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BOULEVARDBANETUNELLEN 

Den her i Bladet rejste ag angaaen
de Røg- og Dampplag n i Boulevardbane
tunellen intere erer tærkt Dagspressen. 
Organisationen har imidlertid, i Anled
ning af det Faremoment, som er tilstede, 
som bekendt indsendt en Skrivelse til Ge
neraldirektoratet, som vi til Underretning 
for Medlemmerne skal optrykke: 

Dansk Lokomotivmands Forening tillader 
sig herved for Generaldirektoratet at fremsætte 
følgende. 

Fra Lokomotivførerne, som kører mellem 
København Personbanegaard og Østerbro gen
nem Boulevardbanetunnelen har Foreningen 
ofte ·modtaget Besværinger over de Vanskelig
heder,' der er forbundet med at orientere sig un
der Kør len i Tunnelen, men dog i Særdeles
hed over de Vanskeligheder, der er forbundet 
med at bringe Togene til Standsning paa rette 
StM paa Nørreport Station. 

Fra f. Distrikts Side har man foretaget nog
le Foranstaltninger ved Anbringelse af visse 
Orientering mærker, d�r skulde vejlede Loko
motivførerne til en præcis Standsning af To
gene påa rette Sted paa Stationen, men disse 
Orienteringsmærker har paa Grund af Forhol
dene ikke svaret til Hensigten. 

I Boulevardbanetunnelen og i Særdele hed 
paa Nørreport Station hersker der i de Perioder 
af Døgnet, hvor Toggangen er stærkest, en Røg
og Dampplage, der til Tider navnlig i Regn
vejrsperioder og i tungt Vejr er saa frem
trædende, at Orientering i Tunnelen er ganske 
udelukket, d. v. s. at der er en saadan Taage, 
at al Udkig fra Lokomotivet faktisk er ude
lukket, hvorved der efter vort Skøn opstaar et 
Faremoment, om bør søges reduceret til det 
mindst mulige. 

Den naturlige Træk i Tunnelen kan ikke 
magte den Opgave at fjerne Røg og Damp, og 
Togets Skæbne hviler derfor udelukkende paa 
Bloksikringen, - en Fejltagel e, der bringer et 
Tog ind paa et i Forvejen belemret Toginter
val, og vil det, som Forholdene undertiden kan 
være, blive umuligt for Lokomotivføreren at <tf
bøde, hvad heraf kan komme. 

Dan k Lokomotivmandsforening tillader sig 
i den Anledning, del som Følge af det efter 
vort Skøn tilstedeværende Faremoment, dels af 
den Utryghedsfølelse, som Lokomotivpersonalet 
har, at rette Henvendelse til Generaldirektoratet 
for, om der maa blive gjort Forsøg paa at 
fjerne eller formindske den omtalte Røg- og 
Dampplage, saa at Faremomentet kan bringes 
til Ophør, idet Foreningen er af den Opfattelse 
at selv om Sikringen af Strækningen Købh. 
Personbanegaard-Østerhro og omvendt er den 
l:edst mulige, er Sikkerheden ikke betryggende, 
naar det skorter paa Udkigget fra Lokomotivet, 
hvilket Udkig hidtil er anset for at være af Be
tydning for Togenes sikre Fremføring over 
Strækningen, og netop paa dette Sted forekom
mer det os, er det af Betydning. 

Som Midler til i nogen Grad at afbøde · den 
paapegede ffiempe skal man tillade sig at an-· 
føre følgende. 

I Øjeblikket tages der ikke Hensyn til hvil
ken Sort Kul, der udleveres de Lokomotiver, 
som gør Tjeneste ved Kørsel paa Nord- og 
Kystbanen, og det kan derfor ikke hindres, at 
disse Kul, der ofte er let brændende, kræver 
Fyring mellem Hovedbanen og Østerbro, og da 
Kullene i Reglen er stærkt rygende, bliver Røg
plagen stærkt generende. - For at undgaa det
te, hør der til Lokomotiver, som hovedsage
ligt anvendes til Kørsel ad Nord- og Kystbanen 
udleveres røgsvage Kul. - Disse Lokomotiver 
kunde om muligt forsynes med et Kendemærke, 
saaledes at alle paagældende ved, at det Lo
komotiv kun maa forsynes med anførte Kulsort. 
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For de Lokomotiver, som lejlighedsvis befa
rer Tunnelen, bør udstede en Be lemmelse om, 
at de altid paafyldes røgsvage Kul, naar Ma
kinen skal gennem Tunnelen. 

Den bedsle og lette te Maade, det kan ske 
paa, er, at Kulgaardene ved Dybbølsbroens Re
mise, Østerbro og Hel ingør forsyne med røg
svage Kul. 

Endvidere vilde et Forbud om at der ikke 
maa vindes Tid paa Kørslen med Tog gennem 
Tunnelen bevirke, at Dampud tødrungen til Ti
der blev mindre, og en ]i orlængel e af Køre
tiden med 1 Minut mellem Personbanegaarden 

- ørreporl-Østerbro og omvendt vilde med
virke til en mindre Røg- og Dampplage.

I Vinterperioden bør Opmærk omheden hen
ledes paa Togopvarmrungen. Togopvarmningen 
paa Strækningen Person.banegaarden-Øster
bro og omvendt kan sikkert uden Gene for det 
rej ende Publikum dæmpes meget. Derved vil 
en tærk Dampudstrømning kunne undgaas og 
aaledes bidrage til, at Dampskyen ikke samler 

sig i Tunnelen eller paa Jørreport lation. 
Man tillader ig endvidere at hen.lede Op

mærksomheden paa Nørreport St. - De Af
lræk huller, der findes paa tationen, er for 
smaa og ikke hensigt mæs ige. 

Det Aftrækshul, der finde i den ø tlige 
Ende af ørreport St. er saa lille, at det trods 
største Paapasselighed er vanskeligt at bringe 
Togene til Slandsning saalede , at Lokomotivets 
Skorsten kommer til at staa under Hullet, hvil
ket antageligt har været Hensigten med disse 
Huller Anbringe] e, og de her nævnte Van ke
ligheder forøges betydeligt paa Grund af den 
ofte her kende Usigtbarhed. 

Paa østre Dobbeltspor findes ingen Aftræk 
huller, formodentlig fordi det ikke oprindeligt 
var Meningen, at Tog, der kørte gennem den 
Del af Tunnelen skulde standse. For aa vidt 
der kunde brydes Huller, hvorunder det vilde 
være muligt at standse Lokomotivet, (forholds
vis lange Huller) vilde det sikkert hjælpe be
tydeligt paa Aftrækket. 

Di e Foran taltninger vil imidlertid næppe 
være tilstrækkelige, hvorfor en Udvikling af 
Ventilator ystemet maa anse for nødvendigt. Af 
de paa Nørreport anbragte 6 Ventilatorer er kun 
de 2 midterste ydedygtige, - som bekendt har 
de 4 Ventilatorer, nemlig de, der er anbragt med 
2 i hver Ende af Stationen, nu i mange Maa
neder været ude af Virksomhed, og aaledes har 
Nørreport Station kun 2 Ventilatorer, der selv
sagt ikke kan magte den tænkte Op ave. -
Hertil kommer videre, at disse 2 ydedygtige 
Ventilatorer, der er kon trueret saalede , at de 
puster frisk Luft ned i Tunnelen, ofte virker 
uheldigt, idet den Røg og Damp, der naturligt 

. søger til Vejr og saaledes lægger sig under 

Tunnelen Loft, pu te ned mod Perron og por 
af nævnte 2 Ventilatorer til fornyet Gene for det 
Lokomotivper onal , som fører Tog mod ørre
port t. og formodentlig ikke mind t for det 
rejsende Publikum der afventende Togets kom
me opholder ig paa tationen. 

D 2 ydedygtige Ventilatorer bør efter vort 
køn virke modsat, d. v. s. suge Røg og Damp 

ud af 'Tunnel og tation, men iøvrigt maa man 
mene, at der bør gøres Forsøg paa at forbedr• 
Aftrækket i Tunnelen først og fremmest ved, at 
de 4 nu . tandsede Ventilatorer atter bringes i 
Virk omhecl, og for aa vidt de er ubrugelige 
udvek le med nye, men og aa ved, at der 
paa pas ·ende Sted r i Tunnelens Luflh uller an
bringes Ventilatorer. 

Naar Foreningen har tilladt ig at beskæ[
tige ig med denne ag, er Aar agen i før te 
Række det af os paapegede Faremoment, som 
bør ned ætte til det mind t mulige. Forenin
gen har gennem sit Medlemsblad rettet Hen til
ling og givet Raad og Vejledrung til det Per
sonale, som gør Tjene to ved Kørsel gennem 
Tunnelen, for at Damp- og Røgplagen kan b -
grænse saa meget, som Personalet ser sig i 

tand til, men som Forholdene kan være i Bou
levardbanetunnelen, giver det Personalet rn 
Utr�g hed følel e, og er det derfor Personalets 
Haab, at Gen raldirektoratet vil tage Sagen i 
sin Haand saaledes, at der kan blive gjort For-
øg paa at fjerne den Røg- og Dampplage, som 

medfører de her ofte omtalte Gener. 

I nledning af denne Skrivelses Frem
kom t har Bladene paany indgaaende- be-
kæftiget sig med a.gen og bl. a. inter

wievet Organisationen Formand, der gen
nem ·ine Udtalel er bar under treget Nød
vendigheden af, ·at Forholdene blev bety
delig forbedret, og Di trikt chef Eir, d r 

har udtalt de beroligende Ord·, som nød
vendigvis maatte komme fra dmini tra.
tionens Side. 

Vi skal her citere, hvad Distrikt che
fen har udtalt til » ationaltidende« for 
24. Juli:

Jeg maa ærligt sig , udtaler Di triktschefen, 
at jeg finder, at Lokomotivmændenes Forslag 
næppe er gennemførlige. Hvad for Ek empel 
angaar Klagen over Ventilatorerne, er det nær
me. t af amme Virkning, hvad enten de suger 
Dampen ucl eller pu ler den friske Luft ind, 
for ved denne sidste Fremgangsmaade bringP,S 
Damp og Røg ud af de tore Luftaalminger vetl 
Enderne af Stationen. 'Til at begynde med var 
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'DANSK[QKOMOTIVliDENDE 
Ordningen ogsaa aalede , at Luften blev suget 
ud, og i Almindelighed an aa man d l for Pn 
Gevinst, da den nuværende Fremgang maade 
blev indført, ornlidig med at Ventilator rne 
blev gjort lydlø e. 

- piller Ven tilalorerne en afgør nde Rolle
for Tilfor elen af frisk Luft? 

- Nej, afgjort ikke. De betyder ocerordenl
lig lidt i ammenligning med den lu/I, der

kommer ind for Enderne rrf Tunnelerne. Den

ne naturlige Træk er det afgørende, og hvad 
Lokomotivmændene foreslaar, lader sig næppe

gennemføre. Hertil k mmer, al der jo alierecle 
er ørget for en ret stærk Udluftning ved Hjælp 
af alle de mange Ri ter, der ligger i hele Ba
nens Ud trækning og hvi Virkning enhvel' 
kan iagttage. 

- Men hvorfor bruge· ikke alle \ enlilalo

rerrie? 

- Ve11lilalorerne 8ælles i Gang af la/ionen,
saa snar! del liltrænges. Ti/.samnien I or /aar 

cle dog næppe mere end Risterne. Efter min 
Mening er Hovedfejlen, at man i sin Tid kable 
den lukkede Tunnel i Stedet for at gennemføre 
det aal:ne Hammerich ke Projekt. Dette frem
ln der ærlig grelt ved lationen. ogel andel 
er, at Tunnelen maaske blev lavet under den 
Forud ælning, al man meget snart skulde have 
haft den eleklri ke Drift. I saa Fald vilde 

lemperne ved Røg og Damp være undgaacl, 
og _man havde Gaden . om nu, til sin Dispo ilio•1. 

- lolwmolivmænclenes Ønsker om ref/8ragc

Kul man vel forl,old ri. /el kunne eflerkomme.s?

- Del 1,ar de al/.erede haft i lange Tider,

men helt røg/ ri! er del ganske -cisl ikke. Hvad 
angaar den manglende korsten i ørreport 
ø tre por, skylde Mang len den Omstændig
hed, at Togene efter den oprindelige Tanke slet 
ikke kulde land e paa dette Spor. 

- Er Forholdene paa Boulevardtanen saa
farlige, som det fremgaar af Lokomotivmæn
dene Klager? 

