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I.

Den første egentlige Jernbane for offentlig Samfærdsel blev
anlagt af George Stephenson (udtales Djaardsj Stivenson) mellem Byerne Stockton og Darlington i England og aabnede:> i
.1825.
Den ca. 40 km lange Bane blev kun til Dels drevet med Lo·
komotiYer, idet Persontogene blev trukket af Heste.
5 Aar efter - i 1830 - aabnecles en langt betydeligere Bane,
nemlig den ca . 50 km lange Bane mellem de store engelske Byer
LiYerpool og }fanchester. Denne Banelinie, der hanle en SporYiclde af 1435 mm, hvilken Sporvidde senere blev den almindelig anYendte, anlagdes ligeledes af George Stephenson.
Anlægget var meget ,-anskeligt, idet der skulde foretages
talrige Gennemskæringer, bygges mange Broer og anlægges en
Tunnel paa ca. 3 km - til Dels under selve Liverpool - og dyg·
tige Fagingeniører havde erklæret Arbejdet for uigennemførligt. 3Ien Stephensons Genialitet og Energi owrYanclt alle Vanskeligheder.
Aaret før Liverpool-Manchester-Banen aabnecles, hanle
George Stephenson sejret overlegent i en Konkurrence, der var
udskrevet om Bygning af et Lokomotiv, som med en Hastighed af 10 engelske Mil i Timen paa rnnclret Bane skulde kunne
trække en Vægt, der var 3 Gange saa stor som dets egen. Den af
Stephenson konstruerede :Maskine, »Raketten«, overgik la ngt
Konkurrenternes, og den kunde kØre betydelig hurtiger0 og;
trække en betydelig større Vægt end forlangt.
Dette lille Lokomotiv, saa forskelligt det end var fra Nutidens store Maskiner, har dannet Grirndlaget for Bygningen af
alle senere Damplokomotiver.
Man kan da med fuld Ret kalde George Stephenson for Jernbanedriftens Skaber.
Han var fØdt i 1781 i meget fattige Kaar. Som Dreng maatte
han arbejde i den samme Kulgrube - ved Newcastle - hrnr
Faderen rnr Fyrbøder ved Pumpeanlægget: først da han var 18
·--Aar__gamJ1-1etJ.ULha:n·"Le.-jl-i-ghed-ti.L'lLlæ1!l?-at'-læ,filU>.g -$k.tiyf,_Qg
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--:nogen--virke1-i-g-·iri-geJ,J,iØJ.:w.æssigJJ d<l:J-J.lllelse .fik -han'"aldrig; han.
maatte saa at sige lære sig selv alt. Han dØde 1848, 67 Aar gammel, som en verdensberømt Ingeniør og Ejer af store Lokoi:notivfabrikker, Kulgruber og Jernværker.
Da England saaledes havde gjort Begyndelsen, fulgte andre
Lande snart efter. Belgien var det første Land paa Europas Fastland, der fik Jernbane med Dampdrift (1835).
I Danmark blev de første Jernbaner bygget af engelske Ingeniører.
Den første Jernbane aabnedes i 1847 mellem KjØbenhavn og
Roskilde; den forlængedes i 1856 til Korsør.
Indtil 1880 ejedes de sjællandske Baner af et Aktieselskab, det
sjællandske Jernbaneselskab, som varetog deres Drift, indtil Banerne i nævnte Aar overtoges af Staten med den hidtidige Leder, Jernbanedirektør Viggo Rothe, som Direktør for de sjællandske Statsbaner.
Jylland fik sin første Jernbane i 1862 mellem Aarhus og
Randers, og paa Fyn aabnedes Banen mellem
og l\1iddelfart i 1865. Den først e Dampfærgeforbindelse oprettedes i 1872
over Lillebælt.
Banerne i Jylland- Fyn anlagdes for den danske Stats R egning, men Driften var i de før ste Aar overdraget til det clanske
J ernbcine-Driftsselskab, i hvis Ledelse Staten var repræsenteret ,
men som overvejende var under Indflydelse af de engelske Entreprenører, der hanle udført Baneanlæggene. Driftsselskabet ejede
det rullende }fateriel, og engelske Ingeniører forestod Driften. I Aaret 1867 overtoges disse Baners Drift af Staten, og
IngeniØrkapta jn Niels Holst blf'Y Driftsbestyrer, senere Direktør for cle jydsk-fynske Statsbaner med Kontor i Aarhus.
I 1885 blev de sjællandske og de jydsldynske Statsbaner samlet nnder fælles Styrelse, og Niels Holst blev den første Genernl'iti.rektØ-'C for
med Kontor·iXjØbenhavn.

IL

- --·- ·-D-a-nmarks
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Jernbanerne i Danmark er dels Statsbaner, dels Privatbaner (i Sønderjylland Amtsbaner). Omtrent Halvdelen af Banerne, ca. 2500 km, hører nu under Staten. Af Privatbanelinier
·findes der henimod 60 med en samlet Længde af ca. 2700 km.
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·-srrnrmge ·S"tatribwielin·ie1: .-ei•
.d .. "' . s. ·aLAf:"' ,
standen mellem Indei'side n af Skinnehov ederne er 1435 mm.
Denne Sporvidde har de fleste vigtigere europæisk e Baner. Jembanevogne ne kan altsaa føres igennem fra det ene Land til det
andet*).
·
De fleste Privatban er er ligeledes normalspo rede**). Til og
fra de enkelte smalspore de Baner maa der finde Omlæsnin g
Sted paa Overgang sstationer ne. Dog har man enkelte Steder
Indretnin ger, saakaldte Transport ører, hvormed de til Smalspor
byggede Vogne eller disses Vognkass er kan viderebefo rdres paa
Normalsp or.
Paa Grund af Danmarks Karakter som et Ørige har man for
at forbinde Banelinie rne, saaledes at Omlæsnin g kan undgaas,
dels maattet bygge flere større Jernbaneb roer, dels i udstrakt
Grad maattet oprette Færgedrif t.
Af Jernbaneb roer skal særlig nævnes Limfjords broen, henved
365 m lang, der forbinder Aalborg og Nørre-Sun dby, Hadsund·
broen over Mariager Fjord, henved 270 m lang, Frederiks sund·
broen over Roskilde Fjord, henved 225 m lang, og lVIasnedsund·
broen, henved 185 m lang, der forbind er Masneclsnnd og i\'Iasnedø.
Der vil nu blive bygget en Bro af langt større Dimensio ner,
henved 825 m lang, over Lillebælt.
Statsbane rne har Færgeclrift (indenlan dsk) over Storebælt
(mellem Korsør og Nyborg), over Lillebælt (mellem Strib og
Fredericia ), over Sallingsun d (mellem Glyngøre og NykjØbing
Mors), over Oddesund (mellem Oddesund Syd og Oddesund
Nord) og owr Storstrømmen (mellem MasnedØ og OrehoYed ).
I Forbindel se med Udlandet haves Færgedrif t: OH'l' Ør2strnc1
(mellem Helsingør og Halsingbo rg og mellem Kj øbenhavns Frihavn og i\Ialmo) og over Østersøen (mellem Gjedser og Warne·
munde). Paa Helsingør -Halsingb org-Over farten benyttes knn
danske F ærgPr, paa
og Gjedser
-vVarnem unde-Over farten baade danske og henholdsYis svenske
og tyske F ærger.
Endelig driver Statsbanerne en Skibsforbi ndelse mellem Ka·
lundborg og Aarhus.
*) Noget bredere Spor haves dog bl. a. i Finland, Rusland, Spanien, Por-

tugal og Irland.
••) Følgende Baner er .smalspored e" (Sporvidden er kun 1 m): De bom.
og ·de sønderjydsk.e Amt_sb_aner.
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Statsbanernes Organisation er opbygget ima Grundlag af Bestemmelserne i Lown om Styrelsen af Statsbanerne*). Denne
Lov fastsætter imidlertid kun Hovedlinieme for Organisationen,
medens Enkelthederne fastsættes og kan ændres dels administrativt, ved l\Iinisterens eller Generaldirektørens Afgørelse, dels
ved de aarligt af Rigsdagen vedtagne Finans- og N ormeringslove.
,Statsbanerne hører under .Ministeriet for offentlige A_rbejcler,
og Generaldirektøren er Departementschef i dette lVIinisterium.
Direkte under :\Iinisteriet staar ench-idere Statsbaneauditøren.
Generaldirektøren er den øverste Embedsmand ved Statsbanerne og er foresat for alle ønige ansatte ved Statsbanerne.
Under Generaldirektøren henhører sam-el Banernes Drift som
Forberedelsen og Gennemførelsen af nye Statsbaneanlæg.
Generaldirektøren E-ar til :\iedhjælp fem Afdelingschefer, der
sammen med Generaldirektøren danner Generaldirektoratet.
De fem Afdelingschefer er fØlgemle:
1) Chefen for Personalafdelingen,
2) Chefen for Trafikafdelingen,
3) Chefen for Baneafdelingen,
4) Chefen for Maskinafdelingen og
5) Chefen for Regnskabs- og Tarifafdelingen.
Direkte under Generald1rektøren hører Den Kommitterede i
II an delssagc1·.
Under Personalafclelingen hører et Persanalkontor, J ernbaneskolen samt Administrationen af Statsbanernes 2 Sygekasser.
Under Trafikafdelingen hØrer et Trafikkontor samt Statsbanernes Søfai·tsræsen, der forestaas af en Søfartschef med Bistand af en SkibsinspektØr og en Skibsmaskininspektør. Ved hver
Færge- og Skibsforbindelse er en af Skibsførerne Overfartsleder.
Under Baneajclelingen hører 2 Banekontorer samt Anlæg af
nye Statsbaner. Til Bistand for Afdelingschefen er ansat en Overingeniør og en Overarkitekt.
Under .Maskinafdelingen hører et .Maskinkontor samt Centralværkstederne i KjØbenhavn og Aarhus, hvert under Ledelse
af en Værkstedschef, Værkstedet i Nyborg, der ledes af en l\IaskiningeniØr, og de kemiske Laboratorier i KjØbenhavn og Aarhus.
•)-Lo.v. af 25. _l:;'e_bruar 1925, se Ordre A.
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Reg,n slwbs- -og"1'ari:fafdeli.ngen -hører 2 -Tarifkontore 1:; ,
StMisiisk
Bogholdr:rk ontornt, der ledes af en Hovedbogholder, Kctss ekontorerne i KjØbenhavn og Aarhus, der hvert
·1edes af en Hovedkasserer, og R-egn.skabsko·n.trollen, der ledes af · 1
en Kontrolchef . Under Regnskabsk ontrollen hØrer B-ille.t- og
Bla 11 ketforualtn ingen.

Den egentlige Linie- og Driftstjenes te, fraregnet Søfartsvæsenet, ledes af 3 Distriktsche fer, der staar direkte under Gene·raldirektør en.
1. Dist·riM (KjØbenhan1 ) omfatter Banerne paa Sjælland og
Falster.
2. Distrikt (Aarhus) omfatter Banerne paa Fyn, den østjydske Længdebane fra Padborg til Frederiksha vn, AarhusGrenaa-Ra nders, Lunderskov -Esbjerg, Bramminge- TØnderGrænsen samt de øvrige Banestrækn inger i Sønderjylla nd.
3. Distrikt (Struer) omfatter alle øvrige Baner i Jylland.
Under Distriktsche ferne hører baade Trafiktjenes ten, Banetjenesten, l\faskintjene sten og Signal- og Telegraftjen esten.
Hver Distriktsche f har til Medhjælp henholdsvis en Trafikbestyrer, en Banebestyre r, en Maskinbest yrer og en Signalinspektør, der hver for sig forestaar den ham underlagte Tjenestegren. I øvrigt har Distriktsche fen til Medhjælp bl. a. Trafildnspektører, Baneingeni ører og Maskininge niører.
Tjenesten ledes for visse Strækninge rs Vedkommen de direkte
fra Distriktet. Paa andre Strækninge r er der oprettet Sektioner:
Trafik-, Bane- eller 1Iaskinsekti oner, der forestaas af henholdsvis
Trafikinspe ktører, Baneingeni ører eller }faskininge niører. I 1.
Distrikt findes ingen Sektioner.
Stationerne af 3.-7. Lønningskla sse styres af Stationsforstandere, ·Stationerne af 12. Lønningskla sse af Stationsmes tre.
Ved større Stationer er der ansat Godseksped itører eller Godsbestyrere.
Det daglige Tilsyn med henholdsds Banelinien og Bygningerne, Telegraf- og Sikringsanlæ ggene samt Vognmateri ellet udøves af henholdsvis Overbaneme stre, Telegrafme stre og Vognmestre, der hver har sin Strækning.
Ved l\laskindepo terne (LokomotiYernes Hjemsteder ) ledes
Tjenesten og Tilsynet med LokomotiYe me i Reglen af Lokomocfumestre,. -------··· ..
--- ""- ---
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IV.

Banelinien.
A. Banelegeme og Overbygning.
Den naturlige Jord overflade egner sig kun sjældent paa længere Strækninger umiddelbart til l7nderlag for et Jernbanespor.
Stigninger og Fald vil som Regel veksle hyppigere og være mere
bratte, end det kan tillades paa en Jernbane, og man maa derfor,
for at gøre Banen tilstrækkelig. jævn, ofte gennemgrave Bakker,
hvorved der fremkommer Gennemskæringer, eller opføre Dæmninger, paa hvilke Hanen ligger hØjere end det omliggende
Terræn.
Jo fladere Stigninge1· og Falcl gøres, desto mere Økonomisk
bliver Driften af Banen, og med desto større Belastning og Hastighed kan Togene fremføres : men paa den anden Side forøge"
Anlregsudgifterne wcl, at Jordarbejdet bliver større.
Foruden Stigningerne paa en Bane spiller ogsaa Banens Kurreforhold (de Cirkelbuer, efter hvilke Banen er ført i Terrænet)
en Rolle for Karakteren af Banen, idet den Hastighed, lwormed
Togene kan fremføres, afhænger af de anvendte Kurver. Jo fladere Kurverne gøres, med desto større Hastighed kan der køres,
men paa den anden Side vil en gennemført Anvendelse af flade
Knner naturligvis kunne fordyre Anlægget betydeligt.
Own paa det tildannede .Jordunderlag, Banelegemet, hviF'
Owrflade benævnes Planmn, anbringes Overbygningen: Ballast,
Sveller og Skinner.
Balla8ten bestaar som oftest af groft Grus; paa Hovedbanerne aiwendes dog i udstrakt Grad ·Stenballast, der giYer Spo·
ret et fastere Leje og ikke støver saaledes som Grusballasten.
I Ballasten ligger 81:cllerne paa tværs af Sporrptningen;
Svellerne er i Reglen af Fyrretræ og imprægneres før Brugen
med Tjæreolie for at blive mere holdbare.
Skinnerne, der er fremstillede af valset Staal, hviler paa Svellerne - i Almindelighed med en Unlle1'lag8plade af Jern som Mellemled - og befæstes til Svellerne Yed Sldnne8pigre eller Svelle8lcruer. Ved Anlæg af vigtigere Spor bruges nu altid Svelleskruer, son1 paa langt solidere :'..\Iaade end Spigrene fastholder ·
Skinnen til Underlaget.
En Skinne har i Tnersnit Form som angivet i Figur 1.

,J
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1 kaldes Foden, 2 Kroppen og 3 H ovcclet; 4 er Underlagspladen mellem Skinnefod og Svelle, 5 er Svelleskruer og 6 et Stykke
af Svellen. Punkteringen viser, hvorledes Hjulet hviler paa Skin.n en.
I
I
I

I
I

---

l

,,

"
: :
Fig I.

Hvor Skinneenderne mødes-ved Skinncstøclene - er de samlede med to Forbindelsesstykker, de saakaldte Lasker, som ved
Bolte spændes sammen om Skinneenderne. For at Skinnerne kan
udvide sig, naar de i Yarmt Vejr bliver længere, lægges de saa1edes, at der er et lille Mellemrum mellem Skinneenderne (Temperaturspillerum) .
De stærkest byggede Statsbanelinier har svære Skinner,
der vejer 45 kg pr. m. Paa disse Banelinier kan der køres med
alle Arter af Lokomotiver og i Almindelighed med den største
Hastighed, der overhovedet er tilladt efter
f90-·'· · · ' ·· '

Paa de fleste Banelinier vejer Skinnerne dog kun 37 eller
32 kg pr. m. Paa en Del af disse Strækninger maa de tungeste Lokomotiver ikke lØbe.
Paa enkelte Banelinier vejer Skinnerne kun 22,5 kg pr. m.
Paa saadanne Baner maa der kun kØres med Lokomotiver af
de letteste Typer, og der er foreskrevet Indskrænkninger med
Hensyn til de læssede Vognes V ægt.
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B. Enkeltspor og Dobbeltspor.
Et Spor bestaar af to jæn1sides løbende Skinnestrenge.
De fleste Statsbanelinier er enkeltsporede, saaledes at Togene kun kan komme forbi hinanden paa Stationer, ln-or der·
er anlagt Krydsnings- eller Overhalingsspor.
::\fogle Hovedlinier er helt eller delvis dobbeltsporede, saaledes at Tog, der løber i modsat Retning, kan kØre forbi hinanden
ogsaa uden for Stationerne (paa »den fri Bane«). Kørselen foregaar paa hØjre Spor i Kørselsretningen*). Paa ganske enkelte
Strækninger haves 4 Spor (2 Dobbeltspor). Paa Dobbeltspor,.
særlig paa Blokstrækninger (se nedenfor), kan der løbe langt
flere Tog end paa Enkeltspor, og en regelmæssig Toggang er lettere at gennemføre.
Det kan i Tjenestekøreplanen ses, hvor der er Dobbeltspor,
idet de paagmldende Strækninger er betegnede med to lodrette
Streger til højre for Stationsnavnene.

