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Leverandør til De danske Statsbaner 

VELKLÆ.DT 
• PA KONTO 

Til herrerne : 
Moderne kamgarnshabit efter mil 

298,00 258,00 
Fzrdig habit i 500 gr svær kamgarn 

288,00 228,00 
Til damerne : 
Canadian.Bear flere farver, alle 
rtøtte~ff 198,00 
Ulsters og frakker i tidens mode-
farver 168,00 

Leverandør til tjeneste, 
mænd gennem 25 år -
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EFTF. 
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RHOUBEN 
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Køkkenudstyr 
Glaa 
Porcelain 

NOR1'IA.L':. :~u:~Iact 

TRYKKERIET 
SIBØPRIED PETERSEN & SØJII 
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Telefon Ø!,ro 626t 



A/4 Aarhus Flydedok og Maskinkompagni 
Hans t-Helsens Maskinfabrik 

Telefon 14000 • 5 Linier 

Skibsreparatione,i 
Flydedok til 400' Skibe 
Ophalingsbedding for mindre Skibe 

Beholdere - Kraner og Spil • Jernkonstruktioner 

~aul 1ebmann 
INTERNATIONALE TRANSPORTER 

Grund/agt 1900 

Hovedkontor : 
Amaliegade 35, Kbhvn. K 

Filialkontorer: 
Aalborg, Aarhus. Esbjerg, 
Gedser. Herning, Odense 
og Padborg 

Svendborg Korkvarefabrik A/s 

* 
Søkildevej 4 Tlf. Svendborg 2573 

~lomsterforretn ingen 

" ASTA" 
(M. Pedersen) 

Telefon Øbro 4052 

Østerbrogade 86 
Anbefales Foreningens Medlemmer 

Leverandør til Interessekontoret 

H.OTZEN 
Entreprenør 

Lyngbyvej 267 a 
Gentofte 4385 

Glæd Dem selv 

og Deres venner 

med et årsabonnement 

på 

Kr. 24,00 

T.,,tllfabrlkantfor,nlngtru lndr. fællts vartmærkt 
TEXTILFABRIKANTFORENINGEN 
Kontor· Vester Farimagsgade 20, København V. Tlgr,, Adr. : 
"Tu til~bamber'' Tlf. C. 6351 • 01 10109 - Rigstelefon: 398 

Ekspedition : 
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Fællesrådet -
Samarbejde er tidens tegn både indenfor den 

snævre interessesfære og den brede front. Det vil 
sikkert være den rette m åde og det rette middel 
til at søge de mange problemer lØst, som udviklin-
gen har fØrt med sig. 

Medlemmer 
Statstjenestemændenes Centralorganisation II 

( embedsklasserne) .. . ..... .. .. . .. . . ...... . 
Danmarks Lærerforening .. . . . . .... . ........ . 
Danske Statsembedsmænds Samråd ... . ...... . 
Københavns Kommunalforening . ............ . 
Frederiksberg Kommunalforening ... . ....... . 
Gentofte K ommunalforening ........ . .. .... . . 
SØllerØd K ommunalforening ..... . ..... . ..... . 
F oreningen af kommunale embedsmænd ..... . 
Centralforeningen for danske Funktionærfor-

eninger ................. ... .. ........... . 
Den almindelige danske Skibsførerforening .. . 
Dansk Styrmandsforening ................... . 

15 000 
19 000 

8 500 
4 400 

500 
400 
130 
200 

11 000 
950 

1 500 

Som formand er valgt Jernbaneforeningens for-
mand, overtrafikassistent M. S . Lyngesen, og til 
forretningsudvalg: 

Kommunelærer Thomsen Nielsen, Nørresundby 
(næstformand), afdelingschef L. H . Christensen, 
(Funktionærforeningen), fuldmægtig Chr. Schmidt 
(Københavns Kommunalforening), skibsfører Ka-
strup Olsen (Skibsførerforeningen) og amtsforval-
ter Chr. Strøm (Samrådet). Desuden er nedsat et 
repræsentantskab på 22 medlemmer. 

Efter starten må man formode, at adskillige an-
dre tilsvarende organisationer vil søge forbindelse 
med det nystiftede fællesråd, idet der sikkert flere 
steder er næret et lØnligt håb om et samarbejde 
over bred front - eller rettere et mere intimt, da 
jo på mange områder fælles retningslinier i be-
stræbelserne for at bedre levevilkårene er blevet 
fulgt, og man uofficielt allerede har været i en vis 
kontakt med hverandre, som fØlge af de fælles 
pristalsvilkår for lØnnings beregningen. 

Skal der trædes i aktion, er det naturligvis bed-
re med en større styrke fra en samlet front, da 
flertallets krav og kritik altid vækker større op-
mærksomhed både hos autoriteter og offentlighed. 

Særlig lovende tegner fremtidsperspe}diverne 
sig unægtelig ikke for lØnmodtagerne, hvis Økono-

Inden for tjenestemandsrækkerne og funktio- · mi er blevet meget pinligt berørt af dyrtiden og 
nærerne fra det private erhvervsliv har man stadig 
haft føling med dette samarbejde for nu som en 
særlig etape på vejen mod målet at bringe samling 
indenfor de upolitiske tjenestemandsorganisationer 
ved oprettelse af et fællesråd til vagt og værn om 
de lØn- og arbejdsmæssige fællesinteresser . 

Tanken er ikke af nyere dato. I længere tid har 
man arbejdet med ideen og undersøgt mulighe-
derne og betingelserne pro et contra for et reelt 
samlingsgrundlag, og nu er altså skridtet gjort 
efter moden overvejelse fra alle de interesserede 
parters side. 

Den nye sammenslutning - Fællesrådet for 
danske tjenestemands- og funktionærorganisatio-
ner - hvis nom de guerre jo nok bliver »Fælles-
rådet«, tæller ca. 62 000 medlemmer, og har fore-
lØbig fået tilslutning fra: 

de mere og mere tyngende skattebyrder, som jo 
meget nØje overvåges for de kontrolable indtæg-
ters vedkommende. 

Statistiken over indtægtsforskydningen de sid-
ste 10 år viser med ildevarslende tydelighed, at tje-
nestemænd og sidestillede indtager en baggrunds-
position, og har gjort det i lang - alt for lang -
tid. Det kan ikke være rigtigt, at enkelte sam-
fundskategorier, der allerede har betalt deres be-
tydelige andel til statens samfundsbudget, stadig 
skal være statister i skuespillet om livsgoderne, 
og det er derfor ganske naturligt, at de nu i for-
ening ruster sig til imØdegåelse af yderligere for -
ringelse af lØn- og arbejdsvilkårene for i samlet 
trop at mØde frem, når det bestemn'l.ende forum 
skal træffe afgørelser - specielt af Økonomisk 
rækkevidde. 
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Nu skal der lØftes i flok og kræfterne prøves 
ud fra det synspunkt, at indendørs disciplin skaber 
udendØrs respekt. -

I en samtale med Berlingske Aftenavis udtalte 
formanden - overtrafikassistent M. S. Lyngesen: 

»Baggrunden for sammenslutningen er, at der 

er et meget stort antal tjenestemænd og funktio-

nærer, som ikke hører hjemme under De samvir-

kende Fagforbund. De hører ikke hjemme der for 

det første på grund af de særlige tjenestemands-

og funktionærforhold, for det andet på grund af 
en afvigende politisk opfattelse i forhold til De 
samvirkendes. 

Disse grupper har savnet en organisation til 

varetagelse af fælles interesser. Navnlig i disse år, 

hvor de i hØj grad har haft konjunkturerne imod 
sig, har man savnet et fællesskab, der kunne give 

organisationerne styrke. Hertil kommer, at når 

statstjenestemænd nu om dage forhandler med fi-
nansministeren om kompensation for dyrtiden, går 

de resultater, de opnår, igen for kommunernes tje-

nestemænd og for tusinder af funktionærer i det 
private erhvervsliv, som lønnes efter lignende reg-

ler. 
Sammenslutningen første opgave er at f Ølge 

lønudviklingen og at føre rådslagninger om, hvil-

ke konsekvenser af udviklingen man i givet fald 

skal sætte ind for at afværge. H ertil kommer skat-

teproblemerne, som er fælles for disse grupper af 
fastlønnede tjenestemænd og funktionærer. Der-

for har det været naturligt at lægge organisations-
fo-rmerne ind under en fornuftig plan, så der kan 
etableres samarbejde meHem så mange som muligt 

om så meget som muligt. Naturligvis kan der kom-

me visse vanskeligheder, idet interesserne måske 

ikke i alle tilfælde vil falde sammen, men jeg be-

tragter sammenslutningens dannelse som et betyd-

ningsfuldt organisatorisk fremskridt. 
- Forholdet til »Sølvsnorene« berøres ikke af 

den nye organisations dannelse. Vi har i Centralor-

ganisationen et godt samarbejde med sølvsnorene, 

og selv om vi i fjor ikke var enige om den politik, 

der skulle føres i spørgsmålet om lØnnivelleringen, 
har det ikke skadet samarbejdet. - Flere af sølv-
snorenes organisationer er derimod tilsluttet De 
samvirkende Fagforbund, hvad de øvrige organi-

sationer ikke er. 
Jeg vil gerne understrege, at Fællesrådets dan-

nelse ikke er rettet mod De samvirkende. Vi håber 

at få udmærket kontakt med De samvirkende, som 
jo repræsenterer det overvejende antal lønmodta-

gere. - Eiler Jensen har for et års tid siden været 

inde på tanken om dannelsen af netop en o?·gani-

sation som den, der nu er skabt.« 
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FORENINGSNOTER 
Hovedbestyrelsens resolution af 26. september 1951. 

I anledning af den på hovedbestyrelsesmØdet den 
26. september 1951 vedtagne resolution, der indeholdt 
en anmodning til trafikministeren om at søge det nød-
vendige tillidsforhold mellem Statsbanernes admini-
stration og organisation genoprettet har der den 18. 
december 1951 fundet en samtale sted mellem trafik-
ministeren, generaldirektØrel'l og foreningens formand. 