Efter min Mening: Nej! Der er jo først og 

fremmes! den Fordel, al Togene ikke kan møde 

el modgaaende Tog paa ·amme par, men je!J 

ri/ indrøm1ne, al del maa være højst ubel1age
ligl for eu Loko,nol'ivfører ikke al kw111e se, 

hvor han kører. Efter mil køn cil han dug 
aldrig kunne kør forbi lalionen for selv om 
der er nok saa megen Røg og Damp i Tunnelen, 
maa talionen Lysbuer i all Tilfæld gøre sig 
gældende, naar Føreren kommer .inde fra det 
mørke Tunnelgab. 

Selve Faremomenlel, slutter Di8friklschefe11, 

li/lægger jeg ikke stor Bel11dning, men jeg vil 

dog indrømme, at Forholdene ikke er gode. Helt 
gode bliver de i det hele taget aldrig, før Yi 
faar elektri k Drift paa denne trækning, men 

de v· rre har del vel lange d. igler. Land l 
falle jo Penge, og i yv Aar har vi kunn.-.t 
huge Boulevardbanen i den nuværende kik
ke! . . aa kan vi vel ogsaa I ruge den i 
syv til. 

Distrikt chefen syne m d ine b ro
I igen de dtalelser at ville gøre pørg '
maa let til int t omend han ikke tør be
nægte, at Forholden ikke er gode. 

Men lad o en Gang e pa_a .nogl q_f 
de fremsatte dtalel er. Før t udtaler 
Di trikt chefen, »at V cntilator rnc bety
der ov rordntlicr lidt i Sammenligning med 
den Luft, der kommer ind ved Enderne af 
Tunell rn «:. Det er maa ko rigtigt og 
pecielt er det rigtigt, at Ventilatorerne, 

- naar kun de de to bruges - ikke er
til trækkeligt, - men hvorfor ikke bruge 
dem alle ek , det kal nok vi e sig a.t 
hjælpe. Og udvider man ystemct, orn 
af os foreslaaet, vil det bevirke en crlædc
lig Bedring. Det lader ig aamænd nok 
gennemføre, men det ko ter nogle Pencro. 

Dernæst udtaler Di triktschefen, at vi 
allerede i lange 'rider har haft røgsvag • 
Kul. Lad os antage, at Di trikt chefen C'l' 
i d n Tro, men i aa Tilfæld har han ik
ke faaet fornøden nderr tning af Ma-
kintjenesten. Forholdet er nemlig det, at 

en ikke ringe Del af de Maskiner, der dag-_ 
lig befarer Boulevardban n aldrig faar on 

tump røgfri Kul, men kører med de sor
tb og meget stærkt ryg nde Kul. - D,r 
er i den Hen eende ikke andet at gøre, nd 
det, vi har foreslaaet, at forsyne Kul
ga.a,rdene i Københavns udelukkende med 
røg vage Kul, først da vil det være mu
ligt at genn rnføre Brugen af di o Kul 
paa Boul vardbanen. - Men n aadan 
Plan vil vel støde paa administrativ Moil
stand. Lokomotivmænd no har alt aa 
ikke i lange Tider kørt med røgsvag Kul, 
ihvert Fald kun delvi . 

purgt om Forholden r aa farlige, 
om det frerngaar a.f Lokomotivmænden0s 

Klager, svarer Distriktschefen » ej!«: for
di Togene ikke kan møde modgaaende Tog 
paa samme por«:, det vil alt aa ige, at 
Di triktschefen ser ganske bort fra d n 
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'DANSK 1QKOMOTIV1i DEN DE 

Om tændigbed, at d r kan ke Fejl ved 
Blok ikring n, ell r t ignal kan ov r es, 
og ker det, maa det, som Hr. Eir iger, 
ær høj t ub hageligt for en Lokomotiv

f r r ikke at kunne se, hvor han kører -
og Toget er pri giv -t. - "\ i r gan ke 

verbevist om, at Di trikt chefen vilde 
mærke en meget stærk Utryghedsfølelse, 
naar han ad som Pa sager i et Tog, og 
vid te, at Lokomotivføreren kørte i Blin
de, at han intet kund se, thi da er faktisk 
en væsentlig Del af ikkerheden borte og 
Faremomentet betydelig forøget. - Der
for vil vi og aa lægge me t V ægt paa Di-
trikt chefens dtalel e om, at Forholde

ne ikk er gode. - - D n Udtalel e kan 
Di trikt chefen rolig holde fa t paa, i 
højere Grad end paa de øvrige Udtale] er. 
Gan ke vi t bar Boulevardbanen været· i 
Brug i yv ar, men de første Aar var 
under en ind krænket Toggang; efter
haanden er Togene ntal bl vet betydelig 
forøget og ikke mindst skete der en vold-
om Forøgel e af Togantallet, da for ca. 

lr Aar siden den Trafik der hidtil var 
for gaaet fra den garn] ordbane tation, 
lloltet gene og ordbanetogene, flyttedes 
til Per onbanegaard n. Før t den Gang 
og enere begyndte Røg- og Dampplagell 
at gør ig gældende, saa den_ dtalel e: 
»at i yv Aar har vi kunnet brug B u-
1 vardbanen i den nu vær nde kikke] e ·
- aa kan vi vel og aa bruge den i yv 
til« - holder ikke overfor en amm n
ligning m llem Trafikken i de yv Aar, 
der er gaaet og d yv, der kommer. 

Vi vil d rfor holde for, at det vi 'L ikke 
er helt af Vej n, om tat banerne forstod, 
at det ikke er tomt Mundsvejr, at d r er 
et Faremoment til ted , om det ikke med 
alle beroligende Udtalel er r muligt at 
bringe af Vejen, hvorfor d t ·ikkert var 
rimeligt, at man tog vor Hen· tilling op til 
omhyggelig Overvej Ise og fulgte den i 
aa tor dstrækning, at vi baade paa 
gne Vegne og paa. det Publikum Vegne, 

J. r befordre i Togene, kund føle o be
trygg t.

Distriktschefens U dtalel er formaar 

ikke, at fremkalde en aadan Trygheds
følelse ho Lokomotivmændene, fordi vi 
kender Forholdene bed t. 

FRIKORT 

I Februar Maaned indsendte Organi a
tionen til Generaldirektoratet Andragende 
om, at Lokomotivførere maatte faa til-
taaet Frikort til Rejser pa.a tatsbanerne 

efter et kortere Aaremaal end efter den 
gældende Be temmelse, hvorefter et Fri
kort før t kunne blive tilstaaet efter 12 
Aars Tj ne te i Etaten. 

Omkring den 11. April fik Organisa
tio110n Formand underhaanden at vide, 
at der var beraJIJmet Forhandling om 

pørg maalet, - men da dette pørgsmaal 
elvsagt var forelagt Mini ter Slebsager, 

mærk de man samtidig at Stemningen for 
en Imødekommenhed overfor Organisatio
nens n ker ikke var den gunstigste, hvor
for Forma�den henstillede, at Forhan'..l
lingen først blev optaget efter Valgene, 
hvilket af G neraldirektoratet beredvilligt 
blev imødekommet. - Da Valgene gav 
demokrati ke ynspunkter Magten, var 
man paa Forhaand klar over, at den nu
værende Mini ter med større Venlighed 
vilde e paa Organisationens Ønske, og 
Minister Friis- kotte fik rlerfor forelagt 
pørg maalet af vor Organisations For

mand, og Drøftelserne herom gav det bed-
te Haab om en tilfredsstillende Løsning. 

- Den 16. Juli d. . naaede Sagen frem
til mundtlig Forhandling, og skal vi ne
d nfor gengive Forhandlingsprotokollen.

PROTOKOL 

over Forhandling ført mellem Generaldirekto

ratet for tatsbanerne og Dansk Lcikomotiv

mandsforeni ng den 16. Juli 1924 angaaende 

Tildeling af Frikort til Lokomotivførere paa et 

tidligere Tidspunkt, end efter de i de gældende 
Bestemme! er anførte. 

Til Stede var: 

For Generaldirektoratet: 

Kontorchef E. Lunn og 

Sekretær E. A. Lynge. 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

For Dan k Lokomotivmand l!or ning: 
Lokomotivfører Rich. LiUie, 
Lokomotivfører C. A. Lillelund og 
Lokomotivfører K. Johansen. 

Sid tnævnte førle I rolokollen. 

Kontorchef Luim indledte med at omtale 
Foreningens Andragende og vilde bede For
eningen Formand om nærmere at udtale ig 
om Spørgsmaalet. 

Rich. Lillie: Vi har i vort A1-1dragende an
modet om,, at Frikort maa blive til taaet Lo
komotivførere paa et tidligere Tid punkt, end 
efter 12 Aars Forløb. Vi er endvidere klar 
over, at de Indrømmelser, om Generaldirekto
ratet eller Ministeriet maatte bevise os, og aa 
maa komme samtlige de i 12. Lønning klas 
an atte til Gode. - Jeg tror, det var i J9B, 
Generaldirektør Ambt stillede sig imødekom
mende og tilstod en Række Frikort efter 12 
Aar Tjene te i Lønkla ·ser, som bereltig de til 
Fribefordring paa 2. Vognklas e. Vi og for
resten·- og aa andre har siden forgæves øgt at 
faa denne L Aar Gr n e ændret. - I Løn
ning loven af 1919, som gør Medhjælperne til 
Assislenter fra dere 23. Aar, opnaar disse saa
ledes Kortet i 35 Aars Alderen. - tyrmænd, 
Maskinass'i tenter og Tegnere faar Frikort for 
for Ansætte! esdagen i Stillingen, fordi de er 
ministerielt udnævnt. 

Man har gennemlev.et parekommi · ion:in 
m. m., og man har efterhaanden paa aa man
g·e Omraader iklædt Personalet en artede ni
former, men ·man har tadig med Hensyn til Fri
kortet ladet dette Forhold uændret til Trods
for, at de i 12. Lønningskla e an alle nu og
saa er ministerielt udnævnt. - Det er ikke vor
'Hensigt, og vi ønsker ikke ved vor Henvende! e
ai forringe Forholdene for andre, men vi me
ner, at man bør vi e Lokomotivførerne det Hen-
yn, at Frikortet· tilsta:a langt tidligere. aar

.man· i sin Tid gav Frikort efter 12 · Aar For-
. løb, var det ud fra det ynspunkt, at netop de

Tjene temænd, som der her kan blive Tale om, 
skulde være fornødent modne til at faa et Fri
kort. - Jeg tror, jeg kan sige, at skulde de 
Tjenestemænd ikke være modne, der opn::.i.ar 
Stillingerne i 12. Lønningsklasse, vil Moden
hedsalderen være vanskelig at fastslaa, og vi 
maa derfor anmode Generaldirektoratet om, :'l.t 
der tilstaas Lokomotivførere· Frikort ved Ud
ll���el en i tillingen om Lokomotivførere: 

Kontorchef Lunn: -Det er rigtigt, hvad Hr. 
Lillie iger, at Administrationen har anlagt 
Syn punkter i Retning af fodenbed for Til-
taaelse af Frikort. - For taaelsen af allid at 

være fornødent udhvilet til tjen tlige Præ tatio
ner, møder man ikke altid ho , yngre a11 attf'. 
som ofte mener om sig selv at have Kræfter 

baade til Tjeneste og til at rej e i Fritiden. -
Jeg kal vel erkende, at d t kan have in Be
tydning for en Jernbanemand at rej e, men 
Administrationen maa dog og aa have nogen 
Kontrol med de yngre an atte, at .ikke al Fri
hed tilbringe paa Rej er. - u skal jeg er
kende, at Talen her er om Mennesker i en m re 
moden Alder, og Admini trationen forstaar og-
aa godt de frem alle Øn ker og er villig til at 

gaa med til en betydelig Ned ættel e. - Hr. 
Lillie ønsker imidlertid, al Frikort tilstaas Lo
komotivførere ved Ansættelsen i tillingen om 
Lokomotivfører, - aa langt kan Administra
tionen ikke trække sig, en rimelig Levealder
græn e bør være afhængig for den øgte Be
gun lige! e. 

Rich. Lillie: Delle Øn ke fra Admini lra
tionens ide kal vi ikke stille os uforslaaende 
overfor. 

Efter nogen Drøfte]. e af dette pørnsmaal, 
enede man om, at Retten Lil Frikort for Loko
motivfør re indlræder med det [yldte 40 Aar. 

Kontorchef l.,unn: Efter at man nu har op
naa t Enighed berom, vil agen blive forelagt 
Mini teriet, og vi kal love Forening n, at a
gen kal blive fremmet hurtigt. 