C. Fritrumsprofil m. m.
l<'or at et Jernbanespor skal kunne befares med Sikkerhed,
maa der overalt findes et passende frit Rum over og ved Siden
af Sporet. Dette fastsættes ved et i Højde og Bredde bestemt
afgrænset »Profil«, det saakaldte Fritrmnsprojil. Faste Genstande ved ·Sporet, Bygninger, Perroner o.s.v. skal holdes uden
for :B'ritrnmsprofilet.
For at sikre, at
og Vogne under Kørselen holdes inden for Fritrumsprofilet, er der for dette }fateriel fastvisse Omkredslinier, Konstruldionsprojilet**). Læssene paa.
Vognene skal paa tilsvarende }faade holdes inden for bestemte
Gr::enser, Læsseprof'ilet.
Tegninge1' af Gfienserne for det fri Rum over Sporene findes
i Politireglementet.

D. Mastesignaler.
Togenes Kørsel over en Banestrækning ledes ved Hjælp af
l\fastesignaler, der angh-er for LokomotiYfØreren, hvorvidt en
Station eller et Banestykke maa passeres eller ikke. Signalerne
staar normalt paa »Stop« og fo1•byder da Kørsel forbi Signalet;
*) I adskillige Lande foregaar Kørselen paa venstre Spor.
**) Naar Skorstenene paa de store og høje Lokomotiver har maattet gø-

res ganske lave, skyldes dette Hensynet til, at de ikke maa rage uden
for Konstruktionsprofilet.
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"rilles Signalet paa »KØr«, giTes der denecl Toget Tilladelse til
at køre forbi Signalet.
}fastesignaler opstilles deh; Yed eller paa Stationerne, dels
paa den fri Bane
bl. a. yed Blokposter, se nedenfor, og ved
Sidespor.
}fastesignaler, der er opstillede ved Indkørselen til Stationer,
har som Regel deres Plads wcl Gra:-nsen mellem den fri Bane og Stationens Omraade; de kan ;-ed deres
forskellige Stilling angive, om Togene skal holde uden for Stationen (»Stop«), om det skal standse paa Stationen ( »KØr
eller om Toget maa passere Stationen uden Standsning (»Kør
igennem«). Ofte er Stationerne tillige forsynede med }fastesignaler ved Udkørselen fra Stationen, Udkørselssignaler, der for
holdende eller gennemkørende Tog kan vise, om Udkørsel er forbudt (»Stop«), eller tilladt (»KØr«). Paa adskillige Stationer findes endvidere Mastesignaler, der angiver, hvilket Spor der er
farbart for Toget, Togvejssigrwler.
Paa enkeltsporede Baner maa der paa Banestykket mellem
to Nabostationer selvfølgelig ikke samtidig være Tog, der løber
i modsat Retning; men selv om Togene kører i samme Retning,
rnaa der i Almindelighed ogsaa kun være eet Tog ad Gangen
paa Sporet fra en Station til dens Nabostation, hvilket vil sige,
at et Tog først maa afsendes fra en ·Station, naar det foran lØbende Tog er ankommet til næste Station; Togene siges da at
køre med Stationsafstand.
For at gøre det muligt at afsende Togene hyppigere efter
hinanden er der paa en Del af de stærkt trafikerede Linier og
navnlig paa dobbeltsporede Baner oprettet Blokposter, hvorved
Banestykket mellem to :Kabostationer deles i to Blokafsnit*) ved
et Mastesignal, det saakaldte Bloksignal. Ad elektrisk Vej tilYejebringes en Afhængighed mellem 1) Udkørselssignalet paa
den Station, hvorfra Toget kommer, 2) Bloksignalet, der betjenes fra Blokposten, og 3) Indkørselssignalet paa den følgende
Station, saaledes at hwrt af de to førstnævnte Signaler, efter at
nere passeret af et Tog og derpaa stillet tilbage paa »Stop«, ikke
paa ny kan stilles paa »KØr« for et efterfølgende Tog, medmindre
det første Tog har passeret det næste Mastesignal, og dette er stillet paa »Stop«. Ved denne Ordning kan der være mere end eetTog
paa samme Spor mellem to Stationer, men kun eet Tog i hvert
Blokafsnit; Togene siges da at køre i Blokafstand.
*) Enkelte Banestykker er delt i mere end 2 Blokafsnit.
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Af Mastesignaler findes paa fri Bane endvidere de saalrnldte
fremskudte Signaler, der alene tjener til at underrette Lokomotivføreren om et efterfølgende 1\'Iastesignals Stilling.
Ved Billetsalgssteder bruges }fastesignaler af en særlig Type,
se ·Signalreglementet.

E. Faste Mærker paa Banelinien.
Længdeniærker (Kilometerinddeling). Langs Banelii1ierne er
der paa Banens hØjre Side, regnet efter Kilometerinddelingens
Udgangspunkt, anbragt 1\'Iærker for In-er halve Kilometer. De
kaldes Kilometersten og bestaar af hvidmalede Sten med indhuggede røde Tal, der viser Kilometerafstanden fra Banens Udgangsstation. For hver 5 Kilometer er i Stedet for Stenene anbragt KilometersØjler af Jern*).
F'alcfoi8ere tjener til at angive Faldforholde1ie paa Banen.
Hvor to Strækninger med forskellig Stigning eller Fald mødes,
opstilles Faldvisere, bestaaencle af en ·Søjle, som foroven er forsynet med en Arm til hver Side. Ser man imod en saadan Faldviser, angiver højre Arm, om Banen fra FaldYiseren stiger, falder
eiler er vandret. Paa Armen er malet Tal, som angiver Stigningen eller Faldet**).
Sportcivler tjener til at angive Banens Kurveforhold. En
Sportavle bestaar af en rund Tavle, anbragt paa en Pæl. Paa
TaYlen er bl. a. angivet Kurvens Radius i Meter.
F'o r mandsstrælcningsmærlcer opstilles paa Steder, hvor Omraaclerne for to Banekolonner, se Side 17, støder sammen. De
bestaar af firkantede, rød- og hvidmalede Træpæle med paamalede Strælmingsnumre.
Kendingsmærker for branclfarligt Land (Brandpæle) opstilles ved begge Ender af brandfarlige Arealer; f. Eks. N aaleskov
eller Hede, der grænser op til Statsbanernes Grund. De
af firkantede Pæle, forneden gulmalede, foroven hvide paa de
tre Sider og sorte paa den mod det brandfarlige Stykke ven*) En anden Længdeinddeling paa Banerne er den saakaldte

Stationering.

Mærkerne bestaar af Støbejernstavler, de saakaldte An_lægsstations-TavJer, med Numre, der regnes for Udgangspunktet for Banens Anlæg.
·ved ældre Baner findes Mærkerne for hver 200 Alen, ved nyere Baner
for hver 100 Meter.
**) For Eksempel betyder 4 °ioo (læses 4 pro mille), at Stigningen (Faldet) er 4 m for hver 1000 m, og I : 300, at Stigningen (Faldet) er I
m for hver 300 m.

I
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'
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dende Side. Paa de med Brandpæle afmærkede Dele af Banestrækningen skal Lokomotivpersonalet vise Forsigtighed for at
forebygge Antændelse.
»Giv-Agt«-Tavler angiver for Lokomotivføreren, at Toget
nærmer sig en ubevogtet, offentlig Overkørsel, Overgang e. I.
--H·a:stighedstavler --ai:i-giver".den . størst".ti-Hadte Toghastighed
paa. Steder, hvor den paa Striekningen almindelig tilladte HaGrunde ·ey formindsket.
Kendingsmærker for Billetsalgssteder bestaar af to over hinanden anbragte hvidmalede Trækrycls.
/ A" , • f
/
Kendings1nærker for farlige Stationer - d. v. s. saadanne,
hvor Indkørselen skal ske med særlig Forsigtighed, fordi der
ikke haves tilstrækkelig Sporlængde ud over det almindelige
Standsningssted til, at Toget uden Fare kan fortsætte sit LØb,
dersom
er tilstrækkeJ,,ig,Ay;- bestaar af en paat t&t
n#f>Æ anbragt
Plad?ed
Kant0V og en
kantet Indskæring i de to Sider. De farli ·e
oner er i Tjene,
stekøreplanen betegnet ved Understregm
a 10nsnavnet.
Afstanclsmærlær bestaar af 1, 2 eller 3 skraatstillecle Plader,
hYidmalede med rød Kant, der er anbragt i en Afstand af henholdsvis 1000, 800 og 600 m foran Indkørselssignalet. De angiver
for Lokomotivføreren, i hvilken Afstand fra Indkørselssignalet
han befinder sig.
Mærker for Telegraf- og Telefonposter. Paa hver 3. Telegrafeller Telefonstang findes en lodret, hvidmalet Stribe, der vender
mod den Side, hvor nærmeste Telegraf- eller Telefonpost findes
(paa en Station eller i et Vogterhus). De Vogterhuse, der har
Telegraf- eller Telefonapparat, er forsynet med Angivelse herom,
og de, der ikke har noget saadant, er mærkede med en Pil, der
viser henimod nærmeste Telegraf- eller Telefonpost. Disse Mærker har særlig Betydning for Tog, der er standsede paa Linien
og maa forlange Hjælp, hvilket i Reglen sker ved at benytte
nærmeste Telegraf- eller Telefonpost.

F. Snebælter og Sneskærme.
Hvor Banen er udsat for Tilfygning af Sne, opstilles Sneskærme eller anlægges Snebælter. Sneskærme udføres af Planker eller gamle Sveller. Langs Snebælterne anlægges Jordvolde,
og som oftest beplantes Arealet mellem disse og Banelegemet.

O. Hegn.
For at hindre uvedkommende Personer eller Kreaturer i at
.komme ind paa Banen anbringer man som oftest Hegn (Traad-

r

/ ; </1 )

! fPJ
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hegn) langs denne*). En Del af Statsbanernes Sidelinier er dog
uhegnede, og Grænserne for Statsbanernes Omraade er da afmærkede med Skelpæle af Jern (f. Eks. gamle Skinner) eller .
med Skelsten**).
Uvedkommende Færdsel paa Banelinierne er forbudt efter
Politiloven; Overtrædelse af Forbudet kan medføre Bøde til
Politikassen.

H. Skæring mellem Vej og Bane.
Ved Skæring mellem Vej og Bane skelner man mellem Skæring ude af Niveau (udtales Niv6), hvor Vejen ved Hjælp af en
Brokonstruktion er ført over eller under Banen, og Skæring i .
Niveau, hvor Vejen og Banen er i samme Højde.
Offentlige Overkørsler er i Almindelighed anlagt for offentlige Veje, der skærer Banelinien i Niveau. Paa hegnede Baner
spærres de i 'fogtid Yed Hjælp af Led eller Bomme og bevogtes
af Led vogtere eller Ledvogtersker; i Mørke slial Leddene eller
Bommene være forsynede med Lygter.
Ved offenil'ige Overgange for Fodgængere anvendes Laager,
Drejekors eller Stenter.
Private Overkørsler er i Almindelighed anlagt for private
Veje, der skærer Banelinien i Niveau. De er paa hegnede Baner
forsynede med Led, der skal holdes aflaasecle af Brugerne, naar
Overkørslen ikke benyttes; Overkørslen maa ikke bruges, naar
Tog nærmer sig.
Ledvogterne underrettes om, at Tog afsendes, ved elektriske
Klokkesignaler fra de nærmeste Statioiler, den saakaldte Linieringning, se Side 29.
0Yerkørsler og Vogterhuse er forsynede med Numre.

I. Banernes Eftersyn og Vedligeholdelse.
Baneliniens Eftersyn og Vedligeholdelse hører under Distriktet og udføres af Banetjenestens Personale.
*) Paa kortere Strækninger gennem Skov kan Hegnet udelades, uden at
Banen derved mister sin Karakter af "hegnet Bane".
**) Uhegnede er følgende Baner:
Korsør-Halskov, NyborgKnudshoved,Hobro-Løgstør,Aalestrup-Viborg-Herning,SkiveH.-Glyngøre,
Skjern-Videbæk og Oddesund Nord-Thisted samt Forbindelsesstrækningen Vejle H.-Vejle N. I Sønderjylland er kun Strækningen fra Farris
til Padborg fufdt hegnet, medens de øvrige
Baner er
uhegnede eller har ubevogtede Overkørsler.
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De under Distriktet (Banesektionen) hørende Overbaneme8tersti'ækninger, jfr. Side 9, er delt i Baneformandsstrækninger. Baneformændene er Arbejdsledere for større eller
mindre Kolonner af Banearbejdere, der udfører alt forefaldende
Arbejde paa Banen, herunder det daglige Eftersyn af Sporet.
Under Baneformanden hører ogsaa Ledvogterposter og Blokposter.
Forsøgsvis er der paa en Del Banelinier indført den Ordning, at Linien er delt i Banevagtstrækninger, paa hvilke en
Banearbejder, den saakaldte Banevagt, foretager det daglige
Eftersyn af Sporet og udfører mindre Vedligeholdelsesarbejder;
ved Udførelsen af større Arbejder kan der benyttes en særlig
Arbejdskolonne.
Er Banen ufarbar, f. Eks. under Udveksling af Skinner, eller
maa den kun befares med Forsigtighed, paahviler det Banepersonalet at udstille de i Signalreglementet foreskrevne Signale1•.

V.

Telegrafen og Telefonen.
De fleste Banestrækninger er udstyrede baade med Telegraf
og med Telefon ; nogle faa Strækninger har dog alene 'l'elegraf
og nogle faa alene Telefon.
Telegraf- og Telefonanlæggene er udført paa følgende l\Iaade :
Langs Banelinien er der opstillet Stangræklcer af imprægnerede Stænger med Porcelæns-Isolatorer, som bærer Ledningerne, der enten er af Jern, Staal eller Bronce. Hvor Stangrækkerne ogsaa bærer Ledninger, som tilhører Statstelegrafen, kaldes de Fællesstangrækker.
Paa Stationerne er der i Forbindelse med Ledningerne foruden Telegraf- og T elefona.pparater anbragt elektriske Batterier,
som frembringer den nøchendige Strøn1. Paa saa godt som alle
Telegraflinier anwndes Hvilestrøm, d. v. s. Ledningen staar normalt under Strøm, og Stry)mmen afbrydes, hwr Gang der trykkes ned paa Afsenderapparatets Telegrafnøgle, men sluttes paany, naar Nøglen slippes; ved saaledes skiftevis at afbryde og
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slutte Strømmen frembringer man paa en Papirstrimmel paa
Modtagerapparatet Prikker og Streger, hvoraf de telegrafiske
Bogstaver er sammensat.
Ved Overfarterne er Telegraf- og Telefonledningerne ført
gennem undersøiske Kabler, der er saaledes konstruerede, at de
forskellige Ledningstraade er isolerede indbyrdes, og desuden
beskyttede mod Vandets Indtrængen og mod mekaniske Paavirkninger. Kabler af lignende Konstruktion benyttes og-:;;aa
jævnlig ved Ledningernes IndfØring i Stationsbygninger o. 1.
Telegrafen og Telefonen bruges til Stationernes tjenstlige
Korrespondance og til Befordring af Privattelegramroer. Som
Hovedregel gælder, at Udveksling af Meddelelser vedrørende
Toggangen skal ske ved Hjælp af Telegrafen, hvor saadan findes.
Hvor en Strækning alene er udstyret med en enkelt Telegrafledning, er i Reglen alle ,stationer indskudt paa denne. Ønsker
en Station paa en saadan Strækning at afsende et Telegram
til en anden Station, udsender den fra sit eget Apparat ved
Hjælp af TelegrafnØglen et een Gang for alle fastsat Kaldesignal,
der kun gælder denne anden Station. Alle Apparaterne paa Linien sættes da i Bevægelse; men kun den Station, ·hvis Kaldesignal er udsendt, svarer.
Paa de vigtigere Strækninger findes flere Telegrafledninger,
hvoraf nogle kun indføres paa Knudestati.onerne.
Telefonanlæg, som omfatter flere Poster, udføres i Reglen
paa lignende l\'Iaade, saaledes at hver Post faar tildelt sit Kaldesignal, hvorved den kan opringes. Af Telefonanlæg findes i
øvrigt mange af ganske lokal Natur som Forbindelse mellem
en Station og et eller flere af de paa de tilstødende Strækninger beliggende Vogterhuse eller Blokposter.
Foruden til Telegrafering og Telefonering bruges visse Ledninger til AfgiYelse af Linieringning, jfr. Side 29.

VI.

