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Oversigten er en skematiseret udskrift af Svanemølle Remises huskebog. 
 
Oversigten er delt i fire felter: dato – plakater – reklamer – bemærkninger 
 
”dato” er den dato, der står i huskebogen 
 
”plakater” omfatter alt, hvad der klæbes på vinduerne. 
I feltet er anført huskebogens korte beskrivelse af, hvad plakaten vedrører efterfulgt af et ”NIN” = 
ned i nat eller et ”OIN” = op i nat. Desuden kan forekomme ”OID” = op i dag, men det forekommer 
ikke på det viste blad. 
Jeg har valgt nøje at følge huskebøgernes datering frem for at bruge den som grundlag for 
omregning. 
Den første anførsel  ”1/1 Jule- og nytårskørsel NIN”  betyder altså, at denne plakat skal fjernes 
natten mellem 1/1 og 2/1 og altså har kunnet ses i vognene hele 1. januar. 
Omvendt betyder  ”10/2 Stud. tuberkuloseund. OIN” , at plakaten vedrørende Studenternes 
tuberkuloseundersøgelse er opsat natten mellem 10/2 og 11/2 og altså først har kunnet ses i 
vognene 11. februar.  
De enkelte plakaters opsætning og nedtagning vil kunne følges tidmæssig nedad i feltet. 
En lodret forlængelsesstreg som ved  ”15/3 Linie 31 OIN”  frem til  ”28/3 NIN”  betyder, at der på 
plakatområdet ikke er foregået noget, inden linie 31-oplysningen skulle nedtages igen. 
I plakatfeltet markeres tillige med 2 plus 2 røde bølgelinier flagsætning på vognene. 
 
”reklamer” omfatter alt, hvad der hænger i snore eller (senere) direkte på særlige beslag. 
Som i plakatfeltet angiver en tekst reklamens indhold efterfulgt af  ”OIN”  eller  ”NIN” . 
 
”bemærkninger (forkortet BEM.)” oplyser særlige omstændigheder ved det opklæbede eller 
ophængte. 
Hvis huskebogen har brugt et af verberne  ”opklæbes”  eller  ”ophænges” , anføres dette som 
dokumentation for, at plakaten/reklamen er rubriceret rigtigt. 
I feltet kan også optræde, at det viste nedtages, optælles, bundtes og returneres til Enghavevej 
eller evt. opbevares på remisen. Denne procedure kan selvsagt kun anvendes på reklamer. 
Reklamer er, som det ses, endnu ikke i 1951 egentlig kommerciel marketing. 
I feltet kan endvidere anføres, hvor plakaten eller reklamen skal sidde i vognene, senere udbygget 
med egentlige pladsnumre i vinduerne, jfr. BYtrafik 4-2020. 
Særlige begrænsninger som  ”kun l. 4”  eller  ”ophængt l. 14”  kan af og til forekomme. 
 


