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GODSTOGENES BREMSER 

To Toguheld. 

Tir. dag den 7. cl·. kørte SærgodsLOg 69U9 
ind for »Stop«: paa Støvring Station og løb op 
i Bagenden paa det paa Stationen holdende 
Tog 2915, hvorved en Del Vogne knustes. Der 
kom ingen Mennesker til Skade. 

Særgod.-toget førtes af Lokomotivfører M. 
P. Røgilds og Lokomotivfyrbøder var E. A.
Jespersen, begge af Aalborg. Vi kender alle
Røgilds som en for tandig og paalidelig Lo
komotivfører. Det er da ogsaa oplyst, da vi
skriver disse Linier, at Lokomotivføreren har
afgivet Faresignal flere Gange, - man har
da hørt det inde paa Stationen, - uden at det

er lykkedes at standse Toget rettidigt.
Den 23. September f. A. kørte Tog 30Ul ind 

for »Stop«: paa Vejen Station og ind i et der 
holdende Tog. Ved den Lejlighed knustes der 
ogsaa en Del Vogne, og den materiel le Skade 
var ret betydelig. 

ForanLediget af det sid. te Uheld er Spørg ·
maalet om Godstogenes Bremser igen blevet 
trukket frem, bl. a. har Lokomotivføreren for 

det sidst forulykkede Gods. ærtog udtalt, at 
Uheldet ikke var sket, hvis vi havde haft en 
gennemgaaende Godstogsbremse. Og heri har 
Lokomotivføreren uden Tvivl Ret. 

Begge de her nævnte Uheld har det tilfæl
les, at Lokomotivførerne har været vidende om, 

at der var »Stop«: paa Stationen, rle kørte ind 
paa, og skønt de har gjort, hvad der var men-

neskeligt muligt for at tandse deres Tog ved 
Hjælp af Skruebremserne, er det ikke lykkedes. 

Det giver god Anledning til at �pørge, om 
der nu ikke er Anledning til at tage Spørgs
maalet om Indføre] e af en Trykluftbremse op 
til fornyet Overvejelse. Vi har jo :-:aa mange 
Gange fremhævet NødYendigheden af at skride 
til dette og af at gøre det saa hurtigt som mu
ligt. De to idste alvorlige Uheld er kraftigt 
talende Argumenter for Indførelsen af en 
Trykluftbremse, og vi vil haabe, a,t Statsbaner
ne vil bestemme sig i Tide, forinden der frern
staar endnu kraftigere Argumenter; endnu har 

vort Bremsesystem ikke krævet Menne"keli,·, 
- men det er jo Tilfældigheder, at d� to nævn
te Uheld er af en saa godartet Natur.

Vi kan for vort Vedkommende ikke tænke 
os, at Generaldirektoratet for Statsbanerne kan 
bevare den samme iskolde Ro som hidtil; det 
maa vel gibbe lidt i dem, hver Gang der sker 
et Uheld, og vi vil haabe, at de nu begynder 
at tænke alvorligt over Situationen. Man ved 
jo i Generaldirektoratet, at et Brem e ignal af
givet fra Lokomotivet til Bremsebetjeningen 
under visse Forhold ikke kan høres længere 

end ca. tyve Vognlængder fra Lokomotivet. Det 
er ikke noget, vi sidder herhjemme og finder 
paa, men det e1· konstateret ved Forsøg. Man 
ved ogsaa i Generaldirektoratet, at Godstogene 

maa bestaa af 120 Vognaksler, altsaa 60 to
akslede Vogne, og de1·f01· ved man ogsaa, at 
B1·emsesignalet e1· vanskeligt - f01· ikke at sige 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

helt umuligt - at høre i de bageste 40 Vogne 

af en stor Slæber. 

Men for Resten maa disse to afgivne Sig
naler, det i Vejen og nu sidst i Støvring, vel 
ogsaa give Stof til Eftertanke i Rigsdag og i 
Regering. Vi gaar ud fra som givet, hYis Ma
skinchefen ved de danske Statsbaner rejser 
Spørgsmaalet om Indførelse af en Trykluft
bremse, at saavel Trafikministeren og Rigs
dagen forstaar, at det kan ogsaa blive dyrt 
at skubbe denne nødvendige Foranstaltning fra 
sig til bedre Tider. Hvis Maskinchefen ikke ta
ger Initiativet til dette, vilde det være ønske
ligt, om Ministeren vilde gøre det. 

Vor Organisation har jo forlængst taget 
Stilling til Spørgsmaalet og rejst det, men Yi 
løber Panden mod den Mur, der er rej-t om 
denne Sag, og det er Bekostningen; men denne 
Mur maa nu falde. Vi ser ganske vist forny
lig, at Maskinchefen i et Interview fortæller, 
at det koster 12 Millioner at gennemføre Tryk
luftbremse paa Togene, saavel for Person- som 
Godstog. Det er Kunze-Knorr Bremsen, der 
er Tale om, den vi ogsaa helst ser gennemført. 
Efterhaanden maa de 12 Millioner, Statsba
nerne nævner, blive betydeligt reducerede, den 
Sum nævnedes allerede i 1926, og Priserne er 
gaaet nedad siden da. Vi mener, og mente alle
rede paa det Tidspunkt, at Kalkulationen ikke 
passede, saaledes at forstaa, at den er meget 
for høj. Siden den Gang er der en Del Ma
teriel forsynet med Trykluftbremse og Led-

_ning, og hvis man giver si
°

g til at regne ud nu, 
hvad Indførelsen af Trykluftbremsen koster, 
tror vi, at 8 Millioner nok vil vise sig at være 
tilstrækkeligt. 

Altsaa, de 12 Millioner, Maskinchefen stil
ler op som Skræmmebillede, maa revideres, og 
vi henstiller, at man gennemregner Bekost
ningsspørgsmaalet igen og gennemregner den 
saaledes, at vi naar til et sundt Resultat, og 
saa skal det nok vise sig, at der er Mulighed 
til Stede for Gennemførelse af Sagen. 

Man har i sin Tid skudt Sagen fra sig paa 
den Maade, at Trykluftbremsen skulde indfø
res efterhaanden derved, at man forsynede alle 
nye · Vogne med denne Bremse, men der Yil 
paa denne Maade hengaa en meget lang Aar
række, og en skønne Dag skulde der alligeYel 
en større Bevilling til. 

�u argumenterer Uheldene for en Gennem
førelse, og vi henstiller, at man ikke sidder 
disse Argumenter overhørige, men tager Be
slutning om Indførelse af Trykluftbremsen 
snart, medens Tid er. 

