. efter Togplanerne. Faste Fragtstykgodsv ogne paaskrives ligeledes Løbe-Nr. og i Rækkefølge Navnene paa de Stationer,
hvor Vognen skal udsættes til Behandling ved Varehus. Ved
Angivelse af sidstnævnte Navne er Brugen af Stationsforkol' telser tilladt. Navne paa Stationer, hvor Vognen kun transiterer fra et Tog til et andet, skal ikke aHgiYes. Andre Fragtstykgodsvogne, der er bestemt til Udsættelse paa en Station af Hensyn til Godsudlæsning en, paaskrives saavel Udsættelsessta tionens som den endelige Bestemmelsess tations Xavn. Udsættelse.c;stationens Navn understreges.
Vogne, som i Fragtbrevene er adresseret til Havnen paa Bestemmelsessted et, skal tillige paaskrives »Hav11en«, for større
Havnes Vedkommende med Tilføjelse øf nærmere Stedangivelse,
f. Eks. »Gamle Havn«, »Nordhavnen«, »Sydhavnen«, »SØnJre
l\Iole« o. 1., for saa vidt dette frerngaar a.f Fragtbrevet.
Vogne, der af Afsenderen - ved Paategning i FragtbreYets
Adresserubl'ik - er bestemt til Aflæsning ved private Sidespor,
der udgaar fra Bestemmelsess tationen, paaskrives foruden Bestemmelsesstat ionens Navn tillige Navnet paa Sidesporet, f . Eks.
»Sukkerraffina deriets Sidespor«.
I eftemævnte Tilfælde skal Aclressepaategningen affattes
som anført :
Vogne til

skal paaskrives

Aabenraa Eksport. tallle samt til
Aabenraa Andels-Svineslag teri

Aa benraa Havn

Det forenede Dampskibs-Selsk ab
Aarhus

DFDS, Aarhus HaYn

Aarhus Kvægtorv

Kn-egton·et, Aarhus I-fayn
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skal paaskrives

Vogne til
Det forenede Dampskibs-Selskab i
Esbjerg ( dog ikke Vogne med
Stykgods)

DFDS, Esbjerg gamle Havn

Kvægmarkedet (Eksportstaldene)
Esbjerg

Kvægmatkedet, Esbjerg gamle Havn

Eksportstaldene i Horsens

Eksportstaldene, Horsens Havn

Flæsltell!l:Hen i Købentra\1!1

KøbenøaYBS
~Qballen

Kpgtep,-et i Københa, ri.

KøbOPbavus God~l>:rnll!l'!Htl:'B, K,.:1!g-

Næstved Kvægtorv og offentlige
Slagtehuse

Næstved Kvægtorv

Odense Kvægtorv

Odense Kvægtorv

Kvægtorvet og Eksportslagteriet
Randers

Randers Havn

C sclabttaego ard, Ji'lQ!-

Vogne, der kan ledes ad forskellige Ruter til Bestemmelsesstationen, skal paaskrives Rute i Overensstemmelse med Forskrifterne i Togplanerne. Saadanne Vogne, der ankommer fra
Privatbanerne, skal paaskl'ives Rute af Overgangsstationerne.
Vogne, der er forlangt ført ad en anden Rute end den almindelige, skal paaskrives den forlangte Rute.
Vogne til Privatbanestationer, til hvilke Godset kan ledes
over forskellige Ruter, skal foruden Bestemmelsesstationens
Navn tillige paaskrives Navnet paa den Overgangsstation, over
hvilken Vognene skal befordres.
Vogne, læssede med Lig, levende Dyr, Ilgods eller letfordærvelige Varer, samt andre NØdvendighedsvogne og lukkede Vogn!
med Styrtegods (uemballerede Forsendelser af Generatorbræn
de, Kartofler, Roer, Tørv o. I.) skal foruden Adressen tillig1
paaskrives Indholdsangivelse (Lig, Heste, Kvæg, Svin, Ilgod11v.:,
Smør, Øl, Flyttegods, Generatorbrænde, løse Kartofler o. s. v.)[..(/
'-Y
Naar der under Befordringen opholder sig Personer i BE boelsesvogne, læsset paa aabne Godsvogne, skal Godsvognen
forsynes med Paaskrift herom.
tit I TilfældJ~ hvor ];resenuinger er anbraJ;t saaled s ovei:.,.a~J'l

u 14~ ÆA / ~ /w,._
aUtn e i ~

( I·

?~t()

