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Taxt-Regulativ 
for .. de danske Statsbaner. 

A. Taxter for Befordring af Personer. 
Enkeltbilletter. 

§ 1. 
Enkeltbilletter ti l Iltog udstedes fra orr til alle de Sta-

l tioner, Yed ]l\·ilke Iltogene, ifolge Kjøreplanen, slulle holde . 
.._., Enkelt billetter til al min de lige Tog udstedes 

', 

fra rille Kj 0h~t:tdstationer (dornnder indbefattet Silkeborg, Nørre-
suncluy og Struer) og fra tle Yi~tigere Landstationer Aarup, 
Strib, Vamdrup og Langaa, samt E~ujerg og Herning ti l samt-
lige Stationer og til de nærmeste H oldeplacL,e, 

fra alle andre Landstationer til , amtligo Kjobstadstationer oi 
vigtigere Lamlstutiouer, til alle Landstationer inu.enfor en Af-
stand af 8 Mil og til de nærmeste Roldepladse, samt 

fra Holtleplad,;ene til do nærmeste Stationer. 

§ 2. 
• Prisen for Enkeltbilletter beregnes efter den virkelige Af-

stand imellem de paagjældende Stationer, og efter følgende Skala : 
Vol!nklasse I II III 

for hver af de første 10 Mil. . . . 55 40 25 Øre. 
de næste 10 - .... 47 34 21 
de folgendo 39 28 17 -

og som :Minimum ......... . .. , . 55 40 25 -
For Iltog forbeholdes nrormere Bo,temmelse. 
Afstandene afrundes opefter til Tiendedels Mil. Lillebelt 

regnes for 11/2 Mil, Lim(jorden (Strækningen imellem Aalborg 
og N orrcsuutluy Sfatiouer) for l Mil. .Priserne afrundes opefter 
til Multipla af 5 Øre. S~...% /1/1,.'1,.U 

§ 3. 
B ør n under 2 A ar, som bæres paa eu Medreisendes Skjød, be-

fo rdres frit. 
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To B ørn (imellem 2 og 10 A ar) befordres i alle Vognklasser 
paa een Billet til den paagjælcfoncle Vognklasse. 

En V oxe n med et Bar n befordres: 
i l ste K lasse paa 1 Billet til l ste K la · o og 1 Rillet til 2den 

K lasse, 
i 2den Klasse paa 1 Billet til l ste Klasse, 
i 3die Klasse paa 1 Rillet til 2den Klasse. 

Et enkelt B arn befordres : 
i l sto K lasse paa 1 Billet til 2don K lasse, 
i 2den Klasse paa 1 Billet til 3die Klasse, 
i 3dio Klasse for halv Pris, saaledus nt Pri~en, forsaavidt 

Taxien for en 3die Klasses Billet ikke er delelig med 2, 
afrundes opad til hel Øre. 

Dobbeltbilletter. 

§ 4. 
Dobbeltbilletter udstedes til alle Tog undtagen Iltog. Til 

Reiser imellem Stationer og H oldepladse, som ikke ligge længere 
end 15 .Mil fra hinanden, udstedes de i samme Omfang som 
Enkeltbilletter, til længere Reiser kun for K jøbstadstatiouer og 
Landstationerne Aarup, Strib, Vamdrup, Et:ibjerg, Langua og 
H erning. 

§ 5. 
P risen for Dobbeltbilletter beregnes efter samme Afstande 

som for Enkeltbilletter og efter følgende Skala : 
Vognklasse I Ir III 

for hver af de første 20 Dobbeltmil 75 55 )35 Øre. 
- de følgende Dobboltmil 59 4:3 27 

med Minimum ... . .... . .... . ..... 75 :)5 35 
P riserne afrundes opefter til Multipla af 5 Øre. 

§ G. 
Med Hen yn til Børn gjælde samme Regler Rom for Enkelt-

billetter. 

Abonnementskort. 
§ 7. 

Abonnementsk?rt u~. tedes mod G yldi~hed for 1, 2, 3, G, 
eller 12 Maaneder til Re1ser mellem to opgtvue Stationer. 

Abonnemf'ntskort udstede.· endvidere med Gyldighed for 
1, 2, 3, 6 eller 12 Maaneder til Reiser mellem samtlige Stationer. 

§ 8. 
P risen beregnes efter følgende Regler : 
Af~tanden~ imellem de to paagjældende Stationer afrundes 

opefter til J\Iulfapla af halve Mil og forogos 1;ned 1 l\iil, og der 
beregnes derefter for Maaned kort for hver :M:11: 

• 
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for l ste Vognklasse 6 Kroner, 
" 2den - 4 Kroner 50 Øre og 
,, 3die - 3 Kroner . 

. F or et 2 ::\faaneden; Ko1 t beregne l1 /2, for et 3 Maaneders 2 
for et (i Maanedcrs 31/2 og for et 12 Maaneders K ort 61/2 Gang~ 
Pri:,en for et :Maanedskort. 
. Prisen for Abonnementskort til Reiser mellem samtlige Sta-

t10ner er lig med P risen for Abonnementskort for 15 Miles Bane-
strækning, <log saaledes, at der ikke indrømmes Moderation for 
Bom. 

§ 9. 
F or Børn under 10 Aar og fo r B ørn fra 10 t il 18 Aar, 

om benytte Abonnementskort til Skolegang o. desl., beregnes 
kun halv P ris. 

Leie af hele Vogne. 

§ 10. 
F orsaavidt som J em banens L eilighed tillader det, kunne 

hele 3<lie K lasses Vogne eller lukkede med Bænke forsynede 
Godsvogne erholdes tilloie til dobbelte R eiser med almindelige 
'.l'og. P risen beregnes efter den virkelige Afstand imellem de 
paagjmlclende Stationer mecl 50 Gange E nkeltbillettens Pris pr . 
D obbeltmil for en 3die Klasses P ersonvogn og med 25 Gange 
~:nkoltbillettens Pris pr. D obLeltmil fo r en Godsvogn. 

N aar en hol Vogn er leiet, kan don muligvis overskydende 
D el af det vaagj rel<lende Selskab endvidere erholde tilleie hele 
dobbelte 3d1e K lasses Kupeer for 20 Gange E nkeltbillettens 
P ris pr. Dobbeltmil. Til saadanne Vogne og Kupeer udstedes 
Kupebilletter. De maa bestilles mindst 24 Timer forud paa Af-
gangsstationen, og Betalingen erlægges ved Bestillingen. 

§ 11. o/h· KVI/ 
H ele P ersonvogne afgives til E 'nkeltreiser efter 2,1, Timers 

forudgaaende Bestilling for en Betaling lig 40 Gange Prisen for 
en tilsvarende E nkeltbillet af 3clie K lasse, uden H ensyn til den 
K la~se, hvortil Vognen henhører. L ukkede Godsvogno afgives 
paa samme :Oiaado til Befordring af Syge for 20 Gange Prisen 
for en tilsvarende Enkeltbillet af 3die K lasse. I første Tilfælde 
kan medføres frit indtil 500 'tb Reisegods, i sidste indtil 250 'tb 
foruden Sengerekvisiter o. desl. De F orsoner, der ledsage de 
Syge, befordres frit i Godsvognen. 

§ 11 a. ~k /~ ,,\ v# ~ 
Sal on vog n e kunne, forsaavid( 'fe- ~aatte være dispomble, 

erholdes til L eie til Enkeltreiser med alle T og, naar de bestilles 
mindst 24 Timer forud paa Afgangsstationen. 

I hver Salonvogn maa der høist optages 15 voxne P ersoner 
eller et tilsva1·ende Antal Børn. . 



Betalingen for Afben) tielsen af en Salonsogn beregnes 
saaledes, uden Hensyn til hvormange Reisende det· tage Plads i 
Vognen: . 

for hver af de første 10 i\hl ... . .......... 7 Kr. 50 Ø., 
., ., ., næ te 10 ,, . ............ . 6 - 25 -

,, ,, ., øvrige :Mil. . . . . . . . . . . . . ... 5 - ., 
dog ~indst med 4-f> K~. Samme Brtaling beregne~ for Vognen, 
naar den benyttes i Extratog. B etalingen erlægges vcu Bestil-
lingen. Den, der har leiet en Salonvogn, har l{et til fri Be-
fordring af indtil 500 'iJj R eisegods for 8ig og Medreisende. 

Extratog. 

12. 
Extratog afgives efter B estilling, men kun forsaavidt som 

Jernbanens L eil,i~he<l tillader det. 
For hver Vogn beregnes: 

for hver af de første 10 l\Iil 7 Kr. f)O Øre, 
de næ~te 10 - G - 2f> -
de følgendr. - 5 - ,. 

T il dPt saalede,; urlkomne Bch,b -h~gge;; 8 Kr. pr. Mil og 
et konstant B eløb af -18 Kr. 1-:ik<'t' l~efordringen om Natten 
imellem Kl. 10 Aften og Kl. 6 1'lorge11, forhøies Betalingen med 
5 Kr. pr. Mil. Benyttes E xtrntoget tillige til 1l'ilhagereise, da 
beregnes Befalingen efter <len 1'1ilel,T"ngde, som. udkommer ved 
at sammenlægge Hen- og '.l'ilbngereiseu, men tlPr beregnes da 
tillige et Tilhug af 4 Kr. for hver paabeg·yndt 'l'ime, som hen-
gaar efter Ankomsten af Toget, indtil H,1emrei8eu er bestemt 
eller kan finde Sted. 

E re de Reisende, som benytte et Extratog, forsynede med 
D obbeltbilletter, da godtg_iore:; deu l1:1he V u·r<li af tli,:;se i Be-
talingen for Exhatogct. 

Afatandcne afrundes opefter til :.\[ultipla af hah·e ~[il. .For 
Vogne, der indlemmes i 1'oget at Henb) n til Politireglementots 
Forskrifter, beregnes ingen Fragt. 

§ l3. 
Direktøren e1 bemyndigP,t til at anordne B:xirntog til ned at 

Betaling, saaledes at Hen- og 'l'ilbagereise i-ker paa en sæd-
vanlig E nkeltbillet, der da stemples som ExtrabilleJ.. 

B. Taxter for Befordring af Reisegods o, desl. 
§ 14. 

Af egentligt Reisegods - hvorunder der fors taas de Gjen-
stande, som den ReiRell(]e fører med sig til eget og Medreisendes 
Brug paa Reisen, saasom Kufferter, Vadsække, Hattefoderaler, 
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Smaakasser o. desl. - hal' de11 Rei:;ende, som befordres paa 
Enkelt- eller D obbeltbillet, Ret til at forlange indskrevet og be-
fordret indtil 50 '1Jj uden Betaling. 