REPARATIONER PAA 

RANGERLOKOMOTIVER 

For nogen Tid siden henvendte en Loko
motivfører sig paa Foreningens Kontor an
gaaende forskelligt, han ønskede Oplysninger -
om. Blandt andet vilde han gerne have kla
ret Spørgsmaalet, hvor store Reparationer paa 
Lokomotiverne det kunde paalægges Lokomo
tivførerne at udføre paa saadanne Depoter, 
hvor der ingen Haandværker er stationeret. 
Efter de Meddelelser, vi ved denne Samtale fik, 
var vi ganske enige med den paagældende i, 
at det var bedst at faa det Spørgsmaal klaret, 
og i den Anledning tilskrev vi den 4. Novbr. 
1930 Maskinchefen følgende: 

Lokomotivførere, der er stationeret ved smaa 
Rangerdepoter, hvor ingen Haandværkere er statio
neret, henleder Lokomotivførerkredsens Opmærksom
hed paa, at det hænder, at det forlanges af dem, 
at de skal udføre større Reparationer paa Dage, 
hvor Lokomotivet udvaskes, f. Eks. Pakning af Gli
derdæksel, Sammenfoling af Driv- og Kobbelstangs
lejer. 

I Henhold til Maskinlæren Side 354 Stk. 4 er 
det ikke tilladt Lokomotivpersonalet at tilpasse 
Stanglejerne, hvilket Arbejde kun maa udføres af de 
til dette Arbejde særligt uddannede Haandværkere. 

I den Anledning tillader Lokomotivførerkredsen 

sig at tilskrive den ærede Maskinchef for at faa 
klaret Spørgsmaalet om, i hvilket Omfang det kan 
paalægges de paagældende Lokomotivførere at ud

føre Reparationer. 

Lokomotivførerkredsen er indforstaaet med, at 
det omtalte Personale skal udføre visse ,mindre Re

parationer paa Lokomotiverne ved saadanne Smaa
depoter, hvor ingen Haandværkere er ansat, men 
maa paa den anden Side som sin Opfattelse udtale, 
at Reparationer som ovennævnte bør udføres af 
Haandværkere. Vi skal tillade os at anføre nogle 
Eksempler paa Reparationer, det er almindeligt, at 
Lokomotivpersonalet udfører: Bremsen stilles, even
tuelt forsynes med Saaler eller Bremseklodser, Slib
ning af Fødeventiler, Vandstandshaner m. m., Pak
ning af Regulatorpakdaase og Dampventilpakdaaser 
paa Fyrpladsen og andre mindre forefaldende Re
parationer. 
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Da der som ovenfor anført til Tider forlanges
udført Reparationer af større Omfang, er det paa
krævet at dette Spørgsmaal tages op til Underso
gelse, �g at der træffes Bestemmelse om, hvilke Re
parationer det omtalte Personale skal udføre.

Vi tillader os at gaa ud fra, at Hr. Maskinchefen
er enig med os i vor Opfattelse af Spørgsmaalet.
og i saa Fald anmoder ''.i om, at der_ maa blive gi
vet Distrikterne Instruktion herom, 1 modsat Fald
anmoder vi om mundtlig Forhandling.

Den 11. December fik vi følgende Svar paa 

vor Skrivelse: 

I Anledning af Kredsens Skrivelse af 4. f. M.
J. Nr. 2113 tillader man sig at meddele, at man
ikke hverken her eller i Distriktsledelserne er vi
dende om, at der ved visse Maskindepoter forlanges
af Lokomotivførere, at de paa Dage, hvor Lokomo
tivet udvaskes, skal udføre saadanne Reparationer
som de af Kredsen nævnte, nemlig: Pakning af Gli
derkassedæksler og Sammenfiling af Stanglejer.

Man beder sig derfor meddelt, ved hvilke Depo
ter og paa hvilke Dage Reparationer af nævnte Art
�r forlangt udførte.

Dette Svar var i og for ·sig en tydelig Til
kendegivelse af, at man ansaa det for ude

lukket, at der kunde være Tale om, at der -ble,· 
forlangt udført saadanne Reparationer, som Yi 

i vor Skrivelse havde nævnt. 
Som Svar herpaa sendte vi den 14. Januar 

følgende: 

Ved Skrivelse af 4. November 1930, J. Nr. 2113,
tillod Lokomotivførerkredsen i Dansk Lokomotiv
mands Forening sig at rette Henvendelse til Hr.
Maskinchefen angaaende Spørgsmaalet om, i hvil
ket Omfang det kunde paalægges Lokomotivmænd
ved smaa Rangerdepoter, hvor ingen Haandværker
er stationeret, at udføre Reparationer.

I nævnte Skrivelse anførtes Eksempler paa stør
re Reparationer, der var forlangt udført. ligesom
Kredsen anførte Eksempler paa den Art af Repa
rationer, man var indforstaaet med skulde udføres
af de omtalte Lokomotivmænd.

Maskinafdelingen har under 11. December f .. \ ..
J. Nr. 7410, tilskrevet Kredsen, at man hverken i
Afdelingen eller i Distrikterne er vidende om, at
der ved visse Depoter forlanges af Lokomotivførere,
at de skal udføre saadanne Reparationer som de af
Kredsen nævnte, og Maskinafdelingen ønsker der
for meddelt, paa hvilke Depoter og paa hvilke Dage
Reparationer af nævnte Art er forlangt udførte.

Lokomotivførerkredsen skal i den Anledning til
lade sig at meddele, at vor Henvendelse er frem
kommet foranlediget ved personlig Henvendelse paa
F

_
oreningens Kontor, og vi kan med Hensyn til Pak

rung af Gliderdæksel henvise til følgende lille Skri
velse fra 2. Distrikt, der Jyder saaledes:

•Aarhus, 27.-6.-1930.
Maskindepotet, Ryomgaard.

Herved meddeles, at der ikke vil blive afgivet
Haandværker til Reparation af Loko 75. Paknings
materiale afsendes i Morgen, og Reparationen maa
udføres af Depotet. E. B.

E. Olsen,

Ingass. « 

Der er paa samme Depot ved en anden Lejlig
hed forlangt udført Sammenfiling af Stænger; men
Kredsen ser sig ikke i Stand til at angive Dato
herfor.

Den paagældende Depotforstander har ikke øn
ket at klage over Distriktet, men kun ønsket besva

ret Spørgsmaalet: •Hvad kan der forlanges udført?«
Dette er Kredsen ganske enig med ham i, og af

den Grund tillader vi os paany at rejse Sagen med
Henstilling til den ærede Maskinchef at afgøre
Spørgsmaal.

Forventende skriftligt Svar snarest belejligt.
og den 23. Januar modtog vi nedenanførte 
Svar herpaa: 

I Anledning af Kredsens Skrivelse af 14. ds.
(2141) tillader man sig at meddele, at det i Skri
velsen anførte Eksempel fra Ryomgaard maa be
tragtes som en Undtagelse, og at lignende Tilfælde

Almindelighed ikke vil forekomme.
Dette Svar er .Afslutningen paa denne Sag, 

og maa vel ogsaa siges at være helt tilfreds

stillende. Maskinafdelingen kommer ganske 
vist ikke ind paa Livet af Sagen, men dens 

Skrivelse indeholder en afgjort Tilslutning til 
vor Stilling til Spørgsmaalet. 