I~(>- ~ -0

-~::/T _

/'
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Vogne, at Vogn-Nr. og Paaskriftsta vle dækkes, skal Afsendelsesstationen udfylde særlige Mærker (Formular Nr. A 988) med
Blaaskrift og fastbinde dem paa begge Vognsider paa Presenningerne. Paa disse Mærker anføres Vognens Bruttovægt paa
tilsvarende 1\faade som paa Paaskrifttav lerne, jfr. foran.
Ankomststa tionerne skal sørge for, at Paaskrifter m. v., der
ikke mere har Betydning, fjernes, inden Vognene atter afsendes.
Godsvognenes Beklæbning.

Godsvogne skal paa begge Vognsider paa Seddeltavle rne,
henholdsvis Paaskriftsta vlerne, beklæbes med særlige Sedler
saaledes :
Vogne med Toldstykgod s samt vognladning svise Sendinger
af Toldgods, der forsendes uden 'l'oldlukke, paaklæbes blaa Mærker Tolclgods, jfr. Side 125 m. m.
Vogne med Gods, for hvilket der er tegnet Interesse i Afleveringen, paaklæbes Form. Nr. A 540 b (rødt Vingehjul paa
hvid Bund).
Naar Vogne ønskes Yejet, enten efter Afsenderens , Stationens eller Vognopsyne ts Forlangende , og Vejning ikke kan ske
paa den paagæl dende Station, I;Jaaklæbes Vognen Form. Nr. A
644 b (Vejning ønskes paa .... .... ...... .. ..... Station).
Vogne med Æg skal beklæbes med Form. Nr. A 539 1 (Billede af et Glas).
Om Anvendelse i internation al Færdsel af Beklæbning ssedler
til Vogne med skrøbelige Genstande, med letfordærve ligt Gods
eller med levende Dyr gælder særlige Bestemmels er, som St ationerne er underretted e om.
Saafremt Vogne, der indgaar fra det sydlige Udland læsset
rued Kreaturer, er forsynet med en af fremmede Baner paaklæbet Seddel om Vognens Desinfektio n og Tilbagesend else, maa
en saadan Seddel ikke fjernes paa danske Stationer.
Vogne, der er desinficeret med Kresolsæbe, skal af den Station, der har foretaget Desinfektio nen, paaklæbes Sedler (Form.
Nr. A 637 a) med følgende Tekst:
Desinficere t
mecl Kresolsæbe
den
/
19 .
Maa i 14. Dage fm og med ovennævnte Dato ikke læsses mecl
Varer, der kan tage Skade af Kresolsæbelugt.
Efter den fastsatte Tids Udløb aftages Sedlerne af den Sta-
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tion, hvor Vognen paa det paagælden de Tidspunk t befinder sig,
jfr. ogsaa Bestemme lserne Side 152.
Vogne, der efter at have været benyttet af Heste, der har
lidt af Skab, er desinficer et med Kresolsæb e, skal foruden med
ovennævn te Form. Nr. A 637 a beklæbes med en rød Seddel
(evt. kan Bagsiden af Form. Nr. A 676 a »NB.-:M:ælk« anvendes)
med tydelig Paaskrift :
»:M:aa indtil d ....... ikke læsses med Heste.« Datoen fastsættes til 3 Uger efter Afbenytte lsen, jfr. i øvrigt Side 148.
Efter den fastsatte Tids UdlØb aftages Sedlerne af den Station, hvor Vognen paa det paagælden de Tidspunk t befinder sig.

