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Tjenestemænds Retsstilling. 

Vil man ;under Slucliet af den nye Tjeneste
mandslov drage Sammenligninger mellem For
tid og Nutid, kan man ikke undgaa at lægge 
:;\f,ærke til i hvor høj Grad det er .Jernbane
n1ændenes faglige Arbejde, der h'ar sat Spor 
i den nye Lov igennem de Hesultater, som er 
lilvejebra,gt allerede i lidligere Tid. 

Et nærliggende Eksempel er Hetsordl)ingen, 
som i den ved Tjenestemandslovens § 17-18 
Jovfæ,ste;:le P:orm har sit U ds:pring i de paa 
Tjenestemandsorganisationernes Initiativ til
vejebragte RegJler f or Retsplejen ved Statsba
nerne og dernæst er paavirkede af ,visse Be-

' stemn1eiser i de $enere ,1ed Postv:æsenet givne 
lignende Regler. 

Hvad man først bør fæste sin Opmærksom
hed 1ved, er dette, at Fr,emgan,gsmaaden i Disci
plinærsager nu er 1 o v f æ s t e t  for alle Tje
nestemænd; f011· Statsbanernes Vedkommende;; 
h'vor Undersøgelserne i alle Sager af blot 
nqgen Betydnin,g �]t i Forvejen er henlagle til 
Auditøren, vil de nye LovTegler om Under
søgelsen blive bestemmende for den Rets-

. praksis, som Auditøren fremtidig vil følge. 
For Fremtiden har enhver Tjenestemand, 

mod h'vem 'disciplinær UndeTsøgels:e for tjenst
lig Fæ:seelse j;ndledes, Ret til at lade føre Vid
ner; enhver Tjenestemand inclenf,011· vedkom
mende Styrelsesgren, er derhos pligtig. til at 
Jade sig ,afh:øre, og1 F:orhørslecleren vil kunne 

· forlan,ge lians Vidneudsag!n afgivne paa Ære
og Samvittighed.

Idet vi �er ganske bort fra, at en saadan 
remganJgsmaade praktisk talt allerede i man

ge AaJ• er blevet fulgt ved Statsbanerne i 
Kraft af det System, den nuvæi·encle Auditør 
har indarbejdet, maa det 'i Almindelighed 
siges at væ;re en Fordel, at det nu :er blevet 

en 1 o v m .æ. s s i g Ret for den anklageile at 
kunne føre de Vidner,- han uclpeg,e1-; til Sa
gens Opklaring]. 

Endvidere hjemler Loven den anklagede 
Ret til at 111edtage en Tillidsmand til at være 
Bisidder ved Forhør og yd� Bistand ved·.Vicl
neførsel samt eventuelt senere ved U clfær
cligelse af skriftligt Indlæg. Rimeligvis vil 
der blive givet nærmere administrative Reg:
Jer om dette Spørgsmaal; men i Love!1S Ord 
lør man formentlig lægge den Hensigt, at det 
ved Vidnefø,rselen skal være till�dt s1aavel den 
anklagede som Bisidderen at stille Spørgs-. 
maal til Vidnet. 

Hvem Bisi'dd�ren skal være, er ikke nøjere 
bestemt ved Loven. Ved Love Udtryk "en 
Tillidsmand" fors taas naturligvis ikke 'alene 
en Tjenesteman_cl, der er Tilli�smancl inden-

• for vedkpmmendes faglig<; Organisation, men
ogsaa enlw,er anden medansat, hvilken Tjenst
kategori han end maatte tilhø,ce_;- en Forening1sForretningsfører, som ikke er Tjenestemand,
maa ligeledes anses, som kompetent Bisidder,
en helt .udenforstaaende Person vistnok og
saa. At det i de fleste Tilfælde vil blive en
Forenings-Tillidsmand, ligger nær at antage,
og at cle,t vil fiorme sig saalecles, at det i' n1a11ge
Tilfælde bl�ver, een og samme Persop, synes
saa pisaktisk, ·at· denne Eventualitet er nær
·liggende.

Efter endt F:Orhør og Vidneførsel kan den
anklagede i følge Loven faa en Udskrift af
Protoko1len over Forhør og Vidneførsel. l
I-IenhoM til den ved Statsbanerne allerede
bestaaende Praksis h'ar c)en anklagede Ret
til i udenfor en nassende Frist af indtil en
Uge at afg,ive ei skriftligt Indlæg i Sa:gen.
Bisiclder:en kan bistaa h'am ved U clfærdigelsen
af dette Incllæ,g, og U elsk.riften af Forhørs
protokollen vil fremtidig - i Modsætning ti).
lid1igere - foreligge for den anklagede, naar
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dette Indlæg skrives. 
Lønningskommissionen udtltler. i sin Be

tænkning, at det med disse Lovbestemmelser 
tilstræbes at sikre Tjenestemændene imod, at 
den disciplinære 1 ndersøgelse sker paa ube
tryggende M,aade. Vi antager, at dette Fo11;maal 
vil 11aas. Tilstedeværelsen af en Bisidder -
hvis den anklagede ,ønsker en saadan - er 
ikke blot �n :Form for Offcntligh'cd, som falder 
i Traad med 'den nyere· Retspraksis, men 
def1 er en Betryggelse for den anklagede, som 
under Indtrykket af •sin Skyld og de til denne 
lp1yltede særlige ·og for .Ternbaneuh'elds Ved
kommende i givet Fald oprivende On1stæn
digheder, kan være mindre opmærksom paa, 
hvad der kan tjene til hans Forsvar eller til 
Formildelse af hans Strafskyldighed, end den 
udenfor Sagen staaende Kolleg;a. Bisidderen 
vil derhos ved given Lejlighed kunne fopn
foranledige, at der tilføres Sagen Mpmenter, 
som F rhørslederen eller den an'klagede ikke 
er opn1ærksom paa� -og Betydning.en heraf 
lør i Fagspørgsmaal ikke underkendes. For 
saa vidt vil det maaske fra beg g. e Sider 
blive er,k•endt, at Bididderens lVIieclvirken kan 
være en Vinding; i alle Tilfælde tør man-ikke 
regne med, .at Forhørslederens· Sæde for alle 
Tider vil blive beklædt ni.ed den alsidige Fag
kundskab, som udkræves for Statsbanernes 
Vedkommende - ,allerede af den Grund, at 
det vil kunne være vanskeligt nok at f1nde 
en P,erson. som i lige Grad mestrer alle Grene 
af delte vidt omspændende Fag. , 

· Kun hvis en Disciplinærsag e.r foranledig.et
ved Mistanke om Uærlighed, kan vedkommen
de Styrelse -fravige de foran omtalte Regler 
for Sage11s 'Undersøgelse, men i saa Fald kan 
Tjenestemanden forlange Undersøgelsen hen-
vist til Retten. . · •

!øvrigt lovfæster den nye Lo,v de Regler
om Straffens Tildeling, som allerede er kendle 
ved Statsbanerne samt ,endvidere, at Bøder 
over 10 Kr. og F:orsættelse til anden •Tjeneste 
kan, hvis der ikke foreligg:er en ufo.rbeh0-lden 
Tilstaaelse, ikke bringes i Anvendelse, for
inden Forhør er al'holclt, og Forflyttelse, De
gradalion eller Afsked som Straf kan aldrig 
finde Sled ,uden efter forudgaact F:orhøcr·.' 