Vi ønsker at henlede Opmærksomheden her
paa; det er jo rart at vide, at der er Grænser 
for, hvad man kan forlange Lokomotivman

den til at lave, og vi ønsker at konstatere, at 
de af os nævnte Tilfælde er noget ganske eks
traordinært, der ligger ganske udenfor det al
mindelige og derfor altid skal laves af Haand
værkere. 

Dette er vi ganske enig med Maskinafde
lingen i. 

ET SVAR TIL 

SKATTEBORGERFORENINGEN 

Det er jo en kendt Sag, at »Dansk Skatte
borgerforening« har udsendt en Pjece indehol

dende et Angreb paa Statsbanernes Ledelse. 
Pjecen, der er forfattet af cand. polit. J. 0. Ja

cobsen, ledsages af en vejledende Kommentar, 
hvori bl. a. staar, at den indeholder et alvor

ligt Opgør med de danske Statsbaners Ledelse 
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gennem Aarene og paaviser saa alvorlige Brist 
i den nuværende Ledelse, at man vanskeligt 
kan tænke sig, at denne sagkyndige Redegø
relse skulde kunne gaa upaaagtet forbi den 
for Statsbanemiseren i høj Grad medansvar
lige Rigsdag. Cand. Jacobsen drager navnlig 
Sammenligninger mellem de tyske Rigsbaner 
og de svenske Statsbaner paa den ene Side og 
de danske Statsbaner paa de:ri. anden. 

Stat banernes Ledelses Svar foreligger nu 
i Form af en Redegørelse, der er forelagt Rigs
dagen Finansudvalg. I denne Redegørelse 
imødegaar Generaldirektøren den fremsatte 
Kritik. Vi gengiver nedenfor denne Redegø
relse, der vistnok maa antages at være af be
tydelig Interesse for Statsbanernes Tjeneste
mænd. 

I en af Dansk Skatteborgerforening i Slutningen 
af forrige Maaned udgiYen, af cand. polit. J. C. Ja
cobsen forfattet Pjece med Titlen •D. S. B. « , er det 
bebrejdet Ledelsen af de danske Statsbaner, 

at Trafikken besørges paa en for bekostelig Maa
de, idet bl. a. Udnyttelsen af Per anale og Materiel 
ikke er saa god, som den burde være, 

at Driften i sig selv ikke besørges tilstrækkelig 
godt - der burde f. Eks. køres hurtigere og mere 
præcist, 

at Banerne ikke fuldt ud tjener sine egne øko
nomiske Interesser og opfylder sine samfundsmæs
sige Forpligtelser, idet Taksterne i mange Tilfælde 
er saa høje, at de udelukker Befordringer, som der
for gaar over til Automobiltransport, - f. Eks. paa 
de kortere Afstande -, og at Taksterne i mange Til
fælde ogsaa er for lave, f. Eks. Persontaksterne paa 
de længere Af tande. 

I denne Anledning skal man tillade sig at udtale: 
Forfatteren søger at bevise sine ovennævnte Paa

stande gennem en Sammenligning mellem Forhol
dene ved danske Statsbaner og Forholdene ved bl. 
a. svenske Statsbaner og ved det tyske Rigsbane
selskab.

At anvende Sammenligninger mellem forskellige 
Landes Jernbaner til Vurdering af et enkelt Lands 
Banedrift og -økonomi kan vel i mange Tilfælde 
være berettiget, men en Forudsætning herfor maa 
være, at de paagældende Balier, der sammenlignes, 
ikke paa væsentlige Omraader er forskellige. Den 

sids'te Forudsætning kan ikke siges at være til Stede, 
naar det gælder danske Statsbaner p. d. e. S. og de 
nævnte Baner p. d. a. S. 

Af Forhold, der saaledes bevirker, at Jernbane
drift maa kræve en større Personalestyrke saml blive 
betydeligt dyrere og mindre lønnende •i Danmark 
end i de nævnte Lande, skal man· bl. a. fremhæve: 

1) Færgeoverfarterne sl,liller en væsentlig større
Rolle ved de danske Statsbaner end ved de andre 
Baner, og Driften af saadFttme Strækninger er smr
lig bekostelig. Ved ly ke Baner har Færgeoverfar
terne relativt et ingen Betydning. Svenske Stats
baner har kun to Færgestationer, medens danske 
Statsbaner har '13, og medens Antal Sejladskilome
ter i Sverige i 1 !)29 kun udgjorde 0,63 pCt. af samt
lige Tog- og Sejlad ·kilometer, var den tilsvarende 
Procent i Danmark 2,93 i Driftsaaret 1929-30. Til 
Belysning af, i hvor høj Grad Driften af Færge
strækninger er bekostelig i Forhold til Driften af 
Banestrækninger, skal man anføre, at Forbruget af 
Kul o. 1. pr. Toglokomotivkilometer i Hl29-30 var 
10,36 kg i Danmark, medens det tilsvarende For
brug pr. Sejladskilometer var 69,19 kg, hvorhos man 
skal erindre om, at Fmrgetrafikken medfører et be
tydeligt og bekosteligt Rangeringsarbejde paa Fær • 
gestationerne, at der ikke tilføres Banerne nogen 
Trafik fra selve Færgestrækningerne, saml at Fær
gestrækningerne deler Banenettet i mindre Smaa
strækuinger, hvor det i Almindelighed ikke kan lade 
sig gøre saaledes som i større Trafiklande at be
stride Langvej -trafikken med de billige Langvejstra
fiktog, og hvor en rationel Udnyttelse af Personale 
og Materiel bliver vanskeligere at gennemføre. 

2) For de fleste Baner gælder det, at Person
trafikken kun giver et rnPget ringe 11rift ··overskud 
og maa betragtes som en daarlig rentabel Befor
dringsart, og hvad Stykgodstrafikken angaar, kan 
denne i Reglen ikke engang dække sine Driftsud
gifter. Vognladningstrafikken er derimod i Reglen 
rentabel, og det skyldes derfor i Almindelighed den
ne Befordringsart, naar en Bane som Helhed viser 
Overskud. 

Det indbyrdes Forhold mellem Omfanget af disse 
tre Befordringsarter vil derfor kunne øve en meget 
afgørende Indflydelse paa en Banes økonomiske Re
sultater. 

Hvorledes Forholdet i denne Henseende har stil
let sig ved svenske, tyske og danske Statsbaner i 
Driftsaaret 1!)29-30 (1929), vil ses af nedenstaaen
de Skema, i hvilket man har angivet, hvor mange 
Procent Indtægten af hver enkelt Befordringsart har 
udgjort af de paagældende Baners Indtægter: 

Danske Svenske Tyske 
Statsbaner Statsbaner Rigsbaner 

Indtægt af Personbefordrin.l{ ................................ _-... . 44,R pCt. 31,2 pCt. 26,58 pCt. 
- Stykgodsbefordring ............. , ................... . 
- Vognladningsgodsbefordring ........................ . 
- Postbefordring ....................... • ............. . 