§ 15. 
F or R eisegods udover den anførte V ægt, saavelsom for alt 

andet Gods, den Reisende fører med sig, betales Overvægt s-
fragt. Overvægt tarifen beregnes efter .Miletabellen for Gods-
forsendelser med 2 Øre for hver af de første 10, 1,5 Øre for 
hver af de næste 10 og 1 Øre for hver af de følgende Mil med 
et kon tant 'l'illæg af 6 Øre for hver 10 fjj_ Den afrundes op-
efter til hele Øre. Ved Anvendelsen afrundes Godsets Vægt op-
efter til et Multiplum af 10 '13, og den hele Fragt til et Multiplum 
af 5 0re. 

§ 16. 
Personer, som reise paa Abonnementskort, have ikke 

Ret til Fribefordring af R eisegods. 

§ 17. 
Paa T orvedage tilstaas der Landboere, som reise med 

Togene, fri Befordring af 50 '1Jj 'I'orvegods til nærmeste 
Kjøbstad og af den tomme Emballage tilbage, men Vedkommende 
maa selv sørge for Godsets Mærkning, A.f- og P aalæsning, og 
Jernbanen overtager ikke noget Ansvar for saadant Gods. 

§ 18. 
Ønsker en Reisende at betinge s ig en høiere Erstat-

n i ng end i Befordringsreglementet fastsat, for det Tilfælde, at 
han · Reisegods skulde bortkomme eller blive beskadiget, da maa 
derfor betales en Garantiprromi e af 2 pro mille af den an-
girne Væ1di for hver paabegyndt S trækning af 20 Mil, men 
mindst 20 Øre. Garantipræmien afrundes opefter til et Multiplum 
af 5 Øre. 

I F ragttillæg for en opgiven I nteresse i r ettidig 
Levering af R eisegods maa betales et lignende Beløb, dog 
mindst 1 Krone. 

§ 19. 
Afhente Reisegods ikke inden 24 T imer efter dets An-

komst til Bestemmelsesstationen, da er J ernbanen berettiget til 
at beregne Q_plagspenge med 1 Øre for hver paabeo-yndte 5 !f.E 
af Godsets V ægt for hver paabeg·yndt Døgn, som 1fiengaar fra 
Udløbet af den nævnte Frist, indtil Godset afhentes. 

C. Taxt for Befordring af Frimærkepakker. 
§ 20. 

Smaapakker af indtil 30 Ylis Vægt befordres uden H ensyn 
til Afstanden, naar de ere beklæbede med et 20-Øre Jernbane-
Frimærke for hver paabegyndte 10 lf.l af deres V ægt. 
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§ 21. 
De afhentes fra de Indleverings::,Leder, som J ernbaneu har 

oprettet, og tilbringes Adressaterne frit. 

§ 2.!. 
E re P akker utilstrækkeligt frankerede, ex1wderes lle som 

Dgods, og der ydes ikke Godtgjørebo for de auYonclte Frimærker. 

§ 23. 
Jernbane-Frimærker sælges i Ark paa 25 Stkr. for en P ris 

af 4 Kr. 50 Øre, enkeltvi · for 20 Øre pr. Stk. 

D. Taxter for Befordring af Ilgods og 
almindeligt Fragtgods. 

§ 24. 
Ved :Fragtberegningen for Ilgods og almindeligt F ragtgods 

benyttes en særlig Miletabel, for hvilken de virkelige Afatande 
imellem Stationerne lægge til li-rund, saaledes at Afstanden af-
rundes opefter til Multipla af 1/! Mil for AMando af under 20 
Mil og til :Multipla af hele Mil for Afstande af over 20 Mil. 
Enhver AMand under 1 Mil beregnes som 1 Mil. Lillebelt 
regnes for 3 Mil og Li.mf:jorclen for 2 1\Jil.t,- Forøvrigt eker Fragt-
beregningen efter en paa Grundlag af uedenstaaende Skala lie-
regnet Tarif: ,.._~"du._.r1J 3vUd. . 

V ægttarifer Vognladningst arifer 
pr. 100 $. pr. Vognladning (12,000 'Ti). 

llgods. I A. IB. IC. II A. I II B. I II C. Il D. 
Øre. I Øre. 

1 
Øre. Øre. Kr. Ø. l{r. Ø. l{r. Ø. Kr. 0. 

Konstant. .. . . .... 25 12 8 6 4 OP 4 00 4 100 4 00 --- -· 

- 6- I 2;:-; 2_ 2 20 1 i'' 1 o6'0 90 for hver af de første 4 Mil ---- --
2 00 1 45 1 ~

1

95 10 180 - - næste 4Mil 5,. -- ---- - 11æste 4 Mil 5,, ~ 12,,, l ,o 1 180 1 30 0 85 0 
1
70 

- - næste 4Mil _ 3,, i 2,oo 1,, 1 ·60 i_l 15 /!~ 85 o-j 70 _ 
- - øvrige Mil 4,{ 2,. 1,,, 1,, 1 1 40 1 oo , 0 85 0 ; 10 

V rogttariferne afrundes opefter til l\lultipla af 1 Øre og 
Vognladningstariferne til Multipla af 20 Øre. 

§ 25. 
1. Efter Ilgods taxten med Tillæg af 50 pCt. b e-

fordres : 

' 



De under Ul b anførte Gjon:staude, uaar de forlanges forsendte 
~om llgods. De tilbriuges Modtageren frit, naar denne bor 
1 en ved J ernbanestationrn beliggende Kjøbstad. 
Il. Efter Ilgodi,taxtcn befordres: 

a. alt andel Gods, de" forlanges forsendt som I lgods. 
8om Ilgods kan ikke forla11gcs forsendt Kollior, som veio 

o_ver 300 'ff, eller hvi · !.!'orm, Omfang og Beskaffenhed ikke 
tillader dPres Bd'ortlring i Hagageyognene, ligesom lotan-
Lroudeligo, ætsende, ildelugtondu og giftige Stoffer heller ikke 
k unne forsendes som saatlaut. 

11. L?,·ende 8maakreaturer og F jerkræ i Kasser, Jrurvo o. desl. 
Ilgods tilbringes fi'1t, naar Adressaten bor i' en ved Bo-> stemmelsesstatiouen beliggende K jøbstad. 

HI. Efter '1' a x t I A . befordres : 
a. .l?ersk Fisk, 

Muslin~er, Østn,-, Hummer og and.re Skaldyr, 
fersk flæsk og Kj ød, 
Brod, 
frisk Frugt og G •·ont,agcr, 
~falk, 
Ujær, 
Smør og 
Øl, 
naar de forscntles m<' l den for Ilgods norlllPrl'dO Hastighed. 

u. B~rnevogn~, ·;;_i ,, ,.,'r:- t,,,.,,v.,,~,;,,, 1,.,,, ,t,,,~, ·d( r« ~" 1 -·~" t',.;ef4t/ 
Bikuber (fyldte rller tomme), ,/<ff.YTV 
.Billedhuggerarbcicle1\ 
Blaar, forsaavidt det ikke er pakkcL i pressetlc Baller, 
Blæsebælge, 
Bødkorarbeidc 
Børstenbinder~rbeido. 
Damepynt, 
Decinial Yægtc, 
Faskiner, 
Fjer og Dun (ikke ,uørc<lo) 
(:iib~afstøbninger, ,;- , ,,,, ,t,.,_//4 • L J.,, .T,.,,t( x , v 
Uibs- og Tagrør, 
Hamp og Hør (u:sammonpresset , 
H,atte, Huer og Kaskjotter, 
'l'Mrcdc Huder, tøncdo Kalveskind, l'ldskiud, ;:,a-m-t--l:,ætler-

-i Ruller, ;;,../,a.., ,,,.,i/:: .tf. .1 t(" 
Humle i lo:; Pakning; 
Hø. Halm, Hakkelse, Mos, J ,yng, Tang o. dc~l. i los Pak-

~ing (og::ma Tang og de,;lige i snøret Emballage, naar det 
mdtager ;;tor Plads), ,;.r,f;..-r{:l""(U,c.U' ~/t:~4-1<,.1 .,._,,.u.<,.," -

~r,--mttettffilske, m,·tron-omiske, fy~e, mathematisk~ 
.og lignende, x y 

K arder og Kardetidsler, 
Kork og Korkpropper, lt;.de,,l ruuu/'/ _ 
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Kosto, 
Kr.ølhaar og BøTSter, 
Kurvemagerarbeide, 
Limlreder, 
Mad1atser og SPnf);eklæuer (ikke snørrde\ 
Maleriet\ Bill,~c11.:r i Ramme o~ andre Kun~trjenstande, 
Ma~kincr, 1;c,m optage forhold,ma.-,- ig ~tor Plads. 
Metaller, ædle, montede eller umyntede, ., _ 
l\føLlur, -/ ¼ ;;,{d,, ....1.A,,;,U,. t' vi?k:f~ 
Paparbeic'ler, 
Parfumerier, 
J?elsvæd· 
Plant<'r, leYende, und,agen H egns- og Skovplanter , 
Prøver (uden Angiwl,e af Beskaffenheden), 
Rør, BamLus-, span ke og liguendP, 
Sigter, 
Sold, 
Speile, 
Staal- og ::\Iessingtraa<lsarbeide, 
Straaflctningcr, 
Srnmpe, 
Syma,kiuer I uemLalteredP), 
Tn:c~ko og audct '11 ræt0i, eaasom l\lodsebuude, Skoyle, Greb, 

Hjulbore, T ruge o. cle~l., 
Tondcuaand, 
Uld i l os .Pakning (undtagen Kalk- og Kradsuld), 
Vatter, 
Vidicr, afbarkede, 
Vognka~ser, ufnldforte, 
og a11drc lignende Yolum i11.0~e Varer, 

c. Letantændelig•', ætsende, ildelugt<'ude og giftige Stoffer, der 
ifølge J ernbanen:; R egl<>mcuter kun modtages til Befordring 
under Ino-tta"-c-lsc af s.erli"e F orsio-tio-hcc1src"lcr saasom : --:, o n n nn o , 

Æther, · afta, A lkohol ( ab~olut), .l:l.offmannsdraaber, Kollodium, 
Srndkul~tof, 

klorsur Kali oo- ren Pikrinsyre, 
Mineral ·yrer af alle Slags, Oliesats fra Olieraffinaderier, Æts-

natroulud, :::!odalucl og Ætskalilud, 8UaYelsom de Balloner, 
hvori de have været befordrede, 

Perni:;~er . Fernisfa1Ter, Safter, mtheriske og fede Olier, 
Vinaancl og lignende Spiritt10:,a, som forsendes i Flasker 
eller Balloner, \ 

Drom, 
Terpentinolie, Tjæreolie (H ychokarbur<>), Mineralolie, Kamfin, 

Fotogene, l et Stenkulolie (B enzin), Ligroin (Petroleum-
N afta), Mineralsmøreolie og de Kar, hvori disse Stoffer 
ha,,e været forsendte 

alle ildelugtende Olier ' 
Salmiakg,mt, ' 
Syovl- og T rondstikker af Træ, Vox og Svamp, ,l 
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'l'ændsnore, Lrændbart :Salpeter, 
Jfosfor, · 
Fænghrotter, 
1\-Ietalpatr?ner (ikke lad<'de ), 
Arsrmkolrnr og an<lrP Gift,toffe,·. 
f3:r1·ærkeris,1g·N af ikkr OY"r i'-0 tl pr. Kollo, forsaavidt de 

ikke ere mlsa!te for Expl,)"ion eller SPh antændelse. 
IV. Efter 'l' ax t l H heforclres: 

alle (ijenstam1e, t-.Om ikkP ere henforte under nogen af de andre 
Taxtkla~ser. 