Disse Regler berøver dog ikke Admini.sira
tionen Ret Lil, uden .at der er Tale om Slral� 
at afskedige en uduelig Tjenestemand ellci
'lil at arwencle Tjenestemændene til Tjeneste 
paa Steder, der passer med Tjenestens Tarv. 
- D tte beloner Lønningskommissionen ud
lrykkelig i M:otivei>ne Lil de her omtalte Lov-
bestemmelser. 

· 
,

- Vi s.er i de nye Regler, hvormed Rets
ordningen saaledes supplere;;, et Fremskridt, 
der forhaabenUig ikke vil besvære R-etlerg:an
gcn mere end slrcngt nødvendigt er. Det er 

jo ikke ,udelul;:ket, at Sagernes Afslutning, vll 
kunne trække længere U(1, hvad der lkke 
er af det gode, fordi Delinkventerne altid. lider 
personligt i den lange Ventetid inden Sagens 
endelige Afg,ørelse falder, og det vil maaske 
ikke være 1af Vejen a;t betone, at dette er 
lidet ønskeligt. 

Vi kan derfor· passende slulle disse orien
terei1de Oplysninger, som vore I\111edlemmer 
gør klog:t i at erindre sig, med den lille Til

. føj else: H,vad der skal til - det skal til � 
men alt med M.aacle. 

,-----

Statsbanerne paa Finansloven. 

Hovedsummerne er paa ·Indtægtssiden: 

Personbefordring ; ............. · ...... 60,5 Mil!. Kr. 
Gods og Kreaturer ................. 80,o " » 
Postbefordrin� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 " » 
Diverse _ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,s " 

ia1t: 145,4 " 

Paa Udgiftssiden er de vigtigste Ppster: 

» 

» 

Generaldirektoratet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
0 Mil!, Kr. 

Søfartsyæsen, Maskinv�rksteder og 
Regnskabsvæsen . . . . . . . . . . . . . . . . 20,1 " » 

Distrikterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,4 " " 

Fællesudgifter ved Driften . . . . . . . . . . 31,o " " 
Pensioner, Understøttelser osv. . . . . . . 2,o " » 

Diverse ' ' '  ' . . .  ' . '  . . . . .  i' . . . . .  ' . . . . . . l,o " » 

lait: 141,7 " » 

Af OversJrndet, der saalcdes udgør 3,7 :Mill. 
Kr., sJcal der imidlertid afholcles Afskrivning 
paa Statsbanernes Anlægskapital. Afskrivnin
gen pl,ejer ·,.at udg10re c9. 1 pCt. af Anlægs
Kapitalen, og da denne pr. 1. April 1920 vil 
være 339,4 Mill. Kr., bliver Afskrivningen 3,39,1 
Mill., hvorefter Statsbanernes O v e  r·s k u cl 
bliver nøjagligt 312,808 Kr. 

Al' Anmærkningernes Rigdom paa Erikell
heder gør vi nedenstaaende et Ucl 1Jrag: 

Indtægten ved Personbefordringen har i 1918� 
19 udgjort 41 Mill. Kr., Indtægten ved Kreatur- og 
Godsbefordringen 46,5 Mill. Kr. Den uhyre Stigning 
skyldes de nye Takster. 

I Finansaaret vil de under Drift værende Statsba-
ner have en Længpe af 2102 km. 

Om den Bevilling paa 6 Mill. Kr., der paa sidste 
finanslov gaves "til Gennemførelse al 1ige1�'tlig Fri
dag og Begrænsning af Arbejdstiden for Statsbaner
n�s Personale«, hedder det i Anmærkningerne: 

- Ved Bestemmelser, .som gælder. fra L Apl"il

,. 

() 
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1919, er indført en Regulering af Tjenestetiden m. v., 
. omfattentle Størstedelen af Statsbanernes Tjeneste
mænd. Efter disse Bestemmelser er den normale Tje
nestetil 8, 9 elle'r 10 Timer daglig under ttensyn til 
det Arbejde og den Agtpaagivenhed, der udkræves af 
Tjenestemanden. for Arbejde udover den fastsatte 
Normaltid ydes der en Betaling efter visse Satser. 
Der er samtidig givet Regler om Maksimaltjenestetid, 
som ikke maa overskrides. Der er ligeledes truffet 
Bestemmelse om, at der tilkommer enhver Tjeneste
mand mindst 52 fridage aarlig, hvoraf ingensinde min
dre end 3 maa falde i en enkelt Maaned, og som saa 
vidt muligt skal falde paa Søn- og itfelligdage. Da der 
imidlertid endnu ikke haves tilstrækkeligt uddannet 
Personale til, at det kan undgaas at inddrage fridage, 
har man midlertidigt for hver inddrageh fridag, for 
hvilken der ikke giyes Erstatning ved en anden fridag 
i samme eller næste Maaned, fastsat en Erstatning af 
15 Kr. til Personale i 8.-11. samt 13. og højere Løn
ningsklasser og 12 Kr. 50 Øre til plt andet Personale. 

' T_ieneslelidens Forkcrle:se har ganske selv
følgeligl meclfører Anlagelse af meget nyt Per
�onale. ,Der er. som det fremgaar af forskel
lige ·poster rPaft Budgettet, bl. a. antaget 66 
Matroser, 43 Skybsfyrbødere, 19 Bromænd, 
350 Portører, 80 Togbetjente. 

I 1918--19 er der kørt ca. 22,000,000 Loko
molivki], meter. Som F0lge af de stadig: usikre 
Forhold Lør man ikke anslaa Kørselen i 1920 
-1921 lil mere end 23,000,000 Lokomotivkilo
meler.

Der vil herefter være at regne: 

Togkørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,400,000 km 
Rang�drg 1,020,000 Timer . . .  , J 0,200,000 -
Reservehold 200,000 .. : . . . . . . 400,000 -

--- ----

Jalt. . 23,000,000 km 

Udgiften til Yedligeholdelse af Lokoriwliver 
og Tendere :anslaas til 11 .. 5 Øre pr. Lokomo
tivkilomeler. I 1918-19 har den udgjorl 11,32 
Øre. Til Vedligeholdelse af det øvrige Vogn
materiel anslaas 17 Øre pr. LokomotivkiL.i
meler mod, i 1918--19 16.5'1 Øre. 

Til Indkøb ,af 1500 ny
1

e Presenninger bud
getteres at ville rnedg:aa 450,000 Kr. 