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

I alt .... . 
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Det fremgaar af Skemaet, at den Befordrings
gren, der er den mest rentable i Jernbanedrift, re
lativt set betyder væsentlig mindre ved de danske 
Statsbaner end ved svenske og tyske, saaledes at 
ae danske Statsbaner allerede af denne Grund maa 
være betydelig daarligere økonomisk stillet end. de 
to andre Baner. Hvor stor Forskellen i denne Hen
seende maa blive, er det kun muligt at afgøre gen
nem detaillerede Selvomkostningsberegninger. 

3) Konkurrencen fra Skibsfartens Side bet vder
forholdsmmssigt meget mern i Danmark end i Sve
rige og Tyskland, selv om der i Sverige ganske vist 
maa regnes med Konkurren<!e fra Kyst- og Kanal
farten og i Tyskland med Konku�-rence fra Flod
og Kanalfarten. Da den botniske Bugt som Hegel 
og de fleste Floder og Kanaler IJaade i Tyskland og 
Sverige ofte er tilfrosne en stor Del af Vinteren, vir
ker den mevnte Konkurrence derhos ikke overfor ty
ske og svenske Baner i sRa lang en Tid af Aaret 
som overfor danske. 

4-) Endvidere er det utvivlsomt, at AutomohilernP 
forholdsmæssigt set paafører Banerne i Danmark en 
betydelig stærkere Konkurrence end Banerne i Sve
rige og Tyskland, dels paa Grund af det jævne Ter
ræn i Danmark, dels paa Grund af vore særlig godf\ 
Landeveje, og endelig som Følge af de relativt kor
tere Befordringsafstande her i Landet. Der Pr da 
·ogsaa i Danmark et forholdsmæssigt større Antal
Automobiler end i Sverige og Tyskland. Til Belys
ning af det sidstnævnte Forhold har man i neden
staaende Skema angivet, hvor mange Personauto
mobiler og Lastautomobiler der i 1929 fandtes i hvert
af de paaga1ldende Lande i Forhold til Indbygger
antal og i Forhold til FladPinrlhold.

Personautomobiler ................................... 

høj Grad paavirkede Trafikken, Driftsindtægterne og 
Driftsudgifteme for Danmarks Vedkommende, faldt 
i Driftsaaret 1928-29, men for Sveriges og Ty. k
land1, Ved kommende i Driftsaaret 1929-. 

At de ovenfor fremførte Synspunkter ogsaa deles 
af svenske Statsbaner, vil fremgaa af et i Sydsven
ska Dagbladet Snallposten for den 3. · ds. indeholdt 
[ntei·view med Banernes Generaldirektør, der ifølge 
Interviewet udtaler: 

•.Tcfg har nyss la::;t hr Jacobsens broschyr, oclt 
jeg måste ju beteekna den som i och for en jam
forelse i många hiinseenden defekt ·och altså miss
visande. .I ii mforelsema mellan forhallandena i d<• 
sven1,ka och danska ·tatsbanorna bli darfor icke 
korrekta, men hartill kommer framfor allt aat dy
lika jamfi:irPlser i varje fall iiro ytlerst svåra for 
att icke saga omii:iliga att verksti:illa. Varje land,; 
jarnvagsvasen har sin egenart, bar formats och ul
vecklats efter· linjer och under tryck av omstandig
heter, till vil ka man icke finner motsvarigheter i 
a.ndre lii nder, icke ens grannliinder. Bediimandena 
om jiirnvagsforetagens skiitsel oc:h L"esultat maste 
diirfor åtmin.·tone i allt vasentligt bli interna frågor 
med den blick, jag over huvud taget kan ha i den 
debatterede frågan. « 

Om end allerede Udgangspunktet for de i Pjecen 
indeholdte Angreb paa Statsbaneledelsen .·aafedes er 
urigtigt og uholdbart, og ::;kønl en dybere Gennem
gang af Pjecen, der saa at sige paa alle Punkter 
bærer Vidnesbyrd om, at .Forfatteren savner virke
ligt Kendskah til de ·Forhold, han kritiserer, derfor 
syne,; upaakrævet, skal man dog til enkelte af de i 
dens forskellige Afsnit fremsatte Urltalel.-er knytl(' 
følgende BPrmerkninger: 

Antal pr. 1000 Indbyggere 
I Danmark! Sverige Tyskland

: I 22 i 17 7 

Antal pr. km' 
-

1
--

-1 -
·-

Danmark! Sverige I Tyskland

1,6 0,2 0,9 
Lastautomobiler ..................................... 9 6 i 2 I .2!- 9,08 0.3 

1-�1 

-

1-
i

- -
I alt Automobiler ....................... 23 9 2,2 _ 0,28 1,2 --- J 

Naar Danmark = 100 ............................... 100 74 ! 29 100 13 55 

5) Tyskland og Sverige er som bekendt i Be
siddelse af Raaprodukter (Kul, Jern, Træ, 'Malm 111. 

m.) i et overordentlig stort Omfang, medet1s detto 
ikke er Tilfældet for Danmarks Vedkommende. lletlP 
Forhold maa naturligt medføre, at Transportbehovet 
bliver betydelig større i disse to Lande, hvad clen 
relativt store Befordring af Vognladningsgods, jfr. 
foran, tydeligt beknefter. 

Trods disse Uligheder har Forfatternn alligevel 
tilladt sig umiddelbart at sammenligne de danske 
Statsbaner med de svenske Statsbaner og nwd det 
tyske Rigsbaneselskab, hvorhos han uden videre 
Kommentarer har sidestillet. Sveriges og Ty klands 
])rifts- og økonomiske RPsultater m. m. i 19i8 med 
Danmarks i 1928-29, skønt h1·inte1·en 1929, der 

Hd !1tdlcdni11,yen. 

I OmtH lun af rlel sjællandske J ernb.aneselskah 
og de· af den danske Stat før 1880 drevne jysk
rynske Banestrækninger anføres det, at Aktierne i 
det sjcPllandskP Jernbaneselskab ved Statens Over
tagelse af dette indlø.-tes til en Kurs ar 125, og dette 
lages af forfatteren som et Bevis for, i hvor høj 
U rad det sja•llandske Jernbaneselskab økonomisk set 
var veldrevet. lmict'lertid var Kursen i Aarene J 874-
-78 gennemsnitlig kun J 12, og Kursen gik først op
til 125, da det rygtedes, at den danske Stat ønskPde
at overtage Hanerne.

Naar rlet anførPs. at forrentningen var betyde
lig bedre ved rlet sjællandske Jernbaneselskab 
end ved de frsk-1\n;.;ke Birner. irlet det førstnævnt<' 

,. 

