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GODSTOGSBREMSEN 

Foranlediget af Toguheldet ved Vejen er 
Spørgsmaalet om en gennemgaaende Bremse i 
vore Godstog igen bleven a;ktuelt. Eller ret
tere: Det har i mange Aar blandt Lokomotiv
personalet været et · aktuel,t Spørgsmaal, der 
gentagne Gange har affødt Kravet om en saa
dan Bremse. Ganske naturligt har omtalte Tog
uheld givet Anledning til, ait Sagen drøftes og 
debatteres igen. Det er ikke saa lang Tid siden, 
»Lokomotiv Tidende« i en Række Artikler be
handlede Spørgsmaalet, baade grundigt, nøg
ternt og sagligt, idet man derigennem belyste
Sagen fra alle Sider og samtidig bragte en
Skitsefremstilling af en Lufttrykbremse, der er
anvendelig i saavel Gods- som Persontog
(Kunze-Knorr). Det er nemlig iden Lufttryk
bremse, der er internationalt aneTkendt som

'

opfyldende alle de Krav, en teknisk-videnska-
belig Kommission, der med dette Forrnaal var
nedsat, har stillet til en saadan genhemgaaende
Godstogsbremse. Forøvrigt har jo det interna
tionale Samkvem paa Toggangens Omraade
allerede foraarsaget, at mange danske Vogne
nødvendigvis er blevet paamonteret Kunze
Knorr Bremseapparater. Selve Bremsen skal
ikke her yderligeTe omtales. Der skal kun igen
her mindes om, at denne Bremse forlængst er
indført i vore Nabolande mod Syd og Nord, og
der skabt Tryghed og Tilfredshed, saavel -
eller lad mig hellere sige - først og fremmes,t 
hos Lokomotivpersonalet, men ogsaa hos Le
delsen. Den forøgede jo ikke alene Sikkerheden, 
men skabte større trafikale Muligheder, samti
dig med, at den faraarsagede ganske betydelige 

Besparelser, nemlig Personalebesparelser. No
get, som samfundsmæssigt set, selvfølgeligt er 
at betragte som en Ulykke. (Personalebesparel
se her som andre Steder betyder forøget Ar
bejdsløshed.) Men dette Spørgsmaal, hvor ilde 
det end berører hele den arbejdende Masse, 
maa selvsagt løses ad andre Veje og kan ikke · 
i saaidanne Spørgsmaal være hindrende Aarsag. 
Det, vi i egen - og i det rejsende Publikums -
Interesse maa kræve, er først og f:remmest sik
kerhedsmæssige Foranstaltninger til Forebyg
gelse af Uheld og Katastrofer i den daglige 
Jernbanedrift. I den Henseende er en gennem-

. gaaende Goidstogsbremse af yderste Vigtighed. 
Vi har sagt det saa ofte, at man har Grund 
til at trættes, fordi det hidtil intet har frugtet, 
endskønt man har Administrationens Udtalel
ser for, at ,den i dette Spørgsmaal samstemmer 
med os, men blot ikke magter at løse Spørgs
maalet paa Grund af !dettes økonomiske Side. 
Man nødes da til i fuld Alvor at spørge. Skal 
der ,da ske noget meget alvorligt, før man stil� 
ler Lovgivningsmagten overfor Sagens uafvise
lige Krav? Skal· det gamle Ord om Barnet og 
Brønden gentage sig ogsaa her? Var det ikke 
bedre at ofre de 8 a 10 Millioner Kroner,· det 
vil koste, og !dermed i den Henseende være paa 
den sikre Side? Skulde der, til Trods for al Per
sonalets Paapasselighed, alligevel ske Uheld, 
der kræver Menneskeliv blandt de Rejsende, og 
Uheldets Aarsag maatte tilskrives vort foræl
,dede Bremsesystem i Godstogene, da vil der 
fra den Side rejse sig et Krav, der nok skulde 
finde Ørenlyd paa de rigtige Steder og bringe 
Midlerne frem uden ret megen Diskussion. Men 
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hvorfor det? Hvad betyder egentlig 8 a 10 Mil
lioner Kroner een Gang for alle i saa vigtig 
en Sag? Ifølge Dagspressen er ider nu opfun
det et nyt Bremsesystem, som skal kunne be
nyttes baade i Gods- og Persontog, og tilmed 
være billigere end ofte omtalte Bremse, samt at 
den er tilbudt Statsbanerne for en Pris af 5 a 
6 Milioner Kroner. 

Det er i Grunden de_tte, der har bragt mig 
til at skrive om Sagen. Af gode Grunde skal 
jeg ganske afholde mig fra U1drtalelser om den
ne Bremse og dens Værd, men kun sige, at 
hvad der er billigt, sjældent er godt. Hvad jeg 
derimod bedre tør udtale mig om, er Kunze
Knorr Lufttrykbremsen, som jeg har haft Lej
lighed til at faa et lille lilldblik i. Hvad angaar 
-dens Konstruktion og Finesser betyder det 
ikke meget, nok saa meget dette, at jeg har ha!'t 
Lejlighed til Betjening af den baade i Gods- og 
Persontog, saavel i gennemkørende Tog af beg
ge Arter som i Lokalg01dstog paa de svenske 
Rigsjernbaner i Aaret 1926. 

Man har til Trods for alle velvillige Ud
talelser fra Administrationens Side angaaen-de 
Bremsespørgsmaalet alligevel sporet noget, der 
ligner Uvilje mod Kunze-Knorr Bremsen, um 
det er Systemet, eller det er Navnet, ved ;\eg ikke. 
Skønt jeg jo ved, at de af vore Embedsmænd, 
der vil komme til at tage Stilling til det af Sel
skabeit for den nye Bremse stillede Tilbud, be
sidder alle tekniske Forudsætninger for at be
dømme denne Bremses Brugbarhed i vore Gods
tog, kan jeg dog som praktisk Mand og ud fra 
mine Erfaringer om den praktiske Brug af Sy
stemet Kunze-Knorr ikke tilbageholde en Hen
stilling til rette Vedkommende om ikke ait sky
de et godt, sikkert, letbetjent og besparende Sy
stem i Baggrunden til Fordel for noget uprøvet. 
Der er vel ogsaa Grænser for, hvor mange 
Systemer der kan paamonteres de enkelte Vog
ne, der skal kunne indgaa i andre Landes Tog, 
helt bortset fra det hensigtsløse og upraktiske 
deri. Og hvad er saa den eventuelle Forskel 
i Prisen? 2 a 3 Millioner, skrives der. Over 
for denne Difference i Prisen er det ikke van
skeligt at vælge imellem et prøvet og uprøvet 
System, hvoraf det første har international 
Anerkendese. 

Uden at gaa i Detailler skal jeg overfor de 
gængse Forestillinger om Kunze-Knorr Brem
sens Uanvendelighed i lokale, mindre Godstog 
med mange Standsninger og megen Rangering, 

kun fremføre, at denne Paastand har meget 
lidt paa sig. Af Erfaring og Selvsyn kan jeg 
sige, ait Rangering med dette Bremsesystem 
foregaar efter nogen Øvelse lige saa hurf gt 
og sikkert som med Skruebremser. Angaaen
de fremsat Paastand om Tidtab ved Opladning 
af en større uopladet Togdel, der paa en Mel
lemstation skal optages af et rangerende Tog, 
skal jeg kun henvise til Erfaringerne i den 
svenske Statsbanedrift, der modsat Tyskland -
i hvert Fald i 1926 - i;ngen Opladeanlæg hav
de, i erfaringsmæssig Erkendelse af, at om
handlede Tidtab i Virkeligheden ikke eksiste
rede. 

Sys.ternet Kunze-Knorr har iøjnefaldende 
Fordele at notere. 1: Er absolut drifussikker. 
2: Virker meget hurtigt baade til Bremsning 
og Løsning af Bremsen. 3: Er let at betjene 
baade i Gods- og Persontog.- 4: Bremser og lø
ser uden Ryk eller Stød i Toget. 5: Lader sig 
i langt mindre Grad paavirke af ydre Forhold 
som stærk Frost, Is og Sne, entd Vacuumbrem
sen gør det. Endnu en Fordel ved denne Brem
se sammenlignet med Vacuumbremsen er den, 
at en for kraftig foretagen Bremsning forbau
sende hurtigt ophæves, hvilken Fordel enhver 
Lokomotivfører vil vide at skatte. 

Man maa nu haabe, ait Overvejelsernes Sta
dium i Bremsespørgsmaalet snart maa afløses 
af Handling, foreløbig i Form af et Forslag til 
Bevilling paa Rigsdagens Bord. Skruebremser 
er ikke nogen Sikkerhed i Nutidens Godstog 
og med Nutidens Toggang. 

Aug. Andersen. 

INTERNATIONALE TRANSPORT:: 

ARBEJDERFORBUNDS KONGRES 

I Dagene fra den 22. til den 27. September 
afholdt I. T. F. Kongres i London, til Stede 
var 149 Repræsentanter fra 58 Organisationer 
fra 26 forskellige Lande. Ikke mindre end 35 
Organisationer var urepræsenterede paa 
Grund af forskellige Anledninger, hvilke næ
sten alle var politiske eller økonomiske Van
skeligheder. Imidlertid repræsenterede disse 
ikke tilstedeværende Repræsentanter - af hvil
ke en Del havde besluttet at sende Repræsen
tanter, men var blevet ude af Stand til at ud
føre sin Beslutning - endda et mindre Antal 
Medlemmer, eller i rundt Tal 166 000, medens 

242 

• 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

de 58 repræsenterede Organisationer havde et 
samlet Medlemstal af 2 109 299. 

Af iden fremlagte Beretning fremgik, at der 
til I. T. F. var tilsluttet i rundt Tal 2 275 000 
Medlemmer. Dette viser en Fremgang siden 
sidste Kongres, som afholdtes i Stockholm i 
1928, af i rundt Tal 250 000 Medlemmer. I. T. F. 
er nu udbredt over alle Verdensdele. Endnu 
ved Kongressens Sammentræden var Afrika 
urepræsenteret, men et under Kongressen ind
løbet Telegram meddelte, at en Transportar
bejderorganisation i Sydafrika havde besluttet 
Tilslutning. Naturligvis er ikke desmindre Or
ganisationens Tyngdepunkt i Europa, idet kun 
290 000 Medlemmer er fordelt paa de fire øvrige 
Verdensdele. Af disse findes 111 000 i brittisk 
Indien, 80 000 i Japan og 70 000 Jernbanemænd 
i Argentina. Fra Amerikas forenede Stater er 
ingen Organisationer tilsluttet. Arbejderne i 
Amerika har saaledes ogsaa paa dette Omraade 
fuldført sin nationale Isoleringspolitik og i 
nationalistisk SelvtilliJd opsagt Forbindelsen 
med Verdens øvrige Arbejdere. Af de tisluttede 
Grupper er Jernbanemandssektionen den stør
ste og tæller ikke mindre end 1 272 000 Med
lemmer. 