V. Efter Ta:xt I O l1d'ordrcs: 
alle de 111,der Tnxtkla~i-erne ! l B, Il O og U D. anførte Gjen-

standc, nanr de for,cndr~ i Partier af mindst 500 'jjj eller der 
be_talc~ for deunfl \'æg-l. .l!'ra K lassen undtages <log' alle Yolu-
mmøse G-i_enstande. ~aasum Hu, Halm, Lyng, 'l'ang, J!'a5kiner, 
torrede 8krnJ. og Huder. Kalk- og Km.cl uld, 'l'øndebaand m. v. 

V L ..l<.ft<'r 'r ax t I[ A. befordres: 
alle A'.·ter af U od~, ~om for~e~dc~ i hele Vognladninger, for-

,:a_a, 1dt ~om de 1kke crP opfortc uudrr T axtklassorne II B, 
II_ 0 og- H J), merl Uu lrn;;el•·e af lefauhmcJglige eg ooteende 
GJO!i ita.ncle. 

,. 

VII. . Efter '1' t\ x t 11 B lJefordres følgende Arter af Gods, 
naar de forsendes 1 hele Vognladninger: 

Allnn, 
Aske og Potaske, 
Asfalt, 
Beg, 
Bly i Blokke {•g Rull er, 
Blyln·iclt, 
Bræncle,iu. 8prit og f::lpiriwoiaa i Fade...--e,·æ . J.:/.r' .,,., 
Eddike i Facle, , ~ ,z,. ""· 

"Fisk, saltet ellor turret, 
F laskeT, almindelige (ikke hviclP), 
Flæsk i Tøuder. Baller, Ki~ter eller anden almindelig 

en gros Emhallage, 
F rugt CJg Grontsagor, 
F rø, J\fark-, f:lkov- og Eng-, 
Gibs, 
Gryn, Risgryn, 
Huder ocr Skind (alle Slag~Vsamt Læder 
Jern i ~undter, Stren~<'r _og Plader, Baa~djern, J erntraad, 

Ambolte, Aukere, Kp.Jt!mger, stobte Vand- og Gaslednings-
rør, yalset Jem, Skiuner, 0~_,... '> ,.- ./ '# 7,J/ 

Kl ude, I 6 ." / /'"!. A .I J" tf. c. // o,, l' '° 7 . 
Kridt, / f 
Kjød i Tønd<'l" , Baller , Kister eller anden almindelig 

en gros E mballag<', 
Lrrrør, irlas::;erede, 
Mel af :frornvarer, af Bælgfrugter og af Kartofler, 
(It!;-.,.,~_ 



1\Jj.ed i F ade, 
:Møllesten. 
Olie i Fade 
Papiraffald ~rr MakL1btur, 
Petroleum i t~:vlP 
P0Uemag<'rarbeicle

1

, simpelt, 
Salpeter, 
Slibe~ten. 
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Sæbe i Ballicr 
~ fi g Sf):ige1: i Ki~t-e-r og 'rokke / @ . 
,-i- ag lt og '.l'agpap, ' 
T~msorkr, fine i Blokke eller .Kister, 
TJære og Degra i 'l'ønder 
Tran i 'l'onder ' ··• 
Vin i Fade ' 
Vindue glas: almindeligt i Kister 
Vognsmørelse i Fade ' ' 
Z~nk o~ Spelter i Bl~kko og Plader 
Zmkhndt • 
Øl i F ad~ 

ynr.. Efter 'l~ ax t II C befordre" følgende Arter af Gods 
naa1 de for.-,endes 1 hele Voguladninger : 

Bark, 
Ben og Dcmnel 
Blyaske, ' 
Bærme, 
s~me~t, Tras og Puzmlanjord. 
C1konerødder 
Ertser af uædle Metaller 
F oderstoffer, kunstige, Oliekager, Oliekagemel l'almekager 

o. desl. , ' 
Fr.e til Oliepresning, Hør-, Hampe- og Dodclerfrø Raps 

og Rybs, ' 
Gla~. kaar, 
Ujøclning, kunstig, Gjodniugs~alte og -~Iineralier /J ;; L 11 
Horn, Hove, KloYe, Limlæder og lignende Affald, 7 r<Z" ? 7,rl'Ø,<4,, , -

I s, raa. 
Kalk, brændt, 
K alk- 0 0°· Kradsuld K , a_~~Pr og F ustager (tomme) samt , 'paanrosker. 
Klid,: K orn- og :Maltaffald, 
Klorkalk, /,-' uvit~JY 
K or~Yarer o~ Bm~e-f'rugtei~af ail~ ,M1;gs, Hvede, Hug, Byg, 

H.tvre, Mais, V1kke3t_ Ærter,: Boghvede L upiner Spergel 
Kommen, ~,J..,R,(/. ' ' ' 

Malt, ~ 7 

,Tern, gammelt, til Omsmeltning, 
Ro~frugter, Roer, Rødder, K artofler 
RuJern, ' 

, 

... 
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Salt, simpelt, i T ønder eller Smkke, Stensalt, 
8kifersten, 
Skoveffekter, raa eller raat tildanuedt>, Gavntræ, Staver, u:lf-

barkede Vidier, Faskiner, 
Soda, 
:::lokkel- og Trappe ten l'\amt lignende simple Bygningssten, 
Træmasse til Papirfabrikation, 
'.l'eglværksprodnktor, fin<'re, Drainrør, Fliser, KrybbesLeu, 
Tømmer, Bjmlkr>r, l::lpær, Lægter, Planker, Brædder, simpelt 

afbnudet Bygningstommer, lVIaste- og Pumpetræer, 
Tøndebaand, 
Tagspaan, 
T rækul og Tørvekul, 
Vand (ikke mineralsk). 

IX. Efter T axt II D befordres leilighedsvi:; følgende 
Arter af Gods i hele V~uladni_nger : ., .,. / : 1 Brænde.,./,'.u. .. 4

/~ 7': ;r ,;-" " 1 - . ~. ~/ ,-;..u. ,. 0 , ,,,-,. .,. 
Brosten;\_,~ .t, 1o u9 . r" 
Gjødning, naturlig, 
Rø, Halm, Lyng, T ang, Siv, LJrør, Gibsrør, Tagror o. desl., 
Jord, almindeli]', Mergrl, L er, Gru , Sand, 
8avspaaner, ~·, d',., ir ";,=~,__,... -
Sten, imple, uforarbeidede, Kampesten, Sandsten, Kridtsten, 

Kalksten, 
Mur-, Tag- og Brøndsten, 
Stenkul1 K okes og Cinders, 
TørY, 
Tøl'\'esmul. 

Ved leilighecl"vis Bofordring forstaas, at J em banen ikke 
er forpligtet til at overholde bestemte Leveringsfri"ter, og at 
Vogne kun kunne erholde::;, naar de kunne afses fra anden 
Transport. Ønsker en l!'or ·emder derfor at opnaa Befordring af 
de uuder denne Taxtklas~e nnforte Gjenstande paa almindelige 
Betiug<'lser, maa Bemærkning herom gjøres saavel paa Vogn-
lrnstilliugen som paa J<.,ragtbre,•et, men Fragten beregnes da efter 
Taxt II 0. 

§ 2G. 
Forsendes Gods af forskj ellig Art i hele Vognlad-

n i.ug er, da beregnes Fragten efter den Taxtklasse, hvortil det 
høist tariferede (;Jod::; hrnhører. 

§ 27. 
I tvi v 1s omme Tilfrclde afg.i ør Jernbane bestyrelsen, 

til hYilken T axtklasse Gods, som forsendes, skal hen-
regnes. 

§ 28. 
Den mindste Vægt , der beregnes, er for Ilgods og 

Gods, henhørende til Taxtklassen I A, 20 <[/;, og for Gods, hen-
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hørende til 'l'axtklasscn I B, 100 'tii. Ved Fraatberegningen af-
rundes V ægten opefter for de to før:Stnærnte ~axtkla~sor til et 
Multiplum af 10 Ib og for de~ sidsLnærnte til ut 1lultipl1;1m af 
25 'tii. For Gods, henhorendo til Taxtklas~en l 0, er den mmdste 
V rogt, der beregne', 600 17, og Va~gt,•n afrundes opefter til et 
Multiplum af 100 'ib. Fragten afrundes opefter til et Multiplum 
af 5 Øre. Som :Minimum lieregnes for ilgods 60 Øre, for I A 
Gods 40 Øre og for l B God~ 30 Øre. 

§ 29. 
:E'or Gods, som forsernles efter Voguladuiugstariferne, er 

den mindste V ægt, der kommer til Beregning, 12000 'tii ( en Vogn-
ladning), uden H ensyn til Bæref'rnmt af dPn Vogn, der le,·eres. 
D erefter afrunde,; YæJteu opd'ter til ::ilulliplum af 3000 il (Kvart 
Vognladninger). 

Det staar selvfølgelig A fsenderen frit for at forlange Fragten 
for OYerskydende Dele af Vognladninger beregnet efter V rogt-
tariferne, naar Godset opfyl<1er do for I!'or.,endolsen efter disse 
Tarifer fastsatte Betingelser (Bef.-Rogl. § 38) 

Naar en Afsender ikke benytter <len fulde Bæreevne af de 
Vogne, 1-;om blive ham anvi~te til I)aalæ:;nin.&, er Jernbanen Le-
reU1get til at benytte den ikke optagne lJel af Vognene til 
For endelse af andet Uods, og kan en ~aadan Benyttelse ikke 
paadrage JernLanen noget andet ellu· ,idere Ansnir end det, 
der findes angivet i Befordl'iug,;-t1nglemeHtet s G::?-63. 

l!'or::,endes FlyttegoJs, tonrn e Kas.,or u:; .Fustager samt 
Spaanæsker eller de i ;?o under II J L specificere>de GJenstande 
i hele Vognladninger, betales alti1l J!'ragt for mindst 16000 7]; 
l l1/4 Vognladning) for h,·er lukkd eller hoifjælct aalien God ·-
vogn af 14 K vaclratmeter Grundflade eller clcrover, og ~'ragt for 
mindst 1~000 li (1 \'ognlallning) for hYer Vogn af mindro 
Grundflade eller for hrnr bvfjælet God~, ogn, som benyttes. 
Samme Regel gjælder for ..B'orsundebcr af 'l1ørv, 'l'øl'\'esmul, Sav-:>< 
spaaner og alle Artikler, hvis B eskaffenhed forby<lel', at andet 
Gods læsses sammen med dem (uaturlig Gjodniug, .Feie&karn, 
Limlæder og lignende Aftalcl ru. v.)( d-;.,« / (,,,),'cn (Jj--'.f½c,) 

§ 30. 
Tom Emballage, om hvilken det ved .1!1oreYisning af det 

paagjældende Fragtbrev godtgjøres, at den i Løbet af de sidst 
forudgaaende 6 Maaneder har været benyttet til Forsendelser 
over B anen, vil bli,e befordret frit tilbage ti'l Afsendelses.~tationeu, 
men ½un ?~ter ,Ternbanens Leiliglll'1l, altsaa uden nogeusomhelst 
Levenngsfnst og uden nogetsomhebt Ansrar for J ernLaubn i H eu-
seende til Emballagens '1'1lstaud, A11tal af opgirno Stykker m. Y. 