.., 

- --
' - ---
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,. 
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Selskab i· PeTioden - fra 1871__:_ 76 afkastede gennem'

snitlig: 5,88 pCt'. pr. Aar, mede11s de jysk-fy11ske 
Baner kun , afka,stede 2,34 .pCt., kan denne Forskel 
bl. a. forklares ud fra,følgande Forhold: 

a) ·Benyttelsen· af· Banerne var særlig paa Grund
af tættere Befolkning og større Velstand væ entlci.g 
st�rre ved de sjællandske Baner end ved de jysk
fynske Baner. Paa de "jællandske Baner befordrede,; 
der saaledes f. Eks. i Aarene 1875 og 1876 gennem
�nitlig ca. 69 500 rej ende pr. Banemil og ca. !79 800 
Centner Gods pr. Banemil, medens de tilsvarende 
Tal for de jysk-fynske· Baner var henholdsvis ca. 
25 300 Rejser og ca. 87 700 Centner Gods. 
•:: b) Saavel Persontak terne om Godstaksterne Yar 
betydelig· højere ved de sjællandske Baner end ved 
de jysk.:'fynske, og dette gjaldt , ærlig Trafikken paa. 
-�e · kortere Afstande.

; c) 'Der blev af Datiden overfor det sjællandske 
Jernbaneselsk.ab ii.nket over, at dette Selskab kun 
paatog •sig den Trafik og· de Udvidelser af J\ nlæge
n·e, · som var absolut rentable. 

Forfatteren ikke synes at have Øje, for, at --Stats
banerne ved Betjening af Banestrækninger i lidet 
frugtbare og tyndt befolkede Egne gennem Aare.ne 
har bidraget til disse Egnes Opvækst og derved tjent 
det danske Samfund, men ganske_ afgjort· ikke til 
Fordel for Statsbanernes Driftsøkonomi. 

ad Af snittet om det - tyske Rigsbaneselskao. 

I Tabellen øverst paa Pj'ecens Sid'e 10 har Forfat
teren angivet, hvor stor 'Forrentningen· af det tyske 
Rigsbarieselskab Anlægskapital efter hans Beregning 
har væi;et i Driftsaarene 1925-29. 

I Henhold til d'en °af Rigsbanese1skabet udgivne 
officielle Statistik har Selskabets Anlægskapital i' de
anførte Aar imidlertia udgjort: ' . . . 

• I 

1925 
1926 
1927 
1928 

. 1929 
1925-1929 

24 712 Mill. Rm, 
25 101 •:. » 

25 438 
25 739 
25 922 
25 382 

' . 

"' 

> ·

Som Følge af, at Forfatter(,'ln oper�rer med �iig
tige Tal for Anlægskapitalens Størrelse, bliver h�ns 
Oplysning om, at Forrentningsprocenten i ;Femaaret 
1925-29 har udgjort 5,9 pCt., urigtig. Gen,nemsnitef,
procenten udgjorde rigtigt udregnet knap 3,3 pCt 
i Gennemsnit for hvert af Aarene, nemlig: 

l ... . A 

i 1925 
· i 1926
i 1927 
i 1928 
i 1929 

2,8· pCt. 
3,4 'li 

3,5' • 
3,4 • 
3,3 • 

. · Som Bevis for, hvorledes Offentligheden rnd Sta
ten Overtagelse af det sjællandske Jernbaneselskab.· 
Banestrækninger var indstillet paa, at Driften af dis
se Banestrækninger fremtidig i økonomisk Henseen
·de vilde stille sig daarligere end hidtil, skal man
fremføre følgende Udtalelse af daværende Finans
minister Estrup: »For mig haJ.· det i og for sig
lkke noget ængstende, om Udbyttet· af· de sjælland
ske Baner under 'Statsdrift skttlde blive noget min
dre end hidtii imder Sel kabets Drift, idet jeg hol-
der mig· fuldstændig overbevi t om, at Befolkningen
vil" faa fuldt Vederlag for, hvad Statskassen deTVed
taber, ja vil faa langt mere i indirekte Udbytte end
det, Statskassen tager.•
. - Det anføres. paa Pjecens Side 5, at Statsbanerne For saa vidt det tyske Rigsbaneselskab paa sam-

i det halve Aarhundrede siden Overtagelsen af de me Maaa.e···som ae -<ransYe 'Statsbaner� sklilde··na--ve 
sjælland�ke Jernbaner er ble'Vet ·stadig ringere saa- l.�orrentet deres Anlægskapital med 5 pCt., vilde det
vel regnskabsmæssigt som driftsmæssigt. I alt Fald __ 1 hvert af de forannævnte Aar herefter have haft

-�ed llensyn __ til .den:· sidste Paastand maa ma� aij- . ! følgende regnskabsmæssige Underskud: 
tage, at Forfatteren staar ret alene, da det vistnok 1925 542 Mill. R 
er den almindelige Mening, at, Statsbanerne i denne 1926 395 • 

:U· tL, r.i
_ 

,:'.t .. ,'.\ 

Henseende .har tjent det danske Publikum paa en 1927 392 • . •
fu.idt ud forsvarlig Maade ved Udvidelse af bestaa- 1928 422 • • 
.ende -Anlæg samt ved :at sk.affe Befordringsmti_lig- 1929 436 ·•· _. -•
heder i et saadant Omfang, som vistnok kun faa, 
Baner har gjort. 

Paa Pjecens Side 6 · udtales det, at det aarlige 
Underskud af Statsbanedriften udgør op imod Halv
delen af·. Statsindkomstskattens Beløb og næsten hele 
Formueskattens Beløb, og at det vilde være af over

. o:r.dentlig Betydning for Erhvervslivet, hvi Stats
·banedriften· ikke gav dette Underskud. Forfatteren
;:,yhes her at glemme,· at saa at sige alle Statens Bor
gere -allerede har haft. en ikke ubetydelig Lettelse
gennem- en Befordring, der, ikke har dækket sine
.fulde ,Udgifter, og-at den ene Statsborger, Trafi-kan
ti:m, saaledes har faaet en Untlerstøttelse af en <1;11-
den Statsborger, Skatteborgeren. Man skal endvi
dere gøre opm�rksom paa, at i det >Underskud«,
,hvormed Forfatteren regner, er indbefattet fuld For
rentning (5 p·Ct. p. a.) af Anlægskapitalen, amt ·at

.·:. ' 

Regnskabet for Driftsaaret 1930 er endnu ikke

afsluttet, men kun Perioden Januar-November fo-
religger reg:i;iskab,smæssigt fuldt belyst-. 

For · denne P�riode har det økonomiske Resultat 
ved det tysk� Rigsbaneselskab stille.t - sig saaledes i 
Forhold tq det tilsvarende Tid_srum. i 1929.: 

Driftsindtægter . : ....... : ... . 
Driftsudgifter ... · .. !'.: .. ·"·. 
Driftsqyerskud ... -... -. , .. , .. ,· .. ' 

Januar-:t,1ovemb�r 

1929' 

i Tus. Rin. i"Tus. Rm. 