Efter samtalen har foreningen anmodet ministeren 
om at henlægge henvendelsen, og denne anmodning er 
imødekommet. 

De sædvanemæssige drøftelser mellem generaldirek-
tøren og foreningens formand er herefter genoptaget. 

Flidspræmier. 
De af Jernbaneforeningen udsatte flidspræmier, 

som er stillet til rådighed for deltagerne i det i 
sept./decbr. forrige år afholdte trafikmedhjælperkur-
sus, er tildelt: 

1. præmie (en mappe): Trafikelev S. T. Andersen, 
Helsingør. 

2. præmie (en skrivemappe): Trafikelev J. E. A. 
Sørensen, Trustrup. 

Trafikelevernes uddannelse. 
Ved en forhandling i generaldirektoratet den 19. 

marts f. å. stillede Jernbaneforeningen forslag om æn-
dringer i elevuddannelsen. Generaldirektoratet har nu 
meddelt, at uddannelsesbestemmelserne for trafikele-
ver, ordreserie A, side 26-28, vil blive ændret så-
ledes, at det pålægges stationsforstanderne på bysta-
tioner at opstille en detailleret plan for elevernes ud-
dannelse på de forskellige arbejdsområder og at ind-
sende genpart heraf til distriktet og generaldirektora-
tet. Elevernes daglige tjeneste vil i ordren blive fast-
sat til 6 timers praktisk tjeneste og 2 timers læsning, 
bortset fra aflØsningsperioder. 

Selvangivelsen. - Natpenge. 
Trods vi havde anmodet en ekspert om at give os 

nogle tips vedrørende selvangivelsen har det desværre 
. v ist sig, at ikke engang eksperter er pålidelige. 

I dette tilfælde er •Natpenge• forvekslet med nat-
arbejde, og vi beklager, at vi er gået på limpinden og 
fuldt og fast har stolet på den modtagne vejledning. 

Vedrørende natpenge lyder bestemmelsen således: 
Natpenge til tjenestemænd medregnes ved opgørel-

sen af den skattepligtige indkomst. Da natpengene 
imidlertid fastsættes af finansministeriet således, at 
halvdelen gennemsnitlig kan anses at medgå til dæk-
ning af ekstra udgifter som, fplge af natarbejdet, kan 
et hertil svarende beløb fradrages. 

For tjenestemænd, der alene har fast staticmssted, 
kan fradraget dog ikke overstige 450 kr. dr ligt. 

Toldfunkticmærer, der forretter tjeneste ombord i 
toldvæsenets søgående patruljefartøjer, anses i denne 
forbindelse ikke at have fast staticmssted. Begræns-
ningen i fradraget til 450 kr. gælder altså ikke for dem. 

Eksperten har undskyldt fadæsen overfor os, og vi 
beklager at have vildledt læserne, der jo nu har ud-
færdiget selvangivelsen og derfor• kun kan henvises 
til at gpre ligningsmyndighederne opmærksom på fejl-
tagelsen. 
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JERNBANEVÆSEN I M ODEL 
Nogle betragtninger om j ernbanedrift in miniature 

af "Banechefen" i Aalborg 

I et samfund, som vi oplever den verden, vi er sat 
i , må langt de fleste af os finde sig som bestanddele 1 
samfundsmaskineriet, som et lille, men vel ikke ube-
tydeligt eller unødvendigt tandhjul i den store kværn, 
der maler samfundets nddvendigheder i en aldrig op-
hØrende strøm. Det bliver de færreste af os, der nogen-
sinde får det overblik, som en ledende stilling af aller-
hØjeste art v il give sin mand. Kun få mennesker bli-
ver det beskåret at lede et stort og omfattende arbejde 
som f. eks. jernbanedrift - og endda aldrig fuldstæn-
digt efter eget forgodtbefindende - men der er allige-
vel her rørt ved noget, som bor inderst i ethvert men-
neske, noget, som kommer frem allerede hos det lille 
barn, der leger med sine dukker, byggeklodser eller 
andet legetøj : nemlig trangen til selv at skabe en lille 
verden, der er ens egen, og regere i denne verden. 
Dette instinkt bor i alle mennesker med et blot nogen-
lunde udviklet følelsesliv, men bliver i regelen altid 
trængt i baggrunden af livets hårde, men herlige nød-
vendighed: arbejdet. 

I fritiden dukker trangen til at skabe og regere 
atter frem hos det voksne menneske, men nu i udkry-
stalliseret form som en hobby, en ting, man interes-
serer sig for over alt andet, som man er parat til at 
ofre nattesøvn, spareskillinger og en bunke ubehage-
ligheder af forskellig art på for at komme til at be-
skæftige sig med i sin tilmålte fritid. Og det kan være 
emner af så forskellig art som akvariefisk, kammer-
musik, frimærkesamling, eller hvad man nu er særlig 
disponeret for, herunder bygning af modeller af ting, 
der i den store verden forekommer en særlig interes-
sante. 

Modelflyvning er således en hobby, der har et stort 
publikum. Mcdelracerbiler ligeledes. Fælles for disse 
ting og for modeljernbanehobbyen er dette, at man 
kan få sine modeller at se i bevægelse som i den store 
virkelighed. Og vi er her ved det meget væsentlige, at 
man •skaber liv• , altså gennem bevægelsen i sin lille 
hobbyverden. Men modeljernbanehobbyen har dette 
fremfor de andre nævnte modelbyggeemner, at man 
kan opleve at se sine modeller i funktion i omgivelser, 
der kan ·svare forblØffende til virkelighedens. Det ligger 
i den .kendsgerning, at modeltoget er styret af sporet 

Modeljernbaneklub 

og ad dette kan ledes til bevægelser, der nøje svarer 
til virkelighedens. Dette er nok også muligt ved mo-
delskibe, -flyvemaskiner og -biler, men kun ved an-
vendelse af klodsede oi;, for synet skæmmende styre-
liner og trådsystemer, it<t. komplicerede radioanlæg til 
fjernstyring. 

Her er en væsentlig forklaring på modeljernbane-
hobbyens stadigt· tiltagende popularitet. Men ikke nok 
hermed. Vist ingen anden hobby byder på så store og 
så forskellige arbejdsområder som arbejdet med mo-
deljernbaner. Fremstilling af driftsmateriellet er et 
naturligt afgrænset område for sig, men vil man se det 
kØre, må man jo have et sporanlæg, og dette !Ører na-
turligvis med sig indretningen af signal og sikrings-
anlæg samt opbygningen af et plastisk modellandskab, 
der kan motivere banens liniefØring. Og her imellem 
kan den mi -interesserede hobbymand så finde det om-
råde, der interesserer ham mest. 

Imidlertid kan fremstillingen af det faste anlæg 
nok blive så stor en opgave, at det i almindelighed 
bliver uoverkommeligt for en enkelt mand, ligesom 
der jo også er spørgsmålet om plads til det. Det er da 
naturligt, at den mj-interesserede slutter sig sammen 
med andre, der dyrker samme hobby, og lader tilveje-
bringelsen af anlæget være en klubopgave. 

Nu er det nok på sin plads at antyde lidt om for-
skellen på legetØjstog og modeljernbane, da disse be-
greber for mange er identiske. Enhver mj-bygger ken-
der bemærkningen »Han leger med tog«! og ved, at 
folk i almindelighed forestiller sig ham liggende på 
maven på dagligstuegulvet foran sønnens futtog, der 
hidsigt farer af sted på sin sporring, medens togets 
rette ejermand tudbrølende er uskadeliggjort i pas-
sende afstand ved hjælp af et reb. De kender scenen 
fra utallige vittighedstegninger, og den må tages som 
et udtryk for den tryllemagt, som alt, hvad der har med 
tog at gøre, udøver på de fleste drenge mellem 7 og 
70 år. • 

Men der er altså forskel på legetØjstog og model-
tog. LegetØjstoget kØrer på overdimensionerede skinner 
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af blik, dets hjul sidder lØst på akslerne af hensyn til 
de voldsomme kurver, og hjulflangerne er i samme 
anledning unaturligt hØje. Materiellet kØbes færdig-
fremstillet, og det er i reglen så som så med ligheden 
mellem det rigtig tog og legetøjet. •Spornettet• kan 
endvidere stilles op hvor som helst og hurtigt pakkes 
sammen igen. - Modelbyggeren derimod fremstiller så 
vidt muligt selv sit materiel, - måske med anvendelse 
af visse færdiglavede dele -, han har et bestemt for-
billede til sin model, og han stræber at gøre ligheden 
mellem modellen og forbilledet så stor som muligt. 
Hans kØretØjer indrettes på samme måde som de vir-
kelige vogne og lokomotiver i den udstrækning, det la-
der sig gøre under hensyn til et fastsat målestoksfor-
hold og den drivkraft, han vil anvende på sin model-
bane. Hans anlæg er fast opbygget under hensyn til 
bestemte kurve- og stigningsforhold samt et fritrums-
profil, det er måske endda udbygget med et mere eller 
mindre fuldkomment sikringsanlæg. Modelbyggeren 
stiller strenge krav til ligheden mellem kørsel på an-
læget og kØrsel i virkeligheden. For ham er det en til-
fredsstillelse at overvinde vanskelighederne ved bygge-
riet; han skaber med sine hænder og fØler arbejdsglæ-
den, når modellen er færdig. - - - Siden sættes an-
læget i drift, og modelbyggeren bestemmer nu selv far-
ten - bogstavelig talt -, han er sin egen generaldi-
rektør og glæder sig over at regere. 