Rich. Lillie: Jeg finder Anledning Lil, for
inden Forhandlingen luller, at takke General
direktoratet for den her overfor Foreningens 
Ønske viste Imødekommenhed, og da j g gaar 
ud fra, at Konsekven erne vil medføre. en til
svarende Ret til alle ansatte i 12. Lønnings
kla se, (Koutorchef 7"wm: Ja!) vover jeg uden 
Mandat at takke paa samtlige i J 2. Lønnings
kla e ansattes Vegne for den til laaede Be
gun tigelse. 

Hermed luttede Forbandlingen. 

nder 29. Juli har For ningen fra Ge

n raldirektoratet modtaget følgende var 

som B kræftel e paa den Enighed, man 

under Forhandling n med tat banerne 

Generaldirektorat opnaaed 

Under Henvisning til de med Foreningen 
den 16. d. M. førte Forhandlinger angaaende 
Tildeling af Frikort til Lokomotivførere paa el 
tidligere Tid punkt end efter de hidtil gælden
de Be temmel er kal man herved meddele, at 
man er indet at ændre Reglerne i Ordre A 
4-1, 3, aaledes, at der inditl videre til Tjeneste
mænd i 12. Lønning kla, se vil kunne ud t des
Kort, naar vedkommende er fyldt 40 Aar.

Rekvisitioner om Frikort vil være at ind
sende i Henhold til R glerne i nævnte Ordrr. 
Da det drej r . ig om dstedel en af et ret be
tydeligt Antal Frikort, maa man lage Forb<'
hold med Hen. n til Tid. punkt t for Ekspedi
tionen af di e. 
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'DANSK lQ.KOMOTIVliDENDE 

Naar denne ag nu er bragt til en L 
ning, som ikke al n vi, rn n andr TjP
nc, temænd i 12. Lønningskla e rnaa kun
ne være tilfred med, kylcle cl t i før te 
H· kke Mini teren Velvillie, men det skal 
i denne Forbindel e nævne , at eneral-
ekretær Ho kiær all rede fra. agen føl'
t tåd ie aa vel vil li!rt paa pørg rnaa let, 

og det tør nok ige , at han har banet Vej 
for en irnødekommcnd Stilling i General
direktoratet. 

Efter oven taaende var fra eneral
direktoratet vil arntlige Lokomotivførere, 
der er fyldt 40 Aar, nu kunne erholde Fri
kort, og Rekvi ition m et aadant F\·i
kort vil derfor nu kunn ind ende ad 
tjen tlig Vej under Iagttag I e af d i r
dre A 41 necllagd B temrnel er. 

Vi vil tro, at den meget hurtige Be
handling, dette pørg maal har faaet i Ge
neraldirektora.tet og Mini teriet, takket 
være Hr. Kontorchef Lunn, med Hensyn 
til det tagne Forbeh ld, næpp vil giv 

n ledning til fornyet Henvende] e. - Vi 
aiver Gen raldirektoratet Medhold i, at 
det er et ret betydeligt Antal Frikort, der 
nu skal udstedes, og at det derfor vil tag 
sin Tid, -men vi ved og aa, at med god 
"\ illie f r en ag, kan en Ek pedition fore
gaa hurtigt. 

»Dich«.

FAMILIEFRIREJSER TIL FERIEHJEMMET 

1 pril faaned ind endt vor Organi a
tion til ,en raldirektoratet følg nde kri
v I e:

Dansk Lokomolivmands } orcDing tillad 'r 
ig herved at andrage Generaldirektoratet om, 

der maa bli\'e til taaet de Lokomotivmænd, der 
er an atte efter 1. April 1912, og om derved 
ikke har Ret Lil "Familiefribefordring, Fripa 
li! Hu tru og Børn, naar de under til taaet 
Tj ne tefrihed maatte ønske at tage Ophold paa 
Organi ation n Ferie- og Rekreation hjem ved 
Kalundborg. 

aar Organisationen tillader sig at andrage 
Generaldirektoratet herom, kyl de det, at man
ge Lokomotivfyrbødere meget kunde øn ke, at 

tilbringe den dem tilslaaede Tjenestefrihed paa 
nævnte Ferie- og Rekreationshjem. 

Da imidlertid de paagældende for at kunne 
faa fornødent dbytte og Glæde af Ferien, har 
et na Lurligt Ønske om at kunne tilbringe den 
. ammen med Hu lru og Børn, maa i Alminde
lighed dette Ønske opgives, da Rejseomko l
ningerne og øvrige Udgifter gør, at et Ferie
ophold b rle fra Tjene le, Ledet af økonomi ke 
Grunde maa opgives. 

rgani ·ationcn maa mene, at uden Hen yn 
til Alder vil del være overordentlig gavnligt, 
om de Feriedage, om ti] laas, tilbringe borte 
[ra del led, hvor cl t daglige Arb jde foregaar, 
og man mener ogsaa her at arbejde i Etatens 
Interesse ved at have skabt et Ferie- og Re
kreationshjem, hvor Personalet under unde og 
billig t mulige Betinget er kan tilbringe Ferien 
for aller styrk t af Hvile og Ro, at kunne fol'l
sa:-tle dere · tjen I.lige Gerning. 

Men for at dette fuldt kan gennemføres, 
tillader Foreningen ig at andrage Generaldi
rektoratet om al lilstaa de Lokomotivmænd, 
som øn ·ker at lage Ophold paa Ferie- og Re
kr ation hjemmet, og som ikke har Ret til Fa
miliefri pa befordring, Fripas til Hustru og 
Børn for en direkte Rej e fra tationerings-
tedet lil Kalundborg t. og Retur. 

Man tillader sig at haabe paa Generaldirek
toratets Velvillie, evenluell Anb faling for Mi
nisteren, idet man er beredt til ved mundtlig 
Drøfte] ·e al være virksom For en Ordning saa
ledes, at behørig Kontrol kan etableres for 
Overholdelse af el saadant eventuelt Familie
fripa 's Forud ælninger. 

nd r 16. Juli d. A. førte der i Gene
raldirektoratet Forhandlinger om vort An
dragende, der formede ig som nedenfor 
anført: 

PROTOKOL 
over Forhandling ført mellem Generaldirekto
ratet for lal banerne og Dan k Lokomotiv
mand Forening den 16. Juli 1924 angaaende 
Familiefripa for Rejser til Dansk Lokomotiv
mands Forenings Ferie- og Rekreationshjem 
ved Kalunaborg for de efter 1. April 1912 an-
alle Lokomotivmænd, om maatte ønske at 

lage Ophold paa nævnte Hjem. 

Til Stede var: 
For Generaldirekloralel: 

Kontor hef E. Lunn og 
ekretær E. A. Lynge. 

For Dan ·k Lokomotivmand Forening: 
Lokomotivfører R ich. Lillie, 
C. A. Lillelund og
K. Johansen.

idstnævnte førte Protokollen.
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'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 
Kontorchef Lttnn indledte m d at meddele, 

at saavel Generaldirektoratet om Mini teri,'t 
maatte gaa imod Foreningen Andragende om 
Familiefripas til en Rej e til Foreningen Fe
rie- og Rekreationshj m. raar man indtog 
en aa afvi ende tilling, var det fordi en Imø
dekommenhed vilde være ab olut i trid mad 
de Bestemme! er, som en Gang var taget ved
rørende Familiefribefordring. - Man kunde 
ikke ændre di se, uden Rig dagens Medvirken, 
og man maalte mene, at det ikke vilde være 
heldigt for Familiefripa pørg maalet i al Al
mindelighed. 

R'icli. Lillie: Vi maa aabent erkende, at vi 
er forbavset over at faa et aa blankt Afslag. 
- Det er os en Skuffel e at erfare, at G neral
direktoratet ·og Ministeriet ikke kan bidrage sit
til økonomisk at lette de Tjenestemænd, so;-n
ingen Familiefribefordring har, Adgangen til
i den Ferie, der tilstaas dem, at tilbringe denne
med Familien paa et af de Steder, hvor Tjene
stemanden har Lejlighed til under økonomisk
billige Forhold at hente undhed og Livsglæde
for aaiede tyrk t at vende tilbage til Tjene-
ten og Arbejdet. - Vi indser meget vel, al

en Imødekommen over for vort Andragende har
Kon ekvenser for de '.I'jene temænd, der søger
til Knudshoved, og som heller ikke har Fa
miliefribefordring, - men da det kun drej<.Jr
sig om nogle faa faaneder a[ Aaret, og da det.
kun kan tlive i stærkt begrænset Omfang, da
Pladsforhold . aavel paa Refsnæ om paa
Knud hoved stiller ig hindrende for Besøg i
tørre Slil, er Afslaget en dyb kuffelse.

[an vil mulig ad anden V j faa Lejlighed 
til at drøfte Familiefripa pørg maalet, men 
vi maa dog forbeholde os eventuelt at vende til
bag til denne Sag . enere. 

Kontorchef Lttnn skulde efter, hvad der var 
sagt, ikke uddybe pørgsmaalet yderligere, mon 
maatte mene, at det ikkert ikke var rigtigt 
paa nærværende Tidspunkt at røre for stærkt 
ved denne ag. 

Rich. Lillie: Vi forbeholder os ogsaa kun, 
saafr ml Forholdenes Udvikling kulde blive 
paavirk t, at vende tilbage til agen. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 

om Organi ationen Formand under 
Forhandlingerne gav dtryk for, virker 
dette ab olute Af lag som en tor kuf
fe e. - Mange havde sikkert ventet, at 
den socialdemokrati ke Mini ter, hvor fot 
her drejer ig om et enkelt Familiefripa 
og i begrænset Omfang og indenfor en be
græn et Tid, vilde have givet it amtyk
ke. - Men selve pørg maalet kan ikke 

afgøre af Mini teren, Rigsdagen, d. v. 
Rig dagen Finan udva]cr kal i hv rt 
Fald udtale ig h rtil, men Mini t ren har 
ikke ment at kunne ulejlige Finan udval
get om pørg maalet, og vi kal ikke be
bl"Cjde Ministeren dette i tærke Vendin
ger, idet vi tror, at Mini teren har Tanker 
om paa anden Maade at kunne hjælpe dem 
lidt, om ikke er aa heldige at være ud
rn tet m d l<'amiliefripa , eller med andre 
Oi-d, er . aa uhedige at værn født . aa ent, 
at d ' or an at ved vor kære Etat •.ftor 
1912. 

Vi vil clvfølgclig, ltvi der ikk lk"t.:t 
anden Maad kan kaffe økonomi k Let
telse for dem, der med dere Familie øn
.:;ker Ophold ent n paa vort Rekreations
hjem eller paa Knudshoved, vide at vend 
tilbage til agen inden næ. to Rig dags
samJincr, r dløb, 

,,,Dich.« 

UNIFORMS LE VE RI N 6 EN 

J Hl dning af de mange Henvende! er 
og berettigede Beklage! ·er fra M dlemmer 
i 2. g . Di trikt over mangelfule ni
form levering, skal man her til nd rret
ning meddel , at Organi at-ionen I a.a ine 
man °e Henv ndel er til Generaldirektora
tet har modtaget følgende krivelse: 

I Anledning af, at Dansk Lokomotivma11d 
Forening d n . cl. L overfor Generaldirek
toralet u nderhaanden har besværet sig ov r, ::it 
ad. killige Lokomotivførere og -fyrbødere i '>.
og 3. Distrikt endnu ikke har erholdt udleveret 
den Jakke og Ve t, om skulde have været le
veret i afvigte Foraar, skønt der under 27. 
Juli f. A. af Generaldirektoratet var givet For
ening n Til. agn om, at de paagældende Be
klædning. g n lande saa vidt muligt skulde væ
re 1 er onalet i Hænde inden den l. April cl. A., 
. kal man herved meddele, at det ved on herfra 
iværk at ndersogel e er oplyst, at der af be
meldle levering endnu mangler 477 Jakker og 
34-8 Veste til Lokomotivførere samt 477 Jakker
og 262 Ve le til Lokomotivfyrbødere, og at
For inkelsen ud lukkende skyldes, at Fængsel -
væ enet, hos hvem Genstandene er be tilt den
1. Oktober f. A., trods gentagne Paamindel er
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'DANSK[QKOMOTIVliDENDE 
fra talsbanernes ide ikke har været at for
maa til at præ. lere Leveringen rettidig. 