Antallet af LokomoLivfyrbøclere' foreslaas 
som Følge af de nævnte Foranstaltninger til 
Gennemførelse af �1gentlig Fridag og Begræns
ning af Arbejdstiden forhøjet med 40 til 989. 
Herved maa dog bemærkes, at detle Tal er 
ka\kulalorisk, og at man ikke har tag:el IT en
syil til en mulig uJdviclet Toggang. Man maa 
derfor forbeholcle sig eventuelt ved Ændrings
forslag at søg1e Bevillingen yderligere udvidet. 

Lokomotivfyrbøder J. Melchiors, der er fodl 
den 28. Septembet· 1886 'og ansal ved Stals
banerne som Lokomptivfyrboder cl. 1 .. Fdiruar 
1915, blev e.fter Ansøgning afskediget cl. 31. 

Januar 1919 for at overgaa til privat .Virk
somhed. Den 1. Maj 1919 blev han imidler
tid genansat som Lokomotivfyrbøder, og da 
han 1u1dførte sit Arbejde til sine foresatte� fulde 
Tilfredshed. foreslaas det, at der tillægges 
ham Anciennitet i Henseende tili Lønning og 
Pension fra d. 1. Nfaj 1915, h orved der er 
taget Hensyn til den før hans Afsked liggende 
Tjenestetid. 

Bevillingen til Tilvejebringelse af h'yggelige 
Opholdsværelser for Personalet og til Fremme 
af Adgangen til let og billigt at kunne faa 
afkoholfrie Drikke for1eslaas fordoblet, saa
lecles at den bliver paa 50,000 Kr. Som Be-. 
grundelse henvises dels til, at Personalet siden 
1918, da ,Bevillingen, første Gang blev givet, 
er forøget med over 30 pCt., dels til Prisstig
ningerne. der "hai; forringet Bevillingens 
Værdi til ,omkring Halvdelen". 

Til · Overnatnings- og Opholdslokaler for 
Tog-, Lokomotiv- og Skibspersonal-et bevilges. 
som hidtil 14,000 Kr. 

:i\,f,erudgiften ved pen nye Lønningslov e;:· 
samlet i en enkelt Bevilling paa 2/o,5 Miill. 
Kr" I Anmærkningerne hedder det derom: 

- Da det har været ganske uml)ligt •u den ret
korte Tid, der er hengaaet mellem Forelæggelsen i 
R,igsdagen af forslaget til Lov om Statens Tjeneste
mænd og Afslutningen af nærværende finanslovfor
slags Udarbejdelse, at udregne den Løn, der efter 
førstnævnte Lovforslags Bestemmelser vil tilkomme 
hver enkelt Tjenestemand, har man ikke i nærværende 
Forslag kunnet lægge Lovforslagets Lønningsbestem
melser til Grund. Da det imidlertid- 1maa anses for_ 
ønskeligt allerede nu at kunne danne sig et Skøn o_ver, 
hvilken Merudgift Lønningslovens Oenneri'.iføre!se vil 
medføre for Statsbanernes Vedkommende; har_ man 
under denne Konto opført et ganske kalkulatorisk Be
løb, udgørende forskellen mellem de 'nu-værende Løn
ninger til de Tjenestemænd, der omfattes af Lovfor
slaget, og Lønningerne efter dette. T nærværende for
slag er opført ca. 201/, Mil!. Kr. til Lønninger ti! ·r;je- · 
nestemænd i Gruppe A; hertil maa lægges ca. 1/. MMI. 
Kr. til Kontorhjælpere (Kontorister), ca. 5:i/, Mil\. Kr. 
til Banenæstformæncl, Banearbejdere, Ledvogtere m. 
fl., cler nu lønnes efter administrativt fastsatte Regler 
og hvis Lønninger indeholdes under forskellige Konti 
under Afsnittene »Banetjenesten« og »Telegraf- og 
Sigaltjenesten«, samt ca. I Mil!. Kr. til maanedsløn
nede Depotarbejdere - ialt altsaa 8 Mil!. Kr. -, idet 
disse Kategorier af Tjenestemænd omfattes •af Forsla
get til den nye Lønningslov. Efter dette forslag -
i den Skikkelse, hvori det e1· forelagt Rigsdagen -
vil Lønningerne, indbefattet Stedtillæg, DyrtiC:sUllæg 
og Konjunkturtillæg, til det af forslaget omfattede 
Personat'e - saaledes som dette i nærværende f'or
slag er foreslaaet forøget - ganske skønsmæssigt an
drage ca. 55 Mil!. Kr. Den budgetmæssige Merud
giit bliver saaledes 261/. Million Kr. Den virkelige 
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Merudgift for Statskassen vil dog kun blive ca. 121/. 
Mil!. Kr., idet der ikke · paa Statsbanernes Bidrag til 
Finanslovforslaget hidtil er opført nogen Merudgift til 
midlertidigt Løntillæg og til Dyrtidstillæg, hvilke Ud
gifter er blevet opført paa Loven om Tillægsbeviling, 
henholdsvis paa Statsbanernes og paa Finansministe
riets Budget. Det tilføjes, at man er sindet til 2den 
eller 3die Behandling i Folketinget af Finanslovforsla
get at stille et Ændringsforslag, hvorved nærværende 
Konto udgaar og de paa forskellige Lønningskonti op
førte Beløb forandres i Overensstemmelse med den til 
den Tid forventeligt foreliggende Lønningslovs Be
stemmelser. 

Bevillingen til Forbed1ing af Lokomotiver
nes Vandforsyning foreslaas under Hensyn 
til Lønstigningerne forhøjet fra 60,000 Lil 
75,000 Kr. 

Statsbanernes samlede ;\nl�gskapilal op
gøres pr. 31. M,a.rts 1920 til 339,4 l\tlill. Kr. 
mod Aaret forud 323,2 Mill. Kr. 

, Til nye Udvidelser og Nyanlæg, foreslaas 
anvendt følgende Beløb: Udvidelse af Vare
husee i Frihavnen 50,000 Kr., do. af Vare
h'uset paa Holbæk Station 62,000 Kr., do. af 
LæssesporanLæget paa Thureby St. 120,000 
Kr., Tilvejebringelse af Opholdslokaler for 
M1askinpersonalet paa Masnedsund St. 75,000 
Kr., Oprettelse ,af en Holdeplads med Kryds
ningsspor mellem Haslev og Olstrup St. 

,,. 300,000 Kr., Udvidelse af Hjælpeværkstedet 
i Esbjerg 235,000 Kr., do. af Sønderskov Bil
letsalgssted, der ,oprykkes til Station, 260,000 
Kr., do. af Kvissel St. 220,000 Kr., do. af He 
Holdeplads 245,000 Kr., Opføirelse af Boliger 
for Tjenestemænd l Mill. Kr., hvoraf 600,000 
til Boliger for P.orlører og Banearbejdere. 