Af Beretningen fremgaar endvidere, at 
I. T. F.s Indkomster i Aarene 1928 og 1929 har
været resp. 113 584 og 117 205 hollanldske Gyl
den, samt at Organisationen ved Udgangen af
1929 ejede en Formue paa 48 499 Gylden. Den
forelagte Virksomhedsberetning og Revisions
beretning godkendtes.

Efter Virksomhedsberetningens Behandling 
gik Kongressen til Forslagene. Fra Organisa
tionens indre Synspunkt tiltrak Forslaget om 
Kontingentet den største Interesse. Kontingen
tet til I. T. F. er for Tilden 6 hollandske cent pr. 
Aar og Medlem. I dette Spørgsmaal forelaa et 
undertegnet af danske, svenske og norske Sø
mands- og Fyrbøderunion m. fl. stillet Forslag. 
I Forslaget ytredes: 

a) Ændring i det for Tilden gældende ordi
nære Kontingent til I. T. F. saaledes, at dette 
forhøjes til 50 Øre pr. Medlem pr. Aar, og for
deles med resp. 15 og 35 Øre paa oven angiven 
Maade. 

b) At ingen Organisation kan faa Tilslut
ning. eller tilhøre I. T. F., med mindre Organi
sationen fra sine Afdelinger opkræver et ordi
nært Kontingent af mindst 12 Kr. for helt- og 
6 .Kr. for halvtbetalende Medlemmer pr. Aar. 

c)At oven i Punkt 1 trufne Beslutning træ
der i Kraft fra o. m. den 1. Januar 1931. 

d) At den i Punkt 2 trufne Beslutning træ
der i Kraft straks vedrørende nyindtrædeI11de 
Organisationer, men for de til I. T. F. allerede 
tilsluttede Organisationer gives en Respittid af 
2 Aar, eller til den 1. Januar 1933 fastsættes 
som OvergangstiJd for Beslutningens Ikrafttræ
den. 

e) At de foran i Motiveringtin berør,te
Spørgsmaal angaaende økonomisk Understøt
telse og gensidige Sympatiforholdsregler ved 
Ko�flikter, samt i Forbindelse dermed Spørgs
maal om I. T. F.s Ledelses Indflydelse paa 
Taktiken og Gangen i saadanne Konflikter, 
hvor dets Indgriben og Medvirken kræves eller 
tages op til indgaaende Behandling af Kongres
sen, og med Støtte af denne henvises til en af 
Kongressen særlig nedsat Komite, der faar til 
Opgave, at foretage en gruI11dig Udredning af 
hertilhørende Spørgsmaal og med Støtte deraf 
til næste ordinære Kongres indkomme med For
slag om de Forholdsregler, som skude vedtages. 

Endvidere havde hollaI11dske Jern- og Spor
vejsforbuI11d indgivet følgende Forslag: 

»At Kongressen maatte beslutte, at fra og
med Januar Maaned 1931 skal Medlemafgiften 
til I. T. F. udgøre 0,10 Gylden pr. Medlem pr. 
Aar for de første 100 000 Medlemmer samt med 
0,16 Gylden pr. Medlem pr. Aar for Medlemmer 
overstigende 100 000. « 

Generalraadet, der havde hailt Forslagene 
til Behandling, havde foreslaaet et Kontingent 
af 8 cent pr. Medlem fra og med 1. Januar 1931. 

Debatten i Spørgsmaal_et blev særdeles liv
lig. Det blev ret snart klal'lt, at idet eneste For
slag, som havde nogen Udsigt til at blive ved
taget var Generalraadets. Endskønt de skandi
naviske Transportarbejdere og Sømænd kæm
pede energisk for deres Forslag, kunde de dog 
ikke hindre, at det ikke blev vedtaget. En stor 
Del af de til I. T. F. tilsluttede Organisationer 
har selv saa smaa Midler at arbejde med, at de 
umulig,t kunde bære en saadan Forhøjelse af 
Kontingentet til I. T. F. Fra Frankrig udtaltes 
t. Eks., at en Forhøjelse til 8 cent fremkaldte
saadanne Vanskeligheder, og at det vilde være
umulig,t at gaa til en Forhøjelse førend 1. Ja
nuar 1932. Naar allerede en Forhøjelse til 8
cent fremkaldte Vanskeligheder, var det givet,
som Tyskeren Scheffel ytrede, komplet umuligt
at bære en Forhøjelse til 50 Øre. Generalsekre-
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tær Fimmen, som naturligvis i og for sig maatte 

sympatisere med en Forhøjelse af Afgifterne, 

som tillod en væsentlig Udvidelse af Organi
sationens Arbejde, anbefalede Generalraadets 
Forslag, under Henvisning til de økonomiske 
Vanskeligheder mange af de tilsluttede Organi

srutioner havde at kæmpe med. Jeg forstaar 
Skandinaverne, ytrede han, og sympatiserer 

med deres Forslag, de har mønstergyldige Or

ganisationer, de har mønstergyldige Finanser, 
og -de har mønstergyldig Solidaritet. Det er ,der
for let for dem at hengive sig til den Mening, 
at deit, som kan ske i Skandinavien, ogsaa kan 
ske andre Steder. Desværre er Forholdene ikke 
saaledes. Debatten sluttede med, at Generalraa
dets Forslag blev vedtaget, medens det skandi
naviske og ,det Hollandske forkastedes. 

Af Jernbane- Post- og Telegrafforbundet i 

Palæstina var fremsat 3 Forslag: Et Ønske om, 

at Kongressen vilide beslutte at I. T. F. energisk 
skude virke for deres Organisationers Anerken
delse, et Ønske at Kongressen skulde udtale, at 

Europas, og :særligt dets Transportorganisatio

ner, paa virksomste Maade skude støtte Fag

foreningerne i Orienten, samt Ønsket om, at en 
· speciel Komite paa tre Mand, hvoraf en skulde
være Medlem af I. T. F.s Sekretariat, der skulde
opretholde en intim Forbindelse mellem I. T. F.

og Orienten. Vedrørende det første Spørgsmaal
meddeltes af Sekretariatet, at ved I. T. F.s Ind

griben har den engelske Regering allerede aner
kendt de nævnte Organisationer. De to andre
Forslag toges tilbage under Henvisning til, at
Europas Støtte til Orienten var given, og dels at

Eksekutivkomiteen var bevilget Fuldmagt til,

i Samraad med de tilsluttede Organisationer i

det fjerne Østen samt i Syd- og Nordamerika at

træffe de nødvendige Forholdsregler, for 8lt gi
ve disse Organisationer passende Repræsenta

tion i Generalraadet.

Fra ,det franske Transportarbejderforbund 
forelaa Forslag om, at I. T. F. skulde vedtage 

Forholdsregler for at faa W ashingtonskonven
tionen ratificeret i alle Lande, samt at 8 Ti
mers Dagen maatte opretholdes indenfor 

Transportvæsenet. Forslaget godkendtes. Un

der Debatten i dette Spørgsmaal oplysites, at 

den engelske Regering havde til Hensigt at 
fremlægge et Lovforslag om forbeholdsløs Ra

tifikation af Washingtonkonventionen. Flere 

Lande har ratificeret under Forbehold af, 
at England gør det. Naar det engelske Lovfor-

slag foreligger, maa man vel antage at flere an
dre Lande følger efter. 

For øvrigt forelaa en Mængde Forslag i 
forskellige Spørgsmaal, hvilke henvistes til at 

behandles af specielle Konferencer af Jernba
nemænd, Transportarbejdere, Chauffører, Sø
mænd etc. for s�den 8/t komme tilbage til Kon
gressen. 

Det engelske Transportarbejderforbund 
havde foreslaaet, 8lt Kongressen skulde give 

I. T. F.s Sekretariat til Opgave at foretage en
Undersøgelse af Organiseringen og Forvaltnin
gen af Foretagender indeni og mellem Kommu

nerne. Forsfaget vedtoges, hvis det vedtages af
vedkommende Specialkonferens. Det spanske
Transpo:ritarbejderforbund havde stillet For
slag om en Udtalelse til Fordel for 8Timers
dagen og Kollektivaftaler indenfor TranS1port
arbejdet. Dette Forslag er tydelig udsprunget
af de specielle spanske Forhoid, ligesom et
andet fra samme Organisation, hvor diverse.

Reformer for Trafiken foreslaas, saasom An

læggelse af Tunneller for Fodgængere paa
stærkt trafikerede Pla,dser, Uddannelse af
Chauffører, Afskaffelse af Drikkepenge, af
Kost- og Logisystemet for Chauffører etc. Ved
rende Spørgsmaalet om 8 Timersdagen og Kol
lektivaftaler godkendtes Forslaget. Spørgsmaa
let om Uddannelsen af Chauff ør•er henvistes til

de nationale Organisationer, der maa overveje
dette, hvilket ogsaa skete for de andre Spørgs
maals Vedkommende.

Det spanske Transportarbejderforbund hav
de ogsaa foreslaaet, at Kongressen skulide give 

Sekretariatet til Opgove at foretage en energisk 
Propaganda for Indførelse af skinnefrie Jern
baneovergange. En Specialkonferens af Jern
banemænd behandlede Spørgsmaalet, og fore

slog Kongressen følgende: 

» Internationale Transportarbejderforbunds

Kongres paalægger Exekutivkomiteen paa 
Grund af det store Antal Ulykker ved Kryds

ning af Jernbane og Landevej i Plan, at or

ganisere en intensiv Kampagne for at fremme 

Afskaffelsen af saa,danne Krydsninger samt 
deres Erstatning af Tunneller og Broer.« Det
te vedtoges. 

Paa Forslag af Exekutivkomiteen beslutte
de Kongressen at udvide denne med en Mand 

fra 5 til 6 foruden Sekretærerne Fimmen og 

Nathans, der har Pligt til at overvære Komi
teens Møder. Til Medlemmer af Komiteen valg-
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tes C. T. Cramp, England, Præs1dent, J. Dø
ring, Tyskland, Vicepræsident, M. Bidegaray, 
Frankrig, R. Braitschi, Schweiz, C. Mahlman, 
Belgien, og Charles Lindley, Sverig�. Ligele
des havde Exekutivkomiteen foreslaaet en Ud
videlse af Generalraadet fra 11 til 13 Medlem
mer, saa at Balkanstaterne, Polen og Rallldsta
terne samt Tjeckoslovakiet, der forud kun hav
de en Repræsentant, nu faar 3, saaledes at Po
len og Randstaterne faar 1, Tjeckoslovakiet og 
Rumænien 1 samt Bulgarien, Grækenland og 
Jugoslavien 1. 