EmballagPn maa være for:;yuet mecl de samme J\Iærker 
som de, hvorunder den er ankommet, og ikke anderledes tillukket, end at det let kan efterses, om den er tom. 

Har G:o<lset været for:;ondt efter V oguladningstaxteme, til-
staas kun fri R eturforsendelse af den dertil horende EmLallane 

0 ' 

• 

I . 
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naar det Fragtbrev, paa hvilket Godset har været forsendt, er forsynet med en af vedkc,mmcnrle Afsendelsesstation attesteret Angivelse af Emballagens Storrebe og Art. 

D et er en Selvfolgr, at Afsendelqrs~tatiouens Attest ikke kan paitføre Jcmbanen "idNe Ansrnr for God et end det, der iføl&e Befordringsreglementet paa.h ,·iler den for Gods, der for-sendes efter Y ognhduing 0 l.1xterne. 
Ønsker Nogen 1':mballago returnernt efter de for For-sendelsen af almindeligt Fragtgo ls gjæklende Regler, da kan dette ske i Løbet af den o,·enfor angivne 'l'idsfnst af G Maa-neder, naar der derfor uetalc,; Frngt efter Taxtklassen I C, og de ovenfor givne Regler forøvrigt følges. 
Naar saadau ForsPnclelse ønske~. maa udtrykkelig Begjæring derom frem,-mtte,; paa l!'rngtlJreYet. 
Naar ~mballage i Henhold til det Foregaaende bliver til-bage"entlt frit eller til modereret Taxt, ,·il der blive paatrykt Onginal-J!'ragtbrevet et Stempel, de· Yiser, at F orsendelsen har fundet Sted. 
T omme Sække, der skulle benyttes til Kornforsendelser over Banen, ville lilive befordrede fragtfrit og saa hurtigt som J ernbanen Leilighed tillader, naar der samtidig med Fragtbrevet indleveres en Erklæring frn Af~enderen om den H ensigt, hvori ]'orseudclsen sker; Formularer til saadaune Erklæringer erholdes paa Stationeme. Ere S,-ckkenc ikke inden Forløbet af 14 Dage efter deres Ankomst sendte fyldte tillinge til den Station, hvorfra de ere udga:ie,lo, vil den tai·ifmæssige .Frugt blivo opkrævet hos vedkommende Afsender. 

§ 31. 
Gjen tande af usædvanlig Omfang eller Vægt be-fordres kun efter Overenskomst metl J ernbanebestyrelsen. Dog befordres Langtommer, :Ma~te- og Pumpetræer, lange Faskiner og lignende Gjenstaudc, hvi~ '.rransport u1lkrrcver to eller fiore snmmenkoblede J ernb:mevogne, naar der betales hel Fragt for deu førnte og halv ]Tragt for de folgen<lo Vogue; i modsat 'l'il-fælde befordres do efter J om banens Leilighed. 

§ 32. 
For B enyttelsen af lukkede Vogne eller af P resenninger beregnes i Fragttillæg eller Presenning 1 e i e for hver V o~n 10 Øre pr. Mil efter :i\liletabellen for Gods, med et konstant Til-læg af 30 Øre. 

§ 33. 
B lanketter til FragtlHnve smlges for 5 Øre pr. S tk. eller 1 Krone pr. 100 S tkr, For U ilfærdige l e af Fragt-breve betales b (!)ro pr. Stk. og for M rorkning af Gods 5 0re pr. K ollo. 

§ 31. 
God afhentes og tilbringes i Kjøbstæderne ved Jern-banens Vognmænd, naar det ved Paategning paa Fragtbrevet 
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forlanges af Afsenderen ellei: Modtageren, for don 
Tarifer herfor fastsatte B otalmg. 

3G. 

de særlige 

Naar Jernbanen overtrrger clen Af- e ller Pa::il m~ n ing af 
Gods, som ifolgJ Reglementet paahvilcr A fo,ncler, l1enlloldsvis 
Modtager, berrgne herfor 1,5 Øre pr. 100 ti:. 

§ BG. 4 

For Benyttelse af J e rn ban ens Brovmgte (til Brutto-
og T ::ira-Y einiug af Y ogne) betal os 1 Kr. pr. Vogn. 

§ 37. 
For Veining af Gods betales P.l'- Kollo 2 Øre for hvert 

paabegyndt 100 ri, med et konstant T illæg af 4 Øre. 

§ 38, 
Garantip ræ mie for særlig fort;ikkret Gods beregnes med 

1/w pro mille af den garanterede Værdi for Iwer paabegyndt 
T ransportstrmkning af 20 Mil. Præmi(•n afrundes opefter til 
Multiplum af 5 Øre; som l\Iinimum. lkregnes 10 Øre. 

Fragttillæ&" for en opgin•n Inte1es::,e i r e ttidig Leve-
r ing beregnes m.ea et lignende Beløb, dog mindst 50 Øre. 

§ 39. 
I Oplag s p enge beregnes for hver paabegyndt Us-e 5 Øre 

pr. 100 ri af almindeligt Gods og 10 Øre µr. 100 'fJi af det oYen-
for under III b og e anførte Gods. I Plathleie (under a,iben 
H immel) for Vognladningsgods b~rrp;nr- 10 Øre pr. K Yadrataleu 
for hver paabe~yndt Uge. Oplag,;plad,e kunne lcies for et lron-
ere Tidsrum etter særlig Overenskorn ,t. 

• 9 •10. I 
For G ods, som befordres efter Y ognladniugstaxterne H-A 

og JI B, indrømmes 2-! 'l'imer til Paalæsuing og en ligneudo 
Frist til Aflæsning·, regnet fra clct Ticlipunkt, da V.915uen er 
istillet til Disposition henholdsvis for Afsender og l\lodtager. 
Overskrides denne Frist, betales i Yognpengs 2 Kr. 50 Øre for 
hver paabegyndte 24 'l'imer, cl.er derefter hengua, inden Y o.Pnen 
er læsset, henholdsvis afiæs:-et. G orls, do,: befor<lres-efte-r -Vog:n-
ladning.,taxten:i.-e ~-B,-skitl --im~se,, henhol~f-
læsses oiu EitP-rmi.(Mngim,-,mm:'"V--0g ueu er -;;til let til J)i....,position. 
&a;m-D>-O _Dag_s Formidel-ag, G& om. .Formiddagen, llJUl.l'. Vognen er 
st1ll-et-:--~o,,ition den-foregRaende Dags...Efteuniooag, hvorved 
Fot"ftndclagea-re0anes til --00- Eftermi<ldao·en i ra--Kl~ 1, -Ove.r.:Jrrides 
disse-Fristm·, rrma C!t'r~ u~talrs- 1 Kr.0 25 Øre-i ~~1r 
~rpa-abegyndt Halv4ag,-.som +lorefte.r he.ngAFW; inden V-OgUen 
bh ve1· paa elll't~'OSoet,-regnet- fra-og hl .Kl. 1. Son- og H ellig-
dag~. medregne1i ikke. Vogneno 1.JPtragLe:; som istilletle til Dis-
position, naar cl.er er tilstillet A f:;cn<ler, heul1old~vis Modtager, 1 
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skriftlig Meddelelse derom (Hefordringsreglementets §§ 49 og 5G) 
eller . naar Jernbanen ikke er forpligtet hertil, 12 Timer efte; 
deres· Ankomst til vedkommende Station. 

Direktøren er bemyndiget til at forlænge de anførte Paa-
og Aflæsningsfrister. 

§ 41. 
For efte!'tague O~.Jrnstninger, som ikke overstis-e 50 

~r~, beregnes rngen Prov1s1on. For større Beløb beregnes 1 P ro-
v1s10n 5 Øre for hver paabegyndte 10 Kroner af det eftertagne 
Beløb med et konstant 'l'illrog af 10 Øre. 

E. Taxter for Befordring af Dyr. 
§ 42. 

F ragten for Kreaturer beregnes efter en særlig efter Læug-
d,en af de respektive Driverveie af passet Miletabel. Den mindilte 
Afstand, der regnes, er 21/2 Mil. 

§ 43. 
Forsendes Kreaturer i hele Vognladninger beregnes 

Fragten III med 
2,4o Kr. pr. Tarifmil for en Vogn af indtil 13,0 Kvadratmeter 

Grundflade, 
3,00 Kr. pr. Tarif mil for en Vogn af 14,0 til 16,r Kvadratmeter 

Grundflade, 
3,60 Kr. pr. Tarifmil for en Vogn af 16,8 til 19,~ Kvadratmeter 

Grundflade, 
4,10 Kr. pr. Tarifmil for en Vogn af 19,6 til 22,3 Kvadratmeter 
· Grundflade, 
4,80 Kr. pr. Tarifmil for en Vogn af større Grundflade. 

Benyttes 1 ukkede Vogne, forhøies den anfø-rte Fragt med 
15 Øre pr. 'l'arifmil for hver Vogn. 

F ragten vil i alle Tilfælde være at beregne efter 
den til Forsendelsen benyttede Vogn. 

For et overskydende Antal Dyr over en eller flere Vogn-
ladninger beregnes følgende .Fragt pr. Tarifmil : 

Heste. 
1 a 2 Stkr. . . . . . . . . . . . . 85 Øre, 
3 a 4 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 " 
5 a 6 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 " 

Hornkvæg (fedt eller magert). 
1 a 3 Stkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Øre, 
4 a G ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 " 
7 a 9 ,, .. ................ . 2f>5 " 

1 a 6 S tkr. 
7 a 12 " 

rn a 1s " 

Magre Kalve. 
85 Øre, 

170 " 
255 n 
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Svin, Grise, Faar, Lam, Ii'j!'rkræ etc. 
1 a 8 Stkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Øre, 
9 å. 16 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 " 

11 a 24 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . 255 " 
Doa staar dot selvf.ølgelig Forsendcren frit for at forlange 

Fragten 1or de overskydende Dyr beregnet efter Styktaxterne. 