Stationerne.
Paa Banestrækningerne er der med forskellige Mellemrum
anlagt Standsningssteder, hvor Togene holder for at optage eller
afsætte rejsende og Gods, og hvorfra Ekspedition af Togene fo-

regaar. Saadanne Standsningssteder betegnes i Almindelighed
Stationer og har da tillige den Opgave at deltage i Togenes Af- og
'rilbagemelding, naar saadant er foreskrevet for Strækningen.
Enkelte Stationer, som ikke har Ekspedition af rejsende og
Gods, men som kun er anlagt af Hensyn til Baneliniernes Forgrening eller for at muliggøre Togkrydsning, kaldes Krydsnings8fotioner.
Foruden Stationerne findeiii der forskellige andre Standsningssteder for Tog (»Holdesteder«), nemlig Billetsalgssteder
med begrænset Ekspedition af rejsende og Gods, Trinbrætter, ved
hvilke der kan optages eller afsættes rejsende, men ikke Gods, og
Sidespor til Afsendelse eller Modtagelse af Gods i Vognladninger; disse Holdesteder er ligesom .Stationerne opført i TjenestekØreplanerne.
En Stations Grænser mod den fri Bane angives i Reglen ved
IndkØrselssignalmasterne. Alt, hvad der ligger inden for disse,
hører til Stationens Omraade. undtagen saadanne Arealer, Bygninger og Anlæg, som hører under en anden Tjenestegren end
Trafiktjenesten eller under en anden Statsvirksomhed.
Medens der paa fri Bane som Regel kun er eet eller to Spor,
er der paa Stationerne Brug for et større Antal Spor, dels for at
Tog -kan komme forbi hinanden, naar de mødes, krydser, eller
indhenter hinanden, overhaler, dels for at Vogne kan henstaa til
Af- og Paalæsning uden at spærre for Toggangen. Paa Stationerne maa den fri Banes Spor derfor forgrene sig i flere Spor,
hvilket udføres ved Hj ælp af Sporskifter.

A. Spnrskiiter.

Fig. 2 viser et almindeligt Sporskifte. AB er Stamsporet, AC
ee Vigesporet. Ved S findes Tungepartiet, der danner Forbindelsen mellem de to Spor. Ved Krydsningen K føres Vigesporets ene Skinnestreng ud gennem Stamsporet.
Sporskiftet har, som vist paa Figuren, fire Skinnestrenge,
nemlig to Yderstrenge 1 og 4 og to Mellemstrenge 2 og 3.
I Tungepartiet er de faste Mellemstrenge erstattet af bevægelige Titnger, 5 og 6, der bagtil - ved Tungeroden - slutter
til Mellemskinnerne, 2 og 3, og fortil lØber ud i en Spids, Tungespidsen. Tungerne er drejelige om Tungeroden, indbyrdes forbundne, og glider under Omstillingen paa deres Understøtninger,
de saakaldte Glidestole. N"aar den ene Tunge med sin Spids ligger mod den tilsvarende Yderskinne, .Sideskinnen, er den anden
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Tungespids trukket bort fra sin Sideskinne for at give Plads
for Sporkransen paa Vogn· og Lokomotivhjulene.
Ved Krydsningen afbrydes de to Mellemstrenge 2 og 3 for
at give Plads for Sporkransene, og deres Ender ombøjes som
Vingeskinner 7 og 8 langs Hjertespidsen 9. Til Krydsningen hØ·
rer endvidere to Tvang·sskinner 10 og 11 langs Yderskinnerne 1
og 4; deres Opgave er i Forbindelse med Vingeskinnerne at sikre
Hjulenes LØb hen over Afbrydelsen ved Hjertespidsen.
I den viste Stilling er Sporskiftet stillet til det krumme
Yigespor. Det vil ses, at en Vogn, der kommer fra A, maa køre

ind paa Vigesporet. Trækkes Tungerne OYer mod den anden
- vil Tungen () ligge mod
Side - Sporskiftet omstilles,
8in Sideskinne og Tungen 5 nere trukket bort fra sin; Vognen
Yil da køre ad det lige Spor.
Hvis Sporskiftet indtager en Mellemstilling, saaledes at ingen af Tungerne ligger mod en Sideskinne, siges Sporskiftet at
»staa paa halv«. Det vil da kunne ske, naar en Vogn lØber fra
A mod Sporskiftet, at de venstre Hjul vil fØlge den lige Yder·
streng 1, de hØjre den krumme 4, hvoraf Følgen vil være, at Vognen løber af Sporet. For at undgaa Uheld af denne Art er det
af største Betydning, at man, naar Sporet skiftes, sikrer
sig, at den tilliggende Tunge slutter fuldstændig til sin Sideskinne.
Ved de saakaldte stedbetjente Sporskifter foretages Omstillingen ved en ved Sporskiftet opstillet Sporskiftebuk. Sporskifter, der omstilles fra et Centralapparat, kaldes centralbe,..,
tjente.
Et Sporskifte, der befares imod Tungespidsen, kaldes modgaaende; befares det i omvendt Retning, kaldes det medgaacnde.
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Da Pladsforholdene paa en Station ikke altid tillader Anvendelsen af almindelige Sporskifter, maa man undertiden anvende andre Former. Af saadanne skal her kun omtales de saakaldte Krydsningssporsldfter eller engelske Sporskifter. Et fuldstændigt Sporskifte af denne Art bestaar, foruden af Skinner,
af fire Tungepartier og fire Skinnekrydsninger.

B. Stationens Spor.
Paa Stationerne fortsættes Baneliniens Spor som Togvejsspor gennem Stationen*). Paa en almindelig Mellemstation paa
enkeltsporet Bane findes i Almindelighed to Togvejsspor, Gennemlcørselssporet og Krydsningssporet). hvis Banelinien er dobbeltsporet, findes der undertiden, foruden de to GennemkØrselsspor, yderligere eet eller to Togvejsspor - Overhalingsspor.
Paa Stationerne findes der desuden i Reglen Spor til Hensætning af Godsvogne til Af- og Paalæsning - Godsspor eller
Læssespor - og ofte tillige et Palchu.sspor, paa hvilket Vogne
med Stykgods kan hensættes til Af- og Paalæsning ved Varehuset.
Paa Knudestationer, hvorved forstaas Stationer, paa hvilke
flere Banelinier mødes, paa Købstadsstationer, Endestationer og
større Landstationer er der Brug ikke blot for flere Togvejsspor, Læssespor og Pakhusspor, men ogsaa for særlige Depotspor, Rangerspor m. v.; ved de fleste Endestationer og en
Del af de større ::Vlellemstationer er der anlagt Maskindepoter,
se Side 40, og der maa paa saadanne Stationer findes de fornødne Maslcinspor, ad hvilke Lokomotiverne kan køre til og fra
Maskindepotet. Paa større Stationer kan det undertiden være
hensigtsmæssigt at anlægge en særlig Godsplads ved at udskille
Godssporene som en særlig Sporgruppe. Paa de største Stationer, KjØbenhavn og Aarhus, har det været nødvendigt at anlægge
særlige Banegaarde henholdsvis for Persontrafikken og for
Godstrafikken og at dele Godsbanegaarden i en egentlig Godsbanegaard for Modtagelse og Afsendelse af Gods og en særlig
Rangerbanegaard for Adskillelse af ankomne Godstog og Oprangering af afgaaende Godstog.
*) Ved en Rebroussementsstation (udtales Rebrussemangsstation) forstaas

en Mellemstation, som Togene ikke passerer fortsættende i samme Retning, men hvorfra de kører ud til samme Side, som de er kørt ind
og "Esfra. Som Eksempler skal anføres Randers,
bjerg.
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Paa Steder, hvor der findes Havne, er der i Almindelighed
langs Kajerne paa Havnepladsen anlagt Havnespor, paa hvilke
,Jernbanevogne hensættes til Udveksling af Gods mellem Skib
og Jernbane. Hvor Havnepladsen ikke ligger i umiddelbar Forbindelse med Stationen, er der mellem Station og Havn anlagt
en særlig Havnebane.
For at forebygge Sporafløb anbringes for Enden af blinde
Spor som Regel Sporstoppere. Nu til Dags anvendes i Almindelighed et Par Støbejernsklodser, der er fastgjort til Skinnerne;
Sporet fortsættes et Stykke bag Stoppeklodserne og afsluttes
med en Jord vold; dette Sporstykke dækkes med Grusballast og
tjener ligesom Jordvolden til at bremse Jernbanevogne, der har
saa stærk Fart, at de kan lØbe over Stoppeklodserne. Høje Sporstoppere, Stoppebomme, der bygges af Skinner, gamle Brodragere og lignende, og som optager Stød fra Jernbanevognene i Pufferhøjde, bruges dog endnu adskillige Steder.

C. Stationernes Udstyrelse.
I Hovedbygningen paa en Station findes i Almindelighed
KQntor med Telegraf, Telefon og Billetsalg samt Ventelokaler
for Publikum og Rejsegodsekspedition m. m. Paa Mellemstationer paa dobbeltsporede Baner findes undertiden Stationsbygninger paa begge Sider af Togvejssporene.
Perroner anlægges for at lette Indstigningen og Udstigningen af Togene for de rejsende; de bygges som ophøjede Fortove
langs Togvejssporene. Efter Perronernes Højde over Sporet skelnes mellem lave Perroner og hØje Perroner.
Der findes i Almindelighed to og ofte flere Perroner paa en
Station. Paa Landstationerne kommer man i Reglen fra den ene
Perron til den anden ved at gaa over det mellemliggende Spor;.
da dette rummer en Fare, er der ofte paa større Stationer paa
de stærkere trafikerede Banestrækninger anlagt en Forbindelse
ude af Niveau for Pu·b likum, enten som en Perrontunnel under
Sporene eller som en Bro over disse.
Af Hensyn til Stykgodsforsendelser bygges Varehuse, i hvis
Længdesider der er brede Porte; Varehusets ene Længdeside
vender mod Jernbanespor, medens der langs den anden Længdeside er Vej, for at Færdselsvogne, der henter eller bringer Gods,
kan kØre til Varehuset. Paa mindre Stationer opfØres Varehuset i Hovedbygningens umiddelbare Nærhed ved Bagsiden af
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Hovedperronen, saaledes at Stykgodset maa transporteres over
denne. Paa de noget større Stationer findes et særligt Pakhusspor langs Varehusets ene Længdeside, paa hvilket Vogne med
Stykgods hensættes til Af- og Paalæsning.
For at lette Ind- og Udlev-eringen af Gods lægges Varehusets
Gulv i Almindelighed hØjere end Sporet, i Flugt med Jernbanevognenes Bund. Ofte findes Læsseperroner saavel langs Varehusets Sporside som langs dets Vejside, i HØjde med Gulvet i
Varehuset.
Paa Stationer, hvor der ekspederes meget Stykgods, kan
det være ubekxemt kun at have et enkelt Pakhusspor, da Stykgodsvognene ikke enkeltvis kan fØres ind paa Sporet elier ud
fra dette, eftersom de ankommer eller er færdige til Afsendelse;
man fører da en Række korte, parallelle Spor, udgaaende fra et
fælles Stamspor, skraat ind mod Varehuset og lægger langs den
ene .Side af disse Spor Læsseperroner, der forbindes med en langs
Varehusets Sporside løbende Hovedperron; herved fremkommer
de savtakkede Perrnncr.
'Læsningen eller Aflæsningen af Jernbanevogne med Vognladningsgods foregaar paa Godspladsen, hvor der er Læsseveje
langs Godssporene, for at Færdselsvogne, der bringer eller henter Gods, kan køre hen til Jernbanevognene.

"-

Læsningen og Aflæsningen af leyende Dyr foregaar, for saa
Yidt Dyrene ikke forsendes i Kasser e. 1., ligeledes paa Godspladsen. For mindre Dyr, som f. Eks. Svin og Faar, opføres ved Læssevejen Folde., der hyppigt er overdækkede, og i hvilke Dyrene
opholder sig, indtil de indlæsses i Jernbanevogn eller afhentes;
for Heste og Kreaturer findes ofte Bindebomme ved Foldene.
For at lette Ind- og Udlæsningen af levende Dyr findes der i
Almindelighed Sideram7Jer, hvis Øverste mod Sporet vendende
Del ligger i Niveau med Jernbanevognens Bund, medens den nederste Del slutter sig til Læssevejen eller Gulvet i Foldene.
Paa nogle Stationer findes Endernmpcr, der bruges ved Indog Udlæsning af Flyttevogne o. 1., der forsendes ad Jernbanerne. De bygges for Enden af et Godsspor, saaledes at den
mod Sporet vendende Del ligger i Højde med Bunden i Jernbanevognene, medens Rampen bagtil slutter sig til Læssevejen.
I Sporet foran Enderampen ligger undertiden en Vogndrejesk.ive, for at de ankomne Jernbanevogne kan vendes, hvis det
maatte være nødvendigt af Hensyn til Ind- eller TJdlæsningen.
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For at lette Ind- og V dlæsningen af tungt Gods findes paa
en Del Stationer Læssekraner ved Godssporene.
Til Vejning af Jernbanevogne findes paa en Del Stationer
Brovægte, der anbringes i et Læssespor paa en saadan Maade,
at de Vogne, der skal wjes, kan køre ind over Vægten. Vejemekanismen findes dels i en under Sporet værende Vægtgrube,
dels i en ved Sporet beliggende Hytte. Ved Vejningen udfindes
Vægten af Jernbanevognen med dens Ladning; selve Ladningens Vægt faas ved herfra at trække Jernbanerngnens Egenvægt, Tara, som er paamalet Vognen.
Paa større Stationer, særlig Knudestationer og Endestationer, findes endvidere forskellige Anlæg, som er nødvendige, for
at Togene kan afgaa i forskriftsmæssig Stand; af disse Anlæg
skal nævnes
Reiniseanlæg, Lokomotivdrejeskii;er samt Kulgaarde, Vmicltafli·ne og V mulkraner· for Lokomotivernes Forsyning med Kul
og Vand; disse Anlæg er nærmere omtalt Side 40-41;
Vognvaskeanlæg for Rengøring og Desinfektion af Godsvogne, særlig saadanne, i hvilke der har yæret befordret levende
Dyr;
Forvarinningsanlæg, elektriske Ladesteder og StØvsugningsanlæg, der indrettes af Hensyn til Personvognenes Opvarmning, Belysning og Rengøring.

D. Sikring af Togveje under Toggang.
Da Faren for Toguheld og Togulykke er størst paa Stationerne, træffes der særlige Foranstaltninger for at sikre Togvejene. Disse Foranstaltninger, hvis Omfang retter sig efter Trafikkens Størrelse og Togenes Hastighed paa den paagældende
Banestrækning, bestaar dels i en hensigtsmæssig Udformning
af Sporanlægget, dels i Tilvejebringel8en af passende Sikringsanlæg, der sætter Sporskifter og Signaler i indbyrdes Afhængighed.
Inden et Tog tages ind paa en Station, maa denne sikre sig,
at den paagældende Togvej er fri, og at ;Sporskifterne i og wd
denne er fastholdt i den rette Stilling. Det er ikke tilstrækkeligt,
at Sporskifterne i selYe Togvejen er laasede i den rigtige Stilling, hvilket for disse Sporskifter vil sige i Stillingen til Togvejen; men det maa ogsaa være Tilfældet med visse Sporskif-
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ter i de tilstødende Togvejsspor og Sidespor, de saakaldte Dækningssporskifter, der skal være aflaasede i en saadan Stilling,
at de hindrer Rangerbevægelser fra tilstødende Spor ind i den
indstillede Togvej.
For alle Sporskifter i Togvejsspor (Hovedspor) og for de
fleste andre Sporskifter paa en Station, navnlig Dækningssporskifterne, er der foreskrevet en bestemt Normalstilling. Denne
er for Sporskifter i Hovedspor Stillingen til Hovedspor og for
Dækningssporskifter uden for Hovedspor den Stilling, der fører
bort fra Hovedsporene.
Et Læssespor eller andet Sidespor langs et Togvejsspor ender
ofte i saakaldte Bagspor eller blinde Spor, hvorved der vindes
Plads til flere Vogne paa Sidesporet. Forbindelsen mellem Hovedspor og Sidespor tilvejebringes ved et Skraaspor, udgaaende
fra et Sporskifte i Sidesporet. Saaclanne Sporskifter i Sidespo·ret er Dækningssporskifter for Hovedsporet og skal, naar Togvejen er indstillet, staa i deres ormalstilling, som er Stillingen
til Bagspor, saaledes at Vogne paa Sidesporet, der ved Rangering eller paa anden }faade sættes i Bevægelse, ikke lØber ind i
Togvejen.
Undertiden er der i Sidespor, der ikke forlænges i Bagspor,
indlagt saakaldte A..fl(9bssporslcifter, der her ikke fortsættes i
noget særligt Spor. Saadanne Afløbssporskifter anbringes udelukkende for at hindre, at Vogne fra det paagældende Spor utidigt kommer ind i Togvejen*).
Naar Tjenesten paa en Station er sluttet, skal der altid være
en Togvej fri, for at eventuelle Hjælpetog eller lignende kan
passere, og Sporskifterne i denne Togvej skal være aflaasede i
den dertil svarende Stilling.
Efter den l\faade, hvorpaa Aflaasningen af de omtalte Sporskifter i og yed Togvejen foregaar, deles Stationerne i Stationer
uden Ce-ntralsikring og Stationer med Centralsikring**).
*) Der kan i ganske særlige Tilfælde findes Afløbssporskifter i Hoved-
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spor. De anbringes for at hindre, at Tog fra forskellige Spor kommer
i Berøring med hinanden, idet Sporskiftet, naar det er stillet til Afløb,
fortsættes i et langt, med Grus og Skærver dækket Spor, Sandspor,
paa hvilket Toget eventuelt vil køre fast.
"'*) Centralsikring fordres efter Politireglementet paa Strækninger, hvor
Toghastigheden maa overstige 70 km i Timen, men bruges i øvrigt
paa alle Strækninger med stærk Trafik.
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1. Stationer uden Centralsikring.