Selv om Forsin.kelseu saaledes ikke kan 
lægges Statsbanerne til La l, maa man dog 
overfor Foreningen udtale sin Beklagelse af det 
pas crede, idet tilføje., al man straks efter at 
være blevet bekendt med Forboldet har rettet 
Henvendelse til Fængselsvæsenet, og at dette 
har forpligtet sig til al foranledige de resteren
de Beklædningsgenstande leveret saa hurtigt 
som paa nogen Maade gørligt og i hvert Fald 
inden 3 Uger fra Dato. 

I Henhold til oven taaende vil Medlem
merne saaledes i Løbet a.f meget kort Tid 
nu kunne vente at modtage den Uniform, 
som Organisationen havde modtaget Løfte 
om, skulde være Personalet i Hænde in
den den 1. April d. A. 

»Dich».

KNUDSHOVED 

Da Statsbanerne blev nødt til a.t afstaa 
Sprogø som Feriehjem for Personalet, 
opstod naturligvis Spørgsmaalet: hvor
ledes faa Erstatning for dette. Og Orga
nisationernes Opmærksomhed henledtes 
da straks paa Knud hoved. Fællesudval
get delege.rede i den Anledning Jernbane
foreningens Formand Hr. Ohmeyer og 
vor Organisations Formand Hr. Lillie '.il 
at varetage Jernbanemændenes Interes
ser. Og det skal siges, at de, trods ma.n
ge Vanskeligheder, bar løst Opgaven foe
træffeligt. Der har i Virkeligheden ,væ
l'et mange Genvordigheder at overvinde, 
det vil imidlertid føre for vidt at omtale 
disse her, det maa. være nok at notere, at 
Løsningen af Spørgsmaalet er sket paa 
en tilfredsstillende Maade. Ved Aabnin
gen af Hjemmet var i Stedet for Organi
sationens Formand Næstformanden til
stede, som nedenfor giver en kortfattet Om
tale af Ferie- og Rekreationshjemmet. 

Torsdag den 17. Juli 1924 aabnedes Ferie
hjemmet for Jernbaneetaten paa Knudshoved, i 
hvilken Anledning der var Repræsentanter for 
Administration og Organisationer tilstede for at 
bese Hjemmet. - For Administrationen Herr 
Kontorchef Lunn, for Jernbaneforeningen Herr 

A sistenl Gustavsen, for Jernbaneforbund,Jt 
Herr ekreLær Chr. Vejre, for Værkstedsorga
ni ationerne Herr Snedker L. Hansen og under
tegnede for Dansk Lokomotivmands Forening. 

Det kal indrømmes, at det hele var meget 
tiltalende. - Hjemmet be taar af 2 store Spise-
tuer, en Dagligstue, et lille frsitende Kabi'net, 

og en meget stor Sa) med Bogreoler forsynet 
med mange Bøger skænket af Jernbanemænd 
og deres paarørende; - i Salen var tillige for
skellige Borde og Stole amt et Par Sofaer, 
saaledes at denne kan benyttes baade som Læ
se- og Spillesal. · Inventaret her sa:avel som· i 
Spise tuerne vår fra Hjemmet. paa Sprogø, 
men elvfølgelig havde det faaet en Oppudsning 
saaledes, at det tog sig særdeles godt ud .il 
Lokalernes smuk:ke, afdæmpede Farver. - Dag
ligstuen derimod var monteret Jiied helt nye 
MøJ-ler i smuk Stil ·6g alt i Egetræ. - Dette 
var helt gennemført, ,endogsaa Rammerne paa 
Væggen saavel som ,et meget smukt Ur i Born
holmerstil var af Egetræ, medens alt Betræk 
var af Hestehaar. - Hele dette Møble�ent var 
en Gave fra Jernbaneforeningen til Hjemml'!t, 
en Gave, om hvilk

.
en der lød mange beundreri

de Ord fra de forskellige Repræsentanter, ..,.....__ 
en storstilet Gave, som Organisationeni. sikkert 
vil høste megen Glæde af, og som alle Gæster
vil vide at sætte Pris paa og være · enige om
at beskytte. 

Til Hjemmet hører endvidere en stor For
hal med Indgang til de forskellige Lokaler, en 
Hal, hvor der sikkert vil blive taget mangen 
en Svingom til Klaverets Toner. Endelig hører 
der 22 Soveværelser til Hjemmel med Plads til 
54 Gæster, alle nette' og tiltalende møbleret, og 
naar saa hertil kommer de udmærkede Omgi
velser med en dejlig Strand og en ypperlig lille 
Lund samt et stort græsbevokset Terræn til 
Gæsterne at røre sig paa, med Spadsereture til 
en Skov lidt derfra· tsoni. Gæsterne sikkert fa3,r 
Adgang til) samf til Slipshåvn og Nyborg, maa 
man erkende, at det her er lykkedes for Admi
nistration og Organisationer at skabe et dejligt 
Hjem, hvor trætte Jern-banemænd og deres Hu
struer kan hente Sundhed og Livsglæde· fer 
syge og trætte Nerver, og anbefales Lokomotiv
mænd, der ikke kan faa Plads paa vort eget 
Hjem, at søge Knudshoved, - de v:il sikkert 
ikke fortryde det. 

Hjemmet blev os forevist af d'Hr. Regn
skabsfører Lund, Aarhus, Kontrolørerne Oh
meyer og Chr. Schmidt, som alle har lagt et 
stort Arbejde i dette JI-jem Oprettelse, - Herr 
Schmidt ikke minds.t, som her har faaet en 
mangeaarig kær·Tanke gennemført. 

Til Slut skal nævnes, at Udvalget, som har 
haft med Hjemmets !udretning at gøre, ogsua 
synes at have været heldig i Løsningen af - Øko-
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 
nomspørgsmaalet; idet del havde faaet Herr 
Restauratør Christiansen paa Nyborg Bane
gaard til at overtage denne Post. 

C. A. Lillelund.

Gennem de fra. Generaldirektoratet 
udsendte Meddelelser er J ernbanemænde
ne bekendt med Betingelserne for Ophol
det, og vi tør sikkert dristigt paastaa, selv 
om Statsbanernes nye Feriehjem er godt 
indrettet, og at Forplejningen er god, at 
det ikke kan_ konkurrere med Lokomotiv
mændenes eget Hjem, der fot· den samme 
Betaling yder den bedst mulige Kost, og 
saa rigelig, at det maa anses for udeluk
ket, at noget tiisvåiende kan gi ves paa 
Statsbanernes Hjem, hvor en Restauratør 
-0"7ertager Forplejningen og som iFølge
heraf ogsaa skal kunne være tjent med
Arrangementet. Vi hilser det nye Ferie
hjem med Glæde, som en naturlig Aflast
ning, hvor ogsaa vore Medlemmer, naar
det kniber med Pladsen hos os, kan faa
et relativt billigt Ferieophold.

De Mænd, som har lagt sig i Selen
for Gennemførelsen a.f Feriehjemmet paa
Knudshoved og Generaldirektoratet, for
tjener vor varmeste Tak, fordi det trods
mange Kalamiteter er lykkedes at aabne
Hjemmet allerede i Aar -forøvrigt 2-
_Aa,rsdagen �fter at vi aabnede vort Ferie
hjem paa Refsnæs.

BILLIGTOGSKØRSEL PAA 

SØNDAGE 

Under 28. Maj 1924 har Generaldirektoratet 
paa Foranledning af Ministeren for offentlige 
Arbejder nedsat et Udvalg til Undersøgelse af 
Muligheden for en ændret Form for Billigtogs
kørslen paa Søndage. 

Det blev overdraget Trafikchef Graae som 
Formand for Udvalget at lede dettes Forhand
linger. 
•· Endvidere beskikkedes til Medlemmer af Ud
valget:
Trafikinspektør V. Diechmann, Trafikkontoret,

A.C. Jensen, 1. Distrikt,
J.' J. C. Jørgensen, 2. Distrikt,

Fuldmægtig A. T. Kruse, 3. Distrikt. 
Udvalget sammentraadte til indledende Mø

de den 3: Juni 1924. 

Under Trafikinspektør V. Diechmanns Syg
domsforfald fra den 4. Juli har Kontrolør K. 
Rasmussen, Trafikkontoret, assi leret i Ud
valget. 

Efter at de fornødne . Undersøgelser saml 
Overveje! er og Forhandlinger paa senere Ud
valgsmøder er bragt til Afslutning, skal Url
valget fremsætte følgende Beretning: 

Sagens Forhistorie. 

Efter at der i Aarene 1910 og 1911 for
søgsvis paa Sommersøndage havde været eta
bleret særlige Tog, bl. a. mellem Odense og y
borg til Befordring af lystrejsende paa 3. Klas
se mod almindelig tak tmæssig Betaling, blev 
der første Gang i Sommeren 1912 etableret bil
lige Søndagstog over visse Strækninger og paa 
visse Dage i Henhold til den Ministeren for 
offentlige Arbejder ved Takst.lov af 13. Maj 1911 
§69 c givne Beføjelse.

I Sommeren 1912 etableredes 49 Tog mei

ialt 13 604-rejsende; samlet Antal Togkm 
4806,4. 

Som Følge af Togenes gode Benyttelse ud
videdes Rammerne for Billigtogskørslen efter-· 
l1aanden, saaledes at der i Sommeren 1916 var 
etableret 69 Tog over 18 Strækninger med ialt 
27 646 rejsende; samlet Antal Togkm 7909,0. 

I Forbinde! e med den af Krigsforholdene 
foranledigede Køreplansindskrænkning blev 
Billigtogene inddragne i Aarene 1917-1920. 

I Sommeren 1921 blev Foranstaltningen 
genoptaget med 46 Tog (5355,8 Togkm over 17 
Strækninger med ialt 9 856 rejsende. I Som
meren 1923 kørtes 77 Tog (10 300,4 Togkm) 
over 29 trækninger med ialt 32 731 rejsende 
og endelig er i indeværende Sommer (1924) 
planlagt 2 Tog over 35 Strækninger med ialt 
1 It 08Lt Togkm. 

pørgsmaalet om Muligheden for at gaa 
over til en anden Form for Billigk\;Jrsel pa::i. 
Søndage ved Benyttelse af de ordinære Tog blev 
under Referatet af Planerne for de billige Søn-
dagstog for indeværende Aar rejst af Trafik
ministeren, og da der fra 2. Distrikt forelaa 
et Forslag i amme Retning fra 1921, ønskede 
Ministeren Sagen gjort til Genstand for nær
mere Overvejelse paa Grundlag af nævnte For
slag og saadan at Foranstaltningen om muligt 
forsøgtes allerede i indeværende Aar, hvorefter 
det forannævnte Udvalg til Sagens nærmere 
Undersøgelse nedsattes. 

Etablering af »billige Søndagstog« er en 
Foranstaltning, hvis Oprindelse skyldes Ønsket 
om at give større Byers mindre bemidlede Be
folkning Lejlighed til at foretage Udflugter om 
Søndagen for en overkommelig Betaling. Det 
maatte forudses, at flere og flere Byer vilde gø
re Krav gældende om at faa Del i dette Gode, 
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'DANSK[QKOMOTIV1iDENDE 
og som det fremgaar af foranstaaende Over-
igt, er der ogsaa Aar for Aar tilkommet nye 

SLra>kninger og flere Tog, dels som Følge af 
nævnte Krav, dels som Følge af, at ogsaa an
dre Inlere ser har gjort sig gældende og øgt 
al udnytte Foran laltningen. Ek empelvis er 
der blevet etableret billige Søndagstog fra en 
stor Del af Landet Egne til Fredericia paa 
Køl:e. tævnels Søndage, ligesom Motorløbene 
paa Fanø har givet Anledning til Planlæggelse 
af enkelte Tog. 

/Ja Etablering af billige øndagstog hidtil 
har gi vel el god l økonomisk Re ·ultat og kahl 
en ikke ringe ylrafik, da Kravene om Udvi
d l ·e stadig gør sig gældende, og aa fra Lan
dets mindre trafikerede lrækn_inger, hvor Eta
blering af ·ærlige Tog af økonomiske Grunde 
er udelukket, men hvor delte føles som en Urel
fc:erdighed - dobl:ell fordi disse Strækninger 
i Forvejen er de ringest stillede i Hen eende 
til Toggang - og endelig, da Landet (Land
slationerne) og aa gør Krav paa Delagtiglv�d 
red Standsning paa Land lalioner og Adgang 
Lil Billigtogene, maalte Spørgsmaalet om en 
anden Form for den billige øndag kør el før 
eller senere melde ig. 