§ 44. 
Forsendes Kreaturer i enkelte Stykker, beregnes føl-

gende F ragt pr_. Tarifmil: . , 
IV A: for Heste 50 Øre pr. Stk., 1 pols trede Vogne 90 Øre 
_pr. Stk. 

IV B: for stort Hornkvæg (over 750 7Is Vægt), Føl, Æsl1;3r 
og Mulæsler 45 Øre pr. Stk. 

TV C: for mindre Hornkvæg (under 750 rEs V ægt) 35 Øre pr. Stk. 
IV D: for Ungkvæi (under 250 'lls Vægt),', Faar og Svin (over 

150 'ilis Vægt) lo Øre pr. Stk. 
IV E: for spæde Kalve (under o4 'lls Vægt), Faar og Svin 

(under 150 ws Vægt) samt Geder 10 Øre pr. Stk. 
IV F: for Grise og Lam (under 48 fis Vægt), andre Smaa-

kreaturer og Fjerkræ 5 Øre pr. Stk. 
Ved Fragtberegningen forhøies Antallet af Kreaturer med 

1 for de under IV A, B og C anførte Arter og med 2 for de 
under I V D, E og F anførte Arter. 

§ 45. 
Forlanges Heste forsendte med Persontogene , for-

høies den sæd vanlige Fragt med 50 pCt. 

§ 46. 
For Hunde beregnes samme Fragt som for 100 yZ Ilgods. 

§ 47. 
Smaakreaturer og Fjerkræ i Kurve, Kasser eller 

Sække befordres efter Ilgodstaxten. Forlan_gas de forsendte 
med P ers(mtogene, forhøies Fragten med 50 pCt. _ 

§ 48. 
Garanti præmien for særlig Forsikkring af Kreaturer be-

regnes med 1 pro mille af den forsikkrede Værdi for hver paa-
begyndt 20 T arifmil. Den afrundes opefter til et Multiplum af 
5 Øre. Som Minimum beregnes 10 Øre. 

Fragttillæg for en opgiven Interesse i rettidig Leve-
ring med et lignende Beløb, dog mindst 50 Øre. 

§ 49. 
I Stadepenge beregnes HalYdelen af Fragten for een 

Tarifmil for hvert paabegyndt Døgn. Opstaldes Kreaturerne ved 
Jernbanens l!'oranstaltning, beregnes desuden Foderpenge efter 
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do imellem Jernbanen og ,·edkommonde FoderYærter indgaaede 
OYeronskon~ter eller, hvor i,.aadnu11c ikke ere OJJretlPdc, efter Regniug. 

§ 50. 
Erc Kronturcrnc ikke tilstello til den af Ycdkommende Sta-

tion for Indhcsnin?en berammede 'l'icl, sanledcs at Indlæsning 
ikke kan fin<lo Stc,1 betimeligt før Afgangen af <let Tog, hYor-
med Kreaturerne skulde have \'æret forsendte, da or Jornbanen 
beretliget til at inddrage dot ,·cd Bestillingen deponerede Beløb 
(~fr. Hefordringsrpglemeut § 72) og at betragte Bestillingen som 
tilbagekaldt - eller til at beregne Vogn penge med 2 Kr. 50 
Øre for hver Vogn og hYert paab<'gyudt , Døgn, dor hengaar, 
indtil Indlæsningen har fundet :::ltecl. 

.B'orsømmer Adressaten at aflæ se Kreaturer i rette Tid, da 
er J ernbancu berettiget til at beregne Stadepenge og eventuelt 
Foderpenge for Kreaturerue, hrnd enten den lader dem forblive 
i. Vognene eller foretrækker at aflæsse dem paa Forsenderens 
Regning og Risiko. 

§ 51. 
Naar H este eller KYrog forsendes i hele Vognladninger, til-

staas der de Drivere, som ledsage Kreaturerne, Fripas til de 
paagjwldende 'l'og, dog ikke udoYer eet F ripas for hver Vogn-
ladning. I stecletfor to 1::aadanne Fripas kan der udstedes eet 
Fripas, som tillige giver Driverne fri 'rilbagereise paa 3dio P lads. 

F. Taxter for Befordring af Kjøretøier m. m. 
§ 52. 

Vod Fragtberegningen for Kjøretøier benyttes den for Be-
fordring af Gods gjældendc Miletabel. . 

Der beregnes 
for L okomotiver (uden Tendere) . . . 
" Tendere . ................. . 
,, Jem banevogne pr. Axel ..... . . 

naar de befordres paa egne Hjul. 

§ 53. 

§ 54. 

8 Kr. ,, Øre pr. Mil, 
4 " ,, - 70 

For andre Kjøretøier, som ikke kunne befordres paa egne 
Hjul, beregnes F ragten efter Taxt II A, nemlig: 

Klas.~ e V A: for Menagerivogne, Fragtvogne og lignende 
svære Kjøretøier. med det fulde Beløb; .. 

Klasse V B: for svære Arbeidsvogne, Reisevogne, Kareter 
og Wienervogne mod H alvdelen af Beløbet; 

Klasse V C: for almindelige Arbeidsvogne, Jagtvogne og 
lotte firehjulede Kjøretøier med en Tredicdel af Beløbet, og 

Klasse V D: for lette tohjulede Vogno og Kaner med en 
.E'jerdedel af Beløbet. 
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§ 55. 
Taxten for Kjørctøicr amcnclcs ogctui vcJ. Forsendelsen 

af saadanne Gjenstandc , hvis Vægt kun med Vanskelig-
he d lader sig b estemme, eller som indtage ,:tort Rum i 
For hol d til V ægten, saa~om: ufnldførtc Vogn kasser, Land-
brugs- og auclre Maskiner, J?ampkjedler, B aade o. clc.,;l. 'faxt-
klasscrne V A -D anvendes, eftersom JernlianeYognenc kan rumme 
henholdsvis 1, 2, 3 eller flere af <le omhau<llede Gjeustande . · 

§ 5G. 
Forlanges Kjøret.øier forsendte med Per s ontog, for-

høies F ragten med 50 pOt. 

§ ,57. 
Garantipræmie og' Fragttillrog for r etti dig Levering 

beregnes efter samme Regler som for almindeligt Gods. 

§ 58. 
Stadepenge beregnes meJ. følgende Beløb for hver paa-

begyndt T ime : 
for L okomotiver, Tendere og andre J ernliauev-ogne 25 Øre 

pr. S tk. 
for Vogue henhorende til Kla~se V A 15 Øre pr. Stk., 
for Vogne henhørende til Rlasge V B og O l O Øre pr. Stk., 
for Vogue henhørende til Klnsse V D 5 Øre pr. Stk. 

§ 59. 
E re Kjøretøicrno ikke tilstede til den af vedkommende S ta-

tion for Indlæsningen berammede 1'id, saalecles at In<llærningcn 
ikke kan finde S ted betimeligt før Afgangen of dot T og, hvor-
med Kjøretøierne skulde ha\'O været befordrede, da er J ernba.nen 
berettiget til at inddrage det ved B estillingen deponerede Beløb 
og at betragte Bestillingen som tilbagekaldt eller til at beregne 
V ogn p enge med 2 K r . 50 Øre for hvor J ernbanevogn og for 
hvert paabegyndt D øgn , der bengaar, indtil Paalæsning har 
fundet Sted. 

F orsømmer A dressaten at aflæsse Kjøret.øier eller Gjen-
stande, som forsendes efter samme T axt, i rette 1'id, da er Jern-
banen berettiget til at beregne St.'ldepcnge for Kjøretøicrne, hYad 
enten den lader dem forblive i J em banevognene eller foretrækker 
at aflæsse dem paa Forsenderens Regning og Risiko. 

G. Taxter for Befordring af Lig. 
§ 60. 

Naar Lig forlanges forsendte med Persontog, betales F ragt 
efter Tut II A med T illæg af 50 pOt. , forlanges de forsendte 
med blandc.de Tog eller Godstog betales Fragt efter Taxt II B . 

\ 
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H. Taxter for Befordring over Hestebanerne. 
§ Gl. 

F or '.l'ransporton af en Vognladning Gods 
over Aalborg Hestebane betales . . ~(t?(7. ,.¼':,~ .. . 
- Aarhus - - . :.,,r.n;, . . . . . . . 

Alken 
E bjer"' 
Fredericia 
Frederikshavn 
Horsens 
Kolding 
l\Iiddelfart 
N ørresundbv 
Odense • 
Randers 
Silkeborg 
Skive 

. '".C-#'t!V . .. • • . . . 

. U/r.'t, ..... .. . 

i~~~:::: :::. : 
3 ,t:,/'00, . . . . . . • ' 

3J.77V• . . . . ' ' ' . 
. ltC'l?C/, , , · · · · · , 
~°1$()0 . ..... .. . 

2 Kr. 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

C v-oo v¼,-,Lmellem Stationen og H avnen . . . . . . . . . 3 
zsv·o mellem Static.,nen og Byens Oplagsplads . 1 
:,-600 • mellem Havnen og Byens OplagsJ>1ads . . 6 
- Struer Hestebane befales .... . 2.S{/'/7.ft,..., . . .. . . . 1 
- Ul trup - - . . . . ./(J{}-0. tk-1: . . . . . 1 

50 ø. ,, 
,, 
,, 

50 -
50 -
40 -
50 _, 
50 
,, -. 
50 
50 -

,, 
50 -
,, 

50 · ,, 
naar en Vogn af 12,000 us Bæreevne benyttes. 

F or Vogne at større Bæreevne betales l1/1. Gange dette 
Beløb, naar Vognen belæsses med 12-15,000 w, og 11/ 2 Gange 
dette Beløb, ,naar Vognen belæsses med 15- 18,000 w. 

D~ anførte Taxter ere baserede paa den Betaling, som er-
lægges til de Vognmænd, det· udfø ro 'l'ransporterne. Maa denne 
Be~ling. forhøies ell~r kan den nedsættes, da er Direktøren be-
rettiget til henholdsvis at forhøie eller nedsætte Hestebanetaxterne 
i Forhold dertil. 

I. Overfarten over Lillebelt og Limfjorden. 
§ 62. 

F or de Transporter, som ske fra Station til Station, er Be-
talingen for T ransporten over L i llehelt og Limfjorden 
indbefattet i de specielle Taxter. 

§ 63. 
Imellem J em ba nens Skibs broe r ved F r ed er i cia og 

ved S trib befordres Personer, Kreaturer og Kj øretøier lokalt. 
Il- og Fragtgods saavelsom Lig maa derimod expederes fra og 
til de respektive Stationer. F ragten for Kreaturer og Kjøretøier 
maa betales paa den ved Afgangsstedet liggende Station. 