4 937 075·• 4 214 383 
4 097-726· . ·, 3 769 842: 

839 349 . . 444 5H- , 
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Driftsoverskuddet•· er herefter 394,8 · Mill. · Rm. 
mindre i Perioden Januar-November 1930 end i 
1929, idet Driftsindtægterne er faldet med 722, 7 Mil!. 
Rm. og· D11iftsudgifterne med 327 ,9 Mill. Rm_ 

N a:a:r D.riftsudgifterne · har · kunnet bringes saa 
stærkt ned, skyldes.· det dels en mindre Anvendelse 
paa ca. 100 Mill. Rm. til Vedligeholdelse af Anlæg• 
og Materiel, dels en mind-re, Afskrivning paa ,ca. 65 
Mill. Rm. paa Anlægskapitalen, dels en Indskrænk
ning af Driften som Følge af Tilbagegangen i Tra
fikken. 

Da det tyske Rigsba.neselskab som bekendt i Hen
hold til Youngplanen skal u\frede ca. 605 Mill. Rm. 
i det paagældende Tidsrum af 1930 (ca. 665 Mill. 
Rm. for hele Aaret) som Afskrivning paa og For
rentning af Reparationsgælden , til de allierede, og 
da Driftsoverskuddet kun har udgjort 445 Mill. Rm. 
for Perioden. Januar-November .1930, har det væ
ret nødvendigt for det tyske Rigsbaneselskab at frem
skaffe yderligere likvide Midler til Opfyldelse af For
pligtelserne i Henhold til Youngplanen. 

Dette er opnaaet ved at beslaglægge Overfarselen 
»Den Vortrag« fra det foregaaende Driftsaars Regn
skab, i alt 178,9 Mil!. Rm., og ved at det tyske Rige
overfor Rigsbaneselskabet i Betragtning af- de usæd
,ianlige Forhold har renonceret paa Tilbagebetaling
af forfaldne Laan.

Forfatterens Bemærkning paa Pjecens Side 12 
om; at det økonomiske Resultat af Driften af de 
tyske Rigsbaner i Virkeligheden er bedre end de 
af ham fejlagtig angivne 5,9 pCt., fordi der i Drifts
udgifterne er inkluderet .Kapitaludgifter til et Beløb 
af 6 a 700 Millioner Reichsmark aarlig til Fornyelse 
og Modernisering af Bedriften, er heller ikke rigtig. 
De af Forfatteren omtalte Udgifter til Fornyelse og 
Modernisering maa nemlig træde i Stedet for Af
skrivninger af Anlægskapitalen. Beløbet andrager 
ca. 2,4 pCt. af Anlægskapitalen, og tjl Sammenlig
ning skal man erindre om, at de aarlige Afskrivnin
ger ved de danske Statsbaner udgør ca. 2,3 pCt. af 
Anlægskapitalen. 

Nederst paa Pjecens Side 11 angiver Forfatteren, 

Antal Danmark 
Personale pr. 

ad Afsnittet om de uvenske Statsbaner. 

Forfatteren udtaler paa 'l jecens Side 17, at det 
er »bemærkelsesværdigt•, at Personbefordringen"er· 
gaaet tilbage i Danmark fra Driftsaaret 1925..:_26 til 
1928-29,· medens der har •været Stigning i -Person..: 
befordringen i Sverige de nævnte. Aar. Tilbagegan
gen i Personbefordringen i Danmark skyldes imid-' 
lertid Kronestigningen og !$vinteren i 1929. 

At sammenligne Udgifterne til Centraladministra� 
tionen i de to Lande, saaledes .som Frfatteren har' 
gjort det øverst paa Pjecens Side 22, kan kun være, 
rigtigt,, for •saa vidt der paahviler Centraladministra-1 

tionen i de to Lande de samme Opgaver. De for de 
danske Statsbaner opførte Udgifter til Centraladmi-' 
nistrationen omfatter selve Generaldirektoratet samt 
de under den daværende Regnskabs- og Tarifafde
ling henlagte Virksomheder, hvorimod Udgifterne til 
Distriktsledelsen samt Søfarts- og Værkstedstjene� 
stens Ledelse ikke er medtaget. 

I Sverige paahviler der ikke Centraladministra
tionen ganske de samme. Opgaver som i Danmark, 
og Udgifterne til Centraladministrationen i de to 
Lande kan derfor ikke - som af Forfattere,n gjort 
- umiddelbart sammenlignes.

At bedømme Per;;onaleantallets Størrelse - saa-1 

ledes som Forfatteren har gjort - v.ed at sætte dette 
i Forhold Lil Banenettets Længde eller Ekspeditions.
stedernes. Antal, giver et misvisende .og ukorrek.t 
Billede, idet en brugbar Sammenligning i hvert Fald 
ikke kan naas, med.mindre man tillige sætter det. 
samlede Personaleantal - saavel fast ansatte som 
løst ansatte - i Forhold til de præsterede Drifts
ydelser. Men iøvrigt er Spørgsmaalet jo endnu mere 
kompliceret, idet man bl. a. tillige bør tage saadanne. 
Forhold som Togenes Antal, Togenes Gennemsnits
hastighed" Antallet af solgte Billetter, ekspederede 
Fragtbreve m. m. m. med i Betragtning. Af neden
staaende Skema vil rent eksempelvis taget fremgaa, · 
hvorledes Personaleantallet har stillet sig pr. Tog
og Sejladskilometer og pr. Vognakselkilometer i Dan
mark og i Sverige fra Driftsaaret 1926-27 (1926) til 
Driftsaaret 1928-29 (1928): 

Personaleantallets Størrel e i 1926-2 7 
Sverige 

I 
(1926) sættes = 100 

Danmark Sverige 
1928-2911921-2811926-21

1 
1928 I 1927 1926 : 1928-29jl927-28 1926-27 1928 1927 I 1926 

10 000 Tog- og Sejladskm ....... .,. 9.40 10.10 11.44 

100 000 Vo_gnakseikµi ............. 3.66 3.78 4.0 7 

at en lnindre Tilbagegang igennem Perioden fra 1925 
til 1928 i Persontrafikken paa de tyske Rigsbaner 
skyldes, at man. er gaaet bort fra Systemet med 4 
Vognklasser og over til det hos os benyttede Sy
stem med 3 Vognklasser. Denne Forandring i Tysk
land fandt imidlertid .først Sted _den 7. Oktober 1928. 

I 
9.�9 9.78 10.4 4 82 88 100 89 9 4  100 

2.81 2.62 2. 81 i 90 93 100 100 93 100 
I 

De i Skemaet indeholdte relative Tal viser, at 
den Forbedring, der fra 1926-27 (1926) til 1928-
29 (1928) har fundet Ste(l .i Personaleantallet i For
hold til de præstere.de Driftspræstationer, har været
større i Danmark end i Sverige. 