Sporskifter paa saadanne Stationer er i Almindelighed stedbetjente, jfr. Side 20. Naar en Togvej er indstillet, d. v. s. klar
til at modtage Tog, skal der ved Hjælp af Hængelaase være
foretaget en Aflaasning af de dertil hørende Sporskifter.
2. Stationer med Centralsikring.

Paa centralsikrede Stationer sker Aflaasningen af de Toggangen vedrørende Sporskifter oftest fra et Centralapparat,
hvorfra tillige Betjeningen af Stationens Signaler - Indkørselssignaler, fremskudte ,Signaler, Togvejssignaler og U dkØrselssignaler - foregaar. Ved Sikringsanlægget tilvejebringes der
endvidere en Afhængighed mellem Laaseindretningerne for Sporskifterne og Signalerne, saaledes at Signal for Indkørsel, Gennemkørsel eller Udkørsel kun kan gives, naar samtlige Sporskifter, som hører til en Togvej, er aflaasede i den rigtige Stilling.
Ogsaa Stationens Signaler sættes indbyrdes i Afhængighed af
hinanden, saaledes at der ikke paa samme Tid kan gives Signal
for Tog ad flere Togveje, hvis samtidige Brug medfører Fare; paa
en almindelig Landstation paa enkeltsporet Bane kan der saaledes ikke samtidig stilles Indkørsel for Tog fra begge Sider.
Efter 1\faaden, hvorpaa Aflaasningen og Betjeningen - Om_stillingen - af Sporskifte1'ne foregaar, skelnes mellem Nøgleaflaasning, Centralaflaasning og Centralbetjening; paa samme
Station kan der dog samtidig være anvendt flere af disse Former for Sikringsanlægget.

a. Nøgleaflaasning .
. Øgleaflaasning bruges fortrinsds ved mindre Anlæg.
Sporskifterne er stedbetjente og aflaases paa Stedet ved særlige NØglelaase, af hvilke Nøglerne kun kan udtages, naar Sporskifterne er aflaasede i rigtig Stilling. For at Signal skal kunne
gives, maa alle de til den paagældende Togvej hørende Sporskifter være aflaasede og Nøglerne sat paa Plads i en Centrallaas eller i den Trækbuk, hvorfra Signalerne betjenes.

b. Centralaflaasning.
De Sporskifter. der inclgaar i Sikringsanlægget, er forsynede
med en Laaseindretning, der er anbragt ved Siden af Sporskiftets Tungeparti, og som under Toggang aflaases fra Centralapparatet ved Traadtræk eller ved Elektricitet.
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I den Tid af Døgnet, da der er Toggang, benyttes Centralaflaasningen i Almindelighed kun umiddelbart før, der skal gives
Signal for Tog - Indkørsel, Gennemkørsel eller U dkØrsel - og
hæves igen, naar Toget er standset paa Stationen, har passeret
denne eller er kørt ud. Centralaflaasningen bruges saaledes ikke
under Rangering. Sporskifterne omstilles i Almindelighed ved en
Sporskiftebuk, der er opstillet i Sporskiftets umiddelbare Nærhed, og er saaledes stedbetjente.

c. Centralbetjening.
Centralbetjente Sporskifter omstilles fra Centralapparatet
ved Hjælp af Traadtræk, Stangtræk eller ved Elektricitet; de
aflaases samtidig med, at de omstilles, og er saaledes ogsaa uden
for Togtid centralaflaasede.

B. Signaler og faste Mærker.
De paa Stationerne værende IncllcØrselssignaler, Udkørselssignaler og Togvejssignaler er allerede omtalt i Afsnit IV Banelinien, Side 13.
Hvor to Spor nærmer sig hinanden for gennem et Sporskifte
at forenes, er der anbragt et Frispormærke mellem Sporene for
at angive det Punkt, hvortil der kan staa Vogne paa det ene Spor
uden at hindre Vognbevægelser paa det andet. Der bruges to
forskellige Typer af Frispormærker, enten en lav, aflang, rØd·
og hvidmalet Træklods eller en Træpløk med et Porcelænshoved, som er delt i fire Felter, to hvide og to røde; naar den
sidste Type bruges, anbringes der to Mærker for et Sporskifte,
eet ved hvert Spor.
Omdrejelige eller faste Lygter, visende forskellige Signalbilleder, bruges til flere Formaal, saaledes som Sporskiftesignaler til at vise et Sporskiftes Stilling og som Signaler ved faste
og bevægelige Stoppebomme. ,Sporskiftesignaler findes ikke ved
alle Sporskifter, men det almindelige er, at der opstilles Signaler ved alle Sporskifter i Hovedspor og ved alle Afløbssporskifter; ved ældre Anlæg findes Sporskiftesignaler af en anden
Form end de omtalte Lygter, nemlig dels lave Armsignaler med
kun een Signalarm, dels omdrejelige Skiver. Angaaende de forskellige Signalers Udseende og Betydning fienYises til Signal·reglemen tet.
Paa større Stationer findes ofte Rangersignaler, der anvendes i to Former, nemlig dobbeltfløjede Armsignaler og Skive-
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signaler - jfr. Signalreglementet. ·Signalernes Betydning er
oftest fastsat ved lokal Instruks.
For Rangerbevægelser ud mod den fri Bane dannes Grænsen
af Rangergrænseuiærket, som bestaar af en Skive, der er hvid
med rød Rand, og hvis Flade vender mod Stationen; Mærket
anbringes 50 m inden for Indkørselssignalet.

F. Stationsbestyrelsen.
Stationsforstanderen (Stationsmesteren) er inden for Stationens Omraade den stedlige Repræsentant for Statsbanerne og
har som saadan at varetage Statsbanernes Interesser i alle Retninger; han er ansrnrlig for Stationstjenestens forsvarlige Udførelse i enhver Henseende og har derfor den øverste Myndighed
paa Stationen. Stationsforstanderen er foresat for hele Stationspersonalet, og det ved Stationen boende Togpersonale er underlagt ham. Tog- og LokomotiYpersonale, der i Tjenesten midlertidig opholder sig paa Stationen, skal efterkomme Stationsforstanderens tjenstlige Ordrer.
Togekspeditfonen varetages af Stationsforstanderen eller af
en anden under Trafiktjenesten ansat. Den ansvarlige Leder af
Togekspeditionen benævnes Stationsb estyreren, uanset den paagælclendes Tjenestestilling. Stationsbestyreren besørger de Stationsforstanderen paahvilende særlige ]'orretninger, naar denne·
ikke er til Tjeneste, og udøver den hermed forbundne Myndighed.
Signal til Ind-, Ud- eller Gennemkørsel maa ikke giYes af
nogen anden end Stationsbestyreren, medmindre den
llende i hvert enkelt Tilfa:lde har faaet udtrykkelig Ordre dertil
af Stationsbestyreren.

O. Af= og Tilbagemelding af Tog.
For at sikre, at Tog ikke mellem to Nabostationer kommer
imod hinanden paa samme Spor eller fØlger for hurtigt efter
hinanden, »afmeldes« og »tilbagemeldes« Togene*).
Afmeldingen sker for Plantog derved, at Stationen tidligst
10 ::VIinutter fØr ·Togafgang telegrafisk meddeler næste Station,.
at Toget afsendes**).
*) Paa dobbeltsporet Bane med Linieblok bortfalder i Reglen Af- og Til-

bagemeldingen.

**) Telegrammet skal indeholde Modtagelsesstationens Navn, Togets Nr.,

Bogstavet x og Afsendelsesstationens Navn (Eksempel:
1036 x - Guldager).

-

Tog

HYis der intet er til Hinder for, at Toget afsendes, kYitterer
:.\Iodtagelsesstation en telegrafisk for Meldingen*).
I visse Tilfælde, hvor Togafmeldingen paa Grund af 8ærlige
Forhold ikke menes at yde tilstrækkelig Sikkerhed - saaledes
altid for Arbejdstog - er det foreskreyet, at der gennem Telegrafen skal være erhvervet Fri Bane paa særlig Maade; desuden
afmeldes Toget efter de sædvanlige Regler.
Umiddelbart før Togafgang og efter at Toget er afmeldt, skal.
der i Almindelighed ad elektrisk Vej ringes for Toget oyer
Strækningen indtil næste Station, i Reglen een Gang 5 Slag for·
Tog med ulige Numre, to Gange 5 Slag for Tog med lige
Numre**).
Deime Ring11i!1g, den saakaldte Linieringning, virker - foruden i Stationens eget Klokkeværk - i Klokkeyærkerne ved alle
Vogterhuse paa Banestykket og paa næste Station og har navnlig til Formaal at underrette Ledvogterne om, at Toget nu kan
ventes.
Tilbagerne ldingen gives, naar Stationsbestyreren har overtydet sig om, at Toget er kommet ind paa Stationen medførende
Slutsignal, og at Indkørselssignalet er sat paa Stop***).

H. Togafgang.

Forinden et Tog afsendes, skal Stationsbestyreren sikre sig,
at de i det foregaaende Afsnit omtalte Meldinger m. v. er givet;.
endvidere skal Togvejen for det udkØrende Tog være fri, de paagældende Sporskifter fastholdt i rette Stilling og Udkørselssignalet, hvis et saadant findes, stillet paa »KØr«, og endelig skal
al Ekspedition af r ejsende, Post og Gods være tilendebragt.
Naar ':l'oget er klar til at afgaa, og Afgangstiden efter Køreplanen er inde, giver Stationsbestyr eren Afgangstilladelse til
Togføreren. Denne giver derefter Fløjte-Signalet »Togafgang«
til Lokomotivføreren, der sætter Toget i Beviegelse.
") Telegrammet skal indeholde Bogstavet m, Stationens Navn og Tele·
grafistens Navn (Eksempel: m Hansen).
'*) Paa de fleste Strækninger har i Køreplanen Togene i den ene Kørselsretning lige Numre og i den anden Kørselsretning ulige Numre.
***) Tilbagemeldingen sker for Plantog ved, at den Station, hvortil Toget
er ankommet, sender den forrige Station et Telegram, som indeholder
Togets Nr., Bogstavet a og den tilbagemeldende Stations Navn (Ek-·
sempel: Tog 1036 a -- Varde).
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I. Togankomst.

Forinden Stationsbestyreren giver eller beordrer giYet Signal til Ind- eller Gennemkørsel, skal han have skaffet sig .Sikkerhed for, at Togvejen paa ,stationen er fri, og at alle de paagældende Sporskifter er fastholdt i rette Stilling.
I Almindelighed er det Lokomotivføreren, der af sig selv
standser Toget paa rette Sted paa Stationen; paa en Krydsnings- eller Overhalingsstation skal han altid bringe Toget til
Standsning inden for Frispormærkerne til Krydsningssporet,
saaledes at der er frit Spor for det mødende eller overhalende
'Tog.
I øvrigt paahviler det Togføreren at give Signal til, hvor
Toget skal holde paa Stationen, men naturligvis kan Stationsbestyreren gribe ind i saa Henseende.
Skal et efter Køreplanen gennemkørende Tog holde paa
Stationen, skal der iagttages ganske særlig Forsigtighed for at
hindre, at det kører igennem, og navnlig skal Toget altid først
standses uden for .stationen.
I de af Distrikterne udgivne Togplaner er bl. a. bestemt,
hvilke Spor paa en Station de forskellige Tog skal benytte. Naar
Forholdene kræYer Afvigelse fra den foreskrevne Sporbenyttelse,
skal Toget i Forvejen underrettes; kan dette ikke naas, skal Toget standses uden for Stationen og rangeres ind) hvorved forstaas, at Stationen sender en Mand ud til det standsede Tog med
Underretning om, hvilket Spor det tages ind paa; denne Mand
tager Plads paa Lokomotivets Fodtrin og giver Toget Tilladelse
til at køre ind. Indkørselssignal benyttes da ikke. Samme Fremgangsmaade benyttes ofte, naar Signal- og Sikringsanlæg er sat
ud af Virksomhed.
Naar Toget er standset paa ·Stationen eller for gennemkørende Togs Vedkommende er passeret, skal Signalet straks sættes paa »'Stop«.

K. Rangering.
Ved Rangering forstaar man Omflytning af Vogne paa Stationer eller Sidespor. Rangering foretages ved Hjælp af Toglokomotiver eller særlige Rangerlokomotiver, ved Hestekraft
eller ved Haandkraft samt enkelte Steder ved Rangertraktorer.
Paa større Stationer ledes og udføres Rangeringen altid af
Stationspersonalet.
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Paa mindre Stationer finder den væsentlige Rangering Sted,
naar Tog holder paa Stationen, og det er da Togføreren, der
leder Rangeringen, som foregaar ved Hjælp af Togmaskinen.
For et Tog, der skal rangere undervejs, udfærdiges der en
Vognliste, der overgives til Togføreren. Han kan af den bl. a.
se, hvor mange Aksler og Vognladninger, jfr. Side 43, Toget
medfører fra de forskellige ·Stationer, og paa hvilke Stationer
Toget skal afsætte eller optage Vogne.
Medens der paa Toglokomotiver altid er 2 Mand, en Loko·
motivfører og en LokomotivfyrbØder, er der paa Rangerlokomotiver kun 1 Mand, der baade er Fører og Fyrbøder. Under særlige Forhold, f. Eks. naar Rangermaskinen skal rangere til en
Færge, eller naar et Skydelokomotiv gaar ud over Stationsgrænsen; skal der være 1 Mand til paa Maskinen.
Rangerlederen leder Rangeringen ved Anvendelse af de i Signalreglementet foreskrevne Fløjte- og Haandsignaler.
Ved al Rangering skal Rangerlederen overtyde sig om, at
de Sporskifter, der skal passeres, staar rigtigt for Bevægelsen,
og at de tilliggende Tunger, hvor Sporskifterne skal passeres
modgaaende, slutter nøjagtigt til Sideskinnerne.
Ved Rangering er det i. Almindelighed tilstrækkeligt, at modgaaende Sporskifter holdes i ret Stilling af den paa Haandstangen anbragte Kontravægt. Ved Rangering med Togmaskine stilles dog noget strengere Fordringer til Sporskifternes Fastholdelse.
Ved Rangering rned Stød forstaar man, at en eller flere afkoblede Vogne af Lokomotivet sættes i Fart hen imod det Sted,
hvor de skal anbringes, og derefter slippes, saaledes at de
videre uden at være i Forbindelse med Lokomotivet. Rangerlederen skal sørge for, at de løsslupne Vogne ved Bremsning
eller paa anden Maade bringes til Standsning paa rette Sted.
Under Forhold, hvor svigtende Bremsning kan medføre særlig
Fare, er Rangering med StØd forbudt.
Til- og Frakobling af Vogne maa kun ske, naar Vognene hol·d er stille.
Naar Rangeringen er sluttet, skal Vognene staa inden for
Frispormærkerne, være sammenkoblede og bremsede eller sikrede
med Stoppebom og Sporskifterne være stillede i den foreskrevne
Normalstilling.
3
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L. Tidssignal.
Paa enhver Station skal der findes i det mindste eet rigtigt
gaaende Ur, som er tilgængeligt for Publikum.
Paa Kjøbenhavns Hovedbanegaard og Aarhus H. Station
findes Normalure, der reguleres paa særlig Maade, og fra disse
Stationer udsendes hver Dag pr. Telegraf en Tidsmelding,
som alle andre Stationsure henholdsvis i det sjælland-falster·
ske og det jydsldynske Statsbaneomraade skal rettes efter. KjØ·
benhavn og Aarhus Station giver paa et fastsat Klokkeslet direkte Ticlssignaler til særlig bestemte Strækninger. Disses Endeog Knudestationer giver paa bestemte, noget senere Tidspunkter
Signalet videre ad Strækningen og til Sidebaner.
Paa Strækninger uden Telegraf gives Tidssignalet paa særlig
l\faade paa Jernbanetelefonen.
Det Personale, der af Statsbanerne forsynes med Lommeure,
f. Eks. Togpersonalet, skal stille disse efter de regulerede Ure
paa Stationerne.