'l'axten for L okalbefordring over Lillehelt er : 
for en P erson paa l ste Plads 50 Øre. 
,, ,, - ,, 2den - 25 -
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Børn uuder 2 Aar, som bæres af Voxne, befordres frit. 
E t Bam imeilem 2 og 10 Aar kan gaa paa lste P lads for 
Billet til 2den Plads, og to Børn af samme Alder kunne gaa 
paf!: 2den Plad. fol' en Billet Lil denne Plads, derimod sælges ikka 
8ørnebilletter til 2den Plad '. 50 7r Hei egods kan medføres fri t, 
for storre Overrrogt maa Bd aling erlægges efter de almindelige 
'l'axter paa Stationen ved Afgang,stedet. 

Abonnementskort udt:>tedes for Lokalbeford1ing over Lillr-
belt, beregnet for en T ransportlængde af 1 Mil, honholdsYis til 
2den eg 3dio K lasRe. 

For Kreaturer erlægges den i Taxteme IV A-F for l Mil 
anførte Fragt, mon saaledes, at den beregnes efter det virkelig 
befordrede Antal. 

For Kjøret.øier henhørende til Klasse V A, B, C og D be-
tales henholdsvis 2 Kr. 5\1 Øre, 1 Kr. 50 Øre, 1 Kr. og 50 Øre 
pr. Stk. 

§ 64. 
Naar Isfo r ho l d afb r y de den regelmæssige Fart over 

L illebel t og Limfjorden, da ophører den direkte Indskriv-
ning af Personer, God og Kreaturer udover disse Bolter Paa 
Lillebolt vil der da bli,·e etableret Isbaadetransport, for hvilkeu 
der beregnes 1 Kr. for hver Person, der benytter don. .b'or 
denne Betaling modtages indtil 50 tti Reisegocls frit. For Over-
vægt beregnes 2 Øre pr. tf,, dog knn J ombanen nægte Befor-
dringen af alt Ornrrægtsgods. Gods og Kreaturer overføres ikke. 
E r .Farten over Limfjorden afbrudt vod Is, men Foruindolson 
over P ontonbroen er aRbon, da besøro-er J ernbanen Gods, som 
enten er ankommet med Banen eller ~rnl forsendes videre mod 
den, før t over;L imfjordon mod en Betaling af 12 Øre pr. 100 lb. 
l?an. Befordring af Personer og Kreaturer indlader J ern banen sig 
derimod ikke under saadanne Forhold. , 
~b$-. 0~ /r>'W [ d~ v.)- U<, /-:tf , [I[ 

iJ t . (h, - j ev(L,0 q,y~.,._,j ., __!J'.'.. 

I 

I 



Tillæg· 
til 

Ta·xt-Regul ative t 
for 

de danske t:ltatsbaner i Jylland og Pyn. 

1. (Indenrigsministeriets Resolution af 0. Juni 1881.) 

ad § 2. Strrokningen mellem HoYed tationen og Østbanestatiouen 
i Aarhus regnes for 1/t Mil. 

ad § 24. Strækningen mellem HoYcd tationen og Østbanestationen 
i Aarhus regnes for 1 Mil. 

2. ( Indenrigsministeriets Resolution af 8. November 1881.) 

ad 25 VI. Ordene "med Undtagel e af letantændelige og 
ætsende Gjenstande" udgaa. 

3. (Jndcnrigsmi ni ste>riets Re~olution af 16. September 1881.) 

ad § 25 VII. Positionerne "Papiraffald og Makulatur" samt 
"Tagfi.lt og T ngpap" udgaa, og istedetfor optages følgende 
nye P ositioner: 

,,Makulatur, t rykt eller beskrevet, 
Pakpapir, grovt, og Straapakpapir, ogsaa klistrede Påpi.rs-

poser, i snørede P akker eller Baller, 
Papirspaaner (Papiraffald) i fast Snøring eller emballeret, 
P akpap, grovt, samt Straapap og Straapaplaag i snørede 

P akker eller Baller, 
Tagpap (Stenpap og Tjærepap), Træstofpap , 
Tagfilt, Asfaltfilt. " 



4. (Indenrigsministeriets Resolution af 7. Decemlier 1881.) 

§ 45 omredigeres saaledes: Forlanges levende Dyr forsendte med 
Persontog, og saadant til tedes af Jernbanen, forhøie den 
sædvanlige Fragt med 50 °in, dog beregnes som Miuimu~ 
? Kr. pr. Tarifmil. 

Under samme Betingelser kunne levende Dyr befordres 
med Iltog, men den sædvanlige Fragt forhøies da med 100 "/n, 
og beregnes som Minimum 3 Kr. pr. Tarifmil. 

De anførte Taxter beregnes for hele Befordringsstræk-
ningen , selv om Befordringen paa en Del af denne ikke 
sker med Persontog, henholdsvis Iltog. 

5. (Indenrigsministeriets Resolution af 22. August 1881.) 

ad§ 61. Taxten for Befordring af Gods paa Grenaa Havnebane 
samt paa Banen mellem Aarhus Østbanestation og Havnen 
dersteds i den gjennemgaaonde Forbindelse fastsættes til hen-
holdsvis 3 Kr. 50 Ø. og 2 Kr. for en Vogn med 12000 fl~ 
Belastning. 

Taxten for en Vognladning af foranførte Stønelse, der 
transporteres lokalt paa G renaa Havnebane mellem Stationen 
og Havnen, fastsættes til 7 Kr. 50 0 . 



\ Tillæg· 11 
til 

'l"'axt -Regula t i -Y'"et 
for 

d~ danske Statsbaner i Jylland og F)11. 

([udenrigsministeriets R esolution ::if ~Ote Januar 1Rts2.) 

Gyldig fra 15de Februar 1882. 

40 affattes .saaledes: 
F or Gods, om befordres efter Vognladning taxterue, ind-

rømmes 24 'J.'imer til Paalæsning og en lignende Frist til Af-
læsning, regnet fra det Tidspunkt, drr Vognen er stillet til D i '-
po ·ition, henholdsvis for Afsender og Modtager. Overskrides 
denne Frist, betales i Vognpenge 2 Kroner 50 (/)re for hver 
paabegyndte 24 'l'imer, der derefter hengaa, inden Vognen er 
læsset, henholdsvis aflro'.~et. Søn- og Helligdage me<lregnes ikke. 
Vognene b<'tragtes som stillede til Di position, naar der er til-
stillet Afsender, henholdsvi · Mo<ltager . kriftlig Meddelelse derom 
(Befordringsreglementet.s ~§ 49 og 56), eller naar Jernbanen ikke 
er forpligtet hertil, 12 'J'imer efter dere:; Ankomst til Ye<lkom-
meudc t-:ltation. 

Direktøren er hemyudigct til at forlænge de anforte P:rn- og 
Aftro ning fri;;ter. 



'filJæg· III 
til 

for 

de dausk t> Statsllann i ,Jylland og Fyn. 

, !n,leRrigs111inistcri" ts R esoluti o11~r nf 80te Detf'rnllf'r 1881, 
samt Ilde og 25df' F ebruar 1882). 

Gyldig fra den Dag, Thybanen aabnes for Driften. 

Ad A. 11::ixter for Refor<lring af Personer. 
I SlutuingeH af § 1 tilføies: 

For 'l'hybaueu · Landstationers V cdkommen<le udstedes kun 
BillPttcr til Reiser mellem <lem iudbyr<les og mellem dem og 
Kj øbstadstationorue 'l'histed, Struer og Holstebro. 

Da der imellem Thisted og Struer ikke føres lste Kla se 
Kupeor i Togene, udstedes der mellem Thybaneus Stationer 
indbyrdes og mellem denne Banes Landstationer og Stationet· 
paa andre Bauestrrukninger ikkun Billetter til 2den og 3die Klasse. 

Mellem 'l'histed Station og Stationer udenfor 'l'hybrmen 
sælges l ste Klasses Billetter, der paa Thybancn dog kun give 
Adgaug til B efordring i 2den Klasse. Prisen beregnes helt 
igjennom efter den for lste Klasse normerede Taxt. 

Ad H. 'Jlaxter for Bef'ortlring over Hestebanerne. 
§ 61. 

'l'axte11 for Benyttel~P,11 af 'l'hi~ted Hestebane fastsættes til 
.? Kr. pr. Vognladning a 12,000 th. 
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K. Overfarten over Oddesund. 
65. 

Ved Beregningen af Persontaxternc regne. Odde und for 
1 Mil. 

V cd Fragtberegningen for Tlgotl,;, almindeligt FragtgCJrls, 
K jøretøier , Lig og deslige regnes Oddesund for 2 Mil. 

Saalænge Overførselen over Odde:;und ikke sker ved Damp-
frorge, beregnes extra for Omlro:ming af Ilgods 5 Øre og for 
Omlæsning af f::;tykgods Øre for hver paabegyndte 100 w, samt 
for Omlrosning af Vognludningsgods extra 3 Kr. pr Vognladning 
a 12,000 'fij og for Vogne af støne B rorecvne 70 Øre more for 
hver paabegyndte HOOO fi, hvormed Vognen er bolrosset udover 
12,000 yjj_ Styi:tegods :;amt de i § 55 nævnte Gjenstando be-
fordres kun over Sum1d efter s,p1•lig Overenskomst. For Om-
lrosning af Kjøretøicr beregnes extra for Kl. V A. 3 Kr. , for 
Kl. VB. 1 Kr. 50 Ø., for Kl. V C. 1 Kr. og for Kl. V D. 75 0. 
F or Omhcsning af Kreaturer boregnPs cxhn. for Kl. IV A. 50 Ø , 
for Kl. IV B. 45 Ø., for Kl. IV C. 35 Ø., for Kl. IV D. 15 Ø., 
for Kl. IV E. 10 Ø. og for Kl. IV F. 5 0. pr. Stk. 

I mellem Færgr;;tederne paa begge Sider af O1lde~unrl bfl-
fordres Personer, Kreaturer og Kjøretøier lokalt efter samme 
Regler som gjælde for den lokale Befordring over Lillebelt, 
Taxt-RegulatiYets § G3. Il- og Fragtgod:; saavcl som Lig m:<a 
derimod expederes fra, og til de respektive Stationer. 

Skulde I forhold afbryde den regelmæs,-ige Part OYer Odde-
sund, ophører den direkte Indskrivning af Personer, Varer og 
levende Dyr udover Sundet. D e i Taxt-RegulatiYcts § 64 inde-
holdte Regler komme til Anvendelse paa Oddesund, forsn:widt 
der maatte blive etableret I sbaadetransport over Sundet. 

Tillæg IV 
til 

Taxt-Regulativet 
for 

de danske Statsbaner i Jylland og Fyn. 

(Indenrigsministeriets Resolution af tOde Marts 1882.) 

Gyldigt fra den 12. Mai 1882. 