Til Generalsekretær valgtes Edo Fimmen 'og. 
til Andensekretær N. Nathans. 

Kongressen afsluttedes Lørdagen den 27. 
September med en Tale af. Præsidenten, C. T.  
Cramp. 

Under Kongressen indlededes en teoretisk 
økonomisk Diskussion af den bekendte engel
ske Økonom, Professor C. D. H. Cole. Emnet 
var den nuværende økonomiske Situation. 

Under Kongressen viste de engelske Kam
merater sig som yderlig elskværdige og op
mærksomme Værter, der gjorde alt, hvad man 
med Rimelighed kan for lange af en V ært, for 
Gæsternes Velbefillldende, af hvilken Kongres
sen ogsaa i den Henseende efterlader et godt 
Minde. 

Det vedtoges at afholde næste Kongres l 
Prag. 

DE DANSKE STATSBANERS 

BERETNING OM DRIFTEN 

FRA 1. APRIL 1929 TIL 31. MARTS 1930 

Oversigt over Aarets Virksomhed. 

Det Statsbanerne tilhørende Banene,t er i Drifts
aarets Løb blevet udvidet med 5,20 km, idet Stræk
ningen Frederiksberg-Flintholm-Vigerslev, hvoraf 
0,10 km er dobbeltsporet, aabnedes for Driften den 
23. Oktober 1929. Samtidig blev den dobbeltsporede
Strækning Frederiksberg-Vigerslev formindsket med
1,00 km ved Nedilægning af Strækningen Roskildevej
-Vigerslev, og ved Flytning mod Vest af Horsens
Station er Banestrækningen Frederfcia-Aarhus ble
vet formindsket med 0,61 km. længden af de,t af
Staten drevne Banenet udgjorde derefter ved Drifts
aarets Slutning i alt 2520,98 km imod 2517,39 km
ved Udgangen af Driftsaaret 1928-29.

Paa Strækningen Hatting-Tvingstrup blev et 2. 
Spor •taget i Brug den 15. Ai>ril 1929, og da der ved 
Ibrugtagningen af den nye Banestrækning Frederiks
berg-Flintholm-Vigerslev blev taget 0,10 km Dob
beltspor i Brug, jfr. lige ovenfor, men samtidig ned
lagt 1,00 km Dobbeltspor som Følge af Nedlægningen 
af Banestrækningen Roskildevej-Vigerslev, udgjor-

de den samlede Længqe af dobbeltsiporede Banestræk
ninger ved Driftsaarets Udgang i alt 502,67 km imod 
487,95 km i 1928...:.__29. 

I Driftsaarets· Løb h der oprettet 22 nye Trin
brætter, hvor enkelte Tog efte� Behov standser for 
at ·,optage eller afsætte rejsende, saa at der den 31. 
Marts 1930 i alt forefandtes 530 Ekspeditionssteder 
imod 508 Aaret forud. 

Som. det vil fremga.a af nedenstaaende Oversigt: 

Samlede Driftsindtægter 
Rene Driftsudgifter .......... . 
Driftsoverskud ............... . 
Afskrivning .... · ...... : ...... . 
Forrentning ................. . 

N�ttooveDskud ............... . 

Driftsaar 

1929-80 

Mill Kr. 

1115,2 
115,6 
-:-0,4 

10,3 
20,3 

-:-31,0 

Driftsaar 

1928-29 

MilJ. Kr. 

112,'6 
109,9 

2,7 

10,2 
19,9 

-:-27,4 
har de samlede.Driftsindtægter i 1929-30 været ca. 
2,6 Milt Kr. højere end i Aaret forud, men da de rene 
Driftsudgifter samtidig er steget med ca. 5,7 Mill. 
Kr. i Forhold til 1928-29, har det økonomiske Re-
ultat af selve Driften i 1929-30 været ca. 3,1 Mill. 

Kr. daarligere end i 1928-29, og Driftsaaret 1929-
30 er derfor afsluttet med et Driftsunderskud :paa ca. 
0,4 Mill. Kr. eller helt nøjagtigt med 373 886 Kr. 55 
Øre. 

Nåar der har været saa. stor en Stigning i de rene 
Driftsudgifter, kan det føres tilbage til flere forskel
lige Forhold, hvoraf man særlig skal fremhæve: 

De,ls som Følge af forøget Trafik, hvorom nær
mere nedenfor, dels som Middel til at dæmme op imod 
Konkurrencen fra andre Trafikmidlers Side har det 
bl. a. været nødvendigt i Driftsaarets Løb at udvide 
Toggangen, hvorved de af Banerne præsterede Drifts
ydelser er steget ikke uvæsentligt i Forhold til Drifts
aaret 1928-29. I saa Henseende skal man anføre, 
at Antallet af T·ogkilometer er teget med 1 979 700 
eller 9,0 ipiCt., Antw.let af Lokomotivkilometer med 
2 243 100 eller 6,9 pCt., Arn,tallet af Vognaksel
kilomete,r med 30 541 900 eller 7 ,3 pCt. og Antallet 
af S'ejla&skilometer med 102 900 eller 16,6 pCt. 

Denne Stigning i Banernes Driftsydelser har bl. 
a. medført en Forøgelse af Personaleantallet, herun
der en Forøgelse af Lønningsudgifterne samt en Stig
ning i Brændselsforbruget og i Driftsmateriellets Ved
ligeholde] esudgifter.

Med Hensyn til Stigningen i Personaleantallet og 
de afholdte Lønningsudgfter skal man oplyse, at det 
samlede Personale i 1928-29 gennemsnitlig udgjorde 
21 186 P.e,rsoner imod 21 754 Personer i 1929-30, 
og at Udgifter til Lønninger m. m. i 1928-29 beløb 
sig til 7&,9 Mill. Kr. imod 78,8 Mill. Kr. i 1929-30. 
Der har saaledes været en Stigning ;paa 2,7 ,pCt. i 
Pers-onaleantallet og en Stigning paa 2,5 ipCt. i Løn
ningsudgifterne fra 1928-29 til 1929-30. 

Forholdsmæssig set er PersonaleantaNet og Løn
ning udgifterne altsaa ikke - hvad der heller ikke 
vilde hav været at forvente - steget tilnærmelses
vis saa meget som de præsterede Driftsydelser, og 
hver udført Driftsenhed har derfor i 1929-30 kræ
vet et mindre Personale og færre personlige Udgifter 

245 

s 

.. 

s 

s 

, 
s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

end i 1928-29. Medens der i 1928-29 saaled�s f. 
Eks. pr. 10 000 Tog- og Sejladskilometer og pr. 
100 000 Vognakselkilometer i alt anvendtes 9,40 
Mand, henholdsvis 3,66 Mand, anvendtes der i 1929 
-30 til Bestrideise af de samme Arbejdsenheder 8,83
Mand, henholdsvis 3,53 Mand. Man maa dog anven
de denne Sammenligning ·med en vis Begrænsning,
da Driftsaaret 1929-30 blev afviklet uden væsentli
gere Driftsforstyrrelser i Modsætning til Driftsaaret
1928-29, d,er sær-prægedes af den strenge Is- og Sne
vinter i Begyndesen af 1929, og som derfor blev be
lastet med ret betydelige U dgo.fter til Snerydning 
m. m.

Foruden Forøgesen af de af Banerne præsterede
Driftsudgifter har og,saa andre særlige Forhold væ
ret medvirkende til Stigningen i Banernes rene 
Driftsudgifter. 

Af saadanne Florhold skal man fremhæve Stig
ningen i Indkøbs;priserne for det af Damplokomoti
verne, -færgerne og -skibene forbrugte Brændsel, den 
større Pensionsbyrde samt den Indvirkning, den 
strenge Isvinter i 1929 har haft bl. a. paa Vediige
ho1delsen af Færge- og Skibsmateriellet og af Bane
legemet. 

Til Belysning af disse Forholds Indflydelse paa 
Banernes Driftsudgifter skal man meddele, at Prisen 
pr. forbrugt Ton Ku1l m. v. i 1929-3{) udgjorde 22,6 
Kr. mod 20,0 Kr. i rn28-29, at UdgiHerne til Pen
sioner og Understøttel:ser i 1929-30 beløb sig til 7,4 
MilL Kr. imod 7,0 Mill. Kr. i 1928--29, at Udgifterne 
til Færge- og S'kibsmatriellets Vedligeholdelse i 1929 
-30 udgjoræe 2,1 Mill. Kr. imod 1,5 Mil. Kr. i 1928
-29, samt at Arbejdet med Vedligeholdelsen af Ba-
ne1egemet dels blev mere omfattende i 1929-30 end
i 1928-29, de:ls blev noget udskudt fra Februar
Marts Maaneder 19-29 til de første Maaned:e·r af Drifts
aaret 1929-30.

Man vil kunne regne med, at den Forøgelse af 
Banernes rene Driftsudgifter, der kan· føres tilbage 
til de nævnt� og andre s·ærlige Forhold, har udgjort 
ca. 2,7 Mill. Kr. Da den samlede Stigning fra 1928 
-29 til 19·29-30 i de rene Driftsudgifter i alt har
udgjort ca. fJ,7 Mill. Kr., jfr. foran, vil. det ,ses, at
Banerne i .Driftsaaret 1929-30 i Forhold til Drifts
aaret 1928-29 har kunnet præstere saa mange flere 
Driftsresultater som foran _anført for en Merudgift 
af ca. 3,0 Mill. Kr. 

Som foran nævnt er Statsbanernes samlede Drifts

indtægter fra 1928--29 til .1929-30 imidlertid kun 
steget med 2,6 Mill. Kr., der fordeler sig saaledes paa 
de enkelte Befordringsarter og Hovedgrupper: 

Forøgelse iF9r• 
hold til Drifts· 

Driftsaar Driftsaar aaret 1928-29 
1929 -30 1928-29 

absolut I °lo 
Driftsindtægter: Mill. Kr .. Mill. Kr. Mill. Kr. 