Sedlerne:
Desinficer et paa Station .. ...... .............. ......... ... .... . den
........ ........... Slcal hjemsendes tom.
Denne Vogn indeholde r Dyr fra afspærret Omraade. Vognen samt benyttede Rampe•r og" Folde skal desinficeres med
Natronhyclrat. Sedlen skal blive siddende paa Vognen, til
Desinfekt ionen er foretaget.
penne Vogn skal renses og desinficeres med Natronhy drat paa Modtagelsesstationen, saa snart den er tømt for
det deri ·indladede Gods og
NB-Mælk.
anvendes under forekomm ende Tilfælde af Mund- og Klovesyge,
se Side 142 og 146-149.
Om Beklæbnin g af Vogne med Overgang ssedler og om Beklæbning af Vogne til Udlandet med Adressese dler gælder sær-

lige Regler.
Vogne, der er læsset med eksplosivt , giftigt, ætsende eller
brandfarl igt Gods m. v., skal beklæbes med særlige Sedler.
Om Beklæbni ng af Vogne, der er beskadige t og/eller skal
indsendes til Værkstede t, se Side 131 m. m.
Hvidmale de Vogne skal, naar de om Foraaret er grundig
rengjort, beklæbes med en Seddel, der angiver Dato og Station,
hvor Rengøring en har fundet Sted, se Side 143.
Sedlerne skal fjernes, naar de ikke længere har Betydning
for Vognens Behandlin g.
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Behandling af løst Materiel og Inventar.
Løst Materiel og Inventar, der tilhører
Statsbanerne.
Presenninger.

Statsbanernes Beholdning af Yognpresenuinger bestaar af
Kornpresenninger og Halmpresenninger. De sidstnævnte er ældre og mindre tætte P.resenninger, som til Sondring fra Kornpresenninger er mærket »H« foran og efter Numrene og har disse
understreget med rødt.

Anbringelse og Anvenclelse.
Presenninger skal anbi-inges stramt o,·er Gods og Vogn og
ved Stropper fastgøres saaledes til Vognen, at de ikke kan lØftes
op af Vinden.
Til Dækning af Gods, der kan tage Skade af Fugtighed, maa
kun anvendes fuldstændig tætte Presenninger, der skal slutte om
Læsset paa en saadan l\faa<le, at Indtrængen af Fugtighed forhindres, og saa vidt muligt anbringes saaledes, at Regnvand overalt kan faa AflØb fra Læsset.
Kan Godset ikke læsses _saaledes, at der bliver Fald til Siderne til AflØb for Regnvand, bør der benyttes 2 Pre ·enninger
til Dækning, hvilket ogsaa i andre 'l'ilfælde bØr ske, naar den
først anbragte Presenning ikke findes at være absolut god.
Skulde der samle sig Regnvand paa Presenninger, der er dækket over Vogne, bØr ·vandet fjerne<;.
Saavel den Tjenestemand, der stiller Presenninger til Raadighed for Forsendere, som den Tjenestemand, der har Ansvar
for Læsningen, skal paase, at Presenningerne er i god Stand;
sidstnævnte tillige, at de kun tjener til Dækning og ikke bruges
som Fastbindingsmiddel.
Halmpresenninger skal anvendes, naar frisk Tang forlanges
dækket, endvidere til Dækning af Halm, Tørv o. 1. samt til Beskyttelse af andet Gods mod Ildsvaade. Til Dækning af Træuld
bØr Kornpresenninger benyttes. ~aar Læsset op over Vognsiderne eller Sidestøtterne, saaledes at der maa anvendes mere
end een Presenning til Dækning, skal der oven paa Presenningerne anbringes Besnøringer saaledes:
Er Læsset fastholdt ved korsvis anbragte Besnøringer (se
Side 168), eller er Læ ·set ikke besnøret, skal der over Presenningerne anbringes 2 BesnØringer paa tværs og 1 paa lang · af Vognen.
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Ee læsset fastholdt ved 2 Besnøringe1· paa tværs og 1 paa
langs af Vognen (se Side 168), skal der oyer Presenningerne anbringes korsvis Besnøring.
Jerntraad og Papirgarn maa hverken anvendes til Stropper
eller til Besnøringer. Presenninger maa ikke sømmes fast.
Af Hensyn til Brandfaren skal det nøje paases, at Genstande,
der er udsat for let at antændes af Gnister fra Lokomotivet, er
fuldstændig dækket under Befordringen, naar de er uindpakket. Anvendes der til samme Vogn to eller flere Presenninger,
skal den ene ligge et saa stort Stykke ind over den anden, at
intet som helst af Varen er udækket, hvorhos det, naar flere
Presenninger anvendes, ofte vil være nødvendigt at sammenbinde
de for Enderne anbragte Presenninger foroven .
Presenninger maa ikke benyttes til Dækning af Gods, der kan
beskadige dem (f. Eks. ikke til urensede Ben, Faskiner, brugte
Akkumulatorer eller Akkumulatorplader) .
Presenninger, der har været benyttet til Dækning af tørrede D)7 rehaar, bl. a. lufttørrede Svinehaar, skal vaskes og ophænges til Tørring, inden de igen tages i Brug.
Ved Dækning af Tjære, Tjæreaffald og lignende tilsmudsende
og stærkt lugtende Produkter samt pulveriseret Kalk i lØs Tilstand skal Presenninger anbringes saaledes, at de ikke kommer
i Berøring med Godset.
Ved Dækning af Gods med skarpe Hjørner eller Kanter skal
disse være beviklet saaledes, at Presenningerne ikke kan tage
Skade.
Behancllim,g.