Hvem der egentlig begyndte med at lave model-
jernbane her i Aalborg, lader sig ikke så let afgøre. 
Vi var nogle stykker, der hver for sig havde bygget 
nogle modeller, og som uafhængigt af hinanden hen-
vendte os til daværende trafikass. B. Andreassen, da 
han i påsken 1949 udstillede sit store private anlæg 
for første gang. Her fandt vi så sammen og vedtog at 
oprette Aalborg Modeljernbaneklub, som skulle sørge 
for tilvejebringelsen af et godt og fuldkomment anlæg 
til vore modeller at køre på. Efter megen søgen fik vi 
omsider gæstfrit husly i Aalborg lufthavn i et stort og 
velegnet kælderlokale på ca. 20 X 12 m, og bygnin-
gen af anlæget tog sin begyndelse. Imidlertid måtte 
den kendsgerning ses i Øjnene, at det pågældende luft-
havnsafsnit skulle inddrages under militært område, 
og AMJK har da måttet skride til indkØb og opf Ørelse 

Et indviklet spornet. 

af et klubhus, da der ikke fandtes andre muligheder 
for anbringelsen af det store anlæg, hvis underbygning 
i store træk var færdigbygget og udformet efter det 
hidtidige lokale. Af Statsbanerne lejedes da en ledig 
grund ved Forchhammersvej; en barak med grundflade 
25 X 12'/2 m indkØbtes hos Sydjysk Udstilling i Vejen, 
og efter at de forskellige byggetilladelser og bevillinger 
omsider var indgåede, tog arbejdet med opfØrelsen af 
Danmarks fØrste og endnu eneste modeljernbanehus sin 
begyndelse i midten af august måned 1951. 

På nær få specielle områder, hvor klubben ikke 
blandt sine medlemmer tæller kvalificeret eller autori-
seret arbejdskraft, er alt arbejde ved opfØrelsen af 
huset udført af klubbens egne medlemmer, der alle i 
vid udstrækning har ofret søndage, fridage og lange 
aftener på arbejdspladsen. Huset er forlængst under 
tag og så vidt færdigt, at anlæget har kunnet flyttes 
herind. Det vil dog vare en rum tid, inden det kan 
blive opstillet, idet det skal grundigt revideres og om-
»justeres• . 

Et så stort arbejde har jo ikke kunnet gøres gratis 

Søndagstravlhed på Søby station. 
I hastværket er indtruffet et automobiluheld 

ved opkørslen tit stationen. Politi, ambulance og kranvogn er allerede på pletten. 
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i en dyrtid, som den vi nu oplever. En del af AMJK 's 
ældste medlemmer, der betegnes som andelshavere, og 
som i realiteten ejer anlæget, hæfter in solidum for et 
byggelån på 8000 kr. Disse medlemmer betaler til ren-
ter og afdrag h eraf 10 kr. mdl. Klubbens øvrige med-
lemmer betaler 4 kr. mdl. Foruden byggefonden, hvis 
midler altså er tilvejebragt ved lån , disponerer klub-
ben over en anlægsfond, hvis midler hovedsageligt be-
nyttes til selve anlægets opbygning. Hovedparten af 
disse er tilvejebragt ved salg af AMJK's 5 kr.s rente-
fri obligationer til velvillig og interesserede institutio-
ner og privatpersoner. De skal tilbagebetales efter lod-
trækning, når klubbens Økonomi engang ad åre tillader 
det. Når anlæget engang bliver færdigt, vil det nok 
være muligt også at opnå en del indtægter ved forevis-
ninger. 

I det hele taget har AMJK kunnet glæde sig over 
offentlighedens interesse for anlæget, der har givet 
sig udslag i reportager i r adio og presse samt ved be-
søg af foreninger o. lign., skønt kun ca. 1/5 af anlæget 
hidtil har kunnet anvendes til kørsel. Men især har 
vi haft den store glæde, at vor •storebror• , Statsba-
nerne, ved flere lejligheder har vist os gensidig inter-
esse og rakt en hjælpende hånd på mange måder, 
f. eks. ved udlån eller overdragelse af tegninger og 
visse materialer eller simpelthen ved, at DSB's inter-
esserede sagkyndige har stillet deres viden til rådig-
hed for os. Denne hjælp er vi DSB særlig taknem-
lige for. 

En beskrivelse af AMJK's baneanlæg vil fØre for 
vidt her i disse spalter. Den interesserede læser vil fra 
tid til anden finde artikler om det i tidsskriftet »Mo-
deljernbanen•. Det skal dog oplyses, at anlæget udfø-
res i målestokken 1 : 45 (skala 0) og har en sporvidde 
på 32 mm. Det vil, når det bliver færdigt, have en 
sporlængde på ca. 185 m, der kan gennemkøres i eet 
stræk, uden at man har været på det samme punkt 
2 gange. Hertil kommer de n ødvendige ranger-, depot-
og opstillingsspor. De 4 stationer indrettes alle noget 
nær efter forbilleder i virkeligheden, eller dog som 
man måtte formode dem indrettet, hvis de skulle sva-
re til lignende trafikmæssige krav. Lokomotiver og 
motorvogne drives med elektrisk strøm, tilført dem 
gennem en kØreledning beliggende ved siden af sporet. 
Kørespændingen er 24 volt. - Stationer og stræknin-
ger er eller vil blive udrustet med signaler og sikrings-
anlæg lignende DSB's forskellige typer - (som et ku-
riosum kan nævnes, a t et centralapparat, der har stået 
i Langå fØr ombygningen, nu vil blive taget i bn1g 
hos os). Det rullende materiel er fortrinsvis modeller 
af DSB's lokomotiver, motorvogne og vogne af de for-
skelligste slags, men også privatejede vogne, privat-
banevogne og udenlandske vogne er byggede. Stations-
bygninger, signalhuse, broer o. a. er i flere t ilfælde 
byggede efter DSB's originale tegninger, og hele an-
læget omsluttes endelig af et plastisk landskab, opsat 
af papmache på ståltrådsnet. 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 mand, der 
varetager dens forenings- og forretningsmæssige virk-
somhed. Selve byggearbejdet forestås af en række af-
delingschefer, hver med sin tjenestegren: banechef, 
signalchef, maskinchef o. s. v. Der findes også en de-
korationsafdeling, som tager sig af landskabet, huse, 
t ræer m. m. Klubbens øvrige medlemmer arbejder så 
hver især under de afdelinger, der interesserer dem 

Station med tankanlæg. 

mest, eller overgår mellem de afdelinger, der visse 
perioder har mest arbejdskraft behov. 

Hvis man så som •mi ' nååbo Pe Sme'• ville spørge 
om det resultat, vi har af alle vore anstrengelser, så 
kan jeg betro Dem, at vi har den allerstørste fornØjel-
se af at arbejde med ting, der for langt de fleste af 
k lubbens medlemmer ligger helt udenfor vort daglige 
arbejdsfelt. K un 3 af klubbens ca. 25 medlemmer er 
ansat ved Statsbanerne. Foruden de rent h åndværks-
mæssige oplevelser, ikke m indst ved opfØrelsen af 
lclubhuset, kommer vi i berøring med så teoretiske 
emner som matematik i forbindelse med banens linie-
f Øring, elektroteknik med hensyn til sikrings- og kraft-
anlægene, banegårdslære og trafiklære samt senere, 
når anlæget er modent dertil, køreplansarbejde. -
Derudover tror vi, at vi gennem vort modelbyggerar-
bejde og de kommende udstillinger af det er med til at 
øge den almindelige interesse for banerne, der står 
vore hjerter nær og er vort forbillede, og skabe good 
will om banernes arbejde. 

Vi modelbanefolk føler gennem vor hobby et vist 
fæUesskab med jernbaneetatens folk. 

H erluf Jensen, 
lærer. 

,,Vejlekassen" er først og fremmest: 
Bedst og billigst og bekvemmest. 
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Har det økonomiske tryk fremmet mindreværdskomplekserne 
Abenhjertet samtale 

Hvem er han? - Ja, navnet er uden interesse, for 
han er kun en af de mange, der har forsonet sig med 
skæbnens uransagelige veje. Ved hjælp af et omfat-
tende fritidsarbejde har han søgt at holde hjemmets 
Økonomi uden for farezonen, men privatlivet og pri-
vatinteresserne er blevet ofre for arbejdets krav. 

Jeg træffer ham i hans tjenestegerning - som re-
gel aften- og nattevagt for at kunne passe det private 
job. 

Uniformen er renbØrstet, men gammel og slidt. Den 
har håbets og forårets lysegrønne morgenskær, men 
distinktionerne hjælper formentlig til at hævde selv-
agtelsen. Livet for ham er ikke det store problem, men 
en række af små - efterhånden så mange, at det 
undertiden kan knibe med at hitte ud af, i hvilken 
rækkefØlge de med bedst mulig held og resultat skal 
løses. 

I hele sin færden holder han et ganske bestemt 
mål i sigte: Børnenes fremtid . Nogen årsunge er han 
ikke - de to sønner, med et par års aldersforskel mel-
lem dem - er nu 18 og 20 år - en dejlig alder i en 
elendig tid - en tid, som vi, der er falmet i toppen, 
desværre ikke forstår, og ungdommen gudskelov ikke 
forstår. En ny og bedre verden skal efter sigende være 
i støbeskeen, men han er er tjenestemand og gammel-
dags og ser derfor med nogen skepsis på udviklingen. 
Han begår nemlig den fatale fejl at drage sammenlig-
ninger, og det er et voveligt eksperiment, når fornuf-
ten er på rekreation. -

Den gang for år tilbage, hvor han fik langt, langt 
mindre i lØn, var der helt andet forslag i pengene, 
forekommer det ham. Når han får nyt regulerings-
tillæg, ved han, at priserne straks efter danser zwei-
trit henover husholdningsbudgettet, og lønstigningen 
er kun et nyt greb i lommen, for at bager, slagter, ur-
tekræmmer og grdnthandler kan få det passende eller 
upassende provenu af forretningssansen. 

Jeg tror ikke, han fordyber sig i geschæftsmysteriet, 
skønt han fØrer bøger for et par af disse næringsdri-
vende. Han har i hvert fald aldrig beklaget sig over, 
at de tjener deres penge for let eller for hurtigt. 

- Er det ikke lovligt anstrengende med sådan 14 
- 16 timers beskæftigelse. 