Penonbefordring.. . . . . . . . 51,040 51,4::!0 --:-0.380 --:-0,, 
Gods- og Kreaturbefordring 54,230 51,750 2,580 5,0 
Postbefordring . . . . . . . . . . . 6,130 5,980 0,150 :!,• 
Andre Indtægter ... .. _. _· _· -�-3�, _67_0 __ 3_. _4_70 __ 0�,_200 __ 5_,s 

lait Driftsindtægter ... 115,170 112, 620 2,550 2,3 

Som det vil ses af Skemaet, har der været en 
Stigning overalt undtagen for Personbefordringen,

der er falden med 0,4 Mill. Kr. eller 0,7 pCt. Dette 

Fald i Personbefordringsindtægterne kan føres tilba
ge til Paaskens forskellige Beliggenhed i de paagæl
dende 2 Drifæaar. Medens Paasken i 1928 faldt i 
Dagene 5.-9. April og i 1929 i Dagene 28. ·Marts-L 
Aipril, faldt den i 1930 i Dagene 17 .-21. Alpril, og 
Driftsaaret 1929-30 e·r saaledes kun blevet godskre
vet for saadanne Paaskehjemrejser i 1929, der ikke 
blev foretaget p,aa billige Dobbeltbihleitter, medens 
Driftsaaret 1928'-29 er bl€-vet godskrevet for alle 
Paaskerejser . i 1928 og for de fleste Paaskerejser i 
1929. Paa den anden Side var der i Driftsaaret 1928 
-29 som Følge af Lsvinteren i 1929 en særlig Jihle
Personbefordring i Januar-Marts 1929. Den Ned
sættelse i Dobbeltprisen for Rejser paa over 60 km,
der blev foretaget fra 1. September 1929, udgjorde
·25 pCt. af Dobbeltprisen, og man regnede med, at
der, for saa vidt der ikke gennem Takstnedsættel
sen skabtes nogen ny Trafik, vilde være forbundet en 
Risiko paa ca. 1 ¼ Miilion Kr. med Nedsættelsen. 
Da man efter tidiligere · indvundn Erfaringer vil kun
ne regne med, at Paaskens forskellige Beljggenhed i 
de nævnte Aar har medført ,ein endnu større Nedgang 
i Personbefordringsindtægterne ep.d den, der har fun
det Sted fra 1928-29 til 1929-30, vil det ses, at 
Tafostnedsættelser for Rejser -paa de nævnte Dobbelt
billetter i Forbindelse med d,e Takstnedsættelser, der 
ogsaa ,paa andre Omraader har fundet Sted, har vir
ket i heldig Retning for Banernes Indtægter. 

N aar Indtægterne af Personbefordringen trods 
Paaskens forskel1lige Beliggenhed og trods de nævnte 
Tak\Stnedsættelser alligevel kun er faldet med ca. 0,4 
Mill. Kr., sky1des det, at der har fundet en ikke uvæ
sentlig Stigning Sted i Persontrafikkens Omfang,. en 
Stigning, der sikkert i første Række maa tilskrives 
Dobbeltbililetterne og de øvrige Takstnedsættelser. -
Denne Trafikstigning vil talmæssig set bedst fåa sit 
Udtryk gennem Antallet af de præsterede Personkilo
meter. I 1928-29 blev der i alt ipræsteret 1 061 Mill. 
og i 1929-30 i alt 1 108 Mill. Personkilometer, aH
saa en Stigning fra 1928-29 til 1929-30 paa 47,1 
Mill. Personkilometer eller 4,4 pCt. Denne Stigning 
hidrører væsentligt fra Rejser paa 3. Klasse, der i 
Personkilometer er steget med 46,4 Mill. eller 4,8 'PCt., 
medens Antal præsterede PersonkilometeT paa 2. Kl. 
kun er steget med 0,7 Mill. eller 0,8 ,pCt. Naar Stig
ningen for 3. Klasse forholdsmæs·sig set har været 
saa meget større end Stigningen for 2. Klasse, hæn� 
ger det sikkert dels sammen: med Driftsmateriellets 
forbedrede Udstyrelse, dels sammen med ·den sto�e 
Forøgelse i AntaUet af :private Personautomobiler. 
I s-aa Henseende skal man oplyse, at der pr. 30. Seip
tember 19·28 her i Landet i alt fandtes 54 87.5 alm. 
Personautomobiler imod 61 078 pr. 30 Septbr. 1929. 

Indtægterne for Gods- og Kreaturbefordringen
for-deler sig saaled€s i hvert af Driftsaarene 1929-30 
og 1928-29 paa de enkelte HovedgrUJpper: 

Stykgods ............... 
Vognladningsgods ....... 
Levende Dyr .... - ....... 

lait ... 

Forøgelse iFor· 
hold til Drifte

Drlftsaar Driftsaar aaret 1928-28 
1929-30 1928-29 

absolut i"to 
Mil!. Kr. Mil!. Kr. Mlll.Kr. 
17,270 15,688 1,572 10,0 
34,190 33,190 0,9.94 3,0 
2,874 2,856 0,018 0,6 

54,334 51,750 2,584 5,0 
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Som det vil ses, har der fra 1928-29 til 1929-
30 været Stigning i Indtægterne baade for Befordrin
gen af Stykgods, Vognladningsgods og levende Dyr. 
Stigningen har baa,de absolut og relativt været størst 
for Stykgodsbefordringen ·og mindst for Befordringen 
af ·levende Dyr. I den befordrede Vægtmængde har 
Stigningen været lige stor (7 ,8 pCt.) for Stykgods og 
for Vognladningsgods, men da der i Befordrings
mængden af de som V ogniladningsgods befordrede Va
rearter - bl. a. som Følge af den rigelige Høst i 
1929, der i Forbindelse med den ogisaa i 1928 rige
lige Høst medførte en mnidre Befordring af Korn
varer og Foderstoffer, og som Følge af udvidede Vej
arbejder samt Stigning i Byggevirksomheden - err 
sket en Forskydning i Befordringen fra højere tii la
vere tariferede Varearter og samtidig en F·ors•kyd
ning fra Varearter med længere Gennemsnitstrans
•portlængde til Varearte•r med kortere Transportaf
stand, har tigningen i Indtægterne af Vognladnings
befordringen forholdsmæssig set ikke været saa stor 
s.om Stigningen i Indtægterne af 8tykgod�befordrin
g�n. Hertil kommer, at de Takstnedsættelser, der i
Aarenes Løb har fundet .Sted v•edrørende Befordrin
gen af Go.ds m. v. samt levende Dyr fortrinsvis har
ramt V ognladningsgodset, hvor adskillige V arearte.r
af Hensyn til Konkurrencen med fremmede Trafik
midler er nedsatte fra en højere til €'Il lavere Taks-t
klasse.

· I Tilslutning til ovenstaaende skal man nedenfor
nærmere gøre Ilede for de Forhold, som har været af 
Betydning· for Statsban�rnes Drift og Økonomi i 
J?riftsaaret 1929.-30. 

Brændsel til Lolcomotiver, Færger og Skibe m. v. 
Paa Grund af de ved Is-vinteren i 1929 skabte Til

førselsforhold har man i højere Grad end t�dligere 
maattet forsyne sig med Fastland kul. 

Kulbeho1dningen ved Driftsi3-arets Begyndels!:) ud
gjorde ca. 67 000 t, det samlede F·orbrug udgjorde 
ca: 392 000 t, og Beholdningen ved Aarets Udgang 
var ca. 150000 t, svarende rn ca. 4¾ Maaneds For
brug, 

ln\lkøbsprisen for Kullene varierede efter Kvali
teten og efter Markedsprisen fra Kr. 17,00 til Kr. 
24,00 ,pr. t og udgjorde som Gennemsnitspris ca,. Kr. 
20,60 mod ca . . Kr. 18,30 det foregaaende Aai:. Pri
serne .forstaas frit i J ernb;mevogn eller frit i :Kran-
kas,ser:o.e. . · 

De i Aarets Løb W Lokomotiver, Færger og Skibe 
forbrugte Kul - ca. 380 000 t - blev ført til Ud
gift med ca. Kr. 8 600 000 eller gennemsnitlig ca, 
Kr. 22,60 pr. t mod ca. Kr. 20,00 pr. t i det foregaaen
de Aar. I disse Be'løb er medregnet Udgifter til Ud
levering, 0,ptændingsmaterialer m. y. 

Det samlede Forbrug af Br�ndselsolie og Benzin 
til Diesel..JLokomotiver og Motorvogne er som Følge 
af den forøgede Anvendelse af en aadan Trække
kraft steget ret _betydeligt. I Driftsaaret 1929-30 
forbrugt s der· saaledes i alt 2 069 9_27 kg Brændsels
olie og Benzin imod 1188 667 kg j 1928-29, og Ud
gift�n hertil· u.dgj'.)rde ca. Kr. 385 00() Kr., henholds
vis ca. Kr. 2'{)() 300 Kr. Forbruget af Brændselsolie 
til Motorfærgen »Korsør« er steget fra 1 415 276 kg 

i 192 -29 til 1 741 130 kg i 1929-30 som Følge af 
den stærkt forøgede Sejla,ds i sidstnævnte Driftsaar. 

I Aarets Løb er anvendt en Del Tørv til Stations
opvarmning. Prisen har i· Gennemsnit udgjort ca. 
Kr. 20,00 pr. t mod ca. Kr. 18,50 det foregaaende 
Aar. Af indenlandsk Brændsel er ti1l Stationsopvarm
ning · endvidere forsøgsvis anvendt en Del Fyrre
brænde. 

Vedligeholdelse af det rullende Materiel. 
Antallet af iLokomotivre,parationer i Centralværk

stederne har i Driftsaaret været lidt større end i 1928 
-29, og denne Forøgølse, der navnlig omfatte; store,
tidsbestemte Re1Parationer, falder alene ,paa Central
værkstedet i København. Medens Arbejdsmængden 
i Cen/tralværkistedet i København fordelte sig ret 
jævnt Aaret igennem, havde Centralværkstedet i Aar
hus en Arbejdsforøgelse i Aarets 3 første Kvartaler, 
og derefter indtraadte e,n kendelig Nedgang. 

I Vognreparationernes Antal har der været en ret 
betydelig Forøgelse i begge Centralværksteder i S'am
meD!ligning med Aaret 1928-29. Denne Forøgelse i 
Arbejdsmængden omfattede navnlig Godsvognsrepa
rationer, idet der i det forløbne Drif.tsaar var et. be
tydeligt større Antal periodiske Reparationer end i 
det foregaae,nde Aar, og fox Aarhus Centralværksteds 
Vedkommende har det været nødvendigt at indføre 
2 Holds Drift i Vognværkstedet i ca. ½ Aar. 