Alene pørg maalct om Tilvejebringelse af 
Personvogn materiel sætter en Grænse for, 
hvad Banerne i aa Hen ·eende kan yde, og det 
er klart, al i jo højere Grad man kommer ind 
paa at køre billige øndagstog, desto mindt·a 
vil de ordinære Tog blive benyttede. Foran
staltningen bliver da uøkonomi. k, idel man ope
rerer med et stort ord i nært Apparat, der kun 
i ringe Grad udnyttes, samtidig med at man 
ofrer ærtog paa at befordre de rejsende. 

Spørgsmaalet om at benytte det forhaandeu
værende Togapparat til Billigkørsel er derfor 
nærliggende baade af økonomiske Grunde og 
fordi man derved skal er en Adgang for hele 

Befolkningen til at gøre billige Søndagsud
fl ugler. 

Udvalget kal i denne Forbindelse bemærke, 
al del i al Almindelighed maa anses for at være 
en nærliggende Opgave for tal banerne al 'ø
ge at fremme Rejselysten ved Billigkørsel paa 
Søndage, idet Jernbanen som Landets største 
og mest fuldkomne Befordringsmiddel maa væ
re i højeste Grad inlere eret i, at delle Trafik
middel benyll s mest muligt. Banerne maa 
derfor sige at opfylde deres egentlige Formaal 
paa bed le Maade,- naar Befordringen under 
fornødent Hen yn til en økonomisk Drift kan 
tilrettelægges saaledes, at Rejsely ten fremme . 

Udvalget liar betragtet om sin Opgave i 
før te Række at under øge, hvorvidt Gennem
førelse af Forslaget maatte anses for drift mæs
sig muligt hvorledes ] oranstaltningerne vilde 

virke økonomisk, og hvilke Modifikationer For
slaget eventuelt maalte underka te . 

Efter en foretaget Gennemgang af de gæl
dende Køreplaner og Togplaner er Udvalget 
enig i, at Befordring n af det ved Forslagets 
Genn mførel e forventede forøgede Antal rej
sende af Hensyn til den øvrige Trafikte ørgel e 
maatte henlægge til de dertil egnede Tog. 

For Nord- og Kystbanen Vedkommende lig
ger Forholdet saaledes, at Morgen- og Formid
dag togene fra København er fuldt besatte ved 
Afgangen herfra, meden Togene efter Kl. 4 
Em. i Almindelighed har mange di ponible 
Pladser. 

F r Rejser til København er det modsalle 
Tilfældet, her llave. rigelig Plads i Morgen- og 
Formiddagstogene, medens Togene efter Kl. 4 i 
Almindelighed er tærkt optagne. 

nder Hen yn til dette ] orhold, vil n al
mindelig Tiiladelse til Billigkør el kræve ret 
store Ekstraforan taltninger - Særtogskøn�] 
eller For pandskørsel - ligesom Drift ri iko<>n 
her rliver forhold vis stor, hvorfor man paa 
disse Strækninger formentlig bed l kan opnaa 
et godt Resultat ved at kombinere den havende 
Ordning - særlige billige Søndagslog - med 
den paatænkte nye Ordning. 

Der kulde da indlægge et billigt Tog hver 
øndag saavel ad ord- som ad Kystbanen Kl. 

7,15 Fm. Nordbanelogel gøres gennemkøeen,ie 
til Holte med Plantog r. 641, der frigives til 
Billigkørsel, som Forløber, medens Kystbane
toget maa lands alle teder. 

Udover disse Befordringsmuligheder kan 
alle Tog, der udgaar /rn København efter Kl. 
4 Em. undtagen Eksprestoget Nr. 735, benyttes, 
og ligesaa alle Tog, der ankommer til Køben
havn før Kl. 4 Em. - dog gives Tog Nr. 718 
og aa fri til Billigkørsel. 

Tilbagerejsen gives fri, kun maa Ek pres
togene r. 732 og 735 ikke benyttes. 

De indlagte planmæssige billige Søndagslog 
inddrages. 

For de øvrige sjælland-fa! terske og for r.., 
jydsk-fynske trækninger Vedkommende m:ia 
Hurtigtogene og enkelte stærkt benyttede Per
sontog undtages. Alle andre per anførende Tog 
kan derimod benyttes til Billigkør el, og da saa
vel de blandede Tog, om de fleste Persontog 
har den fornødne Trækkekraft, vil selv en be
tydelig Trafikforøgel e kunne præ teres m0d 
disse Tog. Kun undlagel e ·vis kønnes der at 
!:live Brug for Assslancetog for kortere Stræk
ninger Vedkommende i Tilfælde af tørre Mø
der, særlige Fe ler eller lignende. 

Foranstaltningen vil anlågelig medføre, ,it 
det i Begyndelsen vil være uundgaaeligt i større 
Ud trækning end hidtil at benytte Bænkevogne 
om For tærkningsvogne i visse Tog, men Ud-
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'DANSK fgKOMOTlv1i'oENDE 
valget an er det for givet, at Foran taltninge.n, 
naar den har virket i nogen Tid, ikke vil gi, e 
Anledning til Materielvan k ligheder, idel Tra
fikken vil fordele mere end nu, og da samtidi6 

ærlog kør len med de billige øndagslog i det 
væsenllige ophører, vil en b dre Udnyttelse ;:if 

fateriellel blive mulig. 
Den gældende Køreplan frembyder for del 

aldeles overvejende An lal trækninger· Ved
kommende gode Rej emuligheder for Eendags
ud rlugter. 

I Lighed med den nu tedfindende Forkor
telse af Køretiden for en Del blanded Tog paa 

øndage kunde der v d kommende ommerkø
repla ner yderligere for tages enkelte Tillemp
ninger i Køreplanen med Henblik paa forb dre
de Rej muligheder paa øndage. 

fed en dflugt. rej er Lidl igere hovedsagelig 
foretoges af Enkeltper. oner og Familier eller 
tørre !skaber ( elskab rej er), er det i de e-

nere Aar blevet mere og mere almindeligt, n.t 
ogsaa maasel kaher (Idrætsklubber o. 1.) forl:!
tager øndagsudflugter, hvilke for største De
len foregaar pr. Bil. Det vil formentlig ved en 
udvidet Form for Billigkør el paa øndage bli
ve muligt at overføre en Del af disse udflugts
rej ende Lil Banerne. 

De uden vil enhver · ed ællelse af Billetpri
sen være egnet til at faa Lyslrej ende til at fore
tage Rejser over læng r Afstande, saaledes at 
der foruden den forventede Mertrafik tillige op
naas en Forlænge] e af de hidtidige Rejser. 

Det kal i denne Forbindelse anføres, at et 
b lydeligt Antal Privatbaner og Damp kibe paa 

øndage giver uind krænket Adgang til Don-
1:ellrejse for Enkeltbillelpri . Over ganske kor
te Strækninger, hvor Billetpri en er ringe, er 
en ed æltelse dog uden tørre Betydning for 
Publikum, men forbunden med n betydelig 
Drift ri iko for Stat ·banerne. 

Foran tallningen maa antages at ville frem
kalde en forøget Udflugt trafik til de større By

er, saalede · at de forhaandenværende Plad er 
, Togene eventuelt kan blive udnyttede i begge 
Retninger, medens Forholdet nu er aaledes, at 
el betydeligt Antal Plad er jævnlig kun er be
nyttet i den ene Retning, fra Byerne om for
genen og tit Byerne om Aftenen. 

Som d t fremgaar af tat banern s Beret
ning om Driften for Aaret 1922-32 ide 150 f. 
f. foretages af rejsende med almindelige Billet
ler 95,64• pCt. af samtlige Rejser paa 3. Vogn
kla e. nder Hen yn hertil vil en uder ø
gelse af Driftsrisikoen i det væsentlige kunne
ind krænkes til Rejser paa 3. Vognklasse. Af
disse Rejser foretoges i 1922-23, 42,6 pCt. paa
en Af tand af indtil 15 km, 25,3 pCt. fra 16-
30 km 15,1 pCt. fra 31-50 9,3 pCt. fra 51-100
km og 7,7 pCt. over 100 km.

For at begrænse den økonomiske Risiko ved 
et Forsøg med Billigkørsel i Plantog over samt
lige trækninger, vil det være naturligt og nød
vendigt at sætte en vi Afstand som Græn e 
for Billelpri ern edsætlel e. 

nder Hen yn til den allerede nu stedfin
dende Billigkørsel med særlige Tog paa amtli
ge ammer øndage over ret korte trækninger, 
hvorimellem findes nogle af de tærkest benyt
tede billige øndagstog, f. Ek . Odense- yborg 
29,0 km og Aalborg-Mos kov 30,2 km vil del 
dog være øn keligt ikke at ælte Grænsen høje
re end ca. 30 km Afstand. 

Til en nærmere Bely ning af Spørgsmaalet 
om, hvilken økonomi k Betydning det vilde faa 
al gire Adgang til Rejse frem og tilbage for 
Enkeltpris indenfor Afstande Ira 30-100 km 
har Udvalget indhentet Oplysning om Bill tsal
get paa Søndage i Juli, Augu t og eptember 
f. A. samt i Juni indeværende Aar.

Oplysningerne blev for saa vidt angaar Bil
let alget i 1923 tilvejebragt ved tatistisk Kon
Lor's Foran! dning for de øvrige tationer amt 
V drørende Bill t alget i sin Helhed for Juni 
faaned d. A. er Oplysningerne indhentet hos 

Stationerne gennem Di trikt rne. 
Efter hvad Erfaringen vi er og efter hvad 

man ved Henvende! e til tationerne bar faaet 
bekræftet omfatter øndag rejser i overvejende 
Grad Frem- og Tilbagerejse over samme Stræk
ning. 

Den foran nævnte Nedsættelse af Billetpri
s n paa Af ·tande fra 30-100 km vilde, sa:i
fremt man tænkte sig, at den overhovedet ikke

fremkaldte nogen Forøgelse af Pa sagerantal/et 

med føre et Tab for Banerne. 
Der er ved denne Opgøre! e set bort fra Rej

ser over 100 km Afstand, dels fordi di e Rej
. er, der i Henhold til Drifsb r tningen kun ud
gor ca. 7,7 pCt. af amtlige Rejser, i Reglen 
vil rlive foretaget med Hurtigtog, om tænke. 
und taget fra Befordring til ned at Pri , dels 
fordi Eendag udflugter alen paa Grund af 
Hej etiden i Reglen næppe vil strække sig over 
. aadanne tørr Af tande. 

Paa Af tand fra 16-2 km vil de rej ende 
m d Fordel kunne benytte Enkeltbilletter til 30 
km Lil Frem- og Tilbagerejse. 

UHELDSFORSIKRINGS-FORENINGENS AARS

BERETNING OG REGNSKAB 

Den 29. Juni afholdt Uheld forsikrings-For-
011.ingen sil aarlige Repræ entantskab møde. 
Til Stede var amtlige Repræsentanter med 

ndtagel e af Arbejdsmand H. Lar en, Aarhus, 
der var forhindret ved Sygdom. 
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Formanden, fhv. Togfører P. D. Pedersen, tati"8. Kr. Ø. 
70%2. li ledede Mødet. Til fadets ekretær valgtes Formue i Spar,ekasse og Korntant 

Kontrolør Rønnfeldt. 
Formanden meddelte, at han siden Forret-

ning førerens, Hr. Friis- kottes, Fratræden i 
April efter Samraad med tyrelsen, havde vare
laget Funktionerne som Forretning fører, hvor
om æ lformanden var blevet underrellet. For
retningsføreren var dog elv kommen til Stede 
og aflagde Beretningen for det afsluttede Regn-
skabsaar. 

Regn kabel for Forsikringsaarel fra 1. De
cember 1922 til 30. November 1923, Foreningen 
11te Aar om selvstændig For ikring forening, 
viser følgende Tal: 

Driflsregnsh'c,.b for Aarel. 1922-23 . . 