- Det er nødvendigt, hvis de daglige udgifter skal 
klares uden gæld. 

- Man kan vel under beskedne former leve af ga-
gen? 

- Sætter man børn i verden, har m an et ansvar. 
I kke at forstå således, der skal være mulighed for at 
skabe dem en driftskapital, når de engang kan og vil 
stå på egne ben. Men de må ha' en forsvarlig op-
dragelse og uddannelse, og det koster dyrt. Navnlig 
når de som mine har lyst tit at studere. 

Men opdrætning af 2 studerende sønner er vel også 
en noget stor mundfuld for en tjenestemand i mellem-
klassen. 

- Når nu begge har evner, hvem skal så hvad? -
Så må de , gamle• stramme sig op, for af sine børn 
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skulle man helst få en anstændig omtale som retfær-
dig far, der ikke har forfordelt nogen af dem. Med 
andre ord: lige ret for lige børn. 

- Men er der da gage til det? 
- Nej, det er der ikke, og derfor må jeg søae ek-

strafortjeneste, hvor mulighederne viser sig. 
- Og hvordan har de så vist sig? 
- Jeg fører regnskab for et par forretningsfolk -

3-4 timer for hver om dagen. 
- Et par. - Var det ikke lidt rigeligt? 
- Forretningsfolk vurderer hverken tjenestemæn-

dene eller tjenestemændenes arbejde videre hØjt. Vil 
man ha' tjansen, md det gør es bi!ligt, der er nok om 
det. 

- De må da være godt træt efter en så lang ar-
bejdstid? 

- Jeg kan heldigvis sove, sd nerverne er i orden. 
D et er nødvendigt, ndr jeg i min tjeneste har så mange 
sene vagter, at jeg kan finde hvile på de unormale 
sovetider. 

- Så er der ikke megen hjemmehygge? 
- Jeg har en fornuftig kone, der ogsd holder af 

sine børn, og når det nu koster penge, og de skal skaf-
fes til veje, forstår hun at indrette sig efter de vil-
kdr, hvorunder vi er henvist tit at leve vort liv . 

Hvad siger drengene? 
Ja, jeg synes selv, det er et par gode knægte, og de 

mener vel, når de bestiller noget for en gang at gøre 
os glæde, ma vi præstere den • anlægskapital• , som de 
ikke har. 

- Sig mig engang, er De aldrig blevet bitter på 
samfundet. Var der ikke nogen rimelighed i, at De 
med en normal arbejdsdag skulle have råd til at holde 
et par drenge til bøgerne, nå r de havde evner og lyst 
til det? 

- Hvis man er bitter, når man har meget at be-
stille, gdr arbejdet ikke fra hånden. - Nej, jeg har 
hverken tid eller råd tiL at være bitter. 

- Jeg vil ikke smigre - men jeg beundrer en 
tjenestemand, der kan præstere 2 akademiske borgere. 

- Ja, mon man ikke også i al beskedenhed beu; -
drer sig selv lidt for det, og det netop er drivkraften 
iiL ekstraarbejdet. 

- De fleste af Deres kolleger har vel også private 
ben. 

- Flere af dem - nok de fleste holder sig til det 
tjenstlige arbejdsfelt. 

- Er det lettere? 
- L ettere vil jeg ikke ligefrem sige, det er, men 

det er vel noget behageligere med een bestemt ar-
bejdsplads. 

- Overarbejdet må vel sagtens betragtes som et 
nødvendigt onde? 

- Det vil i hvert fald ramme mange hårdt, hvis 
det pludseligt hørte op. Jeg v ed godt, at der er flere, 
som mener, at overarbejdet er en uskik, men hvor 
mange af os kan i øjeblikket undvære de penge, der 
tjenes v ed det. 

. . 
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Selv har jeg som sagt søgt andre veje til bifor-
tjeneste, men jeg kunne i hvert fald ikke få det tit at 
løbe rundt uden mine ekstrajob. - Skatter og hus-
leje gør et set dybt greb i den faste indtægt, at den 
faktisk ikke kan dække de beskedne krav, som en 
tjenestemands fami!ie efier min menina berettiget 
kan stille til til være !sen. 

Han har ingen luksustilbØjeligheder, men må ha' 
lov til at leve sit liv, sd familien kan respektere ham. 

Tænker De ikke på ved et muligt avancement at 
forbedre den Økonomiske status? 

- Første gang jeg søgte forfremmelse, var jeg for 
ung, den næste for gammel, så jeg har opgivet at finde 
ud af dette mysterium. Desuden har jeg nok ikke 
chefstække, fordi jeg har mit ekstraarbejde, set de 
nødvendige superlativer for at blive bemærket pd de 
bestemmende steder, savnes sikkert på min ansøgning. 

Iøvrigt har et avancement jo ikke større økonomisk 
betydning, og da jeg ikke har råd tit honnet ambi-
tion, s11 md skæbnen råde med hensyn til min tjeneste-
f r emtid. Jeg har passet mit arbejde og regner det som 
en anbefaling, at andre også kan bruge mig. - Syge-
dage - kan De nok forstå - har der ikke været r et 
mange af - heiter ikke af skæver i kassen Ol) sikker-
hedstjenesten; og jeg har aldrig bagtalt eller snigløbet 
e1J kollega. Skal der yderligere pynt på karakterbogen, 
sli. ml1 tilfældet rdde. Jeg indrømmer, at jeg ikke kan 
med overdreven underdanighed. men jeg forlanger 
heiter ikke. at andre skal betragte mig som noget 
unikum. 

Har det Økonomiske tryk fremmet mindreværds-
komplekser hos tjenestemanden? 

- Ndr tjenestemændene md søge andre græsgange 
for at leve et familieliv på højde med andre samfunds-
borgere, kunne det tyde pd, at vor arbejdsgiver, sta-
ten, ikke har varetaget vort· tarv pd forsvarlig mdde. 

Jeg tror, staten er skyld i , at tjenestemændenes 
gerning undervurderes. · 

Bilde autoriteter or, administration har periodisk 
anbr agt tjenestemændene på et niveau, der hverken 
gav deres selvagtelse eller optimisme et særligt godt 
r ygstød ved aktiorier for at højne der es sociale og lon-
mæssige position. 

Men det må vel gi' bagslag ved rekrutteringen. 
- D en højtkvalificerede arbejdskraft, der i sin tid 

blev stillet som forbillede, bliver det nok noget van-
skeligt at fremskaffe pd de lønningsmæssige - og vel 
også avancementsmæssige betingelser, der kan bydes 
på. Sd er jo spørgsmålet, om det kan betale sig for sta-
ten at give sine medarbejdere et sekundært præg i det 
offentlige omdømme. 

- Staten har vel så svære udgifter, at den må 
være reserveret. At den hopper over, hvor gærdet 
er lavest, og lader egne medarbejdere være forsøgs-
kaniner i spartansk levevis, er forståeligt - men 
muligvis mindre forsvarligt. 

- Jo, men fO'l"stdelsen bliver desorienteret ved, at 
så mange andre trods skatter og dyrtid har kunnet 
sætte levefoden op. - Jeg har meget talende eksempler 
fra både erhvervsliv og landbrug, hvor man under gun-
stigere konjunkturer ikke kunne tillade sig et sd stort 
forbrug som nu. Min grønthandler kørte dengang med 
trækvogn, nu har han bil. - Til gengæld ved jeg, at 

en kollega måtte sælge sin cykle af hensyn til den 
tvungne opsparing. 

- Der er vel noget om, at byrderne er blevet for 
tunge for de svagere skuldre, men der påstås, at i 
Danmark er levefoden større end noget andet sted i 
verden. 

Jeg har desværre ikke haft råd til at se mig om 
i verden, men den svenske smørgås lider i hvert fald 
ikke af underernæring. 

De forskellige levesæt i andre tande kan måske 
heller ikke tages som tegn på en mindre levefod. -

- Jeg ved det ikke, men jeg ved, at tjenestemæn-
denes frokostpakke ikke ligefrem kan tages som tegn 
på vellevned. 

En familie med 2 voksne børn kan i hvert fald ikke 
ekstravagere i nogen som helst retning. 

Jeg klager ikke - jeg har jo min ekstrafortjeneste 
som stimulans. Men jeg kender en kvindelig kontorist, 
som forsørger en gammel svag mor og har gjort det i 
længere tid. Det er et kunststykke som aftvinger re-
spekt. En kontoristløn egner sig ikke for dobbeltpro-
gram. 

- Jeg tror, at æresfølelse hos tjenestemænd er så 
stor, at den skjulte nØd ikke bliver hel let at u dnytte 
som propagandamiddel i en aktion for bedre levevil-
kå r for deres vedkommende. 

- D_et er ikke medlidenhed, vi er ude efter, men 
rimelighed og retfærdighed. Når der tales om lange 
forhandlinger, for en sølle tikroneseddel kan tilskydes 
til månedslønnen, så syntes jeg, det har karakter af en 
almisse, som det må være ubehageligt både at give 
og modtage. 

- Almisse er sadant et grimt ord! 
- Vel, sd kalder vi det en mindr e hensynsfuld 

gestus mod mennesker, der har lpfie om ikke at blive 
glemt, når forholdene bedrede sig. 

- Ja, men det har de jo heller ikke gjort -
tværtimod. 

- Det er ikke rigtigt. - Adskillige har da fdet 
fuld dækning for dyrtiden. men mange tjenestemænd 
har et tilgodehavende, som m an uden samvittigheds-
skrupler godt kunne afregne - for det er i realiteten 
en ree l gældsforpligtelse. 

Og mellem os sagt, for tiden gives der bevillinger, 
der ikke ligefrem styrker troen på. at riget fattes penge. 

- Før vi nu forivrer os og forvikler os ind på det 
storpolitiske gebet, tror jeg, vi skal slutte vor åben-
hjertede samtale med håbet om, at verden kommer til 
fornuft, så vi igen kan være bekendt at være dus med 
den og med os selv. 