- · 

Naar Forfatteren øverst paa Pjecens Side 25 ud-
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taler, at de danske Statsbaners Indkøbspris pr. Ton 
Kul m. v. i 1928-29 var 20 Kr., medens Prisen i 
Sverige kun androg 17 Kr., glemmer Forfatteren al 
tage i Betragtning, at der i den danske Pris er in
kluderet Udgift til Udlevering, Optændingsmaleriale 
m. v., og at den rene Udgift pr. Ton Kul kun androg
18 Kr. 30 Ø., jfr. Driftsberetningens Side 8.

Indkøbsprisen pr. Ton Kul har saaledes kun v,l'·· 
ret J Kr. 30 Ø. større i Danmark end i Sverige. og 
Grunden lil denne Forskel er bl. a. at søge i den 
Omstændighed, al man af Hensyn til Landets Eks
port i højere Grad end Sverige maa placere Haner
nes Kulindkøb i England, hvilket medfører nog<'n 
Fordyrelse af Kullene. 

Hertil kommer, at Forholdene for svenske Ind
køb paa visse Punkter er gunstigere end for danske 
idet Fragterne til svenske Havne er lavere, da der 
fra Sverige ofte kan faas Returfragt, og da Skibe
ne· Havneomko ·tninger gennemgaaende er lavere. 

ml Afsnittet om, de dan ·ke Sfafsbaners Udvikling. 

Paa Pjecens Side 28 hævdes det, at der paa de 
<lanske Statsbaner skal forekomme talløse Forsin
kelser, og at der fra Stat ·baneledelsens Side aldrig 
flr gjort »noget alvorligt« for al komme delte Onde 
li! Livs. 

Forsinkelserne paa de danske Statsbaner er naJp
pe større end ved de fleste andre Baner, i alt Fald 
naar man tager særligP Forhold som Overfarterne 
o. l. med i Betragtning, men man ser sig ikke i
Stand til at give noget talmæssigt Udtryk herfor.
Det kan i øvrigt ikke med Rette hævdes, at der fra
Ledelsens Side ikke er gjort »noget alvorligt« for
at undgaa Forsinkelser. Man skal i saa Henseende
blot pege paa, hvad rier f. Eks. er gennemført af
Dobbeltspor.

Naar Forfatteren paa Pjecens Side 2!) anfører. 
at Princippet om den fra 2. August 1897 indførte 
stærkt degressiv<' Tarif paa A [standen ikke viste sig, 
heldig i Praksis, stemmer dette ikke med de fak
tiske Forhold. Man skal i saa Henseende henvise 
I.il Driftsberetningen for Driftsaaret 1897-98, Side
XX, hvor der udførligt er redegjort for Virkningerne 
af den nye Tarif, som bl. a. for Per. onbefordringen 
bevirkede, at der fra Driftsaaret J 896-97 til Drilts
aaret 1897-98 var en Stigning paa 6,37 pCt. i An
tal Rejse1· paa Afstande indtil 100 km, medens der 
for Afstande fra 100-196 km var en Stigning paa 
16,43 pCt., og for Afst.ande over 19fi km var Stig
ningen endog paa 63,H6 pCt. 

I øvrigt synes Forfatteren at mangle Ji'orstaaelsr 
af, at en rationel Opbygning af Jernbanetakster paa 
Grundlag af nøjagtige Selvomkostningsberegninger 
maa føre til, at Taksterne bliver stærkt degressive 
paa Afstanden, samt at danske Jernbanetakster paa 
længere Afstande ogsaa maa tage Hen yn til Skibs
fragterne for overhovedet at kunne konkurrere med 
Skibsfarten. 

Ved Bedømmelsen af Trafik og Indtægter om
kring Aarhundredskiftet synes Forfatteren endvide
re at glemme at tage i Betragtning, at Aarene ved 
Aarhundredskiftet var præget af en Depression i 
rlPt økonomiske Liv. 

Der hentydes nederst paa Pjecens Side 29 til det 
stadig voksende Underskud, der kulminerede med 
62,4 Mill. Kr. i Driftsaaret 1921-22. Forfatteren 
glemmer her at gøre opmærksom paa, at det sti
gende Underskud for en meget væsentlig Del skyl
des, at Kuludgiften i disse Aar var ualmindelig 
høj. Den udgjorde saaledes i Driftsaaret 1921-22 
i alt 56,1 Mill. Kr., medens den i de nærmest føl
gende Driftsaar kun udgjorde ca. 13 Mill. Kr.

ad Afsnittet vm /Jersonaleforl,olclet og Drift::;materiel. 

Paa Pjecens Side 36 og 37 anfører Forfatteren, 
at Reduktionen i Personalet ikke har holdt Trit med 
den nedadgaaende Trafikmængde. Personaleantallet 
er imidlertid, jfr. foran, i langt højere Grad afhæn
gig af de præsterede Driftsydelser - f. Eks. Tog-. 
Lokomotiv- og Vognakselkilometer - end af det 
præsterede Antal Person- og Togkilometer, og en 
Sammenligning bør i hvert Faid kun foretages, naar 
der - hvad Forfatteren ikke har gjort - tages 
Hensyn til saavel fast ansat som føst antaget Per
sonale.• Ser man derfor paa den foran anførte Ta
bel, i hvilken Personaleantallet i Driftsaarene 192G 
-27 (1926)-1928-29 (1928) er sat i Forhold. til
de præsterede Driftsydelser i Danmark og Sverige,
vil det ses, at Personaleantallet pr. præsterede Drifts
enheder udviser en større forholdsmæssig Nedgang
i Danmark end i Sverige, og Ji'orfatterens Bemærk
ning nederst paa Pjecens Side 37 om, at vore N a
bolande i langt højen> Grad har forstaaet at tilpasse
Personaleantallet, er saaledes urigtig. r aar For
fatteren paa Pjecens Side 38 i første Stykke udta
ler, at de danke Statsbaners Ledelse ved at følge
Eksemplet fra Udlandet vil kunne spare et Perso-
naleantal paa ca. lf000 Per::;oner, ug at dette vil med
føre en Nedgang i Lønningsudgifterne paa ca. 15
Mil!. Kr., er dette derfor et Postulat. som forudsæt.
ter en langt vægtigere BeYisførel;;e end den, Forfat
teren har benyttet.

nd Af snittet 0111, lJriftsiudtægter og -uclgifter. 

Paa Pjecens Side 43 anfører Forfatteren, at 
Takstforhøjelserne under og efter Krigen stadig er 
kommen for sent, og at det »netop er et Bevis paa 
Statsbanernes slette administrative Ledelse, at en 
saadan forfejlet Takstpolitik har været praktiseret. « 

Statsbanernes Ledelse har i følge Forfatterens Opfat
telse ikke næret nogen »Bekymring•, men tænkt: 
•kom Takstforhøje! en ikke i Dag, saa kom den i
Morgen eller en anden nag.• Forfatteren synes at 
have ove1·set, at det ikke var Statsbaneledelsen, men 
Regering og Rigsdag, der var bestemmende med 
Hensyn til Taksterne, og man skal derfor indskramke 
sig til at henvise til, at der fra Statsbanernes Side 
gentagne Gange - første Gang saa tidligt som i 
Slutningen af 19 L5 - blev foreslaaet Takstforhøjel-
ser, men uden Resultat, idet saadanne Forhøjelser 
ikke harmonerede med den da fra Statens Side fulg · 
te almindelige økonomiske Politik. Fci,rst da denrn· 
blev ændret, fulgte Takstforhøjelserne. 
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FRA MEDLEMSKREDSEN 

Kulde og Træk paa M. L. Vogne. 