T il Tn:d-R egulativets § 36 føies : 

For begge Veininger af et K jøretøi (belæsset og tomt) paa 
J ernbanens Vognvægte betales lo Øre. 



til 

Taxt-Regula ti vet 
for 

de danske Htntsbaner i Jylland og Fyi1. 

(Indenrigsministeriets Resolution af 2Jde November 1882.) 

Gyldigt fra lste December 1882. 

Til T axt-Regulativets § 25 Punkt IX efte, Ordet "Brænde" 
føies: 
hvorved forstaas Træ, kløvet ( ved Spaltning) eller ukløvet, 
med eller uden Bark, forøvrigt ubehandlet og i Længder af ikke 
over 4 Fod. 



Tillæg· li 
til 

,_r ax t -Re gula ti v et 
for 

tie danske Statsbaner i .Jylland og .Fyn. 

Ind~nrigiministeril'ts Resolution af 30te November 1882. 

Gyldigt fra lste December 1882. 

'!'il 'l'axt-Regulativets § 25 IJ føies efter Punkt b: 

c. ..lfersk Fisk, Jer forlanges forsendt om Bxpresgods. 



.. 
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'rillæg VII 
til 

r_ra,xt-Reg11.la tivet 
for 

tle danske 81atshaner i .Jylla.ml og f'yn. 

(lndenrig~mini, terieh R esolution af 14.de December 18 2.' 

ad s 25 VII. P ositionen "Søm og Spiger i Kister og Sække" 
udgaar . 

Positionen "J em i ~ u1ulter, Stænger og Plader .. . . " 
omredigeres ,-aalede' : 

,,J em i Bundter, Stængt'!' og Plader, 8 aan<ljern, ,l erniraad, 
Ambolte, Ankcre, K jættiuger, støbte og trukne Gas- og Vand-
let1ningsrør, valset J ern, J ernbiælker, Skinner, Holte, Nitter, 

~' rru &- 11; /'! i,(, 
Søm, Rpiger og Skrner, alt hvad enten tlet er af Sm P.dejem 
ellt r af Støl,ejern." 



,,, 

Tillæg VIII 
til 

Taxt-Regulativet 
for 

de danske Statsbaner i Jylland og Fyn. 

Indenrigsmiuistni~ts RPsolut ion nf 5te St'ptember 1883. 

(Gyldigt fra samme Dag.) 

Ad § 25 VII (jfr. Tillæg V II): 
I P ositionen "J eru i B undter, Stæuger og Plader .... " 

foretages den F or:mdring, at der efter Ordene: ,,og Skruer" ind-
skydes Ordene: ,,samt H e tesko '·. 
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Tilbeo- IX 
til 

Taxt-Regulativet 
for 

de danske Statsbaner i Jylland og Fyn. 

l ndenrigsministPrit't , Resolution af 24<li> Sept,0 mbi>r 188!1. 

(Gyltligt fra lRte Oktober 188:l.) 

Ad § 25. 
Under III b (Specifikation af de voluminøi::e Varer) ind-

sættes istedctfor "Kork og Korkpropper": .,Kork, Korkpropper, 
Korbpaaner og Korkaffald" og 

under VUl (Specifikation af de Arter af God~. der i hele 
Vognbclninger forscn dei:: efter IT 0 ) indskydes Pfter "Klorkalk": 
,, Korksprrnner og K orknffald". 



Tillæg· X 
til 

Taxt-Regulativet 
for 

de danske Statsbaner i Jylland og Fyn. 

l ndenrigsmini steri~ts Resolutioner af 2Jde oi 8lte Dec1°mber 1883. 

(Oyl1ligt fra lste Januar 1884.) 

Ad § 25. 
u oder I I L b udgaa uuder P ositiouen "Tørrede Huder etc. " 

Ordene: ,, ' amt Læder i Ruller". 

Under VHI mellem Positionerne "Teglværksprodukter, fi nere 
efr. '" og "Tømmer , Bjælkt'l' etc." indsættes som ny P osition : 
,, 'l'j ære beton". 



'l'illæg XI 
til 

Taxt-Reg1-1.la ti vet 
.. .~7'! 

for 

de dauske Statsbaner .Jylland og Fyn. 

\Indenrigsministeriets Re~o lution nf 23,lu Junnnr 1884.) 

Hyl!ligt t'ra 1len Dag, Skive- Hlyngøre Rauen 
aabnes for Driflru. 

Ad A. Taxter for Befordring af Personer. 
I 1, 2det Stykke, iudsrottes istedetfor Or<leue "og Langaa" : 

,,Langaa og Glyngøre", og i Slutningen af Paragrnfen tilføie : 
,,For de mindre Laudstalioners Yedkommende paa Skive-

Glyngøre Baneu ud-,tedes kun Billetter til Reiser mellem dem 
indbyrde og mellem 8tation<'rne Glyngøre, Skive, Viborg og 
Struer. 

Da der imellem Glyngøre og Skive ikke feTes lste Klasses 
Kupeer i Togene, ud te1lcs der til og fra Banens Stationer ikkun 
Billetter til 2den og 3die KlaRse." 



'ri Hæg XII 
til 

T a x t-R e g 11. la ti ve t 
for 

,le danske Statsbaner i .lyllaml og l4'yu. 

(lndenrigsministt>l'irls R e~nlntion af 2clen Mai l8P4 .) 

Gyldigt fra lste Juni 1884. 

Ad § 25 VII. (pag. 11). 

Mellem Positionernt1: ,,Brændevin, Sprit og Spil'ituo a i 
J:,'ade" og "Eddike i Fnde" indsættes som ny Po ition : 

,,Cikorie". 



Tillæg XIII 
til 

Taxt-Regulativet 
for 

de danske Statsbaner i Jylland og Fyn. 

(Indenrigsministeriets Resolution af 20dc September 1884.) 

Gyldigt fra l ste Oktober 1884. 

Ad § 54 (pag. 19). 

Flytteomnibusser og lignende F ærd elsvogne, der have 
været forsendte fyldte, tilbagesendes tomme til deu oprindelige 
Afsender og AfacudelsP,station mod Erlæggelse af halv Fragt 
efter 'l'axt fT A (Klasso V B). 



'fiJJæg XI\' 
til 

'1~ a x t -- 1~ e gu 1 at i "'\Te t 
for 

d1• clansl«• Hta1sh:mer .Jyllanil O:,!, Fyn. 

(lrul Pnrigs111 ini ~trri1 ,~ Rr~olnti ori af 1?.d" K ovemhrr 1flP4 ; 

Gyldigt fra 1. December 1884. 

Ad S 25 III b (pag. 9). 
P ositionen: ,, Barnevogne" foraudrrns saaledes : 

" Ba rnevogne og andro Smaakjøretuier, som ikke falde ind under 
R j0ret0isfaxte11, deriblandt "Velocipeder·', ,, Bicykler" og 
lignende." 

_ 'J'il .Positioneu: ., Gibsafatøbninger" føics "uemballerede". 
Efter P ositionou: ,,Hø, H alm etc." optages: ,,H øvlspaaner 

og Huggespaaner." 
P ositionen: ,,J nstrumen Ler o. s. v." udgaar. 



Uurler l'ositionen: .,l\Iøbler" tilfoies : "af Træ, ikke ad-
skilte og ikke fyldte.·· 

P ositionen: ,,Pelsnnrk'· udgaar. 

Ad § 25 VII (pag. 11). 
Under Positionen: ,,Mel af K ornvarer o. s. v." tilføies: ,,samt 

R ismel." 
Ad § 25 VIII (pag. 12). 

Under Positionen: ,,Kornl'arer o. s. v.'' iill'øies: ,,samt uaf-
skallet Ris." 

Efter Positionen: ,. Mal(:· optages: ,,Melasse (urensct R oe-
sirup)." 

Ad § 25 IX (pag. 13). 
Efter P ositionen : ,. H ø, H alm o. ;,., Y." optages : ,,H øvlspaaner 

og H uggespaauer." 

• 
I 

.. 
! 

'l'illæg XV 
1 il 

,--r a xt-Regulativet 
for 

de danske Htatsbaner i Jylland og Fyn. 

(Indenrigsministeriets Resolution nf 2den Januar 1885.) 

Gyldigt fra den Dag, Stat sbanerne overtage 
Overfarten over Sallingsund . 

ad § 2, sidste Stykke. E fter Ordene "1 Mil· tilføies: 
,,Sallingsund regnes for 1 ½ Mil." 

a d § 24. F oran Ordene "F orøvrigt sker F ragtberegningen" 
tilføies: ,,Sallingsuncl reg1_1es for 3 Mil." 

L. O~erfarten over Sallingsund. 
§ 66. 

For Befordringen mellem Glyngøre og N ykjøbing-:llorsø 
komme samtlig-e de i § § l.>2 og G3 fo r Befordringen over Lille 
Belt indeholdte Begtemmelser til Anvendelse. Dog modtages 
Styrtegods samt de i § 55 omhandlede Gjenstancle kun til Bo-
fordring efter nærmere Aftale og Overenskomst med J ernbane-
besty.relsen og levendo D yr kunne indtil Videre ikke befordres 
direkte mellem Nykjøbing-l\1orso og Stationer udover Glyngøre. 

Afbrydes den regelmæssige F:i.rt ved I sforhol<l , komme de 
i § G4- indeholdte Bc. trmmelser til Anvendels<'. 



.. • 

skilte Tillæg· XVI 
til 

Rism Taxt -Regulativet 
for 

skallE de danske Statshaner i .Jylland og Fyn. 

suup 
Jndenrigsministeri l'ts Resolution nf 28de Marts 1885. 

og B 
Gyldigt t'ra 1\en 15de April 1885. 

Ad § 25. 
Under VITT mellem Positionerne "Gjødning, kunstig o. s. v." 

og . H orn, H ove o. s. v." indsættes som ny Position: 

,,Gran- og Fyrkogler". 



'l'iHmg 1\111 
1il 

Taxt-Reg1]_lativet 
for 

de danske Statsbaner i .Jyllmul og Fyn. 

I nde1n-igsministf'riels Resolution af 7dc Mni 1886. 

Gyldigt fra 1len 15. i'llai 1886. 

§ § 11 og 11 a bortfal<le og i sammes Sted indsættes on ny 
§ 11 saalydende: 

"H ele P ersonvogne, ogsftll Salonvogne, forsaavidt saadanne 
ere disponible, afgives til Enkeltreiser efter 24 Timers forud-
gaacnde Bestilling, mod at der løses l ste Klasses Billetter mellem 
de paagjroldende Stationer for saa mange Personer, som benytte 
Vognen, dog mindst for 12 Personer og, for aavidt almindelige 
P er-onvogne angaar, høist for 18 P ersoner pr. Vogn. For en 
Salonvogn er den mind te Betaliug, der opkræves, 45 Kr. '.l'o 
Børn under 10 A ar regnes for en Voxen. 