En åbenhjertet samtale giver stof til overvejelse -
vel for begge parters vedkommende. 

Det er rart at tale med mennesker, der har en me-
ning og mod til at sige den. 

Og det kunne vel ogsa hænde, at man hos de be-
stemmende myndigheder fandt et lydhørt forum for 
nogle af de betragtninger, som er fremsat, selv om der 
muligvis kunne findes en mere formel måde at ud-
trykke dem på. 

Men, hvad der kommer fra hjertet, går undertiden 
til hjertet, og så er hensigten nået. 

Argus. 

19 

.. 
.. 



Statsbanernes rutebiltrafik 
Foredrag af kontorchef P. E. N. Skov. 

Rutebildrift blev forhen af jernbanefolk nærmest 
betragtet som et uartigt ord, og adskillige ser jo nok 
stadig misbilligende til den ikke altid lige loyale kon-
k urrence, som privterhvervet påfører jernbanerne, 
der trods befordringspligt har svært ved at hævde sine 
befordrin gsrettigheder. 

Efterhånden som statsbanerne har taget en del 
af rutebildriften i sit trafikale favntag, er dog for-
holdet blevet bedre - ja, vel de fleste steder endda 
helt godt, da de 2 transportkategorier under hensyns-
fulde former og tilpasset det nødvendige behov har 
en betydningsfuld metier at røgte i samfundsmæssig 
interesse, og derfor godt kan være i stue sammen, en-
ten privatinitiativet eller staten er formidlerne, blot 
fornuften får lov til at give sit besyv med i laget ved 
arrangementet. 

D. S. B. råder nu over 4 277 km rutebilnet mod 
jernbanernes 2 642 km. 

I kapacitet er naturligvis jernbanerne langt de 
dominerende - omkring 20 gange så stor som bi-
lernes. 

I finansåret 1950/51 kørte jernbanen 388 mill. 
personvognskm - bilerne kun 20 mill., men der er 
fortsat flugt over feltet for rutebilernes vedkommende. 
Afvigte regnskabsår var rejsernes antal steget fra 16,3 
til 19,6 millioner, d. v . s. med godt 20 pct. -

For at medlemmerne kunne få en bedre indsigt i 
forholdene havde Jernbaneforeningen arrangeret en 
foredragsaften - fredag den 11. januar - med på-
fØlgende diskussion trafiketaternes foreningsloka-
ler, Vesterport. 

K ontorchef P. E. N. Skov, der som leder af stats-
banernes rutebilvirksomhed havde ganske særlige 
forudsætninger for at give tilhørerne en god og grun-
dig orientering, havde velvilligst stillet sig til dispo-
sition som foredragsholder, og at emnet var aktuelt 
og af almen interesse gav det overfyldte auditorium 
bevis for - hver eneste plads var besat, ja, selv gan-
gene, der førte op til mødesalen, var taget i brug. 

Foredragsudvalgets formand - overtrafikassistent 
C. A. A. Larsen - bØd velkommen og udtalte Ønsket 
om et interessant samvær, hvad han :,~ :rigt ikke 
tvivlede om. 

Kontorchef Skov havde en levende og livlig fac,m 
til at holde sine tilhØrere i ånde, han krydrede s!l 
foredrag med små muntre selvoplevelser, og rede-
gjorde, uden at fordybe sig i tørre tal og tabeller, for 
rutebiltrafikens væsen og væremåde lige fra start til 
mål. 

Koncessionen - betingelsen og bevillingen for at 
drive rutebilkdrsel - var ved loven af 27. maj 1950 
lagt ind under fastere former - dog ikke så faste, at 
t rafikproblemet nu var lØst på helt rigtig basis. 

Men det tilfældighedens præg, som de gamle be-
stemmelser gav udtryk for, var blevet afløst af mere 
ordnede retningslinier, der stedfæstede ansvar og ret-
tigheder. Det var trafikudvalget, repræsenteret af lo-
kale trafikmyndigheder i det pågældende amt, der 
gav koncessionen. Kunne der ikke blive enighed om 
sagen, blev det ikke trafikministeren, men landsnæv-
net, der traf den endelige afgørelse. 
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Bevillingen blev givet på et vist åremål med gyl-
dighed på ikke under 5 år og ikke over 8. 

De tidligere evighedsoverenskomster var et r udi-
ment, der var nu en opsigelsesfrist på et år. 

Rutebilerne var ikke underkastet bestemmelsen i 
loven om afgift af motorkøretøjer og skulle derfor 
være forsynet med særlige nummerplader (gule). P å 
ruten skulle indsættes bestemte vo~e. og det var ikke 
uden videre tilladt at flytte en vogn over på en anden 
rute. 

Med hensyn til kØrselstaksterne blev disse bestemt 
af trafikudvalget og anført i koncessionen. 

Herved fremkom ofte uensartede billetpriser, som 
distraherede offentligheden, og tilfælde, hvor befor-
dringen mellem et par byer kostede mere med jern-
banen end bilen eller omvendt, havde tid efter anden 
medført kritik og utilfredshed. Om man ved en lov-
revision kunne finde et mere stabilt prisleje, var mu-
ligt, men et standardprincip ville utvivlsomt være 
uigennemførligt. Det var ikke billigere at køre med 
bil end motortog, når strækningen var åben. Rutebi-
lerne skulle i køreplanmæssig henseende f Ørst og frem-
mest tage hensyn til de lokale interesser. 

I rutebiltrafiken var mange ture med een vogn 
i Økonomisk henseende fordelagtigere end færre ture 
med mange vogne. 

Så vidt muligt blev tilslutningstiden til jernbanetog 
afpasset, men der kunne fremkomme tilfælde, hvor 
man af hensyn til bilpublikummet måtte træffe æn-
drede dispositioner om ventetiden, d. v. s. at bilen ikke 
altid kunne indstille sin kØrsel efter en eventuel tog-
forsinkelse. 

Vedrørende hurtig befordring var toget det for-
delagtigste, da bilens kØrselshastighed ikke måtte 
overskride 40 km i timen - d. v. s . 1½ minut pr. 
kilometer. 

Statsbanerne rådede· nu over en vognpark på 430 
rutebiler, 13 inspektionsvogne og 5 værkstedsvogne. 

Det samlede pladsantal var 13 600 eller 32 personer 
pr. vogn. 

Personalet talte i alt 848, heraf 700 chauffører. 
Selve administrationen omfattede 66 personer, heri in-
kluderet driftsledere og kontorpersonale hos drifts-
lederne. 

Driftslederposten krævede særlige kvalificationer -
hans virkeområde svarede omtrent til trafikinspektø-
rens og stationsforstanderens i samme person. De nu-
værende drifsledere var dels private ( overtaget sam-
men med ruten), dels tjenestemænd. 

Vedrdrende de Økonomiske betragtninger havde 
rutebildriften svaret til forventningerne - dog ikke 
således at forstå, at samtlige ruter - men hvad er iØv-
rigt en rnte - var overskudsgivende. Naturligvis måtte 
de forretningsmæssige hensyn tilpasses de samfunds-
mæssige, men som helhed var rutebildriften et pænt 
aktiv for D. S. B. 

En rutebil kostede mellem 90 000-120 000 kr. i 
anskaffelse. Til afskrivning blev ansat 15 pct. og til 
forrentning 4½ pct. 

Om spørgsmålet diesel contra benzin kunne op-
lyses, at dieselvogne var de billigste i drift, men noget 
dyrere i anskaffelse og vægtafgift.• 

Som bekendt påt,,g rutebilerne sig også en be-
grænset godstransport (banepakker), og til dette for-
mål fandtes forskellige indleveringssteder. 



Spørgsmålet om oprettelse af rutebilstationer og læ-
skure var stadig aktuelt og havde periodevis givet sig 
udslag i en offentlig polemik, hvor kravene var ret 
vel voksne. 

En rutebilstation ville med hensyn til tidens og mo-
dens ekrav om service blive et meget dyrt arrange-
ment, og der måtte derfor tages· et passende forbe-
hold. 

Med hensyn til læskure ville omkostningerne, hvis 
man regnede med 1 læskur pr. km, lpbe op til ca. 12 
mill. kr. 

Til slut skulle lige nævnes, at den kritik, der 
var rejst mod »Europabus«, både var urigtig og uret-
færdig. Europabus var et led i et internationalt rute-
bilnet Den var startet uden forreklame i juni måned, 
og som forelØbig resultat havde belægningen været 
14-17 pr. tur. 

Den forelØbige prØve havde den således bestået med 
et rigtigt pænt resultat, og når turistlivet igen kunne 
udfolde sig uden valutatvang og valutatrang, ville den 
sikkert hævde sin eksistensberettigelse som et ganske 
nødvendigt transportmiddel i den internationale for-
bindelsestrafik. -

Kontorchefens kyndige og k lare redegørelse blev 
hilst med kraftigt og langvarigt bifald. 

I den efterfplgende diskussion deltog flere af til-
hØrerne, bl. a . 

Overtrafikassistent C. E. Petersen (Information på 
Kh), der efterlyste et mere tilgængeligt kØreplans-
materiale for D. S. B.s rutebiler. Under de forelig-
gende forhold tog oplysningstjenesten for lang tid. 
Han omtalte ligeledes de uensartede billettakster, og 
gav oplysning om, hvorledes privatforetagender lukre-
rede ved at arrangere ugentlige rutebilture til teatre 
og biografteatre for provinsbeboere. 

Trafikkontrolpr Voss (D. S. B.s oplysningskontor) 
Ønskede et stednavnsregister. I flere tilfælde var det 
ugørligt at give publikum de ønskede oplysninger om 
rutebilstationerne. 

Trafikkontrolør 0 . H. Malchatt udbad sig oplysning 
om rutebilernes driftsregnskab. 

Overassistent M. S. Lyngesen fandt, at man for-
mentlig med godt Økonomisk resultat kunne centrali-
sere værkstedsforholdene, således at det ikke var nød-
vendigt med særligt værkstedspersonale for rute-
bilerne. 