Arbejder.styrken i Vær�tederne var ved 'Aarets 
Udgang ca. 12'0 Mand større end ved· Udgangen af 
1928--29, og den gennemsnitli:ge, Sityrke for hele 
Driftsaaret har været ca. 140 Mand større. 

Udgiften til Vedligeholdelse af det rullende Mate
riel, indbef;:tttet egentlige Røparationsarbejder, der er 
udført i Distrikterne, udgjorde i 1929-30 for Damp
lokomotiver 13,8 Øre pr. Damplokomotiv-Kilometer 
(13,4 Øre i 1928-29) og for Vogne, inklusive Motor
materiellet, 1,02 Øre ,pr. Vognakse'lkilometer (0,96 Ø. 
i 1928-29). 

Sporenes Vedligeholdelse og andre Forhold 
vedrørende Bane- og Signaltjenesten. 

Vejrforholdene har i Driftsaarets Løb ikke været 
af en. saadan Art,. at. de har haft særlig Indflydelse 
paa Spornettet, og Vedligeholdeil.sen har derfor ikke 
været besværliggjort, men er forløbet paa normal 
Maade. 

Paa forskellige Strækningr er poret blevet for
stærket ved Indlæg af sværere Skinner og ved For
øgelse af Antallet af SveHer pr. Skinnelængde. Til 
den almindelige V edligehodelse af Hovedsporene er 
for samtlige Strækningers Vedkommende medgaaet 
i alt 30 274 løb. m Skinner ,samt til Forstærkning paa 
forskeBige Strækninger 307 513 løb. m Skinner. 

Man har truffet Bestemmelse om at ophøre med 
Anskaffelse af Materialer til Overbygning Type III 
(Skinner med Vægt 32 kg/m), saaledes at Statsba
nerne fremtidig kun foretager Nyanskaffelser af 
Overbygning Tyipe VI og V (Skinner med Vægt hen
holdsvis 37 kg/m og 45 kg/m). Endvidere vil Vedlige
holdelsen af de Banestrækninger med Overbygning 
Ty,pe.IV A og V A (Skinner befæstede paa Træsvøller 
m·ed Sipiger), der ikke i den nærmeste Tid skal for-
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stærkes fremtidig blive foretaget saaledes, at Skinne
befæstiglsen sker med Svelleskruer i Stedet for med 
Spiger, hvorhos Skinnestødene ved Udvekslingen 
lægges med kobl<ede Sveller. Der er paa en Stræk
ning af 300 m Dobebltspor af den nye Godsbane 
Gpaa Højbanen ved Hillerødgade) foretaget Forsøg 
med Sammensvejsning af af 15 m Skinner 2 og 2 
til 30 m Langskinner ved Anvendelse af den ailumi
nothermiske Metode med Forvarmning. 

Paa Grundlag af de i Vinteren 1928-29 indhen
tede Erfaringer besluttede man sig til at udstyre alle 
Færger og Skibe ,paa Statsbanernes Hovedruter med 
Radioinstallationer for Telegrafi og Telefoni, idet 
man oprettede en Centralstation for Statsbanernes 
Radiostation i Ringsted. Endvidere har man paabe
gyndt Installation a:f Radiopejleanlæg i de samme 
Færger og Skibe og har oprettet 3 faste Pejlestatio
ner ved Store Bælt, nemlig Korsør, Kundshoved og 
Omø. 

Paa Sjællandske Strækninger er anilagt en Række 
nye Te1'efonle.dninger, som er indrettet efter moderne 
V ælgel'lprinci,pper. 

Der er Driftsaarets Løb imprægneret 364 493 
Stkr. Fyrresveller (156 766 Stkr. i 19·28-29), deraf 
82 850 Stkr. Tyipe 2 og 11 830 Stkr. Bøge.sveller 
(13 422 Stkr. i 1928-29). Gennemsnitsprisen for Im
prægnering af Sveller har for Fyrres·veller været 1,31 
Kr. for Type 1 og 0,97 Kr. for Type 2 og for Bøge
sveller 2,06 Kr. pr. Stk. mod henholdsvis 1,63 Kr., 
1,22 og 2,62 Kr. i det foregaaende Aar. 

I Løbet af Driftsaaret er Længden af Banestræk
ningerne, der er forsynede med Stenba-llast, blevet 
forøget med ca. 90 km. 

Til Brug ved Vedligeholdelses-, F·ors·tærkning,s- og 
Udvidelsesarbejder er der ans·kaffet 29 410 Stkr. dan
ske uimprægnerede Bøgesveller til en Gennemsnits
pris af 6,14 Kr. ipr. Stk. og 463 061 Stkr. uimpræg
nerede udenlandske Fyrresveller, deraf 72 979 Tyipe 
2 til en Gennemsnitspris af henholdsvis 5, 72 og 5,44 
K'.r. pr. Stk. Af Skinner ed der i Udlandet indkøbt 
ca. 14 620 t til en Gennemsnitspris af 124,74 Kr. pr. 
t, og af Forbindelsesdele er i Udlandet anskaffet ca. 
6 1'00 t til en Gennemsnitspris af 1·66,31 Kr. pr. t, 
hvorhos der i Indlandet er købt ca. 960 t Forbindel
sesdele ti1l en Gennemsnitspris af 255,52 Kr. 

Godsvognsbenyttelsen. 

V ed Udgangen• af Driftsaaret 1929-30 udgjorde 
Statsbanernes Beholdning af Godsvogne 11 699 Stkr. 
eller 50 færre end det foregaaende Aar. Der er an
skaffet 7 nye Vogne, med·ens 51 Vogne er ophugget, 
og 6 Vogne er udgaaet af Vognparken. 

Der har i det forløbne Aar i Almindelighed været 
Vognrigelighed, kun har der i September hersket en 
mindre, kortvarig· Vognmangel. 

Toggangen. 

Ved Driftsaarets Begyndefse gjaldt Køreplanen af 
1. Oktober 1928.

En ny Køreplan for Sommeren 1929 •traadte i
Kraft den 15. Maj. 

Vinterkøreplanen traadte i Kraft den 1. Oktober. 
Antallet af de i Driftsaaret 1929-30 kørte Togki-

lometer er-som foran anført- steget med 1 979 700 
el-ler 9,0 % i Forhold til 1928-29. Af de samlede Tog
kilometer blev der ia.11.i 1præ.steret 3 259 600 med Mo
tortog imod 1823 000 i 1928_:..__29, altsaa en Stigning 
paa 78,8 % , saaledes at 20,3 % af det samlede Antal 
Togkilometer for Personførende Tog i 1929-30 blev 
præsteret med Motortog imod 12,9 % i 1928-29. 

Det gennemsnitlige daglige kørte Antal person
førende Plantogki!l:ometer efter Køreplanerne 1928 og 
1929 stiller sig saaledes: 

Køreplan af Sjæll.-Falster Jylland-Fyn · lait 

15/5 1928 18 528 km W 910 km 49 438 km 
1/10 1928 18 230 • 30 776 • 49 006 • 
15/5 1929 19 886 • 3'3 115 • 53 001 • 
1/10 1929 19 081 • 32 851� • 51 935 •

Der er i Aaret 1929•-30 kørt ca. 826 200 S'ærgods
togskilometer mod ca. 688 400 i 1928-29. 

Overfarterne 

Antallet af Sk'ibs1ciiliometerne var i Driftsaaret 
192!t-30 ca. 864 700 mod ca. 775 100 i 1928-29. An

tallet af overførte Jerbanevogaksler udgjorde 
1 245 745 mod 1 062 ·693 Aaret forud, og af Automo
biler overførtes 93 504 mod 70 350 i det foregaa:ende 
Aar. 

N aar Antallet af Skibskilometer og overførte Jern
banevognaksle; .saaledes har været væsentlig større 
end i 1928-29, skyldes det bl. a. de betydelige Van
skeligheder, Isforholdene v·oldte Færgefarten i de sid
ste Maaneder af Driftsaaret. 

M-otorfærgen ,Korsør« -præsterede i Driftsaaret
1929-30 ca. 85 200 Skibskilometer, imod ca. 66 300 i 
det foregaaende Driftsaar, en Stigning Mm i alt væ
sentligt ogsaa kan føres tilbage til den Inds-krænk
ning af Sejladsen, som Isvinteren 1929 medførte for 
Storebæltsoverfarten. 

Af det samlede Antal Skibskilometer, der er præ
steret paa Korsør-Nyborg Overfarten i Drift.saaret 
1929-3'0 har Motorfærgen udført 27 ,1 ;pCt. mod 2·3,6 
i 1928-29, og af ,de paa Overfarten overførte Vogn
aksler samt Automobiler og Motorcykler er der i 
Driftsaaret 1929'--30 med Motorfærgen befordret hen
holdsvis 37,2 pCt. og 31,0 ipCt. imod 33,8 pCt. og 30,9 
pCt. i 1928-29. 

Med Hensyn til Prisen 1paa de vigtigste Forbrugs
materiaJler, der benytofies a1 ,Søfartsvæsenet, skal man 
- under Henvisning til det foran under Stykket om
Brændsel til Lokomotiver, Motorvogne, Færger og
Skibe m. v. oplyste om Priserne ipaa Kul - bemærke
følgende:

Prisen for Brændselsolie har været 10 pCt. lavere 
end i 1928-29. Dette har i Forbindelse med en Ned
gang i Forbruget pr. Sk.ibskilometer paa ca. 4 pCt. 
bevirket en Nedgang i Udgiften til Brændselsolie ipr. 
Skibskilometer paa ca. 14 ·pCt. 

Pris·erne for Smøreolie har i det væsentlige været 
uforandret som i 1928-29, men det er efterhaanden 
lykkedes delvis at gaa over til Anvendelsen af Olie
sorter, der for nogles Vedkommende har været billi
gere end de tidiligere anvendte, uden at Forbruget er 
forøget. 

( Fortsættes). 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Moderne 2-Cylindret 2 C 1-Hurtigtogslokomotiv, et af Tysklands kraftigste, bygget af A. E. G., Hennigsdorf. 

Hoveddimensionerm,: 
Cylinderdiameter (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 mm Vandindhold i Kedlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,25 m3 

Slaglængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 mm Maskinens Tom vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,3 t 
Drivhjulsdiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 mm Tjenestevægt ........................ 108,9 t 
Fast Hjulafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 600 mm Adhæsionsvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,2 t 
Total Hjulafstand .......................... 12 400 mm Tenderens Vandbeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,0 m3 

Damptryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 kg/m2 Kulbeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 t 
Risteflade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 m� Tjenestevægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,6 t 
Hedeflade i Fyrkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,0 m2 Tornvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 t 

i Rørene .......................... 221,0 m2 Lokomotivets Længde ...................... 23 745 mm 
total .............................. 238,0 m-2 Største Hastighed ........................ 120 km/Tim. 