VIL

Det rullende Materiel.
Lokomotiver og Vogne samt Sneplove og øvrigt Driftsmateriel, som kan bevæges paa Jernbanespor, kaldes med en Fællesbetegnelse: Det rullende Materiel.
De forskellige Arter af Køretøjer er indrettet paa meget forskellig Maade, fordi de skal tjene vidt forskellige Formaal, Lokomotiverne som Trækkraft til Fremførelse af Vogne, Vognene
til Befordring af Personer eller Gods m. v., men om ethvert Køretøj gælder, at det skal kunne lØbe paa Sporet, og at det skal
kunne forbindes med andre Køretøjer, saaledes at det kan indgaa i et Tog.
Under Hensyn hertil skal Lokomotivhjul og Vognhjul altid
have den til Sporvidden svarende indbyrdes Afstand; bl. a. af
denne Aarsag sidder Jernbanehjul fast paa Akslerne, saaledes
at en Aksel med dens to Hjul danner et Hjuls æt j Akslen maa
altsaa løbe rundt under Kørslen, i Modsætning til hvad der er
Tilfældet ved almindelige Færdselsvogne. Uden om Jernbanehjul er anbragt en Hjulring med en fremspringende Kant, kal-

33
<let Spo rkransenj Hjulringens Flade er afdrejet skraat, hvorved
_opnaas, at Lokomotivet (Vognen) faar en Tilbøjelighed til at
holde sig midt i Sporet . .Sporkransen, som fØlger
indvendige Side, gh-er en yderligere Sikkerhed mod Sporafløb.
Af H ensyn til Materiellets Sammenkobling til Tog er der i
hver Ende af et Lokomotiv eller en Vogn anbragt en fjedrende
Trækkrog og Skruekobling samt to fjedrende Pttffere. For at Pufferne ikke skal beskadiges ved Togenes Kørsel gennem krumme
Spor, har altid den højre Puffer, set imod Vogngavlen, en flad
og den venstre en hvælvet Pufferskive, saaledes at en flad og en
hvælvet Pufferskive altid vil møde hianden. Nogle enkelte af
Statsbanernes Motorvogne og Personvogne er dog forsynede med
en særlig Miclterkobl ing*), der baade tjener som Puffer og som
Kobling, og nogle af Motorvognene har kun saadan Kobling
den ene Ende.

A. Lokomotiver"
fl .'14 I

! li

Til Driften af Statsbanerne haves 'ea, 7-0(} Damplokomotiver
Motor-Lokomotiver.
Daniplolwmotivets**) Hovedbestanddele er en Dampkedel
med Fyrsted og en Dampmaskine, der er samlede paa et Køretøj,
som ved Dampens Kraft kan bevæge sig hen ad Skinnerne.
I Lokomotivkedlen er der et stort Antal Rør, hvorigennem
Flammerne og den hede Luft fra Fyrstedet gaar til Skorstenen.
Kedelvandet, som omgiver Fyrkassen og Kedelrørene, er paa
denne Maade i Berøring med en meget stor, ophedet Flade,
hvorved opnaas den stærke Dampudvikling, som kræves, for at
Lokomotivet kan udfolde den nødvendige Kraft.
Dampens Tryk i Kedlen kan Lokomotivføreren aflæse paa et
1lfanometer i Førerhuset; bliver Damptrykket hØjere end tilladt,
aabner Si.klwrhedsnentilerne sig og lader en Del af Dampen undslippe, indtil Trykket er sunket til den tilladte Grænse***).
Lokomotiverne medfører det til Kedlens Forsyning nødvendige Brændsel og Vand. Det til Erstatning for den forbrugte
Dampmængde fornødne Vand pumpes fra Vandkassen ind i Kedlen ved Hjælp af to Pumper paa Lokomotivet.
*) Det samme gælder de smalsporede Privatbaners Driftsmateriel.
••) Hvor der i det følgende tales om Lokomotivet, forstaas derved Damplokomotivet.
***) Det tilladte Damptryk er for de moderne Lokomotiver 12 å 13 Atmosfærer (12 å 13 kg pr. cm2),

3''
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Den i Kedlen frembragte Damp ledes gennem en fra Førerhuset bevægelig Ventil, Regulatoren, der har sin Plads i Domen*) paa Kedelryggen, til Dampmaskinens Glidere og Cylindre**). Gliderne aabner og lukker automatisk for Dampens Adgang til Cylindrene paa en saadan Maade, at Dampens Tryk
skiftevis virker paa den ene og paa den anden Side af de i Cylindrene anbragte Stempler, hvorved disse drives frem og tilbage. Den forbrugte Damp gaar ud gennem ·Skorstenen og bevirker derved kunstigt Træk i Fyret, hvorved Forbrændingen
- og dermed ogsaa Dampudviklingen i Kedlen - bliver livligere.
Stemplernes Bevægelser overføres gennem Stem1Jelstænyerne
og Drirt:1fæ11gerne m. m. til Drivhjulene, der derved sættes i omdrejende Bern:gelse. Drivhjulene er atter forbundne med Kobbelhjulene wd Kobbelstænger; eftersom 2, 3 eller 4 Hjulsæt er koblede Rammen, kaldes Lokomotiveme tokoblede, trekoblede eller
firekoblede. De Hjul, der ikke er koblede til Drivhjulene, kaldes
Løbehjul.
Kedlen, Cylindrene og
øvrige Dele bæres af Lokomotivets Ra11i1ne, i hvis to Hoveddragere Akselkasserne har
dPr28 Plads. Gennem Lejerne i disse overføres Vægten af Kedlen
og Dampmaskinen m. m. paa Hjulsættene. Ved en Del Lokomotfrtyper er eet eller to Sæt Løbehjul anbragt i et SfPrligt Stel,
en Trnck, der under KørslPn kan dreje sig om en Tap efter Sporets Krumninger.
Toglokomotiverne er i Almindelighed udstyrede med Luftbremse og tillige med Slwuebremse paa Tenderen, jfl'. Side 45,
medens Rangerlokomotiverne hm· Skruebremse og i Reglen tillige Dampbremse.
Endvidere er alle Lokomotirnr forsynede med Sandkasse?",
fra hvilke Sand kan ledes ned paa Skinnerne enten for at hindre
Drivhjulene og Kobbelhjulene i at glide paa Skinneme, naar
disse er fedtede, eller for at forhøje Bremsevirkningen.
Efter deres Anvendelse kan Lokomotiverne inddeles i 3 Hovedgrupper:
*) Domen er en Del af Kedlen og er fyldt med Damp; Regulatoren har

sin Plads her, fordi der kun maa trænge Damp, men ikke Vand, ned
i Cylindrene.
**) Alle ældre Toglokomotiver og alle Rangerlokom otiver har 2 Cylindre,
medens Litra H og S samt de nyere Loko1notiver af Litra R har 3
Cylindre (Højtryks-DampMaskine). Toglokomotiver af Litra P har 4
Cylindre (Høj- og Lavtryks-Dampmaskine).
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Persontogslokomotiver,
Godstogslokomotiver samt
Rangerlokomotiver, af hvilke nogle tillige benyttes som Togmaskiner paa korte Sidebaner.
Inden for disse Hovedgrupper skelner man imellem Lokomotiver med Tender og Lokomotiver uden Tender, de saakaldte
Tenderlokomotiyer.
De til Fremførelse af Tog over længere Strækninger byggede
Lokomotiver har i Almindelighed særlig Tender, der rummer
det til LokomotiYkedlens Forsyning nødvendige Brændsel og
Vand, medens de til LokaltogskØrsel bestemte Toglokomotiver
og alle Rangerlokomotiver er udstyrede med Vandkasser og Kulkasser paa selve Lokomotivet, fordi disse LokomotiYer skal
kunne løbe lige sikkert forlæns og baglæns.
Persontogslokomotiverne er særlig bestemt til Fremførelse
af de hurtige Tog og har som Regel store Driv- og Kobbelhjul,
sorn for hver Omdrejning bringer Lokomotiv og 1'og langt frem;
disse Lokomotiver er enten tokoblede eller trekoblede.
Godstogslokomotiverne, der skal kunne trække tunge, men
langsomme Tog, har mindre Driv- og Kobbelhjul end Persontogslokomotiverne, og de er enten trekoblede eller firekoblede.
Statsbanernes firekoblede GodstogslokomotiYer har større Trækkraft end nogen af de Øvrige Lokomotivtyper*).
Rangerlokomotiverne, som ligeledes skal kunne trække svære
Tog, men som ikke skal kunne opnaa stor Hastighed, har forholdsvis smaa Hjul; de er enten tokoblede eller trekoble.de.
Lokomotiverne betegnes med et Bogstav, Litra, der er fælles
for alle Lokomotiver af samme Type. Paa hosstaaende Tegning
(Fig. 3) er skematisk gengiYet nogle af de vigtigste Lokomotivtyper med Angivelse af deres Litra-Betegnelse.
For hver enkelt Lokomotivtype er fastsat, med hvor stor
Hastighed Lokomotivet maa køre. For de fleste Persontogslokomotiver er den størst tilladte Hastighed 90 km i Timen, medens
Godstogslokomotivernes og Raugerlokomotivernes størst tilladte
Hastighed er lavere.
*) Som Eksempel paa Lokomotivernes Trækkraft skal anføres, at et tre-

koblet Persontogslokomotiv Litra R paa en Bane med Stigning 10
kan fremføre et Tog, der vejer 400 tons, med den for Hurtigtog
fastsatte Hastighed. Et firekoblet Godstogslokomotiv Litra H kan paa
samme Bane fremføre et langsomt Godstog, der vejer 720 tons, og
paa Baner uden væsentlige Stigninger kan det trække 1000 tons,
hvilket er mere end tilladt ifølge Togreglementet, jfr. Side 43.
0/00
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11fotor-Lokoniotiverne har i det Ydre nærmest Form som en
lukket Jernbanevogn, og de lØber paa 2 Trucker. I Vognens
Indre er opstillet en Dieselmotor, som driver en Dynamo. Den
af Dynamoen frembragte elektriske Strøm ledes til de paa
Truckerne anbragte Elektromotorer, som ved Tandhjulsoverføring bevæger Hjulene.

8. Vogne.

Jernbanevogne er i Almindelighed sammensat af 2 Hovedbestanddele, nemlig Vognkassen og Undervognen. Statsbanernes
Vogne er to-, tre- eller fireakslede.
Vognkassen er bygget som et Stel af Egetræ, der er beklædt
med Jern eller Træ. I øvrigt er Vognkassens Indretning afhængig af, hvilken Brug der skal gøres af Vognen.
Undervognen bestaar af en Ramme, sammensat af Længdedragere, Tværdragere og Pufferplanker, samt Hjulsæt. Paa Pufferplankerne er anbragt Puffere, og i hver Vognende findes endYidere en Trielclcrog og Skriwkobling. Paa Vognrammen er paa
2- og 3-akslede Vogne befæstet Akselgafler, hvori Alcsellcasser
med Lejer for Hjulakslerne er anbragt.
Ved de fireakslede Vogne, der benævnes Truckvogne, hviler
Vognrammen paa to smaa særlige Undervogne, Trueleer*), der
er forbundne med Vognrammen ved en lodret Tap, hvorom
'frucken kan dreje sig, saaledes at lange Vogne paa Trucker lettere kan passere krumme Spor.
Der anvendes ved Statsbanernes Vogne tre forskellige Slags
Bremser, nemlig:
1) Haa.nclbremsen, der i Almindelighed kun bremser et enkelt
Hjul, og som betjenes ved Tryk paa en Vægtstangsarm,
2) Skritebremsen (se Side 45-46), der bremser alle Vognens
Hjul, og som betjenes ved Hj ælp af et Bremsesving, med
hvilket en Skrue, Bremseskruen, kan bevæges, hvorved Bremseklodserne trykkes mod Hjulene.
'3) Lujtbrenisen, der er en gennemgaaende Bremseindretning,
ved Hjælp af hvilken man paa een Gang kan bremse Lokomotivet og Tenderen samt de med Luftbremseapparat er forsynede Vogne, se i øvrigt Side 45-46.
Haandbremse findes kun paa Godsvogne; den benyttes kun
ved Rangering samt til Bremsning af henstaaende Godsvogne.
*) Medens Betegnelserne Truckvogn og Truck benyttes i tjenstlig Sprog-

brug (Ordrer og Bestemmelser), anvendes i daglig Tale ogsaa de fra
andre Lande stammende Betegnelser: Bogievogn og Bogier.

J
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Skruebremse, der benyttes til Bremsning af ikke-luftbremsede Tog samt under Rangering, findes paa en Del Personvogne og Godsvogne samt paa alle Rejsegodsvogne.
Luftbremse findes med faa Undtagelser paa alle Personvogne, Postvogne og Rejsegodsvogne samt paa en Del Godsvogne.
Efter deres Anvendelse inddeler man Vognene i
Personvogne,
Postvogne,
Rejsegodsvogne,
Godsvogne og
Special vogne.
Personvognene inddeles i
Kupevogne,
Sidegangsvogne og
Midtgangsvogne.
I Kupevogne optager Kupeerne hele Vognens Bredde, og der
er udefra - fra begge ·Sider - Indgang til hver enkelt Kupe.
Kupevognene er forsynede med Løbebrædder, for at Togpersonalet kan bevæge sig langs Vognene, f. Eks. naar der skal billetteres under Kørslen.
I Sidegangsvogne og Midtgangsvogne er Indgangen i Vognenden; en enkelt ny Vogntype har desuden Skydedøre i Vognsiderne. I SidegangsYognene haves Indgang til hver enkelt Kupe
fra Sidegangen, medens Midtgangsvognene som Regel bestaar af
større Vognafdelinger med en Passage paa langs gennem Vognens Midte. Sidegangsvogne og Midtgangsvogne er forsynede med.
Overgangsbro, saaledes at man kan passere fra den ene Vogn
til den anden.
Efter Kupeernes (Vognafdelingernes ) Udstyr deles Personvognene i 3 Hovedlitra, A, B og C; saaledes har i Almindelighed
Litra A: 1. og 2. Kl. Kupeer*),
B: 2. Kl. Kupeer eller baade 2. og 3. Kl. Kupeer,
C: 3. Kl. Kupeer**).
Statsbanerne ejer ca. 1900 Personvogne. De paa Banerne benyttede Sovevogne og Spisevogne ejes af private Selskaber ellet>
tilhører Nabolandenes Baner.
Postvognene betegnes ved Litra D. Disse Vogne, som er til
*) I. Klasse føres nu saa godt som ikke mere i Togene.
**) Enkelte 3. Klasses Vogne har aabne Sider og enkelte har 2 Etager;

disse Vogne benyttes ordinært kun i Nærtrafikken ved Kjøbenhavn om
Sommeren.
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Raadighed for Postvæsenet til Postens Befordring, er i Almindelighed delt i to Rum, af hvilke det ene, Kontorrummet, er forsynet med Hylder til Ordning af Breve, medens det andet benyttes til Pakkepost og Postsække. I adskillige D-Vogne er indrettet Jernbanegodsrum, men dette er da helt adskilt fra Vognens Postafdeling.
·
Rejsegodsvognene betegnes ved Litra E. De benyttes fortrinsvis til Befordring af Rejsegods i personførende Tog og af Styk-gods i Godstog. I Forbindelse med Godsrummet er der i disse
Vogne et særskilt Bremserum med Hylder og Skabe til Henlægning af Ekspeditionspapirer, Pakker o. I. samt særligt Skab
til Hunde. Der medføres i E-Vognene forskelligt Inventar til
Togene, saasom Kupeskilte, Signalskiver og Reservekobling. Endvidere er de forsynede DJfJo Lægekasse og Ambulancebaare.
Statsbanerne ejer ca.
og Rejsegodsvogne.
Godsvognene er lukkede eller aabne. Størstedelen af de lukkede Godsvogne er af Litra Q, og Størsteparten af de aabne har
Litra P. De fleste lukkede og en Del af de aabne Godsvogne kan
benyttes til levende Dyr. De hvidmalede Vogne er særlig bestemt til letfordærvelige Varer og maa ikke anvendes til Befordring af levende Dyr; nogle af disse Vogne kan holdes af- kØlede med Is, de saakaldte Kølevogne.
Statsbanernes Godsvogne har altid enten Skruebremse eller
Haandbremse. Nogle Godsvogne har ogsaa Luftbremse eller Luftbremseledning af Hensyn til deres Befordring i hurtige Tog.
Til Dækning af aabne Vogne benytter man Presenninger for
at forebygge, at Forsendelsen tager Skade af Fugtighed eller antændes af Gnister fra Lokomotivet.
Statsbanerne ejer ca. 12,000 Godsvogne.
Specialvogne. Statsbanerne har i øvrigt en Del Specialrngne
- Hjælpevogne, Ambulancevogne, Broprøvevogne m.fl. - som e1"
indrettede med bestemte Formaal for Øje. Hj ælpevognene og
Ambulancevognene, der skal benyttes ved større Uheld, er stationerede paa en Del af de -Stationer, som har Reservelokomotiv.
Endvidere findes ca. 500 private Vogne, der betragtes som
hørende til Statsbanernes Vognpark, men ejes af private Firmaer. Disse Vogne, der har Litra z, er i Reglen indrettede for sær-lige Arter af Gods og har ofte et fra en almindelig Godsvogn afvigende Udseende, som f. Eks. de til Befordring af Petroleum
eller Gas indrettede »Beholdervogne«, de til Syretransport be-·
stemte »Krukkevogne« m. fl.
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Sneplove til Banens Rydning for Sne er fordelt paa forskellige Stationer.