Det er af Økonomisk Betydning, at Presenninger til enhver
'l.'id behandles med Omhu. Naar Presenninger ved Vognes Aflæsning løsnes fra den ene Vognside, skal de anbringes saaledes, at
de ikke slæber paa Jorden, at de ikke kommer i Berøring med
Automobilolie, og at de ikke kan gribe fat i Vogne, som kører
paa Nabospor. Ved Aftagelsen fra Vogne og ved Sammenrulningen skal der foretages e t n Ø j e E f ter s y n af Presenningerne til Konstatering af mulige Beskadigelser, ligesom det nøje
maa efterses, om Presenningerne trænger til Tørring.
Sammenrulningen skal foretages saaledes, at Nummeret nnder ud.
Presenninger bør opbevai-es under 'rag, dog saa -vidt muligt
ikke paa Perroner, selv om disse er overdækket, og ikke paa
Steder, hvor de kommer i Berøring med Olie og Fedtstoffer,
hvorved de udsættes for at bliYe utætte. Efter Arbejdstidens
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Ophør maa Presenninger ikke henligge løse paa Læssepladser eller ved Havnespor.
Opbevaringssteder for Presenninger skal uden for Arbejdstiden holdes aflaaset, saafremt dette efter Stedets Beliggenhed
maa anses for nødvendigt.
Det maa nøje paases, at Presenninger ikke forbliver sammen. rullet i fugtig Tilstand i længere Tid, hvorved de udsættes for
Ødelæggelse. Fugtige Presenninger skal tørres paa bedste Maade, men bØr dog ikke i dette Øjemed henlægges di.rekte paa Stationsplads, Læssevej eller lignende Steder. Om Vinteren bØr de
ved Affejning befries for Sne og Is. Er Stationen herefter ikke
selv i Stand til at besørge dem tørret, skal de enten anvendes
over de først afgaaende Vogne, for saa vidt Godset ikke kan
tage Skade deraf, eller, saafremt Vognfordeleren ikke har disponeret over dem i Løbet af 1 Døgn, sendes til Tørring paa nedennævnte Stationer saaledes:
Fra
Sjælland-Falster

Fyn,
Padborg-Hassel ager,
Mommark Færge-Sønderborg H.
-Bjerndrup,
Aabenraa,
Haderslev-Hammelev,
Thyregod-Vejle Nord,
Svejbæk-Alken
Svendstrup J.-Brabrand,
Løgstør- Døstrup Himmerl.,
Grenaa-Aarhus Ø,
Pindstrup-Strømm en
Frederikshavn-Nø rresundby
TerkelsbØl-TØnde r H.-Højer,
Tønder H.-Gredstedbro,
Andst-RingkØbin g-Ulstrup,
Bøstrup-Vejrup,
Silkeborg-Borris,
Videbæk-Kongsho lm,
Hvam-Nybo,
Tvis-Brande,
Thisted- Humlum,
Nykøbing Mors-Skive Nord

Til
Københavns Godsbanegaard

l
I

'

Odense.