Overhedeflade ....... ........................ 100,0 m2
. Mindste Kurveradius . .......................... 140 m 

Lokomotivets Trækkekraft paa forskellige Stigninger ved en paaregnet Hedeflaideanstren
gelse (Dampudvikling) af 65 kg Dampim2 i Timen, og en Risteanstrengelse (Forbrænding) 
af 500 kg Kul/m2 i Timen: 

Hastighed 50 60 70 80 85 
Kilometer i Timen 

90 95 100 105 110 '1'15 120 

Stigning Trækkekraft i Ton 
0 °loo = 1 : (X) 1145 1020 920 800 735 620 540 470 
1 . = 1 : 1000 1020 920 825 745 650 600 510 445 390 
2 . =1 500 1020 840 760 6 5 620 545 495 390 370 320 
3 . =1 333 1050 850 705 640 5'75 520 460 420 360 315 275 
4 . ='1- 250 1100 895 725 605 545 490 445 390 355 305 265 230 
5 . =1 200 950 775 625 520 470 425 380 340 S05 260 225 195 
6 . = 1 166 30 675 545 455 410 370 330 290 265 225 195 165 
8 . = 1 125 650 530 425 355 320 285 255 220 200 170 140 120 

10 . =1 100 530 425 340 280 250 225 200 170 1150 125 
12 . =1 3 4-35 350 275 225 200 175 155 130 
15 • = 1: 66 335 265 205 160 140 125 

Efter denne Tabel er Lokomotivet i Stand iil at fremføre Jl4,5 Vognladninger med en Ha
stighed af 85 km i Timen eller 47,0 Vognladninger med en Hastighed af 120 km i Timen paa 
horisontale Strækninger, og paa Stigning af 1 : 100 fremfører den 53 Vognladninger med 
en Hastighed af 50 km i Timen eller 17 ,0 Vognladninger med en Hastighed af 100 km i Timen. 
Da Lokomotivet kun har 2 Cylindre, maa der i hver af disse udføres et stort Arbejde. Gen
nem Stempel- og Drivstænger vil der fra hvert af de 650 mm store Stempler overføres et Tryk 
af ca. 50 t (halvtreds Ton) paa Drivtappen. Memo.
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HVORLEDES DE FORSKELLIGE 

LANDES PRISTAL FREMKOMMER 

Man har fornyig læ,st i Dagspressen, at · Engros
pristallet for Juli er 129, og Detailpristallet vi,ste sig 
i August at være 165; mtm de færreste blandt ælminde
lige Læsere har For.staaelsen af, hvad is<aa,danne Pri'S
tal betyder, hvilken: Betydning de kan have for Løn
ninger m. m., og hvad man iøvrigt ,k.an ise af dem. 
Da Pristllallene imidlertid baade i Danmark og i _Ud
larudøt bruges meget i den almin'delige Disku.s,sion, og 
d,et er praktisk aJt vide Besked med, hvad der tales 
om, skal der i det følgende -blive gjort Rede for PTis
ta1sspørgsmaalene, og hvaid den almindelige Læser 
kan S'e deraf. 

I. 
Det statistiske DepaJtement har siden Juli, 1915 fo

retaget Beregninger over Pri:ssrtigningenlS Indflydelse 
paa Udgifterne i et •Husholdningsbudget. GruncUaget 
er en Overisigt over HU!Sholdningsregiskaber for Arbej
der.familier saavel i HovedstaJden som i Provins•byerne 
og i Land,di1sitrikterne. Mian er gaaet ud fra en samlet 

. aarlig Udgift, beregnet efter de i Juli 1914 gældende 
Priser, paa 2000 Kr. Dissø -samlede Udgif.ter fovdele,r 
sig paa følgende Maade: Fødevarer 835 Kr., Klæder 
Fodtøj og Vaisk 225 Kr., Bolig 248 Kr., Brændtsel og 
Belysning 81 Kr., Skatter, Kontingenter o. lign. 203 
Kr. ·og ,a;ndve Udgifter 408 Kr. Man har derefter reg
net ud, hvad det samme Forbrug vil koste i Juli 1930, 
og det viser sig da, aJt Fødevarer koster 1140 Kr., Kiæ
der, Fodtøj og Vrusk 403 Kr., Bolig 495 Kr., Brændisel 
og Belysning 145 Kr., Skatter og Kontingenter o. lign. 
430 Kr. og ainldre Udgifter 685 Kr. eller ialt 3298 Kr. 
Sætter man Udgiften i 1914 til 100, bliver Udgifterne 
i 1930 beregnet til 165, og herefter siger man, at Pris
tallet nu er 165. 

PristaHet har i en lang Aarrække været meget 
anvendt i Prak!sis; saaledes har mange Overen5kom
ster mellem Arbejd,sgivere og Arbejdere indeholdt en 
Bestemme1se om, at Lønningerne skulde forhøjes ·og 
ned:sæittes i Forhold til, 1scim Dyrtiden steg eller faldt, 
og som Udtryk for Dyrtiden, har man benyttet Statis·
tisk Departements Pristaj. Ogisaa Statens Tjenesite·
mandslønninger er sat i Forho1d til Dyrtiden, dog ikke 
til selve Priistallet, men til Stigning eller Fald i Pri
serne i Grupperne: Fødevarer, K'læder, Fodtøj, Vaisk, 
Bolig samt Brænd,sel og Belysni-n:g. Ved Tjenesitø
mandisordningen af 1927, �er blev gennemført af Mi
nisteriet Maidsen-M ygdal, blev Dyrtidstillægene ned
satte udover, hviaid Pristallet viste. 

I de senere Aar har der i store Kredise af Befolk
-n'i.ngen værøt Utrlfredshed med Pristallet, idet ni.an 
har hævdet, at det ikke var rigtigt, og man er •derfor 
mere og mere kommet bort fra at benytte Pristallet 
som Grundlag for Lønreguleringer. Denne Utilfreds
hed bygger i det væsentlige paa, at Befolkningens 
Forbrug er ændret siden 1914, og delt maa i,nldrømmes, 
at noget absolut rigtigt Billede af Dyrtiden giver Pris
tallet ikke. Paa den anden Side har ma,nl heller ikke 
Midler til at faa et bedre Billede af Dyrtiden eD!d 
Statistisk Depatements Pristal, og derfor vil devte ri-· 

meligvis vedblive· at ,'have stor praktilsk Bety,dning 
ogsaa i Fremttiden. -

::,.,. ' 
'Il. 

Ved Si{l.en af ovenn.ævnite Pristal, der viser, hvaid 
det kos<ter almindelige Menrresker ·at leve i Sammen-

'Jigning med, hvaid det kostede at leve i 1914, har man 
et rundet Pristal - Engrosprisita:llet, der vilser Gros
sistpriserne nu, sart i Forhold til Grossistpriserne i 
1914. Dette b�regnas paa følgemde Maade: 

HovedisyTuSi>unktet er at tilvejebringe et Up.tryk for 
Prisniveauet for de Varer, der om&eiltes i� Engros
Handelen fra Grossisit eller Fabrik til Forha�dler heT 
i Lain:det. Til dette Formaal medtager man ikke Eks
porten, idet denne ikke belyser det indenlandske Pris
niveau. I Eiigros-pristallet har man langt fra med� 
taget alle Varer, men kll!Il et Anita.I af de mest typiske, 
der ti1sammen maa antages at give et Billede af hele 
Prisniveauet. Hver af de medtagne Varers Priser er 
saa multipliceret med ert Tal, •der paai Grundlag af 
de foreliggende Oplysninger ,skal angive Omsætnin
g,erus Størrelse. Paa denne Maaide beregner main de1s 
et �al for 1913 og dei1s et Tal for det Tidspunkt, man 
undeT<søger. Ved at dividere 1913-Tallet ind i det 
fundne Tal, �aar man Pristallet for Engrosvarer. 

Dette En1grospristal, •der for Juli 19'30 er beregnet 
til 129 ·og siden er faldet et Par Points, har ogisaa 
v·i!sse Muligheder for ikke at være helt rigtigt; saa
ledes er det meget varuskeiligt, naar man vil ,sammen
ligne Priserne i 1913 med Prise·rne nu, at være helt 
sikker paa, aJt det og.saa ,drejer sig ,om samme Vare
kvaliteter, og det er givet, at hvis man 1sammenlig,n:er 
fo11skellige Varekvaliteter, er Sammenligningsgrundla
get forkert. Det er ogi.saa muligt, at de Varer, der nu 
er typiske for Engroshandelen ikke var det i 1913, 
og man Il!aar derfor heHer ikke af denne Aarsag til 
et helt rigltigt Pristal. Der er saaledes for,skellige 
Mulighed,er for, hvorledes man kan beregne et Pri1stal, 
og i en Periode har vi da ogsaa haft to Pri,sta1 her i 
Landet, idet Finanistidende har beregnet et andet Tal, 
der var n:ogeit foI1Skelligt fra Departementets. 

Statistisk Depart!lments Engrospristal bestaar af 
11Grupper, og Pri1ser'ne for 'disse Grupper er meget 
forskellige; saaledes er Tallet for Gødningsstoffer i 
Juli 1930: 91 og for vegetabiliske Levnd,smidl_er 98, 
medens deit tilsvarende Tal for Gruppen Kalk, Cemenlt,, 
Murnte<n og Glrus er 194 og for Tekstil 193, d. v. IS. 

hvaid der kosterle 100 Kr. i 1913, koster nu, n:aar der 
er Tale.om f. Eks. vegetabilske Levnedsmidler 98 Kr., 
men naa,r der er Tale om 'iekistil og Konfektion 193 
Kr. Deler vi Engrosvarerne i Importvarer, Eksport
varer og_Hjemmemark€•dsviar0r, ,er Prilserne for Varer, 
der i 1913 kostede 100 Kr., nu for Importvarer 126 
Kr., for Ek!spo:rltvarer .122 Kr. og for Hjemmeqi.a._r
ked,svarer 134 Kr. Deler vi Engrosvarerne i RaavareT 
og Halvf.abrikata paa den: ene Side og Forbrugsvarer 
paa den anden Side, er Tallene henholcisvis 108 og 
150, et Forhold, der er gunstigt for Danmark, fordi 
vi i stor Udstrækning indfører Raavarer og Halv
fabrikata og udfører Forbrug.svarer; men vore væ
sentlige U dfør.selsartikler er Smør · og F'læsk, og da 
·disse er faldet i Pris, er Fo11delene ikke mere 
betydningsfulde som for nogle faa Maaneder 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Endnu i ovember 1929 var Tallet for Importvarer 
143, medeTIIS Tallet for Eksportvarer var 159, d. v. ,s. 
det danske Samfund, tagei som Helhed., tjente be
tydeligt bedre end nu. 