I 1DTÆUT Kr. 0. 
I. kacle reserve fm fol'l'ig,e Aa r . . . . . . LO 400. 00 
-· Præmi indtægt, hvoraf 9 • Kr. 5tØ.

er overført fra Bonusfond ........ 433147. 90 
3. a. Ge.nf-0rsikringens Amlel i Er lal-

ninger ....................... . 
b. Over kudsandel i •Genfor i•kri11gen,

4. Re.nter . ......................... . 

UDGIF'I' 
3. Gen for ikring præmie . ........... . 
6. Erstatninger oc- Lægehonorarer ... . 
6. Administralionsudgi ft r: Kr. 0. 

a. Lønni:nger . . . . . . . . . . . 30li. '99 
b. Præmieopkrævning . . . I li6.
c. Lægekon ulent . . . . . . . fl36. 21 
cl. juricli k Ko111sulenl . . . . 50. 00
e. Repræsentantskabet . . . 97 . 29
r. Indmeldels,eshonora rer 5,i'i. 00 
g. Port-0, Tryk ager, T,ele

fon, tempelmærker m.
•m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24"9. W 

7. Til Skaidereserve (Aar,ets ikke afgjor
te kader) afsættes 16000 Kr .. �1vor
af ;.'() pCt. refunderes a,C Genforsik-

3 8&:,. 97 
i49. 59 

2!842. �9 

01175. 715 

Kr. Ø. 
.. (i.t.

l"i'il. 17 

7 2112. 97 

ring o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 800. 00 
:Henlæggelse, til tReservefond . . . . . . 5 6,77. 97 

9. l-Ten•læggelse til Bonus{oncl . . . . . . . . 40. 00

For ,niieregnsl.ab. 
Formue cl. J. •December J•9:2'2 

7. Forøgelse af kade-sre ene ....... . 
Forøgelse a{ Reservefond ......... . 

9. Forøge) e af Bonu fond ......... . 

9. Formindskelse af Bonusfond voo
Medlemmernes P1·æmiefrilabrel i
December Kvartal Jr!,2'2 ,( e Indtægt -
konto 2) . ....................... .
Formue den I. ,Deocmber l'92J31 ... . 

{ill 175. 75 

. Kr. Ø. 
70 019. 05 

2 400. 00 
5 677. 97 

840. 00

'009371. 02 

Kr. 0. 

9 '•· 5 
i{i 952'. 17 

00937. 02 

7t6952. 17 

i. kaclesr erv .................... 121800. 00 
'Re erveofond ...................... 426'31.·27 

9. Bonu fond ....................... 2'1 o20. 90 

76952. 17 

l heldsforsikrings-Foreningen for de danske
falsbaners Per ·onal.e 
i ,December 1923'. 

Priis-SJ.:olle. 

Reg,n,ska•b t er af os revideret og befun,clet i 
Overensstem mel. e mød Bøgerne og Bilagene. R,a:s
sebeholdninge•n 1· tilstede. 

København, den . ,Februar 192"4. 
Chr. c/1111idl. R. Kan/sø.

om del fremgaar af Regnskabet, har det 
forløbne Aar været særdeles tilfredsstillende for 
Foreningen. Aarets Overskud, 14 517 Kr. 97 Øre 
fordeler sig med 5 677 Kr. 97 Øre til Forøgelse 
af Reservefonden og 40 Kr. til Forøgelse af 
Bonusfonden. Hvis Overskudel havde! været 
faa · Hundrede Kroner tørre, vilde der, allere
de iaar paany have været at udbetale B-onns 
til Medlemmerne. Nu vil dette k,unne ske næste 
Aar. Desuden har Reservefonden snar� naaet 
sil Maksimum ifl. Lovene, idet der ikke mere 
. kal henlægge til Reservefond, naar denne 
har naaet den samlede aarlige I ræmieindtægts 

tørrelse. Over hidet vil da udelukkende kun
ne overføres til Bonusfond, og der 'Vil saale.das 
kunne vente. i de kommende Aar hyppigt til
bagevendende Bonusudbetalinger i Form af del
vis Præmiefritagelse, d. v. . Præmienedsættelse 
for samlige Forsikringer. 

Antallet af anmeldte kader har. i det for
løbne Aår været væsentlig mindre end i det 
foregaaende Aar. Skadeproceriten har kun væ
ret 5,34 mod 6,90 Aaret forud. Iø.vrigl hen
Yises til nedenslaaende Oversigt over Skadepro
centen. Svingninger gennem Aarene . 

Antal Skader 
Antal i pCi. af 

Aar Skader Medtetnstal Medlemstallet 

1914 25 2736 9,43 
1915 296 2759 10,73 
1916 333 2820 11,81 
1917 305 2951 10 34 
191 244 3050 8,00 
1919 226 3432 6,59 
1920 190 3738 5,09 
1921 132 3752 3,52 
1922 255 3697 6,90 
1923 207 3879 5,34 
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'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 
Ved forrige Regnskabsaars Afslutning hen

stod endnu om uafgjort 28 kadetilfælde. I 
del forløbne Aar er der som tidligere nævnt 
anmeldt 207 ny Tilfælde, og desuden er 2 tid
ligere afgjorte kader genoptaget til Behand
ling. Af dis e ialt 237 Tilfælde blev de 191 af
r-egulerede _inden Aarets Udgang, aaledes al 
der som uafgjort hen tod 46 Skadetilfælde. 

Af de 191 afregulerede Skadetilfælde er d 
170 endelig afgjort ved Udbetaling af Dags
er tatnig. 11 Tilfælde medførte Invaliditets
er tatning og 2 Tilf.ælde Dødserstatning. 7 Til
fælde medførte intet Erstatningskrav, og i el 
Tilfælde maalle Erstatningskrav afvise . 

De to Dødsfald skyldtes begge Ulykke til
fælde under Rangering, i det ene Tilfælde blev 
vedkommende klemt ihjel mellem to Vogne, i 
det andet faldt han efter et edspring fra en 
Vogn og slog Hovedet mod Sporet ved Siden 
af saa Døden straks indtraadte. 

' Invaliditerne fordeler sig saaledes: 
. Følgerne af en Hjærnebeskadigelse (80 
pCt.); edsat Bevægelighed efter en Paakørsel 
-af et Lokomotiv med Beskadigelse af Hofte og
begge Ben ( 42 pCt.); stærk Beskadigelse af 3
Fingre paa v. Haand (32 pCt.); ervesvækkelse
efter Kontusion af Underlivet (30 pCt.); Stiv
hed i højre Tommelfinger efter en Beskadige! c
af denne (18 pCt.); ervebetændelse efter en
Kontusion af Ryggen (17¼ pCt.); Følgerne af
en Muskelsprængning i Ryggen (15 pCt.); Føl
gerne af en Beskadigelse af højre Fod (13 pCl.);
nedsat Bevægelighed i højre Knæled efter en
Beskadigelse (12 pCt.); Tab af yderste Led 11.f
højre Haands 4. Finger (3 pCt.); Tab af yderste
Led af højre Haands 5. Finger (1 pCt.).

En af Aarets Skader har paa Begæring af
den Forsikrede været henvist til Behandling
ved Foreningens faste Voldgiftsret. Retten god
kendte tyrelsens Afgørelse.

Foreningens Medlemstal var ved Forsik
ringsaarets •Udløb den 30. November ifjor 3 879
med en samlet Forsikringssum af 5 723 500 Kr.

ammenlignet med Forholdet Aaret forud be
tyder det en Fremgang i Medlemstal af 182 og
i Forsikringsbeløb af 308 000 Kr.

Skadeudvalget meddelte, at det havde gen
nemgaaet · amtlige de i Regnskabsaaret afre
gulerede Skader og paa Grundlag heraf kunde
indstille Beretningen til Godkende! e.

Regnskabsudvalget meddelte, at det havde
foretaget de fore krevne periodiske Eftersyn af
Foreningens Regnskabsbøger og Kas ebebold
ning og intet fundet at bemærke.

Aarsberetning og Regnskab godkendtes en
stemmig.

Umiddelbart efter Beretningens Godkendelse 
tog Formanden Ordet for under Repræsentan-

ternes Til lutning at bringe Trafikmini ter 
Friis- kotte Foreningens varmeste Tak for 
hans 22aarige dygtige Arbejde i Uheldsforsik
ringsforeningen Tjeneste. Taleren mindedes 
Frii - kolles gode Arbejde ogsaa i de faglige 
Organi ationer i disses første Aar. Omtalte 
Kampene med eparati men og med de private 

el kaber og fremhævede især Friis-Skottes 
Forudseenhed og Klogskab, da han i 1912, trods 
Modstand og kep is og uden Penge i Kassen, 
fik gennemført, at Foreningen gik over til den 
kooperative Gensidighedsform. I de 11 Aar, 
der er hengaaet iden da, har Foreningen ind
tjent atto ca. 95 000 Kr., der, hvis den tid
ligere Form var bleven bibeholdt, alle vilde 
være gaaet i del private Selskabs Lommer. Vi 
har allerede givet Bonus i Form af Præmiefri
tagelse i 2 Kvartaler, og dette vil som nævnt i 
Beretningen fremtidig hyppig kunne gentage 
sig. 

Dette smukke Resultat er overvejende Friis-
kottes Værk. Derfor takker vi ham her i Dag. 

Vi beklager af Hjertet at have mistet ham, men 
Beklagel en overskygges af vor Glæde over hans 
Udnævnelse til Trafikmini ter. Vi vil imidlertid 
ikke helt give Slip paa ham. Repræsentant
skabet har allerede enstemmig vedtaget at ud
nævne Dem, kære Hr. Friis-Skotte, til Æres
m dlem af Foreningen. Deres Medlemsbrev har 
jeg den Ære at overrække Dem i Form af en 
Adresse, i hvilken samtlige Repræsentanter be
vidner Dem vor Højagtelse og Ærbødighed. 
Lykønsker Dem til Deres høje Embede. Takker 
Dem for Deres altid noble og retlinede Færd 
iblandt Kammeraterne og takker Dem særlig 
for del tore Arbejde, som jeg her har omtalt, 
og som vi lover efter bed te Evne at føre videre 
i Deres Aand. 

Ministe�en takkede synlig rørt for Udnæv
ne) en og Hyldesten og udtalte: •Jeg har al
tid holdt af Arbejdet i de forskellige Foreninger, 
men jeg erkender, at Uheldsfor ikring forenin
gen især ejede mit Hjerte. Dersom mine Efter
følgere misrøgter denne Forening, bereder de 
mig stor Sorg. Men jeg stoler paa Repræsen
tanterne og tyrelsen og glæder mig som Æres
medlem. at faa Lejlighed til en Gang imellem 
al mødes med D'Hrr.« 

Efter Leveraab for Foreningen og Minist -
ren gik man over til Valg af Tillidsmænd. 

Ch. Peter en foreslog Overportør 0. Ander
sen, meden Chr. chmidt foreslog P. D. Pe
dersen. Ved den skriftlige Af temning valgtes 
fhv. Togfører P. D. Pedersen. · 

Til Sekretær, 3die Medlem og Kasserer gen
valgtes henholdsvis Togfører N. P. Christensen, 
Rangermester P. Andresen og Fuldmægtig A. 
Simonsen. 
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Til Repræsentantskabets Formand valgtes 
Forretningsfører Ch. Petersen. 

Til æstformand valgtes Snedker L. Hansen. 
Til Revisorer genvalgtes Kontrolør Chr. 

Schmidt og Overmatros R. Kantsø med Assi
stent Gustavsen som Suppleant. 

Til Skadeudvalget genvalgtes Fuldmægtig 
Viggo Madsen og Overportør 0. Andersen med 
Kontrolør Rønnfeldt som Suppleant. 

Til Regnskabsudvalget genvalgtes Fuld
mægtig V. Madsen og Snedker L. Han en med 
Overportør J. Hansen som Suppleant. 

Endelig genvalgtes Overlæge ved Arbejd!clr
forsikringsraadet Dr. P. r_ Hansen til Formand 
for Voldgiftsretten. 

Ved Repræsentanternes Fællesmaaltid over
raktes der Hr. Friis-Skotte en lille Erindrings
gave fra Foreningen. tyrelsens Ældste, Fuld
mægtig Simonsen besørgede Overrækkelsen, idet 
han i hjertelige Ord mindedes Friis-Skottes 
fortjenstfulde Virksomhed og priste hans hele 
bramfri Færd. • Vi i Styrel en har altid set op 
til Friis-Skotte, ikke alene fordi han er den 
overlegent begavede Leder, men særlig fordi 
vi føler, at vi i ham har en oprigtig Ven. Vi 
vil stedse bevare dette Venskab for Friis-Skotte 
og beder ham om ogsaa at mindes os med Ven-
lighed«. 

. 

Derefter havde Foreningens mangeaarige 
Sekretær, Togfører N. P. Christen en, Kontro
lør Chr. Schmidt og mange andre Repræsen
tanter Ordet for at frembære deres Anerkendel
se og Hyldest til den afgaaede Forretnings
fører, hvem de lovpriste baade som Organisator 
og som Menneske. 

Sluttelig takkede Friis-Skotte bevæget og ud
bragte et Leve for Uheldsforsikring foreningen. 

Den nyvalgte Forretningsførers Adresse er: 
Sdr. Boulevard 8 , 1. Sal, København B. Tele
fon V ester 2824 u. 