C. Motorvogne .

Statsbanernes Motorvogne er 3. Kl. Personvogne med egen
Drivkraft. De er, bortset fra, at de har deres eget Maskineri,
byggede omtrent som Statsbanernes Midtgangsvogn e, men de
har ved den ene eller ved begge Vognender Førerrum, hvorfra
der er Udsigt over Banelinien, og hvor de til Motorens Betjening, Vognens Bremsning m. v. fornødne Apparater er anbragt.
·I Reglen er der i Vognene indrettet et Godsrum.
Flertallet af :!\<fotorvognene drives af Benzinmotor, og Driv.kraften overføres til en Vognaksel paa samme Maade som paa
et almindeligt Automobil. Disse Vogue er enten toakslede eller
treakslede.
Endvidere haves et mindre Antal Diesel-Motorvogne, hvis
Maskineri er indrettet omtrent som paa Motor-Lokomo tiverne,
se Side 37. Vognene hviler paa 2 Trucker. Dieselmotoren og
meDynamoen er sammmenbygg et med den ene af
dens Elektromotorerne har deres Plads paa den anden Truck.

D. Tilsynet med og Vedligehold elsen af det
rullende Materiel.
1. Maskindepoter ne og Lokomotiverne .

Tilsynet med Lokomotiverne samt med de Anlæg paa Stationerne, som henhører til l\faskintjeneste n, hører under Distriktet (Maskinsektion en) .
Under Distriktet eller Maskinsektion en er oprettet Maskindepot er, navnlig Yed de Stationer, hvor et større Antal Lokomotiver er stationerede. Maskindepoter ne bestyres af Lokomoth-mestre eller af en Lokomotivføre r paa ·Stedet (Depotfo1•stander). Ved Depotet er ansat Lokomotivføre re og LokomotivfyrbØdere til Lokomotiverne s Betjening og Pudserformæn d og Remisearbejdere.
Ved Maskiudepotem e findes R e11i·i ser, hvor Lokomotiverne
henstaar, naar de ikke benyttes, hvor de kan blive efterset, pudset og underkastet mindre Reparationer, hvor Kedelrensning og
Opfyring foregaar, og ved hvilke det til Lokomotiverne s Forsyning fornødne Brændsel, Vand, Olie m. m. forefindes.
Kulforsyninge n af Lokomotiverne sker i Kitlgaarden, hvor
der som oftest er opstillet en Kullcran. I Almindelighed føres
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:

Kullene til Kulgaarden paa J embaneYogn. Ved enkelte større
Maskindepoter i Havnebyer forefindes mekaniske Kullosningsanlæg, hvormed det pr. ·Skib ankomne Brændsel oplosses og
transporteres til Kulgaarden.
Til et Maskindepot hører som Regel et Vandtaarn, fra hvis
Beholder Vandet gennem Vandlcrnner ved Sporene fyldes i Tenderne; for saa vidt Tenderens Vandbeholdnin g ikke er tilstrækkelig til hele Rejsen, kan der ogsaa faas Vand paa en Del Mellemstationer, hvor der findes Vandkran ved Hovedsporene, saaledes at Lokomotivet ikke af Hensyn til Vandtagning skal kobles fra Toget. De største Persontogsloko motiYer kan dog køre
lange Strækninger , f. Eks. KjØbenhavn-M asnedØ (124 km),
uden Vandtagning undervejs.
Lokomotivet bliver om fornødent drejet paa en Lokomotiti·
drejeskive, og efter endt Rejse bliver tillige Fyret renset og
Slaggerne kastet ud ved den midt i et af Sporene ved Remisen
anlagte Fyrgrav.
Inde i Remiserne findes ligeledes Fyrgrave, i hvilke Personalet kan gaa ned under Lokomotivet for at efterse, pudse eller
reparere de Maskindele, som har deres Plads mellem Hjulene"
For at bringe Lokomotiverne paa Plads er der i nogle
store Remiser anbragt elektrisk drevet Slcydebro, d. v. s. en bevægelig Bro, som kan transportere et Lokomotiv gennem Byg·
ningen paa tværs af Sporenes Retning.
For alle Banestrækning er holdes under Toggang et Lokomotiv
i Reserve ved Maskindepotet paa en bestemt Station; saadanne
Stationer betegnes R eservelokomoti vstationer. ReservelOkomotivet er opfyret og klart til Øjeblikkelig U drylming i Tilfælde af
Uheld, f. Eks. som Erstatning for et utjenstdygtigt Lokomotiv
eller til Fremførelse af Hjælpetog.
Vedligeholdels en af Lokomotiverne udføres, naar det da ikke
drejer sig om mindre Reparationer, i Centralværkste derne i Kjøbenhavn og Aarhus og i Værkstedet i Nyborg. Til disse Værksteder indsendes Lokomotiverne med bestemte Mellemrum, for at de
kan blive grundigt efterset og deres Kedler trykprøvet; i øvrigt
kommer de i Værksted, naar Beskadigelse eller Slid gØr det nødvendigt, f. Eks. for at Hjulringene kan bliYe drejet af og derved
faa deres oprindelige Form igen.
2. Vognopsynet og Vognene.

Det almindelige Tilsyn med Vognene henhører ligesom Lo:komoti vtjenesten under Distriktet (Maskinsektion en).
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Hvert Distrikts Omraade er inddelt i Vognopsynsstrælcninger"
der har Navn efter den Station, hvor Vognmesteren er stationeret. Til :Medhjælp for Vognmesteren er ansat Vognpassere.
Vognopsynet fører Tilsyn med, at Vognene er i driftsikkerStand, og udfører nødvendige mindre I standsættelser , der ikke
kræver Værkstedernes Medvirken.
Naar et Tog ankommer til en Station, hvor der er Vognop·
syn, undersøges særlig, om nogen Vognaksel er løbet varm, eller·
om der er Brud paa Hjulringene. Vognpasseren føler paa Akselkasserne, om de er varme, og slaar med sin H amme1: paa Hjulringene; hvis der er Brud, har Hjulringen en sprukken Klang.
Den egentlige Vedligeholdels e af Vognene sker i Centralværkstederne i KjØbenhavn og Aarhus eller i Værkstedet i Nyborg. Disse Værksteder hører under Generaldirekto ratet (Chefen for Maskinafdelin gen). Endvidere kan Vogne blive repareret
i de paa visse større Stationer anlagte Hjælpeværkste der, der
hører under Distriktet (Maskinsektion en).
Selv om Vognene ikke har lidt egentlig Skade, skal de til
R evisio n i Værkstedet med visse Mellemrum; der foretages da
et grundigt Eftersyn af Trucker, Hjulsæt m. m" og Hjulringene
afdrejes eller fornyes, hvis det behøves':').
Naar en Vogn skal til Værkstedet, paaklistres en Meldeseddel eller Værkstedssedd el.

VIII.

Togene.
A. Togenes Art, Størrelse og Sammensæ tning.

T,

I

Togene inddeles
BeR;y.t.tJ;llse i Eksprestog, II tog,.
Persontog,TBlande<kTog og Godstog{""jfr. Side 58.
I de gælp,.endy. Forskrifter angaaende Sikkerhedstjen esten · • ' ' i
inddeles Togene \f' Plan tog, Særtog
Arbejdstog**) . ··
1
Plantog er Tog, der er opført i de af Generaldirekto ratet ud-givne Tjenestekørepl aner.
*) Personvogne, Postvogne og Rejse godsvogne skal i Værksted, naar de

siden sidste Revision har kørt 40000 km, medens Godsvognenes Revisionsfrist er 3-4 Aar.
**) Lokomotiver uden Vogne, "tomme Maskiner", der føres over Banelinien, betragtes som Tog.

l:
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Særtog er Tog, for hvilke der er fastsat Køreplan, som ikke
·er optaget i Tjenestekøreplanen. Særtog anvendes til Besørgelse ·
.a f Trafik, der ikke kan bestrides af Plantogene.
Arbejdstog er Tog, for hvilke der ikke er fastsat Køreplan,
og som er berettigede til naar som helst og hvor som helst at
standse paa Linien, i Almindelighed ogsaa til at gaa tilbage. Arbejdstog er oftest Tog, der skal udføre Arbejde paa Banelinien,
:fordele Ballast, Skinner e. l.
Tog, der skal yde Hjælp yed Uheld, kaldes H.iælp etog og ·
.fremføres som Særtog, medens Sneplovtog, der skal rydde Banen, er Arbejdstog.
Togene kendetegnes efter deres Art ved Kendingssignal foran
paa Lokomotivet og fører paa sidste Vogn et Slutsignal, der
viser, at hele Toget er med; endvidere kan Togene bagpaa føre
Underretningssignal, f. Eks. om at der kommer Særtog, se Sig·nalreglemen tet.
I et Tog er Lokomotivet i Reglen forrest. Et Tog maa ikke
trækkes af mere end 2 Lokomotiver; naar Toget trækkes af 2
Lokomotiver, siges det at have Ji'orspancl. Bag paa et Tog kan
·der - f. Eks. til Hjælp ved Igangsætning - anvendes et Skyde-

lokomotiv.
I et Tog maa
ikke
mere end 120 Vognaksler, svarende til f. Eks. 60 toakslede Vogne, hvadenten Vognene er
·tomme eller læsse.de; den samlede Togvægt, d. v.s. Vægten af Vognene med Last, maa·1ikke overstige 80 Vognladninger= 800 t,
idet man ved en» Vognladning« forstaar en V ægt af 10 t. Ef' T·o get
maa .det ikke indeholde mere .end 80 ·'Åkslel"-og .
60

vhise

Ved Sammensætningen af Togene maa der bl. a. tages Hensyn til, at der er det nØdYendige Antal Bremser i Toget; personførende Tog, hvis størst tilladte Hastighed er over 80 km
i Timen, skal sammensættes udelukkende af Truckvogne. Særlig
korte Godsvogne og aabne Godsvogne er udelukkede fra Befor·dring i Tog, hYis Hastighed ligger over en vis Grænse.
De nærmere Forskrifter om disse Forhold findes i }l.'ogreg-

,

-I Togplanerne findes for hvert personførende Tog angivet,
-hvilke Personvogne, Rejsegodsvogne og Postvogne Togstammen
normalt skal bestaa af, samt Vognenes indbyrdes Orden i denne,
•Oprangeringen. Det kan ogsaa af Togplanerne ses, hvorledes BattniYogne, se Side 47. skal være anbragt. og hvilken Togdel hver
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hvilken Togdel der skal opvarmes fra.
fra Kedelvogn, se Side 47.
endvidere Bestemmels er om Oprangerene Godstog.
Almindeligh ed oprangeret saaledes,
i
Godsvognen e bliver
at Vognene til nærmeste Station er nærmest Lokomotive t, dernæst kommer Vognene til den næste Station o.s.v. og sidst Vognene til Togets Endestation . Ved Udsætning af Vogne paa Mellemstatione r kan Lokomotive t da stadig rykke frem med de forreste til vedkommen de Station bestemte Vogne. Skal Vogne ogsaa undervejs optages i Toget, maa Maskinen om fornødent
rykke frem med en Del af Togets Vogne, saaledes at de optagne
Vogne kan faa deres Plads i Toget op til de andre Vogne til

af dem skal belyse, samt
Lokomotive t, henholdsvis
I Togplanern e findes
ring af blandede Tog og

samme .Station.

B. Togenes Hastighe d.
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Ba:a uhegnede Baner er"'den størst tilladte Hastighed
70 km i Timen.
Ved Udregninge n af den Tid, Togene behøver for at kØre fra .
Station til Station, gaar man ud fra en vis Kørehastigh ed,
Grundhastig heden**), som i Beregninge rne benyttes for vandret
Bane og mindre Stigninger, og er der paa vedkommen de Banestrækning stærkere Stigninger, tages der H ensyn hertil .ved Køretidens Beregning.
Efter Grundhastig hedens Størrelse skelner man mellem for·
skellige Togarter, der hver har sin særlige Bogstavbete gnelse,
som er anført i Tjenestekør eplanen under Tognummer et, f. Eks.
B.
H.P.
I
Grundhastig heden er altid lavere end den størst tilladte ,
") Forkortes ofte til: 90 km/T.

**) Med Grundhastigh eden maa ikke forveksles Togets Midde/hastigh ed

lj

mellem to Stationer; denne er altid lavere end Grundhastigh eden, fordi
det Tidstab, som opstaar under Togenes Igangsætning og Standsning,.
ved Nedsættelse af Hastigheden U11d.ei; Kry4sniog ø"·.a..-v., maa tages i
Betragtning.
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Hastighed, fordi der skal være Mulighed for at kunne indhente
mindre Forsinkelser ved hurtigere Kørsel*).
Under Hensyn til Grundhastigheden og Strækningens Stiguingsforhold er beregnet, hvor stor Togvægt (Antal Vognladninger) de enkelte Lokomotivtyper kan fremføre. Bestemmelser
herom findes i Tjenestekøreplanen.

C. Togenes Bremsning.
Da ethvert Tog nødvendigvis maa være forsynet med Bremseindretninger, er Lokomotiver, Tendere, Personvogne, Postvogne, RejsegodsYogne og en Del af Godsvognene forsynede med
Bremser - enten med Skruebremse eller Luftbremse eller med
begge Bremsesystemer. Haandbremserne paa Godsvognene kommer derimod ikke i Betragning ved Bremsning af Tog.
Luftbremsen er en gennemgaaende Bremseindretning, som.
anvendes i to Former: Vakuumbremsen og Trykluftbremsen.
Trykluftbremsen anvendes for Tiden ikke af Statsbanerne
ved Tog, der fremføres af Damplokomotiver, men kun ved Motortog og som Lokomotivbremse.
Der skal her kun gives en Beskrivelse af Vakuumbre11iscnr
hvis Hovedbestanddele er:
1) den paa Lokomotivet anbragte Luftpumpe,
2) den af Jernrør med Slangeforbindelser dannede Bremseledning gennem Toget samt
3) de med denne Ledning forbundne Bremsecylindre paa Lokomotiv, Tender og Vogne.
Ordet Vakuum (udtales Vaku-um) betyder lufttomt Rum,
og Bremsens Navn kommer af, at den gennemgaaende Bremseledning og Bremsecylindrene pumpes omtrent lufttomme, forinden
Toget afgaar.
Naar Pumpen paa Lokomotivet har suget Luften ud af Ledningen, er Bremseklodserne trukket fra Hjulene. Naar Lokomotivføreren vil bremse Toget, aabner han for Luftens Adgang
til Bremseledningen; den indstrømmende Luft forplanter sig ha:;;tigt til alle Bremsecylindre i Toget og løfter de i disse siddende
Stempler, hvorved Bremseklodserne trykkes imod Hjulene.
*) Kun de hurtigste Togarter: K. (Kurertog) og H. I. (Hurtigt Iltog) har

Grundhastighed paa 80 km i Timen og derover. Eksempelvis skal nævnes, at for den ret almindelig benyttede Togart I. er Grundhastigheden.
76, for H. P. 70 og for G. 40 km i Timen.
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Vakuumbremsen kan ogsaa betjenes fra Togets Vogne; saa1edes kan der slippes Luft ind i Ledningen, ved at Togpersonalet aabner en Konduktørventil, eller ved at en rejsende trækker
i et NØdbrernsehaandtag. Toget vil ligeledes blive bragt til
Standsning, hvis Bremseledningen eller Bremsecylindrene beskadiges, saa at Luften kan strømme ind.
Antallet af Bre11iser i Togene er under Hensyn til Banestrækningernes Stigningsforhold og den for Togene fastsatte størst
tilladte Hastighed anført i en Tabel, der angiver, hvor stor en
Del af Vognakslerne der skal have betjente Bremser. Denne
·T abel findes i Tjenestekøreplanen *) .
D et fastsatte Antal Aksler skal bremses enten med Skruebremse eller med Luftbremse eller ved en Forening af begge disse
Bremsemaader.
end 60 km i Timen, skal
Togi.er kører med større
dog alti bremsis med L1ftbremse, 01:.· hvis Togets størst tilladte
Hastig ed overstiger 70 mi Timen, skal hele 'Toget kunne luftSelv oi;n hele T get kan br , rnses med 'Luftbremse, skal
med Skrf1ebremse i :Togetttfy:i Denne
der vatre mindst een
i den bageste
skal
Skruepremse, df r kaldei
'
:
Del af Toget. ;
I
saa godt som alt iPersontogsrhaterie l har Luftbremse, kan
det i iAlmindefighed siges, at rene Persontog J;iremses med Luft,
bremse og Gotlstog med Skruebremse.
skal saa vidt muligt være ligeligt fordelt i Toget,
Tog skal de tungeste Bremsevogne fortrins-og i
vis bftjenes.
Sicruebretnserne i et Tog sættes i Virksomhed efter Signal
fra Lokomotivet, se Signalreglementet. I et luftbremset Tog giver LokomotiYiØreren i Almindelighed ikke Signal til Bremsning, men besørger selv Bremsningen.
Indkørsel Hl de saakaldte farlige Stationer, se Side 15,
skal Bremserne sættes i Virksomhed saa tidligt, at Farten tages
!

•

*) Jo vanskeligere Stigningsforhold, Banestrækningen har, og jo større

/

/.-

Hastighed Toget maa køre med, des flere Vognaksler skal der kunne
bremses. Eksempelvis skal anføres, at der i et Tog med en Hastighed af
høist 25 km i Timen paa jævn Bane kun forlanges, at 1/ 12 af Akslerne
skal kunne bremses, medens aj-1\q. i et Tog med størst tilladte Hastig11Jindst
hed 90 km i Timen
W ')af Akslerne skal kunne bremses.
dog.ikke, naai:_Iogef hest;iar af ,l:iøitM •8nA.-k-sler.;::dn- alle

_ ·.e.r
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LoillpmotivStatiO'ftsgrænse;n
af Toget,
1
Tog ikke kunne faa Farten tllstrækføreren i et
1
kelig nedsat yed at sætte Luftbremsen i Virksomhed fra Lokomotivet, skJtl han yed at give Signal til Bremsning forlange
Skruebrem§lerne sat i Virksomhed.