III. 
Vil man sammenligne det daTuSke Detailpristal 

med Udlandets, maa man først sikre sig, at Sammen
ligningsgrundlaget er rigtigt, d. v . ..s. a;t ogsaa Ud
landet har sat Prisern'e i 1913 til 100 og derefter 
fore-taget Udregningerne paa noge·nlunde samme 
Maade som det danske ;statistiske Departement. Det 
er Tilfældeit med Sverrig, hvi!s Pristal i Juli var 164, 
England: med et PriiStal af 155 og Norge med et Pris
tal af 175, d. v. ·s. Pristallet er træng;t mere igen
nem i England end i Danmark, men mindre ige,n
nem i Norge. Det afhænger formentlig sammen med, 
at Enigland hurtigst er vendt tilbage til Guldmønt
foden, mede,ns Norge er længst tilbage i de,nne Ud
vikling. I Tyiskland er Pristallet he'1t nede paa 148; 
dette Land har heller ikke haft nogen langsom De
flation, idet Pen:gene pludselig blev •skaarei ned til 
en mikroskopisk Brøkde-1 af den paalydende Værdi. 

I nogle Lande er Pengevæsenet ikke knyttet til 
Guldet, og Priserne kan derfor ligge langt højere end 
i ovennævnte Lande; saaledes er det franske Detail
pristal 572, det finske 1108 og det portugi1siske 2218. 
Disse Pristal v1ser først og fremme-st, at der ingen 
Forbindelse er mellem de paagældende Landes Penge
systemer og Sedlerneis paalydende Værdi og den fak
tiske Guldværdi; man husker endnu, hvorledes For
holdien:e var her i Danmark, da der ingen Forbindelse 
var mellem Pengesystemer og Guldværdi. PristaHet 
var f. Ekis. i Juli 1925 helt oppe paa 219, medens 
det engelske Pristal samtidig var 176. 

Endelig har man i nogle Lande beregnet Pristal
let ud fra ei andet Udgangspunkt end 1913. Saaledes 
har man ved -det be,lgiske Pristal, der nu er 223, sat 
Priserne i Aaret 1921 til 100. i Ittalien har man 
to Pristal, det ene,· der er beregnet paa GrundlRg af 
Priserne i 1913, var i Maj i Aar 487, medens det 
andet er beregnet paa Grundlag af Priserne i 1927 
og viste paa samme Tid 90. 

I og for sig kan: man selvfølgelig vælge sit Ud
gangspunkt ved Pristalsberegninger som man vil, 
men vil man benyitte Pri1sta:liene til Sammenligning, 
maa man gøre sig klart, hvorledes de er beregnede, 
først derige'Ilnem kan Tallene vise noget til 'Læseren. 
Det vilde derfor være nyttigt for den almindelige 
Læser, hvis man havde beregnet Pristallet paa -sam
me Maade i flere Lande, idet man saa ude·n VanBkelig
hed kunde sammenligne. 

IV. 
Om Engrospri.stalle,ne gælder nogenlunde delt sam

me, som der er sagt om Detailpristallene, kun maa 
man huske, at de fol'ISkellige Landes Erhvervsliv er 
meget forskeBigt, og de Forskelligheder, der har væ
ret i de enkelte Varepriser, faar derfor større eller 
mindre Betydning for Landets Ehvervsliv. Men ogsaa 
Spøgsmaalet om, hvilke Varer, der skal vælges som 
tyipiske for et Lands Ehvervsliv, kan bevirke, at En
grosi)ristallet bliver noget forskelligt ved forskellige 
Beregningsmaader. Saaledes var Statisti,sk Departe-

ments Tal i 1927: 153, medens Ffoanstidende i sam
me Periode havde beregnet Tallet til 142 (deite hæn
ger nu noget sammen med, at Finanstidende har sat 
Perioden Juli 1912 til Juli 1914 til 100). I England 
har man! fire Engrospri,stal., nemlig fra. Board of 
Trade. Tidsskrifterne The Economish, The Statist og 
Financial Time1s. Det højeste af disse er i Juli paa 
121, det J.aveste paa 112. I de fore-nede Stater er der 
ligeledes fire Engroopristal, men deraf har kun de 
tre sat 1913 til 100, medens det fjerde (Bureau of 
Labom Statistics) har sat 1926 til 100 og derfor har 
e't Pristal, der i Maj 1930 kun var 89. Til1svarende har 
Finland og Ca,n'ada beregnet Engroopristal. hvor 192·6 
er -sat til 100. I nogle Lande er Pristallene meget 
højere end de her nævnte, saaledes i Frankrig, hvor 
det er 533, og i Italien·, hvor -det er 412. Det hæng;er 
sammen med de paagældende Landes Valutaforhold 
paa samme Maade, som det har været omtalt for 
De'tailpristallene. 

V. 

Vil man foretage en almindelig Sammenligning 
mellem Pristallene, kan man ise, at Priserne over hele 
Verden er faldende. Dette gælder mest Engrospri,ser
ne, der i en Aarrække har bevæget ,sig langsomt ned
efter, men nu falder raskt. Saaledes er Eoonomists 
Pristal faldet fra 161 i 1925 til 133 i 1929, men i 
dette ,sidste Aarstid har Pristallet været s'tærkere, 
og Pri.sttallet er i Juni i Aar nede paa 113. I alle 
Lande, hvor Pengevæsenet er kn;yttet til Guldet, kan 
man følge en tilsvarende Udvikling. 

Paa .samme Maade er Detailpriserne faldet, f. Eks. 
det enge,lske er fa1det fra 176 i 1925 til 164 i 1929 
og 155 i Juli i Aar, og n•oget tilsvarende vil man 
finde ved at gennemgaa Pristallene i andre Lande. 
Det er værd at lægge Mærke ·til, a;t Prisfaldet har 
været stærkest for Engrospristallene, saaledes sva
rede der i 19,25 til et Engrospristal 161 et Detai:1-
pristal paa 176, d. v. s. Forskellen var 15, medens 
den tilsvarende Forskel nu er mellem 113 og 155, 
d. v. s. 42. Ser vi bort fra de særlige Priser i Dan
mark under Inflationen og sammenligner kun de
sidste Aar, finder vi, at Engrospristallet fra Juli
1929 til Juli 1930 er faldet fra 149 til 129, d. v. s.
med 20, medens Detailpristtallet kun er faldet fra
173 til 165, d. v. s. med 8.

Der er give't mang_e Forklaringer paa, hvorfur 
For,skellen mellem Engrospristal og Detailpr�stal sta
dig bliver større. De for.skellige Svar er præget af 
de forskellige Synspunkter og In:teres,ser, og det er 
muligt, a;t man faar det bedsite Svar ved at sætte 
nogle af de fornkellige Synspunkter sammen. Da 
Spørg,smaalet er betyd,ningsfuldt, fordi Detailpristal
let er Udtryk for Befolkningens Købemmigheder, og 
Engrospristallet for, hvad Produktionen faar ud ·af 
det, og da det vil være bed.,sit, om de to Pt1stal kom 
lidt nærmere til hinanden, 'Skal det blive forsøgt at 
give nogle af Svarene, 1saa kan Læseren selv vælge, 
hvilke han tillægger størst Betydning. 

·Nogle mener, at Forklaringen for det væsentligste
maa søges i den sidste Tids store tekniske Frem
skridt, idet det er muligt a;t fremskaffe Raastofferne 
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med væs0n:tlig mindre Omkostninger end i Tiden før 
Krigen. Priserne paa Raavarer bliver derfor for
holdsv�s mindre; paa den anden Side er Lønninger 
steget forho1disvis meget, aaledes at Varerne er for
holdsvi,s dyrest, naar -der er nedlagt Arbejde i dem, 
d. v. s. Pristallet bliver stØ'list, naar Varerrre naar
Forbru.gerne, og Konsekvensen heraf bliver, at Detail
pristallet bliver større end Engrospriistallet.

En anden Forklaring er, alt den tekniske Udvik
lin·g har medført, alt Produktionen ,samles paa .stedse 
større Enheder (Fabrikker), og at -der derfor bliver 
længere Vej eventuelt ogsaa flere Mellemmænd paa 
Vejen fra Produktionsstedet til den endelige Forbru
ger. Man behøver blot alt 1tænke paa en almindelig'
dansk Gaard, hvor man tilbage i Tiden forsynede 1sig 
med det meste af, hvad man .skulde bruge, men hvor 
man nu køber mere og mere, eventuelt fra fjerne 
VerdeTu5dele. 

Desuden fremføres ad,skillige andre Forhold, som 
Pladsen ikke tillader at komme nærmere ind paa. 

Selv om der ikke her skal tages StilliD'g til de 
for-skellige Problemer, som Pristallene rejser, kan 
man ikke undgaa at fastholde disse Spørgsmaals store 
Betydning for Erhvervslivet og at opfor-dre vore Læ 
sere til at tænke nærmere over d·e forskellige Tal og 

·disses indbyrdes· Sammenhæng.
P. & .M.

KONTORET FLYTTER 

Tirsdag den 11. ds. ·flytter Foreningens Kontor fra 
Ny Vestergade Nr. 7 8

, København K, til Revenflows• 
gade Nr. 28, St., København V. De nye Lokaler er be
liggende lige ved Cenfralbanegaarden; Revenflowsgade 
ligger Vest for Banegaarden, og der er kun 2 Minut• 
ters Gang til Kontoret. 

Kontoret er ikke aabent den 11. ds. 

LOKOMOTIVPERSONALETS HJÆLPEFOND 

Uddeling af Understøttelse. 

I Henhold til Hjælpefondens Vedtægter uddeles i De
cember Md. d. A. Understøttelser i Portioner paa 50-100 
Kr., der kan søges: 
1) af Medlemmer,
2) af pensionerede Lokomotivmænd,

.3) af Lokomotivmænds Enker,
4) af forældreløse Børn under 18 Aar efter de under

1), 2) og 3) nævnte.
Ansøgningsskemaer udleveres fra 25. Oktober og maa

senest være tilbagesendte den 15. November d. A. til Lo
komotivmændenes Hjælpefond, Ny Vestergade 7,3., Kø
benhavn K. (Fra 11. ds. Reventlowsgade 28). 