Til Indkøb af nye Lokomotiver foreslaas 
anvendt 2,85 M:ill. Kr., hvoraf 750,000 Kr. 
til 5 Persontogslokomotiver og 2,1 l\tlrill. til 
10 svære Godstogslokomotiver. I Anmærknin
gerne hedder det om disse Nyanskaffelser: 

- Den foreslaaede Forøgelse af Lokomotiverne
tjener dels til Erstatning for en Del af de i de senere 
Aar udrangerede ældre Lokomotiver, som ikke med 
Fordel kunde repareres eller som ikke mere egnede 
sig for de nuværende Trafikforhold, dels til Imøde
gaaelse af Trafikstigningen paa de bestaaencle Baner. 

Personto.gslokomotiverne er bestemte for Lokal-
• trafikken paa Nord- og Kystbanen. Godstogslokomo

tiverne vil blive bygget af en sværere Type· end de
nu brugte Godstogslokomotiver.

• 

Endvidere skal der ans�affes 202 nye Per-
sonvogne af alle Typer (11,53 M�ll. Kr.), 29 
Post- og R�jsegodsvogne (1,16 Mrill. Kr.) og 
1090 Godsvogne (8,76 M�ll. Kr.). Anskaffel
serne skal strække sig over en Aarrækl{e. Af 
de ialt bevilgede 24,297 lVlill. Kr., :Skal kun 
4,5 MW. ,anvendes i Finansaaret 1920-21. 

Af nye Statsbaneanlæg indeholder Finans
lovforslaget kun to: En Bane fra Thisted til 
Nykøbing Mi., hvortil bevilges et Beløb paa 
ialt 3,75 MJll. - 30,000 Kr. anvendes i 1920 
-21 - ,og et 2' Spor Lunders�ov-Esbje1·.g,
hvorlil bevilges ialt 12,35 Miill., 450,000 Kr.
i Finansaaret 1920-21. 

Rødby-Femern-Rute_n. 

Den danske Femern-Rute Komite havde d. 
9. Oktober indbudt til. et Møde, ved hvilket
Professor J. Munch-Petersen holdt et Fore
di·ag om Rødby-Femern og nordiske Trafik
forbindelser.

Foredragsholderen udtalte først, a_t Feinern
Ruten i si1i ideelle Skikkelse er en dobbelt
sporet og for Eksprestog;strafik bygget Jern
banelinie, der udgaar fra Kjøbenhavn ogi der
fra styres i saa godt som en eneste ret Linie 
ned over Femern Belt til �Iamborg. i1Ledens 
den nuværende Gedser-Linie lægg1e

tr Vejen
over Roskilde, gaar F'emern-Ruten direkte 
over Vigerslev til Køge. ' Herfra følger den 
Gedser-Linien fo,rbi Næstved og Vordingborg 
til :M1asnedø, føres ad den nye Storstrøms
bro over til Falster, men gaar nu i Stedet 
for at følge Gedser-Linien Syd paa til Nykø
bing, straks over Guldborgsund ved dettes 
smallesle, kun 150 m brede Sted, Guldborg, 
hvor der bygg,es en Bro, videre forbi Saks
købing ned 'til en Dampfærgehavn paa Lol
lands Sydkyst Syd for Rødby. 

Toget føres nu paa en Dampfærge, der 
ligesom Trelleborg-Færgerne gø.r en Fart af 
l 7 Knob t)ver Femern Belt til en paa F:el\lerns
Nordside ved Pultgarden anlagt tilsvarende
Færge�1avn, herfra videre tværs over Femern
og ad en Dæmning over det kun 1 1/g km
brede Farvand mellem Femern og 1 -{olsten
- Femern Sund - og gaar nu Syd paa ,gen
nem Holsten forbi Byen Neustadt til Li:1beck.
fler _for(!ner Linien sig_ med den nuværende 
Jernbaneforbindelse mellem Li.i.beck og Ham-
borg. 

Ad denne/Linie vil Rejsen mellem Kjøbe1i
havn og Ilamborg, ku,nne lilbagel�gges-i 5¼
Time. eller nøjagtigt udregnet 5 Timer og 11 
M,inutter, heri iberegnet 4 Minutters Ophold 
i Uibeck. Da den korteste Hejse til Ham
b�rg over Gedser fo1· Tiden er 9½ Time, vil 0 
der altsaa ,ad Rødby-Femern-Ruten spares 
over 4 Timer. En Rejsende vil · ved at tage 
fra, Kjøbenhavn om Morgenen kunne være i 
·Hamborg ved 12-Tiden, foretagie sine nød
vendige Forretninger, gaa paa Bø,rsen m. m.

, . 
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og være tilbage samme Dags Aflen i Kjø
benhavn, n1edens der hertil for Tiden kræves 
mindst 2 Nætter og 1 Dag. Da Danmark, og 
i det hele t•get N 01,deu,· har sine Hovedfor
bindelser nede i det vestlige Tyskland, Hol
land, Belgien, Schweitz, Italien, Frankrig,, · 
England, Spanien o. fl. a. over Hamborg, vil 
samtlige disse Lande ved Femern-Rutens Gen
nemførelse med et Slag vmre rykket ikke 
alene Kjøbenhavn, men det bag ved denne 
By liggende Norge, Sverige og Finland 4-
10 Timer n.ærmere, saaledes som det frem
gaar af nedenstaaende Tabel: 

Skandinavien-Hamborg-Paris-London 

over Femern. 
Timer 

Nu Femern Ruten Besparelse 

København-Hamborg .... 91/2 51;, 4 
København--Paris ........ 26[/• 22 41/,
København-London ..... 31 24 7 

Stockholm-Hamborg .... 23l/2 18 51;, 
Stockholm-Paris ......... 43r/2 35 81/2 
Stockholm-London ...... 451/• 361/2 9 
Christiania-Hamborg .... 261/• 21· 51/2
Christiania:-Paris ........ 461/• 39½ 7 

Christiania-London ...... , 491/2 3qr/2 10 

Åbo-Hamborg .......... 40 291/2 1011
2 

Åbo-Paris .............. 60 46½ 12½ 
Åbo-London ............ 62 48 14 

Skønl Danmark ikke har været indviklet i 
Krigen, er' der endnu ikke· fra dette Lands 
Side i de mere end fire Aar, ·Krigen har varet, 
blevet paabegyndt noget Arbejde til Forbed
ring af vore Kommunikationsforbindelser med 
Kontinentet, endsige no.gsCn Femern-R1Jte. 

Loven om Storstrømsbroens Bygµ.ing1 har 
væ.ret forelagt i Ri�sdagen ialt tre Ga_nge, i 
R_igsdagssamlingerne 1908-09, 1909-10 og 
1917-18, men er som bekendt stadig ikke 
blevet vedtaget. Forøvrigt k;m den faste For
bindelse mellem Sjælland og Falster - hvad 
enten det nu bliver en Bro eller en Tunnel 
- i kke siges al være noget egentlig Led i Fe
mern-Ruten. Den vi.I i al Almindelighed for
bedre Forbindelsen med, Kontinentet og til
en Begyµdelse Gedser-W aJ·nemi.inde-Ruten.
M:en den er en nødvendig Betingelse for Fe
men1-Rutens Gennemførelse og en Forudsæt
ning for denne.