I

l
J

Aarhus H.
Aalborg

Esbjerg.
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N aar Presenninger sendes til Tørring, forsynes Følgesedler
og Presenninger (med Kridt) med Paategning herom.
Indsendelsen skal ske i Fragtstykgodsvognene til de paagældende Stationer.
Paa de ovennævnte 5 Stationer er indrettet Presenning-Tørringsanstalter, hvor fugtige Presenninger snarest skal ophænges
til Tørring. Faar disse Stationer tilsendt flere vaade Presenninger, end der kan ophænges til Tørring eller anvendes over Vogne,
underrettes Vognfordeleren telegrafisk derom, for at en Fordeling kan finde Sted.
Ved Udtagelse af oplagte Presenninger skal de Presenninger
udtages først, som har henligget i længst Tid.
Modtager en Station beskadigede Presenninger, indberettes
dette med Angivelse af Sk~dens Omfang.

Forsendelse.
Løse Presenninger skal altid forsendes sammenrullet og
være ledsaget af Følgesedler -med nøjagtig Angivelse af Antal og
Numre. Ubeskadigede Presenninger skal i Almindelighed befordres i Rejsegodsvognene (Rejsegodsrummene) undtagen til og
fra Københavns Godsbanegaard, hvor Befordringen sker i Fragtstykgodsvognene, og til Aarhus H., hvor Befordringen saa vidt
muligt sker i de Vogne, der gaar til Ilgodsvarehuset.
I stanclsættelse.
Beskadigede Presenninger skal forsynes med et særligt Mærke med Paategning herom og indsendes paa Følgeseddel i Fragtstykgodsvognene til det nærmeste Istandsættelsessted, København efler Aarhus, henholdsvis under Adresse »Københavns
Godsbanegaard« eller »Aarhus H. Godsekspedition«.
Presenninger, hvis Benyttelse har eller maa formodes at have
beskadiget Gods, f. Eks. ved at Regnvand er trængt igennem
Presenningen, og Presenninger, der er beskadiget under Udleje,
skal dog straks indsendes til Eftersyn p a a F r a g tb r e v adresseret til henholdsvis »Københavns Godsbanegaard, Vognekspeditionen«, eller »Aarhus H. Godsekspedition«. Paa Fragtbrevet
angives Grunden til Indsendelsen.
De i første Stykke omhandlede Mærker leveres Stationerne
af Distriktet. Mærkerne skal forsynes med Afsendelsesstationens Stempel og Følgesedlen, henholdsvis Fragtbrevet, med
Angivelse af Numrene paa de paagældende Presenninger.

L
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Halmpresenninge1· bør ikke indsendes til Istandsættelse, for-

di de har enkelte mindre Beskadigelser, men kun, naar Skaden

er saa stor, at den kan antages at medføre Ulemper for det Gods,
hvortil de er anvendelige. Derimod skal Kornpresenninger indsendes til Reparation, saa snart den mindste Beskadigelse forefindes. Manglende Stropper erstattes dog af Stationerne.
Udleje og Udlaan.

Naar der haves disponible Presenninger, kan Stationerne iulleje disse til private eller til Institutioner uden for Statsbanerne.
Stationerne kan endvidere udlaane Presenninger i tjenstligt
Øjemed (f. Eks. til Bygningsdækning o. 1.), men maa da føre
Kontrol med, at Presenningerne tilbageleveres.
I Perioder, hvor Presenningmangel gØr sig gældende, vil der
fra Distrikterne udgaa Meddelelse om, at Presenninger kun maa
udlejes med Vognfordelerens Tilladelse.
Ved Udleje skal Lejeren underskrive Form. A 666, der under
Lejemaalet opbevares paa Stationen.
Samtidig skal Stationen gøre Lejeren opmærksom paa,
at Presenningerne ikke maa udsættes for Beskadigelse, f. Eks.
maa der ikke slaas Søm igennem dem,
a t tilføjede Beskadigelser, som paavises ved Tilbageleveringen,
skal erstattes efter Regning, og
at Statsbanerne til enhver Tid maa forbeholde sig at forlange
Presenningerne tilbageleveret.
Til Teltbrug maa kun udlejes Halmpresenninger.
Til Markedsgøglere maa kun udlejes Halmp1·esenninger og
kun mod et Depositum af 25 Kr. pr. Presenning.
Udlejning maa ikke finde Sted
ti 1 uvederhæftige Personer eller til Personer, som ikke med
Sikkerhed kan paaregues at ville betale Lejen,
ti 1 Brug ved Vare- og Personautomobiler eller
ti 1 Dækning
Flyttegods, der ikke befordres med Jernbanen.

ar

Overlevering til og Ti-lb(igclei:ering fra frernmede Bcine:r.