Naar 3die K lasse P ersonvogne, hvoraf Bænkene ere ud-
tagne, eller lukkede Godsvogne afgives til Befordring af Syge, 
løses 6 Billetter til l ste Klasse mellem de paagjældende Sta-
tioner. To L edsagere kunne da. frit medfølge ; reise flere Led-
sagere i Vognen, skal der løses en 3die Klasses Billet for hver 
af disse. 



Forsaavidt der fra vedkommende Station ikke udstede:, 1ste K lasses Billetter til Vognens Bestemmelsesstation, erlægge i Betaling et Beløb, der svarer til Værdien af det Antal l ste Klasses Billetter, der ifølge foranstaaende B estemmelser kulde have været løst. 
Saafremt det skulde anses fornødent at lade Vognene led-sage paa fremmed Gebet af en eger. Opsigtsbetjent, kan der for-uden ovennævnte Betaling opkræves et Vederlag for de med saadan Ledsagelse forbundne 0 dgiftor. 
:For Befordring af R eisegods komme de almindelige B e-stemmelser til Anvendelse, med mindre der forlanges en særlig Vogn til Befordring af dette God$, da der i saa Fald beregnes Fragt for samme efter Godstaxteu II A. I Sygeyogn kan frit medføres Sengerekvisiter og andr Foruødeuhedor til den Syge - Bekvemmelighed. 

·'· I 

1'lllæg XVIII 
til 

Taxt-Regula ti vet 
for 

i Jylhrnd og Jryn. de danslic s tatsl,an('r 

l t . af 'l4de Dee• n,1,n 1886.) . . · t Reso u 100 -(Jndenrigsmm1sttne ' 

- -- - - !SS6. Gyldigt fra don \ldo Januar 

Ad § 54 (pag. 19). 
og i Stedet for træder . •r·næ.,. XIII hæves, Bestemmelsen l l ::, 

følgende Bestemmelse: fter Taxt V B , læssede . f •sendes tomme e • Flytteomrubusser or 
efter T axt V A.. • 

.. 



r_rill3eo · XIX e 

ti l 

Taxt-Regulati vet 
fol' 

ile rlanske , 't:1 ts l1an er .J vllanrl og Fyu. 

(Indenrigsministeriets l{esolution af i4rle ~larts I~ 6.) 

<,yldigt fm dr11 I ,te ~Ini 1886. 

Ad § 2:, IX (pag. 1:17-

.B'ora11 Positione11 I-kende indsl\'tt1's som en ny 
Po it ion: 

• Affald og Top af ~11kkl•1Torr . 



r J.~ill~ g XX 

til 

Taxt-Regulativet · 
for 

de danske Stntsbaner Jyl larnl o~ Fyn. 

(Indenrigsministeriets Resolntion af 3clie April 1886 .) 

De i 'l'axtregulatirnts §§ 7, 8 og 9 givne Bestemmelsere -
om A uonnementskort ophæves fra den lste Mai d. A . at r egne. for 
I tedet for di. se træde de i »Almind<'ligc Befordr ings - og 
TaxtlJe temrnelsPl' • Kr. J fol' samtlige St:ilsuaner givne R egler. ~ns 

l{jøbenbuvo Tryk t bos ,). lJ Q,·i,t & Kowp. 

Pd. 
fra 



Till~g X X I 

til 

Tax t-Regulati vet 
for 

ile d::inske Stati:~baner 1 Jyllan<1 og Fvn. 

(Indemigsministeriets Resolution af 25de .'.dai 1886.) 

A1l § 61. 

Taxten for Befordring af God pua As sen s Havne -

bane fastsættes til 1 Kr. pr. Vognladning it 1:;\000 Pd. for 

gjennemgaaende F or endel er. 

'raxten for Gods, der transporteres lokalt paa A ssens 

H avnebane, fa tsættes til 4 Kr. pr. Vognladning å 12,000 Pd. 

Til Af- og P aalæsning gives en Frist af J 2 Timer. regnet fra 

det Tidspunkt. da Vognen er stillet til Di position. 

- --- --- --· ------
l\,i<J bonh1wn 'f r) kt h QS J . lJ. Qvi>t ,I. Komp <Y. F. Lerison). 



' 

'"l."'ill~~ XXIII 

til 

Taxt - Regulativet 
for 

<le <huske SL:t LNh:-rner oo· r-, li'yn. 

( lntlr111"i!!rn1ini~t~l'iet~ lfosol ntion af lO<le Fehrnnl' 188i) 

Gyldigt frn <lPn 1s:P :\farts l 86. 

A tl § 61. 

'l1:ntr11 !'ol' Hc•t'ordrin~ at' God.' p:ta Otleuse Havne-
bane fasts:-Pih's til 1 Kr. i)() Øre· pr. \ 'o~nbd11i11µ: :'1 1:20()1) I 

'Pd. fnr gjP1111(•111~aaP11dc• ], 01·sv1HIPl-;c,r. 
'l':u-:t<·11 for (;()(!-,. dPr lm11spmtPrPs .lnblt 1rn:i Otl<'11S0 1 

l::l urnrba,w. fa'llstl'ltL•s lil i'> Kr. i'>O 01·1· pr. Voµ,11lrlll11i11µ; :\ 
1:2000 "Pd. 1'il At'- oµ: 'Paalæs11i11[2: µ;in•s Pil Fri;.t af 12 
Timer. rrgnd t'rn drt 'rid ·ptlllkt . da V oii;1wn l'L' siill!'l til 
Dispnsitio11. 

l(jøbeni)uv_n. Trykt hu• J D. Qvist Komp. (V. F. Levi. on.) 



' 

'1. il b eg· X X I V 

til 

Taxt- Regulativet 
for 

de danske Statsbaner 1 J ylland og Fyn. 

(Indenrigsministeriets Resolution af llle Juli 1887.) 

Gyldigt fra den lste August 1887. 

Ad§ 61. 

Taxt en for Befordring af Gods paa Aalborg Havne-
bane nedsættes fra 2 Kr. 50 Øre til 1 Kr. 50 Øre pr. Vogn-
ladning a 120 Cont110r. 

RiAhnnha.vn. Tr:vkt hos J. D. Q'l'ist &...Kom1>. C..V ._F. Lemon.) 



" 

• 

~"'ill~g· XXV 

til 

Taxt-Regulativet 
for 

ae danske Statsbaner 1 J ylland og Fyn. 

(Indeorigsministeriels Resolution af lste December 1887.) 

Gyldigt fra den 15de December 1887. 

Ad § (;t. 

Taxten for Befordring af Gods paa Grenaa Havnebane 
fastsættes til 3 Kr. pr. Vognladning a 12,000 Pd. for p:jennem - , 
~a:wndc Forsendelser. 

Taxten for Gods. der transporten•s lokalt paa Grcnaa 
H avnebane, fastsætte. til 6 Kr. !'JO Øn• pr. Vognlitdning 
a 12,000 Pd. Til Af- og Paalmsning gi,·cs en Frist ai 
12 Timer. rcgn<'t fra d<'t Tidspunkt. da Vog,wn Pr • tillet til 
Dispo ition . 

Kiøhenhø.vn . Trykt b11s J. D. Qvist & Komp. (V. F. Levison. J 



'"1.'ilbeg· XX'"'\TI 

til 

Taxt- B,egulati vet 
for 

de danske Statsbaner i J ylland og Fyn. 

(Indeorigsmioisteriets Resolution af 13de Oktober 1888.) 

Gyldigt fra den lste November 1888. 

Positionen »Limlæder« i F ortegnelsen o,er voluminøse 
Artikler, § 25 III b pag. 10, forandres til »Limlæder med 
Undtagelse af vaadt, kalket Limlæcler i forsvarlig Emballage 
(Tønder, Fade eller deslige).« 

Den samme Forandring foretages med Ordet »Limlæder« 
§ 29, 4cle Stk., sidste Linie, pag. 14. 

,-jj/benhavn. Trykt hos J. D. Qvist & Komp. (V. F. Leviaon.) 



'I"ilbe g XXVII 
til 

Taxt-Regulati vet 
for 

<le danskP. Sta,tsbaner 1 J ylland og Fyn. 

(!udenrigsministeriets Resolution af l ste Mnj 188!\.) 

Gyldigt fra den l ste Juni 18 !l. 
- -----

l § 33 forandl'es Ordene » 1 K r. pl' . 100 Stk.• ti l 

,. flO Øre pr. 100 Stk.• 

! 
I I{jøUc nha vn. 'l'rykl hos J. U. Qvist &: Ko m1>. (N. Lcviso n). 



':l."'illBBg XXVIII 

til 

Taxt-Regulati vet 
for 

de danske Statsbaner i J ylland og Fyn. 

(fodenrigsmiuisteriets Resolutiou af l ste Juni 1889.) 

Gyldigt fra den l ste Juli 1889. 

Ad § 25 VIII (pag. 1 2). 

• ~1ellem Positionerne » .. \falt« og » Melasse (uren set 

esirup)« indsættes som ny Position: 

Jfarsvin (Delfiner) 



7 

Tiil~ g XXIX 

til 

Taxt-Regulati vet 
for 

de danske Stat b::mer 1 Jylland oo· Fyn. 

(Indenrigsministeriets Resolution af 2den eptcmbcr 188ll.) 

Gyldigt fra deu l ste Oktober 1889. 

I § 1 2clet Stk. forandres Ordene »og Glyngøre« til 
»Glyngøre og Skjern«. 

I § 4 in fine forandres Ordene •og H erning« til »H er-
ning og Skjern«. 

Kjor,..~hu, u , Tryl.t ho• J . t)_ Q, 1~l k Kumr•. 1S . I.,._,.Hou.). 



'1"ill~ g XXX 

t il 

Taxt-Regulati vet 
for 

de danske Statsbaner 1 J ylland og Fyn. 

(Indenrigsministeriets Resolution af 26de Oktober 1889.) 

Gyldigt fm deu l ste December 1889. 

I § 1 2det S tk. fo randres Ordene »og Skjern« til 
»Skjern og T ommerup • . 

I § 4 in fine forandres Ordene »og Skjern « til »Skjern 
og •r ommerup , . 

XJø benhaTD. Trykt hos J. D. Qvist &: Komp. (~. L cvison,) 



----
r-rnl~g XXXI 

til 

Takst-Regulativet 
for 

de dan ke ..., tatsbaner 1 Jyllan<l og Fyn. 

(Indenrigsmini teriets Rernlution nf 29de .Juli l ~!12). 

Oyldigt fra den lste April 1893. 
---- -------

§ 4 erholder følgende Ordlyd: • Dobbeltbilletter udstedes 
til alle Tog i amme Omfang . om Enkeltbilletter«. 

K j ,tbtnhavn. Trykt hoij .J lL ~,·i8t /f. K omp. 1H. i,,, ,·1~0 11) 
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