Ikke helt med Uretle kan i\fo,dstandeTne 
af Ruten anføre overfor Femern-Komiteen, al 
det tyder ikke paa nogen overv�Ues stor 
Interesse fra dansk Side for den omhandlede 
Rute, naar ikke en Gang en tilsyneladende 
saa selvfølgelig Foranstaltning som den faste 
Forbindelse over Storstrømme'n kan gennem
føres. Denne Broi betyder jo nemlig ikke alene 
- saaledes som af Konsul Cloos for'leden Dag
saa klart belyst � en betydelig F'orbedring

<af Gedser-vVarnemi.i.nde-Ruten, altsaa af vor 
nuværende Hovedforbindelse med det syd
lige Udland, men vil desuden være en for 
Statskassen økonomisk set særdeles fordel
agtig Foranstaltning. 

Ogsaa den direkte Bane Vigerslev-Køge 
bør snarest bygges som en Forbedring af Ged
ser-Ruten. I selve Femern-Ruten mangler 
H urtigtogsbaneh Orehoved-Rødby,_ Færge
havnen og FæP;gerne. 

Fra tysk Side er der selvforstaaelig under 
Krigei1 intet ,foretaget af Betydning.. Dog er 
nu Bygningeh af Schwarten-Neustaclt-Banen 
vedtaget, foreløbi� som en "Nebenbahn", men 
der� vil uden store Omkostninger kunne om
dannes til en H:ovedbane. 
, Forøvrigt stiller Forholdet til Tyskland sig 
vistnok nu -efter Krigen betydelig gunstigere 
end før denne, bl. a. so�n Følge af de tyske 
Baners forestaaende Overtagelse af Staten, 
der vil bevirke, at de private Baner i Holsten, 
ligesom Hamborg-Lii.beck-Banen, der for 
Tiden drives af Buchner Selskabet, og som 
jo indgaar i Femern-Ruten, kommer unde1: 
en samlet Statsledelse, hvorved maaske ogsaa 
visse lokale Interesser, der kan virke hin
drende, træder mere i Bag.grunden. Endvi'
clere var den tidligere prcus,siske Trafikmini
ster Breitenbach' en Modstander af Ruten. 
Den nuværende Trafikminister Oeser, tidli
gere Red ak tør af "Frinkfurter-Zeitung" og 
Higsdagsmancl for Frankfurt am :NI:ain, hvor 
H anclelskammeret altid h'ar været de ivrigste 
Tilhængere af Ruten. vil utvivlsomt, stille si_g
vel villigt oyerfor den nye Rorbindels-e. 

Det eneste Sted paa Ruten, hvor der kan 
siges at være foretaget noget - om ikke di-

"rekle af Hensyn til Rutens Gennemførelse 
- er ved Rødby Havn, og det til Troels for,
at Havnen som Følge af Krigen var saa godt
som blokeret, og derfor al Trafik udelukket.
Her er efterl1aanden groet en lille moderne
indrettet 1?.Y op, og i Forbindelse med Havnen
er der anlagt el stort Skibsvæ,rft,, hvor der
udfoldes en betydelig Virksomhed. · J disse
Dage gaar man i Gang med en Udvidelse
af Havnen for flere M1illioner, o/1- Udvidelse,
der takket være Tilslutning fra forskellige·
imlustrielle Sider, hviler paa en solid økono
misk Basis. I Rødby er .man 'saaledes beredt
Lil at tage imod Verdensruten og. til at ud
nytte de Chancer, det betyder at lig.ge ved
Vejen, der forbinder Vesteuropa med de nor
diske Lande.

Foredragsholderen gik cle1;efter over til at 
omtale nogle nye Trafikruter. Den ene H1Jle 
er en daglig Ekspresforbindelse mellem Dan
mark og Norge, den anden mellem SYerige 
og England. 

li 
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, Det førstnævnte Ruleforslag, for hvis Gen 
11emførelse -der navnlig i dl:)n senere Tid har 
været, arbejdet ivrigt saavel fra Norges som 
fra Danmarks (Jyllands) Side, gaar ud pan, 
at der i værksætles en daglig Forbindelse enten 
pr. Damper, hvad man vist foreløbig tilsig
ter, eller pr. Dampfærge, mellem en af Hav
nebyerne ved Christiania 'Fjords Vestkyst, 
Larvik, eller maaske snarere Brevik, og Jyl
land, hvor Frederikshavn - maaske en Gang 
i Fremtiden Hirtshals - er tænkt som det 
andet Ei1-depunkt. Der forefindes for Tiden 
i'k.ke nogen normalsporet Jernbaneforbindelse 
Lil de Fjorbyer ved Kristiania Fjord, hvm·om 
der kan være Tale, og .da Ombyginingen vil 
kræve Tid og betydelige Bekostninger, m· 
man, saa vidt jeg ved, foreløbig nærmest 
stemt for en Dampskibsforbindelse. Skibene 
skal gøre en Fart af 16-17 Knob og være af 
lignende Type som "Kong Haakon" og "Dron
ning Maud" . Fra Frederikshavn o,g, Syd paa 
skal der indrettes passende nye Tog saawl 
'i ;Jylland ·som Syd for Grænsen. Ad de.nne 
Rule vil Rejsen fra Cht·istiania Lil Hamborg, 
- som af Konsul Cloos i Frederikshavn be
regnet - kunne gøres paa ca. 27 Timer og
den anden V.ej paa 25 1/2 Time, aUsaa meget
nær del: samme, som Turen for Tiden vare,"
ad Trelleborg- og Gedser-Ruterne. Jernbane
[ uren mellem Kristiania og Brevik tnger ca.
4 Timer. Den 104 Sød1il lange Strækning over
Skagerak kan Elbagelægges i 7 Timer .. hvor
efter der er regnet med 2 Timers :Jplw!d
mellem Damper og Jernbane, og, endelig tager
Turen fra Fre(Jerikshavn Lil 11.amborg ca.
1:3½ Time. For a l  disse Tider skal ovcrhol
cles, maa der indskydes nye Tog mellem Fre
clcrikshavn og Aalbprg, Aalborg-Langaa og
-F1Tdcricia� Va md 1·t1 Jl, mel lem V cDndt·up--·
Ncu111L111sle1·, ligesom Tcgcl mellem Lang:rn
-Fredericia maa omlæg.ges osv. Delle bety
der en 'ikke heil ringe Udgil'L for den danske
Statskasse, men den kan nhlttrligvis ovcr
k 111mcs.

Del: dreje1· sig altsaa her om e11 Eksprcs
Hule, der i IIens.eende Lil 1lurlighecl vel• nok 
Yil ku1111e ki;inkurrerc med. Cedser- ug Trelle
ilorg-Ruler1�, irJel de Hejsende, der kan l:-1:1le 
den 7 Timers lange Sejlads, maaske nok Yil 
forclr::ekke den, n:ivnlig_ da den for Hejsrn 
tHwdpaa virkelig er 1 Time korll're. Dernnod 
vil den ikke kunne lrnnkt1rrl're med l�'emern
Hulen i Henseende til ll11rligllcd, idet denne 
giver en Rejsetid, cler kun er 21 Timer, allsaa 
S Lil (j Timer kortere. 