De Ansøgere, hvem Understøttelse bevilges, vil mod
tage Underretning herom den 15. December d. A. 

Repræsentantskabet. 

TEATERAFTEN 

Nyborg Afdelinger afholder Teateraften Mandag den 
17. November Kl. 7 ½ paa lndustrihotelleL Hr. Direktør
Carl Langballe, København, spiller den meget morsomme
Farce, Dydens Apostle i 3 Akter.

Billetpriser: 1 Kr. 25 Øre for Voksne, 75 Øre for Børn. 
Efter Forestillingen Bal i den lille Sal for Medlemmer 

med Familie å 50 Øre pro Person. 

.\ 

::= 

Billetter kan faas hos Fesudvalget. Alle er velkomne. 
Festiidvalget. 

=--� : . ··-·-.:-:: ··.-- . . .. . ' 

.. o;,_ 

Trelleborg-Sassnitzruten 

søsatte for nogen Tid siden en ny Isbryderfærge, der 
er bygget af Dentsche We_rke i Kiel. I Almindelighed bru
ger man at give et nyt Fartøj Navn, samtidig med at 
det sættes i Søen. Men i dette Tilfælde blev intet Navn 
fastsat. Man synes ikke at være fuldt paa det rene med 
hvilket Navn man vil give det nye Fartøj. Det har været 
paatænkt at give det nye Fartøj Navnet ,Stærkodder•, 
•Rane eller ,Granholme. Nu er fremført et nyt Navne
forslag, nemlig ,Andree•. Kampen mod lshinder og Kulde
er saa nær forbundet med Andrees Navn, at Forslaget
maa anses for at være vel motiveret.

LOMMEHAANDBOGEN 

Vi gør opmæ:rksom paa, at det endnu kan naas at be-
8tille Lommehaandbogen, for saa vidt Bestillingen sker 
omgaaende. Lommehaandbogen er som sædvanlig ført å 
jour paa alle Omraader. 

Samtidig vil vi gerne henlede Opmærksomheden paa, 
at der i alle Bøger er indlagt et Hefte: ,Første Hjælp 
før Lægen kommer•, der indeholder 32 Sider Anvimin
ger paa, hvad der bør foretages straks ved forefaldende 
Ulykkes- eller Sygdomstilfælde. Denne lille Pjece er som 
Lommebogen en uundværlig Hjælper for dem, der sætter 
Pris paa i forefaldende Situationer at foretage det rigtige. 

Som vi meddelte i forrige Nummer, maatte vi sidste 
Aar sige nej til adskillige Bestillinger, fordi de kom for 
sent. 

Hvis De altsaa ønsker Lommehaandbogen, kan det 
naas, men kun for saa vidt Bestillingen er os i Hænde 
sP.nest den 10. ds. 

Bagefter bliver det vanskeligt. 

Bestil den hos den stedlige Repræsentant. 

TAK 

Hjertelig Tak for den udviste Deltagelse ved vor kære 
Fader, Lokomotivfører R. Frederiksen og vor kære Broder 
og Forlovede, Maskinarbejder Frederik Frederiksens Død 
og Begravelse. 

De Efterladte. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Vor bedste Tak for den udviste Deltagelse ved vor kære 

Fader og Svigerfader, Lokomotivfører Th. P. Thomassens 
Død og Begravelse. 

Tak til Afdelingerne for de smukke Kranse. 

Børn og Svigerbørn. 

Optaget som ekstraordinært Medlem: 

Lokomotivfyrbøder N. M. Mikkelsen, Aarhus. 

Lokomotivførerkredsen. 

Aalborg: Formandens Adresse rettes til: Schleppegrells

gade 24. 

Lokomotivfyrbøderkredsen. 

Aalborg: Formandens Adresse rettes til: Ørstedsvej 

6, St. 

Skanderborg: Kassererens Adresse rettes til: Skande

rupgade 22. 

Udnævnelse fra 1.-11.-30: 

Motorfører P. Pedersen, Kbhavns Godsbgd., til Loko

motivfører i Orehoved (min. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder V. Jørgensen, Roskilde, til Lokomo

tivfører i Gjedser (min. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder P. A. Pedersen, Esbjerg, til Loko

motivfører i Herning (min. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder J. E. Jakobsen, Skanderborg, til

Lokomotivfører i Struer (min. Udn.). 

J,'orflyttelse efter Ansøgning fra 1.-11.-30: 

Lokomotivfører J. H. C. Jensen, Struer, til Aarhus H. 

Lokomotivfører A. Andersen, Herning, til Aarhus H. 

Lokomotivfører N. P. Nielsen (Mørke), Gjedser, til

Korsør. 

Lokomotivfører C. l'. Christensen (Holmen ), Orehoved. 

Struer. 

Tilbagekaldt Udnævnelse: 

Udnævnelsen af Lokomotivfyrbøder V. Jørgensen, Ros

kilde, til Motorfører fra 1.-9.-30 er efter Ansøgning til

bagekaldt. 

Dødsfald: 

Lokomotivfører T. P. Tomaseen, Struer, den 20.-10. 

-30.

KALKULATORISK OPGØRELSE 

af Statsbanernes Drifts-Indtægter og Drifts-Udgifter ro. v. i August Maaned 1930 samt i Tidsrummet April 

-August 1930 og en Sammenligning med de regnskabsmæssige Beløb i de tilsvarende Tidsrum i 1928-29

i runde Summer. 

August Maaned 
1930 1929 

Pereonbefordring ........................... . 

Gods- og Kreaturbefordring ................. . 

Postbefordring .............................. . 

Andre Indtægter ........................... . 

Drifts-Indtægter ialt 

Kalkulatorisk 

5 880000 

4 740 000 

530000 

260 000 

11 410000 

Drifts-Udgifter (uden Afekrivning og Forrentning) . . 10 080 000 

Drifts-Overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 330 000 

6 040000 

4 970 000 

520000 

240000 

11 770000 

9 830000 

1 940000 

April-August 
1930 1929 

Personbefordring ........................... . 

Gods- og Kreaturbeford,ring ................. . 

Postbefordring ............................... . 

Andre Indtægter ........................... . 

Drifts-Indtægter ialt 

Kalkulatorisk 

25 740 000 

22 490 000 

2 560 000 

1 550 000 

52 340000 

Drifts-Udgifter (uden Afskrivning og Forrentninr) . . 47 170 000 

Drifts-Overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 170 000 
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24870 000 

23 550000 

2 530000 

1 490000 

52 440000 

46060000 

6 380000 

1930 

Forøgelse Formindskelse 

160000 

230000 

10000 

20000 

360000 

250000 

610000 

1930 

Forøgelse Formindskelse 

870000 

1060000 

30000 

60000 

100000 

1110000 

1 210000 



GRAVMONUMENTER 
Thorvald Hansen 
(Ved Vester Fængsel) • 

V. Fælledvej
Tlf. Vester 8879 

FIL I .A. L : V i g e :r s le -v- all e -v-ed I:n..dga::o...ge::o... til Te:rras se::o... 

I 

Laane- og Sparekassen 

for Embeds- og Bestillingsmænd 
Kontor: Frederiksholms Kanal 16 '· Kbhvn. K, Postgiro 4800. 

HARALD HANSEN 
AKTIESELSKAB 
AMAGER TORV 11 • 

Damekonfektion, 
færdige og efter Maal. • • • 
• • • Imprægnerede Frakker.
Kun mod Rekvisition. 

rlf. Byen 3537. Lagertid 9-5 1/2,� 

Aahent 10-3. Lø·rdr!! 10-2. 
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Leverandør fil Lokomotivmændenes FerlehJem. 

med 12 °/o Fedt. 
Drøjere i Brug og mere velsmagende. 

(Almindelig Eksport Fløde har kun 9%) 

I stedgades Legetøjshus 
A. M. ThunebJ) Istedgade 68
Specialitet: Dukker og Dukke, 
reparat. Stort Udvalg i Legetøj. 

Billige Priser. 

Lædervare - Forretningen 
Sdr. Boulevard 44-46 

Tlf. Vester 1494 v 

Rejsekufferter, Citytasker, Porte
monnæer,Skoletasker, Tegnebøge, 

m.m.
i sto1·t Udval:. 

R1>parat1onn udfn,.�.

Støt dansk Indu1tril 

Blomsterf orretn:ng 
H. Drmnenber_q.

Blaagaardsgade 25 
Tlf. Nora 1979 Tlf. Nora 1979 

Medlrmmer erholder 10 pCt. 
Varerne bringes overalt. 

STØT VORE ANNONCØRER! 

mAmk. Gummi-Industri. 
Vestergade 3 - København K. 

lllustr. Katalog gratis m. 15 Øre t. Porto. 
Vor Brochure: Børnerødslernes Beorænsntno. m. 14 Bill. 
giver Oplysnini?er om de si krPE>te prævt>nti ve Midler. 

Sendes mod 65 Øre i Frimærker diskret i lukket Couvert. 
Tjenestemænd 10% Rabat 

----------------------

Køb danske Varer! 

Støt dansk Industri! 

Gamillus Nyrops Etabl. 
Nyrop o_q Maag A/S. 

Købmagerl{3.de 43 .. Kø
b
enhavn K. 

Telefoner: Central 768 og 10028 . 
. 

. . 

Bandager oo SygepleJeartlkler 
I stort Udvalg, 

Sptelaltl,t: 

Bandager til vanskelige Tilfælde. 

TANDLÆGE 
Ny Ravnsborg s. "'· MARTENSEN

Tage Hansens Ett.
V, Fælledve1· 82 • Tlf. 10718 Konsultation: 10-8 og 8-7 

Lørdag 10-2: 
anbefaler sine Telf. Vester 3330. 

Selskabs- og Foreningslokaler �' ___ E_n_gh_a_ve __ P_la_d_s __ _

Nærværende N11mm�r er afleveret paa Avispostkontoret d. 7. November. 

REDAKTION: Veaterbrogade 98 A, 2. S&l, KjøbenbllYD V. ANNONCE-EKSPEDITION: 
TU. Vester 8173 eller Centr. 14 613. Nr Veatergade 7, S. Sal, Kjøbenham K. 

Udraar 2 Gange mdl. - Ahonnemenupri.a: 6 Kr. urlic. Telefon Central 14: 613. - Kontortid KL 10--4:. 
T øg,eu paa alle P�tkotUorer i Skaltdillat'ieff. Poatkonto: 20 ML 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 4:9. 

' 


	Side241
	Side242
	Side243
	Side244
	Side245
	Side246
	Side247
	Side248
	Side249
	Side250
	Side251
	Side252
	Side253
	Side254