DE TYSKE RIGSBANERS NYERE 
OVERHEDER

TENDERLOKOMOTIVER 
Ved Ollo Bendixen. 

(Sluttet). 

I Overensstemmel e med de store Krav til 
dette Lokomotivs Ydeevne har Drivværket faaet 
rigelige Dimensioner. Cylindrene har en Dia
meter paa 700 mm, hvorved med 14 Atm. Tryk 
i højeste Tilfælde kunde ventes en Stempelkraft 
paa rundt 54000 kg og svarende til denne store 
Kraft er Drivværkets Dimensioner valgt. Driv
stængerne har f. Eks. en Størrelse, som man 
ikke hidtil i Tyskland har et det ved Lokomo-

tiver. En Drivstang vejer ca. 400 kg. Cy
lindrene fremstilles efter een Model og kan der
for omskiftes. De har Stempelglidere med en 
Diam. af 220 mm, der dog ved Lokomotivets 
strenge Arbejde har vist sig at være for smaa, 
hvorfor Diameteren er forøget til 300 mm. Stem
pelstangen føres af rigeligt udmaalte Styrela
gere, som er stilbare. Ny er ogsaa den selv
virkende Trykudligning, som er anordnet over 
Gliderkasserne i Cylinderbeklædningen, og den 
bliver i Lighed med den ovennævnte Snøfteven
til paa Overhederen pavirket af den indstrøm
mende Damp til Lukning, hvorved imidlertid, 
f. Eks. ved Kørsel paa Drejeskiven, er blevet
iagttaget en util igtet Forøgelse af Trykket i
Gliderkassen, fordi Trykudligningen ikke straks
lukker ved forsigtig Aabning af Regulatoren.
Ved yderligere Aabning af Regulatoren _og ved
den da pludselig følgende Lukning af Trykud
ligningen følger da en for heftig Igangsætning
af Lokomotivet, hvorved det kun meget vanske
lig er muligt at standse Lokomotivet nøjagtigt
paa et ønsket Sted.

En Nyhed efter preussiske Forhold er ogsaa 
Stanglagernes Stillekiler, som er sikret paa for
kellig Maade. Kobbelstangsleddene ved den 

første og sidste Kobbelaksel er forsynet med 
ærligt konstruerede Styr og Tappe eller Skifter, 

som muliggør en Forhøjning af Gaflen ved Kob
belakslens Sideforskydning. 

Heusi uger-Styringen er bemærkelseværdig 
ved Kvadrantens Lagring i Styreakslen, en tek
nisk Ejendommelighed, som allerede for mange 
Aar siden er kommen til Anvendelse ved de 
schweitziske Baners Tandhjulslokomotiver, og 
om paa Grund af Pladsbesparelse nu atter 

hyppig bliver bragt i Anvendelse særlig af Fir
maet Borsig. Medens de første Lokomotiver 
ikke var forsynet med nogen Tilbagetræk-Fje
der ved Styreakslen, som ved Forlægning af 
Styringen til Baglænskørsel krævede et ikke 
ringe Merforbrug af Kraft, saa er en saadan 
Fjeder anbragt paa alle senere Lokomotiver. 
Styringen tillader Kørsel i begge Retninger 
med Fyldninger indtil 80 pCt. 

Lokomotivet har to Bremseindretninger, nem
lig en Lufttrykbremse Knarr med Supplerings
bremse, hvis Stænger ogsaa kan betjenes ved 
Haandkraft ved Hjælp af en Vægtstang, saale·
des som det er almindeligt ved Tenderlokomo
tiver, og end videre den hidtil for det meste ved 
Tandhjulslokomotiver benyttede Modtryksbrem
se, Model Riggenbach. Lufttrykbremsen gør 
det muligt med 3,5 Atm. Tryk i Bremsecylin
deren at bremse 62 pCt. af Adhæssionsvægten, 
med 5 Atm. endog 89 pCt. Den virker ved 
Hjælp af to udvendig paa Rammen under Fø
rerhuset anbragte Bremsecylindre og de fire 
forreste koblede Hjul bremses med en enkelt 
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Fig. 6. T 20 ved Værkstedsprøvekørslen. 

Bremseklods paa den forre te Side og i Ak el
midte. Ind tillingen af Bremsestængerne sker 
paa den enkleste Maade ved Hjælp af to i Brem
sestængernes Hovedtrækstænger siddendeSpæn
destykker. Særlig interessant og ny er Bremse
hængerne ved den forreste Kobbelaksel, som er 
forskydelig til Siden. For at kunde følge denne 
Forskydelighed er Bremsehængeren ophængt i 
et Dobbeltled, som tillader den parallelt til ig 
selv at følge alle Kobbelakslens Bevægelser i 
Kurver. Den til Bremsningen nødvendige Tryk
luft bliver, som ovenfor nævnt, frembragt af 
to Totrin Luftpumper og oplagret i to tværs 
over Rammerne anbragte Hovedluftbeholdere. 

Modtryksbremsen virker paa den Maade, r1,t 
Lokomotivets Maskine efter Omlægning af Sty
ringen modsat Kørselsretningen suger Luft gen
nem U dgangsrøret og fortætter den hen imod 
Regulatoren. Maksimaltrykket begrænses ved 
en Sikkerhedsventil. For nu at kunde regulere 
Bremsevirkningen efter Behag er der foran paa 
Kedlen anbragt en Afspærringsventil, der kan 
betjenes ved et Haandhjul, og gennem denne 
Ventil kan den opsamlede Trykluft undvige i 
Rummet mellem den dobbelte Skorsten, hvor 
den gennem en ringformet Spalte uden større 
Støj slipper ud i det Fri. For ikke ved Ind
sugningen af Luften fra Udgangsrøret at faa 
Røgkammersmuld og Forbrændingsgas i Cy
lindrene, hvilket vilde føre til en hurtig Til
sfmudsning og Forstopning af Gliderne, er der i 
Udgangsrøret anbragt en .Drejeglider, som tilla
der en umiddelbar Forbindelse af Udgangsrø
ret med det Fri og ligeledes kan omstilles ved 

Hjælp af et paa Førerpladsen anJnagt Haand
hjul Ved de nyere Lokomotiver er man dog 
atter kommen bort fra denne omstændelige 
Haandbetjening og har i dens Sted anbragt en 
Manipulering ved Hjælp af Trykluft. 

Da der som bekendt ved Luftens Sammen
presning udvikles Varme, der kan foraarsage 
en Størkning af Olien i Glidere og Cylindrene, 
Smeltning af Stempelpakninger o. s. v., saa er 
der paa Førerpladsen under Vandspejlet paa 
den højre Side af Fyrkassen anbragt en Ventil 
ved Hjælp af hvilken, der kan sprøjtes Vand 
til Indstrømningen. Størrelsen af Trykluftens 
Tryk kan bekvemt aflæses paa Gliderkassetryk
maaleren og Varmegraden paa Pyrometeret. 
Med Modtryksbremsen er man i Stand til uden 
Forbrug af Trykluft fra Luftpumpen og uden 
Slid paa Bremseklodser og Bandager at fore
tage længere Kørsler ned ad Bakke og med en
hver ønsket Hastighed. En Betjeningsforskrift 
for Modtryksbremsen befinder sig godt synlig 
paa Kedlen i Førerhuset i Højde med Førerens 
Øjne. Den lyder: 

1. Styringen lægges modsat Kørselsretningen.
2. Trykudligningen lukkes.*)
3. Udstrømningen lu.kkes.
4. Cylinderindsprøjtningen aalmes passende.
5. Modtryk reguleres ved Drejning af Ud

strømningsventilen til venstre.
6. Pyrometeret iagttages. Temperaturen hol-

*) Denne Forskrift kommer ikke i Betragtning ved 
se! vvirkende Trykudligning og er derfor strøget 
ved T 20. 
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des ved Hjælp af Indsprøjtningen paa 
350 °. 

7. Efter endt Kørsel ned ad Bakke lukkes
dstrømningsventilen fast og Udstrømnin

gen aabnes.

Trykluft ·andsprederen, Model Borsig, bar i
Modsætning til de første Lokomotiver ti i Stedet 
for fire Sandingssteder, saa at hver Kobbelak
el kan sandes i begge Kørselsretninger. 

Vandforraadet er paa 12 m3 og indeholde 
i to tore Kasser paa Siderne saavelsom i et 
under Førerpladsens Gulv anbragt Rum. For 
redre at kunde udligne Vandmængden i begge 
Siderne er disse ved de senere Lokomotiver for
synet med et særligt Forbindelsesrør Kulfor
raadet er anbragt bag Førerpladsen og er let 
tilgængelig ved særlige Trappetrin. 

Ved Omnummereringen af Rigsbane-Loko
motiverne (da alle de tyske Statsbaner samledes 
under et) fik de oprindelig som T 20 betegnede 
Lokomotiver et nyt Litra »Gt 57.18•, hvor »Gt• 
= Godstogstenderlokomotiv, »57 • = 

5/1 koblet
(1 E 1) • 18• = 18 Tons højeste Akseltryk. 
T 141 hedder nu i Overensstemmelse hermed 
»Gt 46.17• og T 16 »Gt 55.17•. Nummerræk
ken lyder ved T 141 93001 o. s. v. ved T 16
94001 o. s. v., ved T 20 95001 o. s. v., saaledes
at der i Lighed med den østrigske Litrabeteg
nelse allerede af de to forreste Tal straks kan
ses det paagældende tilhørende Litra.

Litra TI! Gl. 55.17 T li Gt.11.17 T20 61.57.18 

Cylinderdiameter ..... mm 610 600 700 
Stempel lag ......... mm 660 660 660 
Drivhjulsdiameter .... mm l350 1350 l400 
Løbehjulsdiameter .... mm 1000 850 
Damptryk .......... Atm. 12 12 14 

Risteflade ............ m' 2,25 2,50 4,37 
Fyrkas ens Hedeflade . m' 11,7 13,9 17,0 
Rørene .m• 121,2 115,2 1 2, 
Overhederhedeflade ... m2 45,3 50,3 62,5 
Samlet Hedeflade ..... m2 178,2 179,3 262,3 
Tom Vægt ............ kg 6 900 79700 103700 
Tjenst " ............ kg 84000 103100 127300 
Adhæsionsvægt ....... kg 84000 70500 95200 
Vandindhold .......... m3 8 14 12 
Kul indhold ............. t 3 4,5 4 

Fast Hjulstand ...... mm 2900 4500 3300 
Samlet - ...... mm 5800 9300 11900 
Største Længde incl. 

Puffer .. ·- ........ mm 12660 14500 15100 
Største Bredde .. : ... mm 3100 3100 3100 
Største Højde ........ mm 4240 4240 4550* 
Trækkraft (0,6) ... · 

.... kg 13100 12600 19800 

• Indbefattet øverste Del af Skorstenen.

VORT FERIEHJEM 

Feriehjemmet har i den forløbne Del af æ-
onen kunnet glæde ig over et stærkt Besøg 

- naar undtages Maj Maaned og første Halvdel
af Juni, hvor Pinsen laa hindrende i Vejen for
Medlemmernes Benyttelse af Hjemmet. Sid te
Halvdel af Juni faaned og hele Juli Maaned
har Hjemmel været fuldt optaget, og en Tid
lang var det daglige Antal Pensionærer ca.
60 � der alle uden Undtage! e følte sig udmær
ket tilfreds, saavel med den gode, sunde og ri
gelige Forplejning som med hele Hjemmets Ind
retning og Orden og med Betjeningen. I første
Halvdel af Augu t Maaned er Hjemmet ogsa::i.
fuldt optaget, men i idste Halvdel af Augu t
kan der endnu di poneres over adskilliP-e Plad-
er, for ikke al tale om September Maaned. 

For at Hjemmet Drift kan blive den beusl 
mulige og for at Resultatet af Driften .kan, bliYe 
godt, henledes Opmærksomheden paa, at Hjem
met er aabent til 15. September, og vi opfordrer 
Medlemmerne til ogsaa at benytte Hjemmet i 
sidste Halvdel af Augu t og i September ·Maa
ned. Det har jo været Hen iglen med at holde 
Hjemmet aabent fra 15. Maj til 15. September, 
at det ogsaa benyttes saavel i For æsonen om i 
Eftersæ onen. men endnu har det i saa Hen
seende været maat. Endvidere henledes Op
mærk omheden paa, at Hjemmet kan benytte 
af Ikke Medlemmer, hvorfor det henstilles til 
Medlemmerne at agitere blandt Slægt og Ven
ner for Hjemmet, saa at dette i Sæsonens van-
kelig te Tid kan være aa tærkt besøgt som 

muligt. . . 
Man forventer at denne Henvendelse til 

1:edlemmerne vil· blive fulgt, og navnlig skal vi 
opfordre Medlemmer, som endnu ikke har• be
søgt Hjemmet til at aflægge dette et Besøg, hvil
ket vil give dem det bedste Indtryk saavel af 
Hjemmel som af Omegnen, og dermed skaffe 
Hjemmet flere Tilhængere. 