'\f;i_n maa nu paa ingen M:-iade derat· ,slullc. 
al jeg 0111 den11c Ru le mener, al den skulde 
være mindre vel motiveret. Tværlimod. Den 
nye Rnte vil utvivlsomt' faa en meget: stor 

,. 

Betytlning, ikke alene for No1;g,e1 
meri ogsaa 

for os, 
Endvidere er det en Fordel for Norge ,kuri 

at have med et Gennemgang,slanil, Danmark, 
al gøre, idet Sver�e� Kornn1uiiikt1tionsi1:ter� · esser paa .Ternbanevæsenets Omraade 1kke 
alt).! har vær·et sammgnfalclencle nied Norges. 

En anden Forbindelse, der har vakt , be
l.)'delig Opsigt i videre Kredse, -er cleil af tle 
svenske Statsbaner· fores.laaerJe daglige 'Eks0 

prcs'.'orb�nu.else mefem Gøtebo-rg og, Engltirid, 
l\Ian har til en Begyndelse tænkt sig denne 
F'orbinrlelse hærksat med hudigg:aaende, b:> 
kvemt i1Elretlede Dampskibe, der ,skulde føre_ 
saavel Gods som Passagerer metem Eng:land 
og Sverige. Mien hvad der navnlig har vakt 
Opmærksomhed" er den a!'gjorte Stemning:, 
,Jer nu er for at etablere H.uten som Damp- • 
færgeforbin,Jc:se. Man tænke sig Darnp,færge
forbimlels-e paa �n Strækning af over 500 
Sømil, hvoraf StørsteiJ.elen af Rejsen fo.re!n_gcs 
over et saa 11 roligt og aa benl Fa rvanrJ som 
N crdsøcn; .J cg har drøflet denne Sagi mcd 
arJski!J.ige af vore sagkyndige inclenful' Han
delen og Induslrien cg paa del. spccirll færgc
Lekniske Omraadc, og gennerngaacnde faact 
det Jndtryk, at man anser et 'Saadant F'orc
tngcnde paa Forhnaml som 11igennemfcJrligt. 

De lo E11 1�ep11nkl.er J'or F,crgclinien bliver 
lienlrn'.rJsvis Gølebur,g og ]m111ingham Dok. 
Denne s'.rJsle Havn_ der cTcs al' (;rea'L Cenlral 
Hailway Selskabet.. er cn ,u' tJc dybcslc Dokker 
paa E11gla1Jcls Øslkysl (W-35 Focl ved Lkl,·
va1:de). Saavel Newcaslle (Tyne Floden) og -
flarwicli (Parkcslon Kaj; liar værcl l'creslaael, 
men Jmmingllam Dok, de1.· 11::r de mesl Lil
svarciide l lavuca1;ila:g, et· _blcvcl J'orelrukkel. 
Dc11 ligger 11 Sømil Indenfor I I umber-Flo
de11s '711,uncling (ca. 10 �ømil indenfor Grims
lJy). Den a:ilrndes Jor Trafik i Hl12. Hutn
bcr-Ficden er hele Vrien op Lil l111mingham 
bekvem sejlbar. flere ;ømii bred og nied en 
Dybde ar '10-50 Fod ved Lavvande. Flod
skiflel er ca. 22 FUd; derfor maa Færgelejerne 
J:_cggcs inde i Dokken. I Gøleborg maa der 
bygges Lo Færgelejer, der Lænkes l.1gl ved 
Elfsbprg Fjorden ca. 11/ 3 km Yesl for den 
11llv,crrnde f-Ta,·n. Der skal :1nska1.Lt'es iall (i 
F"cq;G'r. hvoraf 4 Færger samL;dig er i Fart, 
medens 2 Fccrger haves i Rese1·ve. Del for
w.[sæltcs rqi-øvrigl, at de Lo IA111cle gaar halvt 
om Færgerne. Færgerne, tier sk:.1l være 140 
nt I a nge, kan medtage 36 ;Jernbanevogne paa 
J Spot·, har cl Deplacement paa 8000 ''' 8500 
To11s og løber en Fart af 17 ·l(nob. Dybgaa
cn,Jel er 9 m i lastet Stand. Til Sammen-
] igning skal nævnes, at Tre! leborg!'ærgernes 
Deplacerne.nl er 4300 Tons, løber en Fart af 
Hi¼ Knob og k:m medtage 20 Vogne

1 
m,edens
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Gedserfærgens Fart er 14 Knob og kan med
tage .ca. 14 Vogne. Hvad angaar den økono
miske Side. da er Driftsudgifterne anslaaede 
til_ 7,31 Mill. Kr. og Indtægrterne til 3,95 Mill. 
Kr., saa at der aarlig fremkommer en Un
derbalance paa 3,36 Mill. Kr. 

Priserne er de fra før Krigen g·ældende, 
saale�les at de virkelige Priser blive,r betyde
lig slørre og derfor ogsaa Underskudet i For
hold hertil. . 

Der er af mange Grunde Anledning; for os 
til at fæstne Opmærksomheden paa dette 
Foretagende. Det forekommer mig, at den 
enestaaende Interesse, Sverige vis-er sine Kom
munikationsforbindelser rned Udlandet, maa 
vække vør Efterta,nke og faa os til at vende 
vore Øjne mere udad, end vi hidtil har gjort. 

Foredragsholderen kom dernæst med en 
Del Oplysninger om, hvorledes en Damp
færgeforbind,else Esbjerg-Parkeston vilde 
slille sig. Den nye. Trafikhavn ved Esbjerg, 
vil med stor Lethed kunne indrettes med 
de nødvendige Færgelejer, og ved Parkeston, 
der ligger i en Afstand af klin 345i) ,fra Es
bjerg (mod 504 Sømil mellem Gøteborg, og 
Immingham), er Flodskiftet formentlig ikke 
større - 10 a 11 Fod, end at man h'er kan 
indrelte -aal:tne Færgelejer. Ved Immin'gham 
maa Færgen nødvendigvis dokkes ind paa 
Grund af det store (22 Fod) .FJ,oclskifte, hvil
ket naturligvis er e,n Ulempe paa Grund af 
den Tid, der medgaar til Dokning.en. Jeg 
er kommet til det Resultat, at en saadan 
Dampfærgeforbindelse ved en passende For
højelse ar Fragten paa Varerne - .til For
skel fra dc_n svens1,e - vil kum1e betale sig. 
I Virkeligheden spiller en Forhøjelse af 
Fraglen for saa kostbare Varer sbm ,Kød, 
Flæsk, Smør og Æg osv., der udsælges · pr. 
Pund, en forholdsvis langt mindre Holle, end 
for Massegodset 