D. Togenes Opvarmnin g.

Togenes Opvarmning sker ved Damp, der enten tages fra Lokomotivets Kedel eller fra særlige Dampkedler, som er opstillede
i visse Personvogne, de saakaldte Kedelvogne. I det særlige Motortogsma teriel har dog de fleste Vogne egen Kedel.
I Vognenes Længderetni.ng er der til Undervognen fastgjort
en V armeledning af isolerede Jernrør. Disse Varmeledning er
samles ved Hj ælp af bøjelige Varm eslanger mellem Vognene til
en gennemgaaend e Dampledning, hvortil Dampen fra Kedlen
ledes. Fra Ledningen strømmer Dampen gennem Stikrør op til
de i Vognene anbragte Varme flasker o. 1., hvor den fortættes
til Vand og afgiver sin Varme. Til Regulering af Damptilstrømningen til Varmeflaskern e er der anbragt Reguleringsve ntiler i

Vognene.
Samtlige Perso1wogne, undtagen de aabne Vogne og de to-Etagers Vogne, samt en Del af Postvognene og Bremserumme ne i Rejsegodsvognene er indrettede til Opvarmning ved Damp. :X ogle
Postvogne 01warmes af Kakkelovne; disse Vogue er dog ligesom
enkelte Godsvogne forsynede med Varmeledning for at kunne optages i Persontog uden at hindre Tilvejebringelsen af den gennemgaaende Dampledning.

E. Togenes Belysning.

Samtlige Persom·ogne, Postvogne og Rejsegodsvogn e er ind.rettede til elektrisk Belysning.
Gennem hver Vogn er der ført 2 Hovedledninge r, og Ledningsforbindel sen fra den ene Vogn til den anden tilvejebringes
ved Hjælp af Koblingskable r, Lyslcobling.
Strømmen til Belysning kommer almindeligvis fra Akkumulatorbatterier, der er anbragt i en eller flere af Togets Vogne,
de saakaldte Batterivogne. Disse Vogne er dels Personvogne,
hvor Batterierne er anbragt i en Kupe eller under Vognen, dels
Rejsegodsrngn e, hvor Batterierne er anbragte i Rejsegodsrummet. Opladning af Batterierne sker fra særlige Ladesteder, som
er indrettede paa en Del Stationer. Motor-Lokomo tiverne freml11·i11gt>1' Stry:hn til egen og til Togets Belysning.
4
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Nogle Vogne er udrustede med en Dynamo, som drives ved.
et Rem- eller Kædetræk fra en af Vognens Aksler. Naar Toget
er i Bevægelse, frembring er Dynamoen elektrisk Strøm til en
eller flere Vognes Belysning ; holder Toget stille, kommer Strømmen fra Dynamov ognens Batteri.
Togperson alet sørger for Tænding og Slukning af det elektriske Lys.

F. Togene s Førelse og Betjenin g.

Et Tog betjenes dels af Togperson ale (normalt Togfører,
og Togbetjen te), dels af Lokomoti vpersoog LokomotivfyrbØder, eventuelt :Motorivfører
nale (Lokomot
fører).
Størrelsen af Togperson nlet retter sig efter Arbejdet ved Toget; det kan være indskrænk et til en enkelt Mand, der da fungerer som Togfører og betjener Togets Slutbrems e:
Togføreren har Ledelsen af de ved Toget forefalden de Arbejder, og alle ved Toget tjenestegø rende er pligtige at efterkomm e
de Ordrer, han giver; denne Myndighe d gælder dog ikke SpØrgsmaal vedrørend e Lokomoti vets tekniske Forhold. Han har Ansvaret for, at Forskrifte rne for Togets Sammens ætning, Bremsebetjeninge n, Vognenes Læsning og Sammenk obling m. m.
er overholdt. Han fordeler Arbejdet mellem Togbetjen tene, f.
Eks. med Hensyn til Bremsebe tjening og Billetterln g. I Reglen
betjener han selv en Bremse og deltager i Billetterin gsarbejde t,
og paa de Mellemsta tioner, hvor Rangering sarbejdet ikke er henlagt til Stationsp ersonalet, leder han Rangering en. Under et
Togs :N"edbrud paa fri Bane paahviler det Togførere n at sikre
Toget og at tilkalde Hjælp gennem nærmeste Station.
Pnkmeste rens Tjeneste bestaar fortrinsvi s i :\fodtagels e og
Afleverin g af Gods og Ekspediti onspapire r, Sturning af Gods
samt Besørgels e af tjenstlige Breve og Pengeforsendi:>lser. Han
kØrer i Reglen i en Rejsego dsvogn, hvori der er Kontorrum , og
passer d<>nne Vogns Bremse.
Togbetjen tene forretter Bremsebe tjening og Billetterin g, foretager eller er behjælpeli g med Ind- og Udlæsnin g af Gods, deltager i Rangering sarbejdet, Til- og Afkobling af Vogne o.s.v. I
Opvarmni ngsticlen gør en af Togbetjen tene, for saa vidt særligt
*) I det følgende betegnet som "Pakmester ".

Kedelpasserpersonale ikke benyttes, Tjeneste som Kedelpasser
i Tog, der opvarmes fra Kedelvogn.
Lokomotivpersonalet skal, naar et Damplokomotiv benyttes
paa fri Bane - hvadenten det fremfører Vogne eller ej - bestaa
af 2 l\:'Iand, Lokomotivføreren og Lokomotivfyrbøderen.
Lokomotivføreren er ansvarlig for Lokomotivets Tilstand og
Betjening. Forinden Kørselen begyndes, efterser han, om Lokomotivet er i driftssikker Stand og forsynet med Vand og Kul,
og paaser, at Lokomotivet er opsmurt, og at Fyret er i Orden.
Han regulerer Togets Fart (Toget maa tidligst ankomme til en
Station 5 Min. fØr den i Tjenestekøreplanen angivne Ankomsttid) og søger at indvinde Forsinkelser; han holder Udkig med
Banens Tilstand og med de Signaler, der gives, og standser Toget, naar der vises Stopsignal eller forekommer Hindringer;
efter en Standsning paa fri Bane sætter han atter Toget i Gang,
naar et Stopsignal er forandret til Kørsignal; han giver med
DampflØjten Signaler til Bremsebetjeningen i 'l'oget, naar dens
Medvirken ønskes, og sørger i Reglen selv for, at Toget standses paa rette Sted ved Stationerne. Paa en Station rnaa han ikke
srette Toget i Gang uden Signal fra Togføreren.
I Tog, der ikke er luftbremsede, er det oftest Togføreren,
der ved Signal til Lokomotivføreren bestemmer, hvor Toget skal
standse paa Stationen.
Kører et LokomotiY over Banen uden Vogne (»tom Maskine«)
rnedfØlger der i Reglen ikke Togpersonale; Lokomotivføreren er
da tillige Togfører.
Lokomotivfyrbøderen varetager navnlig Fyring og Smøring
af Lokomoth-et og udfører i øvrigt de Arbejder
Eftersyn og Pasning af Lokomotivet, som Lokomotivføreren paalægger ham. Han bistaar Lokomotivføreren med at holde Udkig
efter Signalerne og holder endvidere Udkig med Toget og de
Signaler, som eventuelt afgives fra dette.
JJ otorfr!Jrereil8 Gerning svarer til Lokomotivpersonalets, idet
han varetager Betjeningen og Pasningen af i\fotorkøretøjet samt
over Strækningen i Henhold til Signalerne.
DerBom l\1otortoget kun betjenes af een Mand, er l\fotorførert'n til lige 'l'ogfyirer, og han rnaa da ogBaa varetage den Gerning,
son1 e!lers paahdler Togpersonalet, f. Eks. Billettering.
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IX.

Overfarterne.
Statsbanernes Skibsmateriel omfatter Dampfærger og Dampskibe samt een )fotorfærge.
Færgerne er Skibe med eet, to eller tre Jernbanespor paa Dæk];:et. Enkeltsporede Færger, som kan overføre 6 a 7 toakslede
Godsvogne, benyttes ved de kortere Overfarter, medens man wd
de længere Overfarter: Storebæltsoverfarte n, Gjedser-Warnemundeoverfarten og Kjøbenhavn-Malm ooverfarten, benytter
dobbeltsporede Færger, som har Plads til 15 a 16 toakslede Godsvogne; den tresporede Motorfærge, som er indsat paa Storebæltsoverfarten i 1927, kan tage 28 Godsvogne.
I Almindelighed gaar Sporene gennem hele F ærgens Længde,
saaledes at Vogne kan sættes om Bord eller i Land, hvadenten
Forenden eller Agterenden af Færgen vender imod Land; en
Undtagelse danner dog enkelte nyere Færger, paa hvilke Sporene
ender blindt i Agterenden. For Enden af Sporene findes Stoppere, der fjernes ved den Ende af Færgen, som vender mod Land,
naar der skal rangeres til og fra Færgen.
De fleste og navnlig de ældste af Færgerne er Hjulfærger,
men da disse er ret udsatte for Beskadigelser under faforhold,
er man i den nyere Tid gaaet over til kun at bygge Skruefærger,
der oftest har Skrue (Skruer) i begge Ender.
Færgerne har i Almindelighed Ror baacle i Forenden og i Agterenden, saaledes at de kan sejle fremad og tilbage med omtrent
samme Lethed ; paa kortere Overfarter lØber Færgerne frem og
tilbage nden at vende (»svaje«).
Færgerne kan som Regel sejle med en Hastighed af 20-25
km i Timen.
I Fæ1·gehai>nenr findes særlige Færgelejer, der inderst inde
har Form efter Færgernes Stævn, saaledes at en Færge, naar den
kommer ind i Lejet, ledes ind i rigtig Stilling til Sporet i Land .
Bolværket i den inderste Del af Færgelejerne er indrettet saaledes, at det kan fjedre, naar Færgen trykker imod det.
Af Hensyn til den vekslende Vandstand og Færgernes større
eller mindre Dybtgaaende efter deres Belastning til vejebringes
og Sporet paa StationsomForbindelsen mellem F ærgens
raadet ved en bevægelig Broklap j denne bærer et eller flere Spor.
Broklappen er i den ene Ende forbundet med J,and ved Hængsl Pr. medens den anden Ende bære8 af beyægelige Kæder, der er
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ophrengt i en Galge. Ved Hjælp af et Spil, som beneges enten ved
Haandkraft eller ved Elektricitet, kan Broklappen løftes og
sænkes. Xaar Broklappen ikke benyttes, skal den være ophejst
i sin øverste Stilling; naar Færgen er paa Plads i Lejet, sænkes
Klappen saa meget, at dens frie Ende kommer til at hvile paa
Pærgens Stævn.
Fortøjningen sker dels ved, at en Tap i Broklappen sænkes
ned i et tih>rnrende Hul i Færgens Stævn, dels wd Trosser, som
forbinder Færgen med Land.
Det Spor paa Stationen, som fører til Broklappen, er normalt afapærret af en Stoppebom, som er aflaaset i Stilling tværs
over Sporet, og som kun maa fjernes, naar der skal sættes Vogne
om Bord eller i Land.
Hrnr dobbeltsporede Færger benyttes, findes Tungepartiet
for det Sporskifte, gennem hvilket Vognene føres til og fra Færgen, paa Land; .Sporene føres med jævnsides lØbende Skinnestrenge ud over Broklappen og deler sig først paa P·æ rgens Dæk,
lwor Krydsningen for Sporskiftet finde s. Ved Tungepartiet finde:;; et Signal, der viser Sporskiftets Stilling. Ved tresporede
Pærger anvendes en tilsnuende Ordning.
Vognene skydes om Bord eller trækkes i Land af et RangerlokomotiY; Toglokomotive r maa som Regel ikke komme ud paa
Broklapperne.
Rangeringen
Stoppebommen foran Broklappen og
Pærgen ledes af Færgens Styrmand, og Stoppebommen maa kun
fjernes efter ham; Ordre.
Om Bord paa Færgen sikres Vognene ved Anbringelse af
Stoppeklodser foran og bagved nogle af Hjulparrene samt ved
Fastsnrring til Ringe i
Dæk.
af Færgerne er byggede som Isbrydere og har da forskelligt formet For- og Agterende.
Af Statsbanernes Dampskibe, der ikke kan overføre Jernbanevogne, er nogle Isbrydere, hYi8 Forstævn er formet saaledes,
at de kan gaa igennem Ismasser af ret betydelig Tykkelse. De
b2nyttes til at holde et Sejlløb aabent for Færgerne, saa længe
Forbindelsen mellem Landsdelene kan opretholdes ved Hj ælp af
Færger paa denne :Ylaade; kan Færgerne ikke længere passere
gennem I sen, opretholdes Sejladsen længst muligt med Isbryderne, der da overfører rejsende, Post og Rejsegods samt Gods
i begrænset Omfang.
Standses Sejladsen fuldstændigt af Is, etableres Isbaadst-ransport, og de rejsende føres da over Isen under Ledelse af en
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Flotillefører, medførende I sbaade, som trækkes hen over Isen,
og som bruges til Sejlads, hvis der viser sig aabent Vand.
l\1ed Henblik paa indtrædende Isvanskeligheder har Statsbanerne anlagt Havnemoler paa begge Sider af ·Storebælt ved
Halskov og Knudshoved, hvor Færger, Isbrydere eller Isbaadstl'ansporter kan komme til Land, og hvorfra der - med Henblik paa Isforhold - er anlagt Jernbane til Korsør, henholdsvis
Xyborg.
Under Isbaadstransport overføres kun rejsende, Post, Rejsegods og smaa Godsforsendelser.
Færger og Skibe føres af en Skibsfører, der er foresat for
hele Besætningen. Skibsmaskintjenesten om Bord forestaas af
t ' ll
Broklapperne betjenes af Bromænd.
SØloven er med enkelte Undtagelser, bl. a. Reglerne om Per,;onalets tjenstlige Forhold, gældende for Statsbanernes Færger
og Skibe.
Sejladsen foregaar efter Tjenestekøreplanen; Overfartsstationerne afgør, i hvilken Orden Vogne skal overføres. Kan de til
Overførsel bestemte Vogne ikke føres over med de i Køreplanen
angivne Færgeture, kan Stationsbestyreren rekvirere Særfærge.

X.

Befordring af Personer og Gods.
Grundbestemmelserne for Befordring af Personer og Gods
findes i Takstloven. IfØlge denne er der paalagt .Statsbanerne
en almindelig Pligt til for takstmæssig Betaling at befordre Peri,;oner og Gods, dog selvfølgelig kun inden for Grænserne af Anlæggenes og Befordringsmidlernes Ydeevne. Supplerende Bestemmelser findes i de af Ministeriet for offentlige Arbejder
udgivne Befordringsreglementer og Forbindelsestariffer samt
Ordresamlingerne.
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A. Personbefordri ng.

U d e l u k k e d e f r a B e f o r d r i n g er berusede Personer
samt Personer, der lider af visse ondartede, smitsomme Sygdomme, f. Eks. Kolera.
Personer, som lider af de almindelige smitsomme Sygdomme
(Difteritis, Skarlagensfeber o. s. v.) er udelukkede fra Befordring
med F ærger og Skibe. I Togene maa de befordres, men kun i lukket Godsvogn eller særskilt 3. Kl. Personvogn.
For at opnaa Befordring med Statsbanernes Tog eller Færger
skal man være i Besiddelse af en Rejsehfernrne l. De betalte Rejsehjemler kan være en Billet, et Billethæfte eller et Abonnementskort. Rejsehjemler er ogsaa de Fripas og Frikort, som udstedes til Jernbanens eget Personale eller andre efter de Regler,
som gælder for Fribefordring paa Statsbanerne.
.Billetterne gælder til en enkelt Rejse mellem to bestemte Stationer (Enkeltbilletter) eller til en Rejse frem og tilbage mellem
to bestemte Stationer (Dobbeltbilletter*) ). fftdtlu. fell-ffi'l-Mstaoo
-eJ--60-k-m-srel-ges-Debbel-t-biHe4:-ter-tit netlsa-t Pris:- Billetter løses i
Almindelighed paa Stationerne; til Færgeoverfarterne alene
sælges de dog som Regel om Bord. Yderligere kan Billetter undtagelsesvis faas i Togene.
De Billetter, som sælges paa Stationerne (Stationsbilletter),
er i Hovedsagen enten Papbilletter, som haves færdigtrykte,
eller - til Stationer, hvortil der sjældent forlanges Billet
- de saakaldte Blankobilletter, som ved Salget udstedes af Stationerne paa en dertil bestemt Blanket. Stationsbilletter forsynes - henholdsvis ved Stempel eller Paaskrift - med Angivelse
af første Gyldighedsdag.
De Billetter, der sælges om Bord paa Færgerne og Skibene,
er Papirsbilletter, som Billetsælgerne fører med sig.
I Togene kan Togpersonalet udstede skrevne Billetter til de
rejsende, som mangler gyldig Rejsehjemmel. Der sælges endvidere i Togene Billetter til de rejsende, som optages ved Holdesteder, hvor der ikke findes Billetsalg.
En rejsende med Billet kan foretage een Afbrydelse af den
Rejse, hvortil Billetten gælder; paa Dobbeltbilletter kan foretages een Afbrydelse saavel paa Henrejsen som paa Tilbagerejsen. Billetten skal da have en Paategning af den Station,
*)--.D.ob.bdtbil!ette.r-ae& Gyldighedst.id- er 2 _Hverdagetilsl uftende Søa- -og !::le lligdage..