Jernbaneforeningen var meget interesseret i rute-
bildriften, og håbede, at sunde konkurrenceforhold 
kunne afværge det trafikkaos, som havde beredt stat s-
banernes rutebildrift adskilligt besvær. 

Med hensyn til driftslederstillingen var der adskil-
lige modne og dygtige jernbanefolk, der sikkert kunne 
bestride denne, men chancen var overladt for få. 

· Ekspeditionssekretær B. M. Christensen (Handels-
afdelingen) pointerede, at D. S. B. blev undertiden 
bebrejdet mindre forretningssans. Hvorledes stillede 
en privat rutebilejers regnskabsopgør sig i forhold til 
statsbanernes. 

Kontorchef Skov besvarede de forskellige hen-
vendelser, men henviste til, at han som privatmand 
holdt dette foredrag, og derfor måtte også de givne 
oplysninger have privat karakter. 

Overtrafikassistent C. A . A. Larsen takkede fore-
dragsholder og tilhørerne for aftenen. 

Gifte kvindelige tjenestemænd 
på halv tjeneste 

Jernbaneforeningen modtog under 12. juni f. å. 
nedennævnte skrivelse fra generaldirektoratet: 

Der er d. d. tilskrevet 2. Distrikt således: 

•Jern baneforeningen har underhånden forespurgt 
om, hvorledes bestemmelsen i ordreserie A , side 86 
e-II, om godtgørelse for manglende helligdagsfrihed 
vil være at anvende overfor gifte kvindelige tjeneste-
mænd, som i overensstemmelse med t jenestemandslo-
vens § 16 har fået deres tjenesteydelse nedsat til halv-
delen, men hvor ydelsen præsteres ved fuld tjeneste 
den enkelte dag, men i det halve ordinære antal tjene-
stedage. 

Under sagens behandling er det blevet oplyst og af 
distriktet bekræftet, at X station har tilrettelagt tje-
nesten for kontoristerne fru N og fru Y, der begge har 
erholdt tilladelse til halv tjeneste i medfør af tjeneste-
mandslovens § 16, således, at de pågældende udfører 
fuld tjeneste på halvdelen af månedens dageantal , dels 
på enkeltstående dage, dels på flere sammenhængende 
dage, imod forholdsmæssig fuld frihed på månedens 
Øvrige dage. 

Da Finansministeriet, hvem spørgsmålet har været 
drøftet med underhånden, finder, at en sådan tilrette-
læggelse af den nedsatte t jeneste er i strid med for-
udsætningerne for § 16, og holder for, at nedsættelsen 
gælder den daglige tjeneste, beder man distriktet for-
anledige de pågældendes tjeneste tilrettelagt i over-
ensstemmelse hermed. 

Man vil finde det naturligt at afvikle den forløbne 
tid ved at sige, at der tilkommer de pågældende 22; 2 
dages frihed på søn- og helligdage og således, at en 
tjenestefri sØn- eller helligdag tæller for to halve 
(af de 22; 2 ) . • 

Jernbaneforeningen afsendte herefter den 4. sep-
tember 1951 følgende skrivelse til generaldirektoratet: 

•Den 1. august d. å . ansøgte kontorist fru N, X 
station, om tilladelse til fortsat (fra 1. september d. å.) 
at måtte få sin tjenesteydelse nedsat til halvdelen i 
henhold til tjenestemandslovens § 16. 

Kontoristen har i tidsrummet 1. september 1950-
31. august 1951 haft tilladelse til halv tjenesteydelse, 
men da det i årets lpb er konstateret, at X station har 
praktiseret t illadelsen derhen, at fru N forrettede tje-
neste hveranden dag i stedet for fire timers daglig tje-
neste, har generaldirektoratet nægtet at give tilladelse 
til fortsat halv tjenesteydelse. X station erklærer, at 
man ikke kan anbefale ansøgningen, medmindre den 
hidtil praktiserede ordning med tjeneste hver anden 
dag kan fortsættes. 

P å grundlag af en underbånds henvendelse til fi -
nansministeriet skal Jem.baneforeningen tillade sig at 
anmode om, at spørgsmålet om, hvorvidt den halve 
tjenesteydelse kan afvikles ved at udføre 8 timers tje-
neste hveranden dag, når dette er i overensstemmelse 
med tjenestens tarv, må blive forelagt finansministe-
riet, og at generaldirektoratet, såfremt flnansministe-
riets svar herpå bliver bekræftende, vil tage konto-
ristens ansøgning op til ny overvejelse. « 
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Den 7, december 1951 blev modtaget folgende skri-
velse fra generaldirektoratet: 

• I overensstemmelse med Jernbaneforeningens Øn-
ske har sagen været forelagt finansministeriet, der un-
der 30. f. m. har tilskrevet generaldirektoratet således: 

• I skrivelse af 12. oktober d. a. - j. nr. 31588 -
har generaldirektoratet rejst spørgsmålet om, hvorvidt 
der i henhold til tjenestemandslovens § 16, stk 2, kan 
tilstås en gift kvindelig tjenestemand nedsættelse af 
tjenesteydelsen til halvdelen på den måde, at den på-
gældende præsterer den halve tjenesteydelse i hele 
tjenestedage, idet generaldirektoratet samtidig har 
fremhævet de særlige spørgsmål, der ved en sådan 
ordning vil kunne opstå med hensyn til beregning af 
ferie, sygedage, fridage (specielt skæve helligdage) 
samt eventuel erstatning for manglende helligdags-
frihed. 

I denne forbindelse skal man meddele, at tjeneste-
:nandslovens § 16, stk. 2, efter finansministeriets op-
fattelse ikke er til hinder for nedsættelse af en gift 
kvindelig tjenestemands tjenesteydelse til halvdelen 
på den ovenfor omtalte måde, såfremt en sådan ord-
n ing er forenelig med de stedlige tjenesteforhold. Fi-
nansministeriet vil derfor ikke for sit vedkommende 
finde noget at indvende imod en sådan tilrettelæggelse 
af tjenesten for den i generaldirektoratets nævnte skri-
velse omthandlede kontorist, fru N, X station, med-
mindre tjenestetilrettelæggelsen efter generaldirekto-
ratets opfattelse - uanset at ordningen efter det op-
lyste har været praktiseret gennem et længere tids-
rum - ikke kan anses for tjenstlig forsvarlig. 

Man skal endvidere, for så vidt angår de af gene-
raldirektoratet rejse beregningsspørgsmål, meddele, at 
hver tjenestedag, på hvilken den pågældende tjeneste-
mand har ferie eller er sygemeldt, efter finansmini-
steriets opfattelse bØr beregnes som henholdsvis 2 
feriedage og 2 sygedage. Man finder endvidere, at den 
pågældende bØr have fridage, herunder skæve hellig-
dage, samt helligdagsfrihed i samme omfang som an-
dre tjenestemænd, idet det dog ved fridagenes tilrette-
læggelse må tilstræbes, at tjenestemanden i videst 
mulig udstrækning udfylder sin månedlige tjeneste-
tidsnorm, ligesom der kun bØr ydes godtgørelse for 
mistet helligdagsfrihed på den måde, at der for hver 
mistet helligdagsfrihed gives ¼ feriedag, og således, 
at erstatningsferiedage kun ydes, såfremt den pågæl-
dende har indtjent mindst ½ feriedag, idet der for 
halve eller trekvarte feriedage sker afrunding opad 
til hele feriedage, medens kvarte feriedage bortfalder. • 

Man har herefter meddelt 2. Distrikt, at kontorist 
fru N's ansøgning om halv tjeneste vil kunne imØde-
kommes på de i finansministeriets skrivelse indeholdte 
vilkår i tiden indtil 1. september 1952, såfremt distrik-
tet finder det tjenstligt forsvarligt, og forholdene i X 
fremdeles muliggør, at kontoristens tjeneste tilrette-
lægges som af hende Ønsket. • 

FAGLIGT NYT 
Trafiketaternes Foreningslokaler. 

Foreningslokalerne i Kpbenhavn, Trommesalen 2, 5. 
(Vesterport), har ændret telefonnummer til 

Minerva 45. 
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Ikke retfærdigt 
Overtrafikassistent K. P. Ravn skriver 

til •Politiken• i forventning om, at kom-
missionen om tjenestemændenes lØnpro-
blemer snart vil slutte arbejdet, fØlgende 
om den ugiftes særstilling: 

A og B er overassistenter ved D. S. B. Ansatte på 
samme station og har samme arbejde og anciennitet. 
Ikke desto mindre får A 120 kr. mere i lØn pr. måned 
end B. Hvorfor det? Jo, for mange år siden giftede A 
sig. Han blev ganske vist skilt et års tid efter; men 
staten beldnner ham altså med over 1400 kr. mere om 
arct for denne indsats. Dette er et uretfærdigt og -
fer staten - uværdigt forhold. Selvfølgelig bØr staten 
lønne sine funktionærer efter stilling og anciennitet. 
Skal der tages hensyn til private forhold, er der jo 
sa meget andet, der kunne komme i betragtning: rig 
eller fattig, har både mand og hustru arbejde, er der 
bØrn i ægteskabet o. s. v. Mange udgiftsposter er også 
for en •ældre ungkarl• lige så store som et ægtepars. 
Skatter, sygekassekontingent o. 1. er i hvert fald ikke 
mindre; husleje, lys, varme, vask o. 1. ofte ej heller. 

Som ugift overassistent, med meget ansvarsfuldt 
..irbejde på en kØbenhavnsk station, med 30 års ansæt-
telse ved D. S. B. og en lille lØn i læreårene, oppe-
bærer man · en lØn på 840 kr. om måneden ( en gift 
eller fraskilt kontormedhjælper ved D. S. B. får 820 
kr.). Men denne beskedne gage fØles uretfærdighe-
den særlig trykkende, og - det er jo store belØb vi 
ugifte imellem år og dag må give afkald på; penge, 
vi må afse som straf, fordi vi ikke vil indtræde i •den 
hellige ægtestand• . 