Jeg har ønsket at henlede Opmærksomlic
den pa,a, at der kunde være Anledning for 

J vor Regering w,:aL skænke ikke alene Femcrn
Rulcn, men overhovedet vore Kommunika-
1 icmslinicr saavel mod Nord, Syd og Vcsl 
betyde! ig større Jn Lcressc, end det hidtil har 
Y�erct Tilfældet. 

l BeLænlrningcn vedrørende GøLcborg-Hu
Len frcrnh�.cves Muligheden for at faa en be
Lydcl ig Persontrafik - der regil1cs me�l 35,000 
Hejsende aarlig frem og tilbage - bL a. Stør
stedelen ar de Rejsende, der hi.dlil har laget 
Lil _England ad Kon t.incntalrulcrne over Trel
leborg- og Gedser. Der ankøres Lil Fordel 

1)· Spørgsmaalet _om en Darnpfærgeforbindelse mellem
Danmark og England bø1 dog, foruden af Tek
nikere, over ejes af Sagkyndige saavel indenfor 
Industrien, landbruget, Søfarten og Handelen. 

for denne Antagelse, at Ruten vil blive baade 
bekvemmere og kortere m. H. t. Tiden2). 

I-I vad -angaar Bekvemmelighederne, saa
kan der Vist ikke ses bort fra, at den nye 
Rute frembyder en Sejltur· over Kattegat og 
Nordsøen paa 30 Timer, hvilket utvivlsomt 
v.il skræmme adskillige. Trelleborg-Ruten og
Gedser-Ruten har henholdsvis 4 og 2 Timers
Sejltid. medens Femern-R_utens er indskræn
ket til kun ¼ Time, hvorlil n�turligvis kom
mer Tureri over Kanalen (5-6 Timer). Paa
den anden Side, bliver Færgerne store, kraf
ti<l'e FartøJ·er som vil paavirke's forholdsvis

t, ' 

lidt af Søen, og, som efter hvad der oplyses,
skal forsynes med al mulig Komfort: Bade
rum, Frisørsalon, Læsesalon, Selskabssaloner,
aaben Verandakafe, Luksuskahytter, Eleva'o
rer o. s. fr. Dette vil naturligvis lokke ad
skillige til at foretrække Gøteborg,-Ruten,
navnlig da Ruten, som vi skal se, vil betyde
en væsentlig Forkortelse i Rejsetiden til Eng,-

' land i Forhold til den Tid, der nu medgaar� 
Rejsetiderne ad clc forskeliige Ruter vil 

stille sig saaledes: 

Nu 

Timer 

ChrisHania-t:famborg 2tJ l/2 
Christiania-London 49'/2 
Stockholm-London 45 1

/� 

I . Norge- .femern-
I G øteborg I 

Immmg-

hall\ Jylland Ruten 

Timer Timer T:mer 

- 26 Ol 

41½ - 39½ 
42½ - 36'/2 

Som man ser, bliver der ad' Gøteborg-Rute1,1 
en Besparelse i Rejseti_den til London for 

· -Christianias og Stockholms Vedkommende
paa henholdsvis. 8 o.g 3 Timei',· al tsaa ikke
uvæsentlige Besparelser. :tvkd denne Rutes
Gennemførelse vil utvivlsomt Gcdscr-Hu�cns
Rolle som skandinavisk Gcnrn.m1gang,slcd da
ganske og nldcles være udspillet. Kun Eta
bleringen af Femern-Ruten vil kunne lag:e
Konkurrencen op. Her bliver en yderligere
Besparelse i Sammenligning merl Gø-teborg
Ruten paa heuholdsvis 2 og 4 Timer.

Foteclragshulcleren sluttede med al udtale, 
al han haabede at have paavist, ,it hvilke 
mere eller 1nindrc gennernførli�c Linie,' man 
end s;;eLLer l:lp imncl e]ler ved Siden af Femern
RuLeu, vil denne Rute allicl, h,:,DlL angaur 
Trarikcn m.ed de� vestlige o.� syidvcslligc Eu
ropa, gaa sej 1orig: i1cl af Ko'ukurrcnccn. Den 
er og bliver uovertruffen. • Denne Rule maa 
og skal vi have_ Hen det haster. lier mna 
alle lokal-poliliske .eller mere cler n1imlre 
lokale Hensyn vige for cl belydnin,g:st:uldl ua
lionalt F'oretagendes Gennemførrlse. Del gæl
der nu, som ,al-clrig før, nu, Ida alle Lande 

.. 

2) Her etablerer altsaa Staten Konkurrence mod en
er:i af sine egne Hovedruter Trelleborg-Sassn_itz.

.. 

I 
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ruster sig for at kunne gribe og udnytte de. 
mange Chancer, der maatte byde sig, oin ikke 
at konune bag efter. Vi er maaske allerede 
noget bag efter, for saa vidt 'som vi ikke har 

, udnyttet den lange K1igsperioc!e, der lod os 
uberørte, til at udfylde de mange, Trafikhul
ler og til, saaledes som Sverige, at gennem.
tænke vor,e mange Fremtidsmuligheder. Imid-· 
lertid er det dog, som vi har set, forholdsvis 
mindre Foretagender, der skal ta,ges fal paa 
her i Landet i Sammenl!,gning med, hvad der 
paatænkes i v,ort }J aboland. Vi kan derfor 
endnu konune Udsnok. 

Saav1dt vides agter Regeringen nu for 4. 
Gang at f,orelæ:gge F:orslag om Sfonlrømsbro
ens Bygning]. Af Referater i Bladene frem
gaar det ganske vist,, at Firransminis1tere11; 
i Folketinget Onsdag den 8. Oktober udtalte 
stærke l;3ekym1·inger fo1� M,uli1giheden af at ' 
skaffe de ,nødverndige Pengiemidl!c!r til Stor
strømsbroens Gennemførelse. D,er er hertil 
al: bemærke, at Storstrømsbroen er et produk- • 
Uvt ForetagenCLe og som saadant først i aller
sidste Instå11s burde holldes tilbage, grnndet 
paa Statens vanskelige økonomiske Forhold. 
Maatte Rigsdagen derfor blot denne Gang ved
tage Forsla,get, Danmarks første Bidrag _til 
Gennemfør,elsen af Femern-Ruten. 

(Teknisk Tidsskrift.) 

�iektrificeringen af Schweitz 

Jernbaner. 
Fra Tysk ved Otto Bendixen. 

I 

(Sluttet.) 

Af ovenstaaende Fremstilling fremgaar, al 
for en Ræ.kke af A;r vil 

I 
for Tidei1 '.være 'at 

r_egne med følgende Anlægsuicl'gifter: 

I det andet og tredie Aarti af Eleklril'i
ce1ingen vil Beløbel paa 92,000;000 Frcs, som 
Følge af Bortfaldet af en Posl for nye :Linier 
og Fomnindskelsen af Anskaffelsen af rullende 
1VI

1ate1iel, kunde nedsættes lit omtrent 80 Milt. 
Frcs. aarlig. 