Henvendelse om Plads paa Hjemmel bedes 
rettet til Undertegnede og helst skriftligt, hvor
efter var omgaående vil følge. 

C. M. Christensen,
Udv. Fmd.

INDDRAGNING AF SØNDAGSFRIDAGE 

Den første Dag, Billigtogskørselen iværk
sattes efter den ,nye Plan, Søndag den 3. Au
gust, blev der paa Gb. Depot inddraget adskil
lige Søndagsfridage. aa vidt vi har kunnet 
kønne, efter den Betænkning, det for Billig

togskørselen Gennemføre! e nedsatte Udvalg 
har udsendt, kulde dette ikke bidrage til et for
øget Brug af Personale paa øndage. imidlertid 
viser det sig allerede den første Dag, at der 
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ikke er nok i del daglige Personale, men al man 
maa di. ponere over Per onalets øndagsfri
dage. 

Lokomotivpersonalet har i Reglen a 9 øn
dagsfridage paa et Aar, og som Følge heraf bli
ver del, naar man tager en aadan .Fridag [ra 
en Tjenestemand, modtaget med Protest - og 
det er der intet at sige til. Den Fridag har han 
og han Paarørende glædet ig til, paa den Dag 
var der Mulighed for ham at komme sammen 
n:ied Slægt og Venner og i Reglen er der plan
lagt noget - for saa, naarFridagen, den læng
selsfuldt ventede Fridag kommer, uventet at 
faa snappet den bort fra æ en af ig. 

aa langt er vi alt aa kom.mel, det er en 
af Spareaanden Følg r, og trods det, at man 
nu ikke kan klare ig, iges det, at der er for 
mange Lokomotivførere paa Gb. - Hvad bli
ver Re ullatel, naar alle Ek ekutivkomileens 
Krav er gennemført? - Formentlig det at Lo
komotivmændene maa . e alt, hvad der hedder 

øndagsfri hed, inddraget. 
Vi maa protestere mod, al Lokomotivmæn

d ne mi ler deres øndag'fridage de har ikke 
for mange a[ dem, og hvi ikke man ved det 
i• Admini lralionen, kan vi fortælle cl'Hrr., at 
aavel Tjene ternanden om hans Familie be

- reder man ved en saadan Handling en dyb 
· kuffelse og unødvendige Ærgrelser.

Selv om vi er talstjene temænd, er vi og
·aa Mennesker, og en Gang imellem, det e1·
saavi l ikke for Lil, maa vi have Lov til at holde
fri en øndag - og ikke gaa i Ængstelse for,
at den kal blive o berøvet.

Vi kan godt lænke os en Gang imellem en 
bedre Maade al fejre øndagen paa og ikke 
som de gamle Kaperheste altid trække Læ set 
Lil Skov . 

Hr. Redaktør! 

Jeg takker for Oply ningerne i foregaaende 
Nr. af D. L. T. angaaende de »Rangerførere• 
i- æ tved, som ikke fungerer som ,Rangerfo
rere« kønt de tadig funger r som Førere :lf

' Rang�rma kiner. Kun beklager jeg min tak
kel Kolleger i æslved, de rriaa jo omtrent væ
re i amme Sind temning om Hamlet, den 
Gang han udtalte ine bekendte Ord om, at være 
eller ikke være. De kan jo ikke gøre for, ul 
Depotet bliver større, og om Følge deraf Ran
gerarbejdet, maa man antage, forøget. For da 
Depotet var Rangerdepot havde de dog Titlen 
»Rangerfører« al glæde ig over, kønt de maa-
ke i clere lille ind har tænkt, at en mindr' 

kontant Godtgøre! ·e for deres Arbejde om Lo
komotivførere havde fyldt lidt mere, nu er og-

aa den Glæde blevet dem bernvel v cl den om
talte Meddele! e under Per onalia. Redaktøren 
maa und kylde, at jeg er blevet lidt desoriente
ret, men del vilde efter min ærbødige Mening 

være mere ligetil. om man strøg denne forlorne 
Rangerførerbenævnel e overalt, aalænge den 
Indehavere kun er lønn cl som Lokomotivfyr
børlere, og den ikke er officiel. For Øjeblikket 
er Benævnelsen »Rangerfører« jo ikke andet end 
Bluff. Hvad 'linister kiflet angaar, aa er del 
ikke fra Medlemmerne men fra Hoved.be tyrel-

ens Side, al Forventningerne lil det nuværende 
:Mini lerium er kruet aa hojt op. 

Med venlig Hilsen 
J. Milne, Lokomotivfyrbøder,

Holbæk. 
Endnu har Hr. 1:ilne den, omend forlorne, 

Glæde at bære Titlen »Rangerfører«, og vi kan 
derfor meget godt for taa, at han føler med sine 
stakkels Kolleger i æstved, om nu har mistet 
cl n ne eftertraglel es værdige Betegnelse. 
Herregud, hvorfor skulde de Herrer i ræstved 
rende rundt med denne Benævnelse, om dog 
kun r Bluff, thi hverk n i København eller 
andre tørre Depoter er de vel ignet med en 
saadan Tilel. !øvrigt mener vi at have varet 
udtømmende paa det af Hr. Milne m. fl. rej te 
Spørg maal. og vi føler o overbevi te om, at 
Hr. Iilne er klar over Situationen, men øn-
k de at ben ytle Lejligheden lil at lade, om 

han i-nt L vid te, for at laa et lag for Lo
komotivførere paa Rangerma kinerne. - Det 
har Hr. Iilne faaet Lov til - til· hvad ytte 
er en anden ag. Denne for Medlemmerne 
tore og vigtige ag kal vi t have en ganske 

anden Beh ndling, og den vil sikkert ogsaa 
blive fremmet paa d n faade. der tjener agen 
bed t. 

aar Hr. [ilne tilsid t angaaende Minister
kiflet fortæller, at d t er Hovedbestyrelsen. der 

har skruet Forventningerne lil det nuværende 
1\fini terium saa højt op, saa kan vi kun ige: 
• ørg for at komme paa rigtig por, Hr. Milne,
eller løber De nok paa Gulvet. og aa kal
vi bare ud med Hjælpe,·ognen igen«! - Det
er nemlig ikke nok at [rem ætle en Paa tand,
der maa mere til. - Det er gan ke klart, at
Hoveclbe ·lyre! en nærer vi e Forhaabninger til
det idelende [ini terium. men det var væsent
ligt i Relning af, at den tjenestemand fjendt
li o I olitik. det moderate\ en tre Mini tre før
lc, bragtes til Ophør. Og del maa vistnok siges
al Yær ket. Om 1in i ler i et formaar al gen
nemfnr de bl. a. fra vor ide ønskede Refor
mer faar Tiden vise.

�r so�,,..::/,l��,l!;i'"'e.,... 
-

{ duævnelse. 

Red. 

Lokomotivfører oren en, truer, efter 
An øgning ifølge Op lag lil Lokomotivm ster II 
i truer Ira t- -24- (Min. dnævnelse). 
Porfly!,tel.·e· fra 1-8-24. 

Lokomolivme ler I J. P. chollert, Viborg, 
efter· An ·øgning ifølge Opslag Lil Helsingør. 
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'DANSKfQ.KOMOTtV1iDENDE 

Lokomolivforer K. K. Ra mu sen, ønder
borg, efter An øgning lil kjern. 

Her n ogni ng paa Grund af Alder med P n
ion fra 1-10-2'� (min. f k d). 

Lokomolivforer J. K. Holm, k ldc, fler n
øgning lil ønderb rg. 

Lokomolidyrbødcr P. N. Glambæk, lage!. , 
paa Grund af vagelighed fra 31-10-2/i·. 

Lokornolivfør r . R. . Han n, kjern, 
efler n øgning til kelde. 

A/8kecl. 
Lokomolidører J. . l\f. B ng. arhu H. 

AKVAVITTER 

Slotsbryg eriets Hnsholdningsøl og Skibsøl 
,,.._,,,... ..,..__-.__;-___,..___,..���� -..� 

i original pasteuri eret .Aftapning bedst 
og absolut holdbart. • Faas paa 1/1 & ½ Fl. 

�of out otinmæun. 
Jubilæmnsmapper og Adresser 

leveres smukt og billigt. Prøvet· og 
Prisliste vil være til fi:ftersy11 hos 
d' Hrt·. Afdelingsformænd ved støt·· 
re Depoter. 

Ærbodigst 

I. C. M. NIEL EN,
Pudserformand, Nyborg. 

� 

Lædtnarer! Lædernrer! 
Dame• og Herreportemonnai, 
Lommebøger, Node og Doku
mentmapper samt Dame- og 
5 pCt. - Rejsetasker. - 5 pCI. 

Reparationer 01 Beatlllln&er modtag. 
JOHN. R. HANSEN 

Absalonsgade 29. 

�� 

Mejeriet Sdr. Boulevard 77 
Hj. af Skjalm Hvides Gade 

HUGO RYDING 
TELEFON VESTER 9862 

Smør, Æg, Margarine, Mælk, Fløde og Brød 
Confecture . Alle gangbare Ølsorter 

H. 0. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage- ou Garnforretning. 
-- tort Odvalg. -

Underbeklæd11ing, trømper, okker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

= 35, Istedgade 35 =

0 Amk. Gummivare 
lnlutrl Vestergade 3 lbi,n. B. 
11o,enprøjter, SaaiteLI- t SneplrjuniUer 

Ill. Pri li le mo• SO JJre I frimrk. 
Dl lUT ll!P!DITIOI ♦ Telr. B1e■ l19', 

Jer11banemHd 10 ,et. R1b1t 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 452 x 

gmlil//!ffff8 
fOp.V.NG AlT/Q 

0 MØNSTED 

N\ 
Ilt PLANTE

ARGAR.\ 
�/J/J/1111111\\\�� 

Chr. V. Hansen 
Isenkram og Udstyr 

Gasovne paa Ratebetaling 
Telt. Vest. 4922 Istedgade 95 Telt. Vest. 4922 

lstedgades Legetøjshus 
(A. M.Tbuneby) 

81, J11ted&ade 66 
Specialitet: Dukker og Duk kereparat. 
Stort Uclvaliz i Leizet.øi - Billiire Prisn 

BLUSEBASAREN 

.Nærværende Nummer er afleveret 

paa AV'ispostko11toret den 6. Attg. 

-- Bemærk= 
LÆDER HANDELEN 
Ny Carlsbergvej 24

Telf. V. 9422 x. Lnr ll:Ia thie8e11. 

Prøv min "Corona", eget Speciatmærke. Stor Form-
cigar til 15 Øre (fabrik. af Horwilz & Kattentid). 

Forsendes overalt. 

Cigaxforretningen HØRSHOLMSG. 28. 
Telt. Taga 1822 y. (ltd hmbros s111ion) 

Telf. N Y R A V NSB O R 6 1071

Veaterfælledvej 80-82 
anb faler sin ny Restaurant 

J Ravn borg-Kabaretten: 
,Støvsugeren• 

- Hver Aften Kl. 7¼. _

Carl Hansen. 
Bageri & Konditori. 

Iøtedgade 37. 

Thora Sørensen. 
Kaffe- & Thehandel. 

Søndre Boulevard 79. 

= 35, Istedgade 35 = 
Grundet paa Forretningsovertagelse udsælges under halv Pris et stort Parti 

KJOLER -- NEDERDELE - JUMBER OG BLUSER 
Jernbanefunktionærer ydes 10 pCt. 

A/s Det danske Mælkekompagni, København. 

,,Roberts" Herre-Magasin - Ist edgade 140. 
Alt i Herre• og Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj. - Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 

Udga.ar 2 Gange maanedlig. 
Allouementspris: 6 Kr. aarlig. 

Te,;■111 paa alle Postkonttrer i Skautlinaviea.

A.nnonct>-Ex ped i tion 
y Vestergade 7 3, København B. 

Telefon Central 14613.
Kontortid Kl. 10-4. 

Frtderik■berg Boitqkkerl, Falkoneralle 11, København F. 

(' .\ . ('I 

' A . 
A 

-- """' ...... 
u 

I I I 
Tlf. Vester 452 x 
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