Jeg har da ejheller hverken hØrt eller set fremført 
noget argument, der kan retfærdiggøre ordningen. 

På rigsdagen er man nu, efter mange års forløb, 
ved at indse det uholdbare i denne tingenes t ilstand. 
Ved behandlingen af lØnningsloven i foråret 1950 gik 
fire af de seks politiske partier ind for en ændring af 
reguleringstillægets bestemmelser, og en kommission 
blev nedsat, bl. a. til at undersøge dette spørgsmål. 
Denne kommissions arbejde er, efter sigende, snart 
tilendebragt. Man må da håbe, at •retfærdigheden 
snart vil ske fyldest • . K. P. Ravn. 

Foredrag. 
Fredag den 15. februar 1952 kl. 19,15 af-

holdes der foredrag i Studenterforeningens 
store sal, Vestre Boulevard 6, København. 

Foredragsemne: Lov og ret i familielivet. 
Foredragsholder: Justitsminister H elga 

Pedersen. 

Da der forventes stor t ilslu tni.ng til fore -
dragsaftenen, er der kun adgang mod fore-
visning af adgangskort, der kan fås udleve-
ret ved henvendelse til Jernbaneforeningens 
kontor, T rommesalen 2, 5., København. Cen-
tral 11314. 

Adgangskort udleveres fra den 5. februar. 
Jernbaneforeningens medlemmer er vel-

komne. Udvalget . 
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ET OG ANDET 

Tomgang -

Finansudvalgets formand, fol-
ketingsmand Jensen-Broby, talte 
forleden i Odense og kom bl. a. 
ind på spørgsm ålet om statsvirk-
somhedernes Økonomi, bl. a . stats-
banernes, idet han som m ulighed 
for forbedring nævnte en ny tje-
nestetidsordning og erklærede, at 
det var hans private indtryk, at 
der går for meget i tomgang, men 
at problemet ingenlunde var let 
at komme til bunds i. 

Nu er tomgang i hjerne og hjerte 
jo som regel vel aitid akut. 
D er er ingen svie og smerte 
og reel diagnose forbudt. 

Indtægtsstigningen. 
De gennemsnitlige indtægtsstig-

ninger for samtlige erhverv belØb 
sig for 1949-50 til 9,7 pct. og i de 
forløbne 10 år til 145,7 pct. 

Inden for de forskellige erhvervs-
grupper er indtægtsstigningen: 

Selvstændige landbru-
gere . . . ........... . . 

Landbrugets medhjæl-
pere . ............. . 

Direktører, fabrikanter. 
Håndværksmestre . , .. . 
Handlende ....... . . .. . 
Andre selvstændige 

erhvervsdrivende . . . . 
Funktionærer .... , ... . 
Arbejdere .. . ........ . 
Tjenestemænd o. 1. samt 

kontorpersonale .... . 
Liberale erhverv ..... . 
Husassistenter . . ..... . 
Lærlinge og elever . , .. 

Stiining i pct. 
1949-50 1939-50 

20,3 223,7 

8,7 210,2 
13,3 57,6 
10,7 165,1 
11,5 118,4 

13,2 121,2 
9,2 144,2 
9,4 161,5 

7,3 108,1 
3,3 83,3 
7,0 153,2 
3,1 14"2,5 

Landbruget ligger fortsat lunt i 
svinget - mens svingningen for tje-
nestemænd og kontorpersonale er 
mindre lunt. 

Jernbane-ukrudt. 
De engelske statsbaner har for fØr-

ste gang siden krigen atter taget 
kvindelige arbejdere i tjeneste for at 
frigøre mandlig arbejdskraft til tun-
gere arbejde. Man har antaget 400 
kvinder som forelØbig skal være med 

Ndr finansernes strenge bevogter 
finder ud af en defination, 
fdr hans evne og vilje som doktor 
nok tendens af en syrl,ig citr on. 

T hi fordi der er tomgang i kassen, 
skønt at skatterne tynger til jord, 
bli'r han muligvis lidt for gelassen 
med for mange uagtsomme ord. 

Om forandring af tjenestegrænsen 
kan befordre et bedre system, 
bli'r det nok noget tvivlsomt, 

om Jensen 
selv kan klare et sddant problem. 

Ord ti! tider er noget banale 
uden saglig og sund garanti. 
D et er svært at la' være at tale, 
men at tie har ogsd værdi. 

Skeptik. 

til at rydde lidet benyttede spor for 
ukrudt. I begyndelsen skal de ar-
bejde på lokale strækninger med 
r inge trafik, indtil de har vænnet sig 
til at tage sig i agt og kan sendes ud 
langs hovedstrækningerne. Lønnen 
er knap 100 kr. for en arbejdsuge 
på 47½ time. 

Aktuelt billedmateriale. 
• Vor Stand•s redaktion er meget 

interesseret i aktuelt billedstof og 
beder derfor læsekredsen om at væ-
re behjælpelig med at fremskaffe 
sådant - enten som enkelte foto-
grafier eller fotomontage. 

Ny svensk sovevognstype. 
Svenske Statsbaners Rejsebureau 

foreviste forleden en helt ny sove-
vogn af større dimensioner end sæd-
vanlig. Den er 26 cm bredere end 
den normale type, derfor kan kØjer-
ne blive længere og mere bekvem-
me. De svenske statsbaner bygger en 
serie af disse nye vogne, men de 
skal kun kpre mellem København 
og Stockholm. Europas jernbanetra-
fik tillader ikke så store vogne. I 
kuperne findes kontakter til elektri-
ske barbermaskiner. 

Turistbesøg i U. S. A. 
Det svenske turistkontor i New 

York bebuder 25 pct. flere ameri-
kanske turister på skandinavisk be-
søg i år. 

International transportarbejder-
forbund. 

I , T. F . afholder i år sin kongres 
i Stockholm 16.-23. juli. 

Det ventes, at 300 repræsentanter 
vil mpde. 

Rejsebureauvirksomheden. 
Af en omfattende rapport, som tu-

ristchef Mogens Lichtenberg har ud-
arbejdet efter opfordring fra Euro-
pean Travel Commission, fremgår 
det, at 75 pct. af omsætningen ved 
udlandsrejser har deres udspring i 
rejsebureauernes arrangementer. Ca. 
50 pct. af alle udlands-rejsende re-
serverer hotelværelser og kØber bil-
letter, m åltidskuponer m. m. gennem 
rejsebureauerne. 

Desværre forbyder valutaloven, at 
der herfra kan betales hotelreserva-
tion gennem et kuponsystem. 

Dansk-norsk samarbejde. 
Det norske fagblad , Jernbaneman-

den« oplyser, at ligesom tidligere år 
vil der også i år blive uddelt stipen-
dier til arbejdere, der Ønsker at stu-
dere danske forhold. Formålet er 
enten at kvalificere sig i sit eget fag 
eller studium af sociale forhold, ar-
bejderorganisatiop.ernes virksomhed 
m.m. 

Ansøgningsskemaer fås ved hen-
vendelse til fondets sekretariat: Ly-
sebu, Voksenkollen, Oslo. Tlf. Oslo 
698864. Fristen er ansat til 6. marts. 

Hjemmearbejde. 

En nar skal ha' en narresut, 
og n arren handler r esolut, 
ta' r dagens arbejd' . m ed sig hjem 
og narrer bdde os og dem. -
Skal mcin personlig kagen mele, 
er narren klog i visse de le. 
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Nordisk jernbaneekspedition 
New York. 

Omkring 1. februar opretter Dan-
marks, Sveriges og Norges statsba-
ner et fælles billet-salgskontor i New 
York. Det er ikke meningen, at det 
nye kontor skal optræde som direkte 
billet-forhandler over for det ameri-
kanske publikum. Opgaven bliver 
fØrst og fremmest at sælge billetter 
til det store antal rejsebureauer, som 
de tre skandinaviske statsbaner ikke 
har direkte kontakt med. Andre eu-
ropæiske jernbaner driver med held 
lignende kontorer i USA. 

Til forstander af billet-kontoret 
har man valgt den svenske stats-
banemand T . Wennberg, Stockholm, 
og til medarbejdere er udpeget nord-
manden Burnæs og trafikassistent 
E. Bjerregaard fra Danske Statsba-
ners Rejsebureau i København. 

Den danske turistleder i New York 
Axei Dessau er fortsat Danske Stats-
baners repræsentant i New York, 
men han må ikke sælge billetter -
og det har naturligvis heller aldrig 
været hensigten, at dette arbejde 
skulle ind under den almindelige tu-
ristpropaganda. 

Lønforhøjelser. 

Den britiske jernbanestyrelse har 
accepteret det forslag, som persona-
lets forligsnævn har fremsat vedrø-
rende en lØnforhØjelse på 8 pct. 

LØnforhØjelsen omfatter 450 000 
britiske jernbanemænd, hvad der 
betyder en merudgift på 14 mill. 
pund pr. år. 

Nævnet havde oprindelig stillet 
krav om 10 pct. forhØjelse, styrelsen 
kun 5 pct. 

De irlandske jernbanefolk har der-
efter fremsat krav om en lØnforhØj-
else på 10 pct. for 7000 jernbane-
folk. 

5 års turistplan. 

Sicilien har udarbejdet en 5 års 
plan for turister, og det er navnlig 
fra de nordiske lande, der ventes 
stor invasion , 
Planen omfatter vejanlæg, tog, bus-
ser , museer og hoteller, nye bade-
steder og svævebaner. 

Turistplanens omkostninger er an-
slået til 83 mill. kr. 
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Repliken 
Da toget pil sidebanen har holdt nogen tid 
ved en lille mellemstation, stikker en rej-
sende hovedet ud af vinduet og spørger 
togforeren: 
- Kan jeg ikke gå ud og plukke et par 

blomster? 
- Jo, men her er jo ingen blomster. 
- Det gor inge111i11g- jeg har selv frø med. 