Herfor gælder særlige Regler, hvorom Stationerne er underrettet.
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Løse Vogndele.

Side- og Endefjæle, Side- og Endestøtter, Lemme og Kæder samt andre løse Vogndele skal altid anbringes paa deres Plads, naar den paagældende Vogns Aflæsning er ·endt.
Anbringelsen skal ske omhyggeligt, og de dertil bestemte
Bolte m. v. anvendes. Undladelse heraf kan medføre alvorlig
Fare for Driftssikkerheden, f. Eks. ved at de løse Vogndele hænger ud til Siden eller falder ned.
Saafremt det under Vognens Benyttelse bliver nødvendigt
at borttage løse Vogndele fra deres Plads, skal de midlertidigt
anbringes i Vognen.
Løst Inventar.

Det til Vogne hørende løse InYentar skal ledsage disse. Skulde det under Vognenes Benyttelse blive nødvendigt at borttage
Inventar fra dets Plads, og det ikke atter kan anbringes paa
denne, skal det ledsaget af Følgeseddel, der skal indeholde Bemærkning om, til hvilken Vogn Inventaret hører, sendes til den
paagældende Vogns Bestemmelsesstation. Samme Bemærkning
skal gøres i Følgesedler, der ledsager beskadiget Inventar til
Værksted eller Magasin, og Følgesedlen skal endvidere indeholde
Oplysning om, til hvilken Station det istandsatte Inventar skal
sendes. Findes løst Inventar til Vogne overkomplet, indberettes
det til Distriktet.

I Personvogne.
Haandklæder.
Toiletrummene i de Kursvogne, der lØber mellem København
og Udlandet, er forsynet med smaa Haandklæder, anbragt i et
Skab. Haandklæderne udtages fØr Vognenes Overlevering til
udenlandske Baner og indlægges atter efter Tilbageleveringen
derfra. I Toiletrummene i Lyntogene og i AVM-Vognene i »Nordpilen« er der ligeledes anbragt smaa Haandklæder. Alle andre
Toiletrum, i hvilke der findes Vaskeindretninger, er forsynet
med Haandklæcler anbragt paa Stativer. Stativerne skal holdes
aflaaset, men kan aabnes ved Hjælp af en Kupenøgle.
Udgangsstationerne skal sørge for, at Toiletrummene i afgaaencle Tog er forsynet med rene Haandklæder.

L
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V ind u es t æ pper.
I 1. (2.) Klasse Kupeer - dog ikke i Vogne med delte Vinduer - skal der i Tiden 1. September- 31. Maj være anbragt
et løst Tæppe for den nederste Del af Vinduerne. Distrikterne
sørger for Anbringelsen. Ved Periodens Slutning borttager Vognenes Endestationer Tæpperne og indsender dem til det Cenfralværksted, hvor Vognene har Værkstedsomraade.
H y 11 d er o g G a r d i 11 e r.
Hynderne paa Sæderne i en Del 1. (og 2.) Klasse Kupeer er
paa den ene Side betrukket med Stof, paa den anden Side med
Læder. Lædersiden skal vende opad i Maa11ederne Juni, Juli og
August; i den øvrige Del af Aaret skal Stofsiden vende opad.
Togudgangsstationerne sørger for, at Hynderne vendes som anført.
Togudgangsstationerne skal paase, at Gardinerne er rene og
om fornødent foranledige dem udvekslet ved Henvendelse til
Vognopsynet.