Hidtil var det muligt al dække Pengekravet 
gennem Overskud af Drifts.int.l.tæg;ten, Over
skudet af Indsatserne af specielle Statspapirer,• 
de for Amortisationen anv.endte Summer fra
draget Tilbagebetaling af Kapital saavel som 
af Pensions- og Hjælpeka'ssens disponible Mtid
Jer. Resten forskaffer man sig genn,em forbi
gaaende Laan, d. v. s. ved· Udsendelse af 
Skatkammerbeviser, Kassebeviser o. s. v. 

. I Fremtiden vil det falde svært al skaffe 
sig Pengemidler. For længere Tid maa der 
regnes med en højere Rentefod. Indtægts
kilderne fra D1iften vil være meget begræn
sede. De fremtidige disponible kontante Pen
ge, hidrørende fra Driftsregnskabet, lader sig 

· nu i,kke blot tilnærmelsesvis anslaa. Paa den
ene Side vil Forøgelsen af Personal-eudgjfter
ne, Forhøjelsen af Materialepriserne, særlig
Kul, o,g Forrentningen af den nuværende Un
derbalance endnu i lang Tid udøve en ug,un�
stig Indflydelse, �om mul�gvis maa modvirkes
ved Tarifforholdsregler. Paa den anden Side
kan det �kke forudses, hvorledes Trafikien vil

· udvikle sig, Ogi i hvilket Omfang den efter·
Fredsslutningen vil tage til.

Til Tilvejebringelse af Pengene· vil. de
schweitziske F.orbundsbaner tage deres Til
frugt til Laan paa ko1:it Frist til disse kan
erstattes ved længere løben.de Kass1ebev.ise1·,
ved •faste Laan og li�n. Baneledelsen ln'ener,
at den vil have Besvær med aarligt at :udrede
de nødvendige 90 MHl. Frc ·., hvis Driftsberet-·
ningerne i kke vil afsluttes gunstigere, og �t
det vil være vanskeligt at lilvejebrin.g:e de nød
vendige Miidler i Landet, naar U dglifterne til
Elektrificeringen fordelte sig, paa et kortere

I > 

Tidsrum end nu er forudsat.
Ifølge det sidst udkomne Nr. af "D�e Loko

motive" er som en Fiorl:,engelse af den 117
Elektricificering (uden elektriske Lokomotiver ) ;: -��; 

25,000,000 francs 
Nye Linier .......... , . . . . . . . . . . . . 4,000,000 • 
Suppleringsanlæg ........ 1• • • • • . • • • 36,000,000 "
Rull�1,1de Materiel ................. 27,000,000 "

lait 92,000.000 ,francs 

. kfn. lange Lølschber.g-Linie Brig--Scherzlin
gen den 1,0 km. lange Strækning Scherzlingen 
-Thun for: nogle Dage siden,. som Forbunds-·
banernes første Linie, blevet dr,evet med een
faset Vekselstrøm p.aa 15,000 Wolt. 

• 
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Lokomotivmands Revyen. 
Mandag den 17. November, Kl. 6¼ Em., opføres 

den af Lokomotivfyrbøder N. Hammer forfattede Revy 
i Aarhus i Østergades Forsamlingsbygning. 

Efter Revyens Opførelse arrangeres en lille Svingom. 
Aarhus Afdelinger venter stor Deltagelse, hvorfor 

man i Tide bør sikre sig Billet. 
Revyen har de Steder, den har været opførf, gjo'i-t 

Lykke, 

Rettelse til Adressefortegnelsen. 
Under Masnedsund Lokomotivfyrbøder-Afdeling: 

Formand og Kasserers, Navn og Adresse rettes til: 
J. Mathiese'n, H. J. Hansensvej Nr. 9, og C. M. Mad
sen, Algade 104, begge i Vordingborg.

Under Randers Lokomotivfyrbøder-Afdeling: 
Kpssererens Adresse rettes til: Molktesgade Nr. 7 1

• 

· Under Viborg Lokomotivfører-Afdeling:
Formandens Adresse rettes til: fredensgade 51 1 . 

Til ·Medlemslisten. 
Overført fra D. S. og M. f: 

Lokomotivfyrbøder H. R. Jensen, Langaa, J. P. Platz, 
Gb., og P, J:-- Hansen, Viborg. 

Det sjælland-falsterske 
Statsbanepersonales Bibliotek. 

Da Generalforsamlingen den 18. Oktober ikke var 
beslutningsdygtig, afholdes en ny Generalforsamling 
Lørdag den 8. November d. A. Kl. 4 Em. paa Trafik
inspektør Harboes Kontor, Trommesalen 5, 2. Sal, 
med Kontingentforhøjelsen som eneste Punkt paa 
Dagsordenen. 

Jernbanevogn 
til Cykletransport. 

Den ærede Redaktion anmodes om at optage føl
gende: 
. I Efteraaret 1918 udskrev Dansk Cyklist forbund en 

Konkurrence for den bedste Løsning af Indretning af 
en Jernbanevogn. til CyKletransport. 

Der indkom 40 Besvarelser. - Af disse fandtes 
ingen værdig til Iste Præmie som absolut brugbar. 
Men 5 af Løsningerne indeholdt saa gode Ideer, at 
de ved en videre Udarbejde'se -vil kunne gøres prak 
tisk anvendelige. 

Komiteen for Bedømmelsen af Løsningerne har be
sluttet, at det udsatte Præmiebeløb deles ligeligt· mel
lem Indsenderne af de 5 Løsninger. Deres Navne er: 
Hr. Maskiningeniør A. J. 0. Christensen, fortunvej 61, 
Charlottenlund, Hr. Ingeniør Lorenzo Boning, Hov
marksvej 11, Charlottenlund, Hr. Assistent ved Stats
banernes Generaldirektorat A. C. Johansen, Strand
boulevard 81, lir. Konstruktør Axel Hally, Overbyes 
Alle, Valby, og Hr. Kobbersmed fr. Stevenius, Sdr. 
t3oulevard 90 

Hjertelig Tak 
-Min og min Hustrus hjerteligste 'Tak til alle, som

bidrog til at glæde mig paa min Jubilæumsdag. 
P. A. Jensen, Skanderborg. 

forflyttelse tilbagekaldt efter Ansøgning: 
forflyttelsen efter Ansøgning under 6, Oktober 1919 

af Lokomotivfyrbøder A. A. · C, Pedersen fra Gjedser 
til Fredericia er efter Ansøgning tilbagekaldt. 

forflyttelse efter Ansøgning under 6. Oktober 1919: 
Lokomotivfyrbøder J. M. Andersen, Struer, til Aarhus H. 

Rettelse i tidligere PersonaUa: 1 
f. N. Frederiksen, der fra 1. Oktober 1919 er ansat

som Lokomotivfyrbøde� i Struer, var Ha and  værker  
forinden denne Ansættelse, og ikke som tidligere med
delt E ks tr a h a a n d v ærker. 

Støt vor Organisation i Ord og Gerning. 

�--

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 
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