Uforståeligt. 
Berlingske Aftenavis skriver: 
»Når man hver dag rejser med tog, 

er der enkelte ting, man bider mær-
ke i, og som hver gang forekommer 
en ganske uforståeligt. 

Hvorfor får man et uelskværdigt 
blik fra sine medrejsende, når man 
tillader sig at sætte sig på en ledig 
plads ved deres side? Man har dog 
betalt sin billet og har lige så god 
ret til pladsen. Og så en anden ting. 
Langt de fleste læser aviser i mor-
gentoget på en måde, så deres med-
rejsende hvert Øjeblik er udsat for 
at få en hånd eller avis i næsen. En 
avis kan dog læses, så den ikke er 
til gene for andre. Men det er langt 
de færreste, der gør det. Og så til 
slut nævner vi damen, der sætter 
sig i afdelingen for •Rygere• . De-
monstrativt vifter hun med hånden 
røg væk for at tilkendegive det gan-
ske utilladelige i, at medpassageren 
ryger. Tænk, hvor dejlig megen 
plads, der blev i afdelingen for ry-
gere, hvis de, der ikke ryger, holdt 
sig til den afdeling, hvor de hører 
hjemme. • 

Så skal vi til kursus 
på »Knudshoved«. 

Under forudsætning af fornøden 
tilslutning afholdes der feriekursus 
på "Knudshoved" i tiden 25.-31. 
maj d. å. 

Adgang til deltagelse bar ethvert 
medlem af den begrænsning, plads-
forholdene nødvendiggør, idet der 
højst kan skaffes plads til 60 kursi-
ster. 

Deltagerne må selv sørge for den 
fornødne tjenestefrihed. 

For opholdet betaler hnr deltager 
35 a 40 kr. Den endelige pris er af-
hængig af foreningens forhandling 
med restauratøren. 

Såfremt der melder sig flere del-
tagere, end der er plads til, foretages 
der lodtrækning. 

Kursus består dels af studiekredse 
med emnerne "Organisationskund-
skab", ,,Mødeformer" og "Møde• 
teknik", dels af foredrag om aktu-
elle problemer. 

Anmeldelse om deltagelse må væ-
re Jernbaneforeningen i hænde se-
nest den 1. marts d. å. 

BEKENDTGØRELSER 
Statsbanepersonalets Sygekasse. 

Ved Statsbanepersonalets Syge-
kasse er foruden de hidtidige spe-
cialister i Øjensygdomme antaget 
Øjenlæge, doktor Jens Jensen, Aal-
borg, der afholder konsultation Ve-
sterbro 73, Aalborg, kl. 11-15, lør-
dag dog 10-12. 

Ved Statsbanepersonalets Syge-
kasse er foruden de hidtidige Ørelæ-
ger antaget dr. Hans Skouby, Ny-
borg. 

Dr. Skouby afholder konsultation 
Nygade 2, konsultation k l. 12-14 
(lørdag dog kun efter altale). 

Samtidig oplyses, at Øjenlæge Hans 
Neerdan, Grenaa, er afgået ved dØ-
den. 

Sygekassens regnskab. 
Regnskabet for Statsbanepersona-

lets Sygekasse for regnskabsåret 
1950/ 51 foreligger nu, og interessen-
ter, der ønsker dette leveret, vil få 
det tilsendt, når forlangende herom 
indsendes til sygekassens kontor. 

Byttelejligheder. 
3 værelsers lejlighed med kakkel-

ovn i Aalborg, husleje 50 kr. pr. må-
ned, Ønskes byttet med 2 værelsers 
lejlighed i København. 

Politibetjent Lejf Nielsen, 
Politiskolen, Artillerivej 55, S. 

2½ værelses lejlighed, moderne, 
Nyborg, Ønskes byttet med tilsva-
rende eller større i Aarhus eller for-
stæder. 

Henvendelse: C. Horn, 
Aldershvilevej 46, 1., Nyborg. 

Ansvarhaveade redaktør: 
overtrafikassistent M . S . Ly11gese11. 

I bladudvalget: 
trafikkontrolør Carl Andersen, 

Genera !direktoratet, 
og 

afdelingsingeniør C. Bucl,l,o/tz Rasmussen. 
Generaldirektoratet. 

Ekspedition: 
T rommesalen 2, 5. 

Tlf. 11314. 

Annonce-ekspedition : 
Klosterstræde 23. Kbhvn. K. 

Tlf. Central 6245. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, 
Howitzvei 49. 
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Anders J. Andersen 
Jern og Metal 

Central 1375 

Dragerforeningen 
Kbh,ns, HoYBd· og Godsbanegaard 

Telefoner: Central 2162 & 1t&a9 

Tbiirmers originale 
danske Snittøj 

S. L. MØLLERS 
BOGTRYKKERI 
KØBENHAVN V. 

,,REFFO" 
BØR BRUGES I 
ALLE KEDLER 

LARSEN & NATHANSEN . 
V ,sfr, Boul,vard 4 
K•b•nhavn V. 
Tlf. C. 5246 

»Pluto« dansk luftværktøj 

BRØDR. LARSEN 
Gas, Vand & Sanitet 
Leverandør til DSB 

HOSTRUPSVEJ 4 
KØBENHAVN V 
CENTRAL 2791 

Statsbanernes Urmager 

L. Beyer Holgersen & Søn 
Colbj ørnsensgade 17 

København V. 
Grundlagt 1866 

Af• 0. F. Asp 
Lakfabrik 

København S. · 

Hjemmet 
Danmarks lørende Ugeblad 

Aktieselskabet 

lccumulator-Fabriken 
Kgs. Lyngby 

Tclf. Lyngby 1645 

DANSK OYERSØISI MOTOR INDUSTRI l /1 
Glostrup 

I. B. Schilder 
Nørregade 7 , København K. 

c.c. Petersens Bogtrykkeri 
S t u d I e s træd e 3 2. 

Telf. 6142. 
Leverandør til Statsbanerne. 

Dansk Elektrokul Industri 
llllncHJYel 6 
Dam • • Ha2 

Lyngby-Nærum 
Jernbane 

Handelshuset 
Vllh, Hansens Eftf, 
Carl 1aco11aen•wei 17 

ValllJ 
Telefon Oentral 10811 

Kemikalier og Syrer 

AM PLI DAN 
Guldbor~ej 22 
Central 13985 

K øbenhavn F. 

BOSCH 
autoelektrisk tilbehør 

og dieseludstyr 

A/s MA_GNETO. Kbhvn. N. 

ALT I ELEKTRISKE 
MAALEINSTRUMENTER 

HELWEG MIKKELSEN & CO, 
ØSTER FARIMAGSGADE 28 
Klbenhavn ø . Tlf. •central 998 

Glarmester L. Nielsens Eftf. 
lndell. M. øa .UlRD NIBLSBN 

Værksted: Kontor: 
St. Kongensgade 29 Set. RanR~1tcle 61 

Postgiro Nr. 20 449 Tt>lefon Nora 6034 
København K. 

LeYerandør til Statsbanerne 

.: 



M. THOMSEN STØTT & SØN 
Murermester- og Entreprenørforretning 

Kong Christians Alle 6 
Aalborg Te/{. /992 

Diesel-elektriske 
lo komotiver og motorvogne 

Rahr's tekniske Forretning 
AKTTBSBLSKAB 

Telefon 8100 • Aarhus 

H. C. Møller . Aarhus 

JEN SEN 1: NIELSEN 
Gravmonumenter 

llRKEGAARDSVEJ 1 - AARHUS 
Telefon 1570 

Kroghsgades Cementstøberi 
v. 1, 0. Halvorsen & Sønner 

Aarhus . Tel/. 5019-5020 

Alt I Betonvarer 0, S, 400 

Smedemester M. LAIGAARD 
(Fr. Jellings E ftf.) 

Tlf, 139. ; Mejlgade 38. ; Aarhus, 
Alt Smedearbejde udføres hurtigt og solidt. 

Leverandør til Statsbanerne. 

Sporcyklefabrikken 
.,GOLB.ÆKD.lL" 

Brande . Tlf. 123 
Reparationer af alle T yper Spor-

cykler udføres 
Husk tydelig Afsenderadresse 

Alfred KrabbenhøftA/5 
MUR ER• & ENTREPRENØRFIRMA 

STRANDBY KIRKEVEJ' 808 
ESBJERG, TELF. 1054 

Niels Jespersen 
Malermester 
Udfører Arbejder for DSB 
ESBJERG 
Gormsgade 92 . Tlf. 2772 

H. Olsen Holmelund A/4 
Tlf. 169 - 170 

Fredericia 

Prima Kvaliteter 
KUL • KOKS . CINDERS 

BRÆNDE . TØRV . BRIKETTER 

A. PETERSENS 
Bogtrykkeri og Papirhandel 
Fredericia. Nørre"ade • • TeleloD 101, 

A/s E. Rasmussen 
Fredericia Telf. 1404 

EKVIPER DEM I 

4:~ucet · .. FREDERICIA 

C. Nordlundes 
Bogtrykkeri 

(Oswald Terkelsen) · 
Slotsgade 3 - Hillerød 

Telefon 175 

Niels 
Erik Nlelsensgade 4 

Frederiksen Nykøbing F. 
Tømrer- og Snedkermester * Tlf. 829 

Gram 
Tæppefabrik ¼ 

TELEFON GRAM 28 

Køb Deres Forbrug af 
Tapet- og Malervarer 

hos 
Johannes Faarups Eftf. 
Materlal• Farve- og Tapethandel 

Jydsk Karosseriværk 
AKTIESELSKAB 

* 
RANDERS 

Sønderborg 
Andelsmejeri 

Telefon 61 og 487 

Jacob Jacobsen 
Ulkebøl pr. Sønderborg 

T ø mrermester 
Møbel, og Bygningssnedker 

Tømmerhandel 
Tllbud - Overslag paa Forlangende 

Telefon Sønderborg 821 

Vejle 

® 
AALBORG TAFFEL AKVAVIT. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 
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