I R ejsego dsvogne m. v.
I E-Vogne og i Rejsegodsrummet i andre Vogne (dog ikke i
DM-Vognene) er anbragt løst Inventar f. Eks. Reservekobling, Signalskiver m.m., der hører til den paagældende Vogn og
er opført paa den i Vognen opslaaede Inventarfortegnelse.
Udgangsstationerne skal føre Tilsyn med, at Inventaret bringes paa Plads efter Afbenyttelsen, og at det i Vogne, hvor Inventarfortegnelse er opslaaet, stemmer med det paa Fortegnelsen
opførte.
Udgangsstationerne skal endvidere sørge for, at det i forannævnte Vogne anbragte løse Inventar, der trænger til Opmaling
eller Fornyelse, erstattes med andet Inventar og indsendes til
Værksted til Istandsættelse eller Ombytning.

Gulvriste (Gitre) og løse H estebomm,e.
E-Vogne og Rejsegodsrummet i andre Vogne samt Is-Vogne
er forsynet med Gulvriste, som er tilpasset efter Vogngulvet og
ikke maa borttages.
Godsvogne, der benyttP.s som Ilstykgoclsvogne, skal altid forsynes med mindst 2 Gdvriste. Gulvriste kan ogsaa bruges som
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Gitre i Vogne med levende Dyr til Adskillelse af Dyr af forskellig Art eller Størrelse.
Saasnart Godsvogne har afsluttet et Løb, til hvilket er benyttet Gulvriste (Gitre), udtages disse og opbevares saa vidt muligt under Tag. Kun naar det har vist sig ugørligt at skaffe de
nødvendige Gulvriste (Gitre), maa der i Ilstykgodsvogne bruges
Halm til Underlag.
Løse Hestebomme - forarbejdede Grans~ammer - er an.- b~·agt. paa. .bestemte . Stationer .e..fter l)istr.iktel'.nes P;æ.rI)'.lel,'(t B.estemmelse -og forlanges hos Yogufordeleren, naai· fler e1: ·13.:r~g
for dem.
Signalplanker.

Til Brug i de Tilfælde, hvor Slutsignaler eller Underretningssignaler ikke kan anbringes paa et Togs bageste Vogn, er nogle
Stationer forsynet med Signalplanker, der kan anbringes over
en Vogns Puffer og paasættes nævnte Signaler.
Efter Afbenyttelsen skal Signalplankerne tilbagesendes paa
Følgeseddel til Hjemstedsstationen, hvis Navn i Forkortelse er
paama.let Plankerne.
Skovle til Brug under Snevanskeligheder.

Visse Togudgangs- og Knudestationer er forsynet med Skovle,
bestemt til - eventuelt efter Togførerens Anmodning - at medgives Tog, som kan befrygtes at møde Snevanskeligheder undervejs. Skovlene er samlet i plomberede Bundter og skal af Stationen mærkes med dens Nav1i, brændt i Skaftet. Ved deres Medgivelse i et Tog udfærdiger den paagældende Station en Følgeseddel, der ledsager dem til den Station, hvorfra de tilbagesendes.

Løse Vogndele og Læssemidler (Presenninger
m. m.), der tilhører fremmede Baner.
L Øs e V o g n d e 1 e maa ikke skilles fra den Vogn, til
hvilken de hører. Sker det alligevel, skal de, forsynet med Mærker og ledsaget af en særlig Følgeseddel, tilbagesendes til Ejendomsbanen.
L æ s s e m i d 1 e r skal ved Overtagelsen være ledsaget af
en særlig Følgeseddel, der skal fØlge Læssemidlerne indtil deres
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Tilbagekomst til Ejendomsbanen. Læssemidler kan benyttes tilbage til Ejendomsbanen _efter nærmere fastsatte Reglet. Ubenyttede Læssemidler tilbagesendes ledsaget af den oprindelige
Følgeseddel, saa vidt muligt som Ilgods.
Løse Vogndele og Læssemidler, der har værnt benyttet veu
Transport af lev. Dyr, skal renses grundigt og eventuelt desinficeres inden Tilbagesendelsen.
Henstaar Vogne, der e1· dækket med udenlandske Baners
Fresenni:nger, længere 'l.'i.d under Aflæsning, skal paagældende
Station, saafremt det er muligt uden at beskadige Godset og evt.
efter Aftale med 'l.'oldvæsenet, foranledige de udenlanrlske Presenninger ombyttet med D.S.B.-P1°esenniuger.