+ meltemliggende oi
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hvorpaa R ejsen afbrydes; Enkeltbilletters Gyldighed forlænges
herved til Dagen efter .Stemplingsdagen.
Billethæfterne gælder til en Rejse over en R ække Banestrækninger i l!'ortsættelse af hverandre. De har Form r-;om et H æfte,
hvis enkelte Blade (Kuponer) gælder som Billet for de forskellige Strækninger, over hvilke Rejsen skal foregaa. De udstedes
af Rejsebureauer (Statsbanernes, fremmede Baners og l:irivate)
og kan bestilles gennem enhver Station.
A.bonne1nentskort gælder til et ubegrænset Antal Rejser inden for et bestemt Tidsrum enten mellem to eller f1ere bestemte
Stationer eller mellem alle Stationer paa Statsbanerne. De bestilles forud paa Stationerne og udstedes med Gyldighed fra 1.
til 12 31aaneder (Maanedskort), Kortene til Rejser mellem alle
Stationerne ogsaa med Gyldighed i 8 Dage (8 Dages-Kort) eller
14 Dage (14 Dages-Kort).
Nlellem visse Stationer udstedes der Ugekort gælclPnde fra
til Lørdag inden for samme Uge. Disse Kort er særlig
beregnet for Arbejdere.
Betalingen for en Billet eller et Billethæfte retter sig efter
den Vognklasse og Længden af den Rejse, hvortil den gælder.
Benyttes Eksprestog eller Iltog, skal der som Regel løses en
særskilt Tillægsbillet, Hurt igtags billet). Pi·isen fa-r ElennB -&oos
uai.1seL Afsi:a-nd·e rr. Børn indtil 4 Aar befordres frit, naar der
ikke forlanges særskilt Plads for dem; i Øvrigt befordres Børn
under 10 Aar for halv Pris. I Statsbanernes Lommekøreplan findes et Afsnit med Oplysninger angaaende Billetpriser.
Under visse Forhold, nemlig ved de saakaldte billige J::/Øndagsrejser og ved sluttede Selskabsrejser, Skolerejser o. I. indrømmes der Nedsættelse i den almindelige Billetpris.
Prisen for Abonnementskort retter sig efter Vognklassen og
det Tidsrum, i hvilket Kortet gælder, samt for saa Yidt angaar
Kort, der kun gælder mellem to eller flere bestemte Stationer,
tillige efter Afstanden mellem Stationerne. For Personer under
18 Aar udstedes Abonnementskort mellem bestemte Stationer
til halv Pris. Abonnementskort kan benyttes i Hurtigtog uden
Hurtigtogsbillet.
Stationsbilletter og Kuponer af Billethæfter klippes og indsamles i Almindelighed af Togpersonalet inden Rejsens Afslutning.
I flere af de om Natten IØbende Tog er indsat Sovevogne,
som er inddelte i Kupeer , hver indeholdende een, to eller tre
Sovepladser efter Vognklassen. For at faa Adgang til disse
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Vogne skal man foruden den almindel ige Rejsehjemmel være i
Besiddel se af en særlig Soveplad sbil l et. En saadan kan forudbestilles paa enhver Station.

B. Rejseg odsbef ordrin g.

Gods kan befordre s som Rejsegod s, naar Befordri ngen sker
i Forbinde lse med en Persons Rejse.
Den rejsende kan med visse Begræns ninger medtage Rejsegods i Kupeen, navnlig mindre Genstand e, som kan anbringe s
under eller over hans egen Plads. Andet Rejsegods kan i øvrigt
- naar det ikke er for stort eller af andre Grunde er uegnet til
Forsende lse - indskrh' es og befordre s da i Rejsegod svognen.
IndskreYet Rejsegod s befordre s paa forskelli ge Betingel ser
under H ensyn til dets Art og Vægt, saaledes at den rejsende
paa sin Billet kan faa indskreYet 25 kg egentlig t R ejs egods
alene mod Betaling af et Indskrin 1ingsgeb yr, medens der for
Vægt derudov er skal betales Overvæg tsfragt, der beregnes efter
Vægt og Afstand. Til egentligt Rejsegod s henregne s navnlig
personli gt Rejseuds tyr (Kuffert er, Barnevo gne o. 1.) samt Genstande, der vedrører den paagæld endes Erhverv (Værktø j, Prøvekasser o.l.).
Uegentli gt R ejsegocfa, f. Eks. Handels varer, Møbler, Hunde og
andre smaa Dyr i Emballa ge, kan indskrh-es som Rejsegod s mod
Betaling af Fragt for hele Vægten. For Cykler er der fastsat
særlige Takster.
For Indskriv ning af Rejsegod s paa Abonnem entskort gæl der
der særlige Bestemm elser.

Paa Dækket af :B'ærger og Skibe befordre s Cykler og )fotorkøretøje r, dt•r meclføres af rejsende , mod Løsning af særlig Billet.
Hunde, der medtage s af rej sende, befordre s - mod Betaling ·
for en halv 3. Kl. Billet - enten i Pakvogn en eller i særlige Kupeer.

C. Beford ring af Oods og levend e Dyr.

Statsban erne paatager sig Befordri ng af omtrent alle Arter
af Forsende lser. Genstand e, hvis Befordri ng er forbunde t med.
en særlig Risiko, f. Eks. brandfar lige Stoffer, modtage s kun til
Befordri ng paa yisse Betingel ser, bl. a. med Hensyn til Emballering.
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Efter den Hastighed, hvormed Gods ønskes befordret, sendes det som Ekspresgods, Ilgods eller Fragtgods, ledsaget henholdsvis af brunt, rødt eller hvidt Fragtbrev. De saakaldte Frimærkepakker ledsages dog ikke af Fragtbrev. Ekspresgods kan
forlanges befordret med saa godt som alle Tog. Il- og Fragtgods
kan derimod ikke kræves sendt med et bestemt Tog, men Jernbanen er forpligtet til at levere Godset paa Ankomststationen
inden Udløbet af en vis Leveringsfrist, der normalt er dobbelt
saa lang for Fragtgods som for Ilgods. De nærmere Regler om,
med hvilke Tog de forskellige Forsendelser sendes mellem Stationerne, findes i Togplanerne.
Gods kan sendes enten som .Stykgods eller som Vognladningsgods, Ekspresgods dog kun som Stykgods.
Stykgocls skal som Regel indleveres paa Varehuset. Det skal
være mærket, og i Mærket skal Bestemmelsesstationen være angiYet.
Til Vognladningsgocl s skal Forsenderen bestille Vogne, og
han skal selv sørge for Læsningen. Vognene maa ikke læsses ud
5%), og
oYer deres Bæreevn e ( d. v. s. den paamalede »Last«
de aabne Vogne ikke ud over Læsseprofilet, se Side 12. Jernbanepersonalet skal føre Tilsyn med Læsningen:
Til Befordring af levende Dyr skal der enten bestilles Vogn
.eller Plads (til enkelte Dyr). Læsningen paahviler Forsenderen. Mindre Dyr kan sendes i Emballage som Il- eller Ekspresgods.
Naar Gods er ankommet til Bestemmelsesstationen, paahviler det som Regel denne at underrette Modtageren om dets Ankomst. Fra de fleste Stationer bliver ankommet Stykgods bragt
til Modtageren mod særlig B etaling; Frimærkepakker udbringes
dog uden .Betaling. Godset udleveres kun, naar Fragtbrevet er
inclløst (samtlige paahvilencle Omkostninger betalt), og kun mod
Kvittering for Modtagelsen.
I Almindelighed har Jernbanen Ansvar for det Gods, den
modtager til Befordring, saaledes at den efter nærmere fastsatte Regler skal yde Erstatning for Tab eller ·Skade under Befordringen eller for Overskridelse af LeYeringsfristen. Er Godset ikke emballeret saaledes, som det efter Jernbanens SkØn er
nødvendigt, kan Godset enten afvises, eller der kan som Betingelse for dets Modtagelse til Befordring kræves afgivet en Erklæring paa Fragtbrevet, der begrænser Jernbanens Ansvar ved
·.Beskadigelse af Godset under Befordringen.
Den Fragt, der skal betales for Godsets Befordring, er af-
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·11ængig dels af Godsets Vægt, dels af den Afstand, hvorover det
befordres, og dels af, om det befordres som Ekspres-, Il- eller
Fragtgods. For Vognladningsgodsets Vedkommende er Fragten
desuden afhængig af Varens Art, idet Godset er henført til forskellige Vognladningsklasser. Som Hovedregel gælder, at de
grove og billige Varer befordres efter lavere Takster end de
finere og mere værdifulde Varer.
En Række Fødevarer, der henhører til de vigtigste Livsfornødenheder, forsendes som letfordærvez.ige Varer paa gunstigere
Fragtvilkaar, bl. a. saaledes at de befordres med Ilgodshastighed for Fragtgodsfragt.
Ogsaa for brugt Emballage, der i fyldt Tilstand har været
befordret over Banerne og tilbagesendes inden for en vist Frist,
gælder lavere Takster.
Enkelte Stykker Ilgods under en vis Vægt kan i Indlandet
sendes uden Fragtbrev som Frimærkepcrkker. Betalingen for Befordringen, der er afhængig af Vægten og i nogen Grad af Afstanden, skal erlægges paa Afgangsstationen, og der paaklæbes
for Betalingen særlige Godsfrimærker paa Pakken.
For levende Dyrs Vedkommende afhænger Fragten - foruden af A.fstanden - ved vognladningsvis Forsendelse af den
bmyttede Vogns Størrelse, ved Forsendelse af enkelte Stykker
derimod af Dyrenes Antal, Art og Størrelse.
Fragten kan enten helt eller delvis forudbetales af Afsenderen eller henvises til Opkrævning hos
For brugt
Emballage skal Fragten dog normalt forudbetales af Afsenderen.
Paa de fleste Forsendelser med Fragtbrev kan AfSenderen
trække Efterkrav)· Jernbanen udleverer da kun Godset mod Betaling af det paa ·Fragtbrevet anførte Efterkravsbeløb, som der·eftes udbetales Afsenderen.

Mindre Forsendelser til Brug for Statsbanerne kan sendes
:paa F'Ølgeseddel eller Dekla.rcltion, der udfyldes af Afsenderen.

Mellem Statsbanerne og Postvæsenet er der sluttet Over'
·enskomst om Posten s B efordring paa Statsbanerne for en nærmere fastsat Betaling. Posten (Brev-, Avis-, Værdi· og Pakkebefordres dels i særlige Postvogne, der anskaffes og ved-
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ligeholdes af Statsbanerne, dels i enkelte Kupeer, der stilles til
Postvæsenets Raadighed, dels i saakaldte Postlader elle1' i Postsække og Posttasker, som befordres i Rejsegodsvognene.

XL

Køreplaner.
·Statsbanernes Plantogs-Køreplaner udarbejdes i Generaldirektoratet og fremstilles i forskellige l"'.dgaver.
I Reglen udgiYes der en særlig Sonnnerkøreplan og en særlig
Vinterkøreplan.
Opslags•Køreplanen

er bestemt til Brug for Publikum. Paa denne Køreplan er kun
optaget personførende Tog. Den bestaar .af flere Blade, der skal
findes opslaaet paa alle Stationer. :Xavnet paa den ·S tation,
hvor Køreplanen findes opslaaet, samt de til den hørende Togtider skal af Stationen fremhæves med rød Understregning, for
at Publikum lettere kan finde sig til Rette paa Planen.
Ved de enkelte Tog er der foruden et Tognummer, der i Almindelighed er lige eller ulige efter Togretningen, en Angivelse
<lf Togets Art: Eksprestog. Iltog, Persontog eller Blandet Tog.
Disse Betegnelser har Betydning i flere forskellige Henseender,
f!aaledes med Hensyn til, om der skal løses Hurtigtogsbillet til
Toget, om Kreaturer eller de forskellige Godsarter kari befordres
med Toget, efter lwilken Fragtberegning det eventuelt kan ske

I

0. S. Y.

Endelig findes i
Oplysning om, hvilke
Vognklasser Toget fører.
Paa Opslagslq6replanen er der for Mellemstationernes Vedkommende angivet Afgangstiden, dog kun for de Stationer, hvor
Toget holder, medens der er angivet saavel Ankomst- som Afgangstid yed Købstadsstationer og Knudestationer.
Under Knudestationer samt Udgangs- og Endestationer er
angivet Tilslutningstideme fra og til andre Statsbanestrælrningers Stationer.
Lommekøreplanen

er i det hele og store udarbejdet efter samme Principper som
Opslagskøreplanen, men indeholder foruden Køreplan for Stats-
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banerne ogsaa Køreplan for samtlige danske Privatban er og for
nogle Automobi lruter. Foran i Køreplane n findes en alfabetisk
Fortegnel se over alle Stats- og Privatban estationer med Angivelse af den Køreplans strækning , hvor Stationen er opført; endvidere findes Bestemme lser om ·Sovevogne
Bag i Køreplanen findes Billetpris er etc.
Tjenestek øreplanen

er delt i en Del I omfattend e Sjælland- Falster og en Del II omfattendeJ ylland-Fy n.
I Tjenestek øreplanen er opført flere St!!:_tsbanetog end i Opslags- og Lommekø replanen, idet ogsaa de rene Godstog er medtaget.
I Tjenestek øreplanen findes Ankomst- og Afgangsti d angivet
i hver sin Rubrik. Er der kun opført Afgangsti d,
Toget
i Almindeli ghed ikke ved vedkommende Station. Krydser Toget
eller overhales det af et andet Tog, angives Krydsning en eller
Overhalin gen i en tredie Ru brik.
Grafiske Køreplane r

er Tegninger , paa hvilke Togenes LØb paa vedkomme nde Strækning er angivet med Linier.
De grafiske Planer benyttes særlig, naar der skal lægges
Planer for Særtog eller tages Bestemme lse om Forlægnin g af
.Krydsnin g eller Overhalin g.

XII.

.".Statistik.
(1928).

<

De danske Statsbane r med tilhørende Overfarter':-) har en ,'
·udstrækn ing af ca. 2650 km, og paa Banerne findes ca. 480 Sta- \
tioner og Billetsalg ssteder.
Det fast ansatte Personale tæller ca. 18,000 Personer.
Til Driften af Banerne haves følgende rullende Materiel:
ca. 700 DamplokomotiYer,
ca. 50 1'!Qtorlokomøt.i-ver og- .i\fotorvogne,
*) Overfarternes samlede Længde er ca. 170 km.
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_ca, __1900 Personvogne,
600 Postvogne og Rejsegodsvogne og
ca.
Godsvogne,
12000
ca.
og til Driften af Sø ru terne :
24 Færger og
5 Dampskibe.
Anlægsværdien ( cl.v.s. den anslaaede Værdi af Banernes
Grundejendomme, Bygninger, Sporanlæg, Materiel m. v.) er ber egnettil ca. 441 :um. Kr.
Antallet af rejsende var i Regnskabsaaret 1927-28 ca. 28
Mill. ; hver af Landets Indbyggere har saalecles foretaget gennemsnitlig 8 Rejser, og hver af disse'' Rejser har gennemsnitlig
haft en Længde af 37 km .
Godsmængden androg i samme Aar ca. 6% Mill. Tons, og
liYer Ton Gods blev gennemsnitlig befordret 91 km .

I Regnskabsaa ret 1927-28 udgjorde
Driftsindtægten " " .. " " " " " " .. "" "" " ca. 112 :Millioner Kr.
118 Millioner K1·.
og de egentlige Driftsudgifter m. v"" " .
Ud over de her angivne Driftsudgifter er fo r etaget en Afskrfrnin g paa Anlægsnerdien med ca. 10 Mill. Kr" og som Forrentning af den i Statsbanerne indestaaende Kapital er bogført en
Udgift paa ca. 20 Mill. Kr. Der er herefter i Statsregnskabet
opført ca . 31 l\Iill. Kr. som Tilskud til Statsbanedriften i nævnte
Driftsaar.
De vigti gste Indt ægts poster rnr:
Per:;onbefordring . ... ... ........... ..... ... ... .... .. ... .
Gods· og Kreaturbefordring ............ .. .. ... .... .
Postbefordring ..... ... ....... ..... .. ..... ... .. ..... .... .
og de sti,>rste U d,r;iff s]Joster var :
L ønninger til Tjenestemænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca.
Kul m.v. til LokomotiYer og F ærger ... ... " .
Driftsm a teriellets Veclligeholclelse ....... .... .
Vedligeholdelse .. ..... ... ... ....... .
P ern;ioner "Og Understøttelser ::--.... ". " .""

ca. 51 Mill. K r .
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54 Mill. Kr.

10

12
9
7.

*)

*)
*}

*) Heri ikke ind befattet Løn nin ger til Tjen estemænd, men Arb ejdsløn til

timeløn nede.
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