Som bekendt blev der anskaffet ikke saa faa M. 
L. Vogne, og efter Rygtet, der gik forud, skulde det
være nogle dejlige Vogne J.t køre i. Det kan maaske
ogsaa siges, at Publikum er tilfreds, men det er
langt - langtfra Tilfældet med de Mennesker (Mo
torførerne), som skal køre Vognene. t Statsbanerne
først og fremmest maa tage Hensyn til sine Kunders
Bekvemmelighed, er i sin Orden; men Bekvommelig-
heden kan ikke alene gøre det - Sikkerheden maa
ogsaa være til Stede, og det kan knapt nok siges at.

være Tilfældet med M. L. Vognene.
De omtalte Vogue er udstyret med en udmærket 

Trykluftsbremse, men Haandbremsen - der er en 
Vægtstangsbremse - kan ikke faa denne Anerken
delse; den er meget uheldigt anbragt, og paa Grund 
af, at det er Vægtstangsbremse, maa der med kortfl 
Mellemrum foretages ny Indstilling. 

Her har Skruebremsen sin store Fordel - og 
det bliver da en evindelig Stillen frem og tilbage, 
rla alle Motorførere ikke har lige mange Kræfter. 
Da Trykluften har Tilbøjelighed til at fryse, hvilket 
kan ske meget hurtigt, har vi Miseren; man har saa 
Valget: enten vove at tø Luftrørene eller at bruge 
Vægtstangsbrem ·en. Vognen er maaske fuld af rej
sende, og der medføres ret store Kvanta Benzin, hvis 
Motorføreren ikke vil løbe Risikoen ved at tø de om
talte Luftrør, saa er der kun Vægtstangsbremsen til
bage - som absolut vilde give mere Sikkerhed, hvis 
den omdannedes til Skruebremse. 

Naar M. L. Vognene i det foranstaaende er be
tegnet som udmærket for de rejsende, saa at 011-
holdet inde i selve Vognen er behageligt, saa er Op
holdet paa begge Førerpladser for Motorførernes 
Vedkommende i allerhøjeste Grad ubehageligt -
det er maaske ikke det rette Ord - paa Grund af 
Kulde og Træk. Trækken fremkommer ved alle da 
Utætheder, som findes i Gulvet under og ved Siden 
af Kontrollen samt i høj Grad ogsaa ved Ende◄ 

dørene. 1. Distrikt har været saa elskværdig al 
stille Tæppe og Sivsko til Raadighed, hvilket Perso
nalet e1· meget glade for; men Utæthederne i Gulvet 
og ved Dørene maa fjernes ved. en rationel Ændring. 
hvilket vi haaber maa ke, naar Per,:onalets Ønsker 
bliver forelagt Distriktet, og det kan jo være, at 
Spørgsmaalet bliver ført frem paa. et højere Sted 
til Afgørelse; men vi haaber ikke, Elskværdigheden 
fordufter, fordi Sølvgaden ses i det fjerne. 

Med Tak for Optage!. en tegner jeg mig som en 
af Kulde og Træk haarrlt ramt Motorfører. 

Xo. 

Før Kongressen. 

Nu mermer det sig til Kongres en, og man har 
modtaget Beretningen hvor man finder mange Em
ner til Behandling, men et af Emnerne faar vist nok 
en krank Behandling af d'Herr. Medlemmer og Dele
gerede, og det er Regnskabet, men Regnskaberne er
nu det vigtigste Emne for en Forening, man maa

nu ikke berolige sig med, at Regnskabet er i Orden, 
naar det er revideret af Revisorer eller Revisions-· 
institutter. Jeg anmoder nu d'Hrr. Medlemmer og 
Delegerede om ai gaa vort Regnskab igennem, der 
findes mange interessante Spørgsmaal, som kan give' 
en Kritik for eller imod. 

J. 0hr. R. Nissen, Sd.

V i har ikke henlagt ovenstaaende, hvad der maa

ske var god Grund til, fordi det skulde anses for 
unødvendigt at bede Medlemmerne om at læse den 
af Organisationen udsendte Beretning. Regnskabet er 
selvfølgelig en vigtig Ting, men ikke det vigtigste, 
som Indsenderen skriver; det vigtigste er Organisati
onens Arbejde. Organisationen er ikke stiftet for al 
holde Regnskab, men for at faa varetaget Medlem
mernes Interesser saavel af økonomisk som af fag-. 
lig Karakter. Dette koster noget, derfor føres Regn
skab, men dette bliver dog det sekundære af Organi
sationens A 1·bejde. 

Red. 

Utaalelige Forhold. 

Der er 18 Motorførere i Tønder, og vi har lo 
Ture, hvori er henholdsvis 12 og 6 Motorførere. Det 
vil deraf ses, at vi alle 18 er i fast Tur, og der er 
saaledes ikke een Mand til Afløsning for Orlov eller 
Sygdom. Vi har end ikke en Lokomotivfyrbøder, der 
er uddannet til Afløsning. Og det ser jo ikke ud 
til, at den Plads der var opslaaet ledig til Tønder, 
skal besættes, ligesom det heller ikke ser ud til, 
at der skal uddannes Lokomotivfyrbødere her fra, da 
der, saa vidt mig bekendt for Tiden er et Hold 
Lokomotivfyrbødere paa Skolen til Uddannelse, og 
der er ingen med herfra. Af hvilken Grund ved jeg 
ikke, men jeg ved, at Forholdene her er ved at blive 
utaalelige. Vi kan snart ikke regne med at faa Or
lov paa andre Tider, end naar der er et af Mv-Diesel
lokomotiverne inde til Revision. Da har vi nemlig 
ingen at sætte i Stedet, da skal der køres med 
Damp, og saa er der Persollale nok trods det, at der 
i saa Fald skal disponeres over tre Mand mere. 

Et særligt grelt Udslag af de Vilkaa.rligheder. 
Yi er udsat for kan nævnes: ,'.\'h·-l l:1 rnr til ReYi
sion og havde været der i to Maaneder. To Motor
førere havde søgt Orlov, og den var bevilget, men 
saa bliver Mv-115 omsider færdig og kommer til 
Tønder lige før de to Motorførere. Orlov skulde 
træde i Kraft. Nu skulde man jo tro, at de tos Or
lov, der var bevilget, kunde staa ved Magt. Men nej. 
uden Hensyn til de to Motorførere, der havde søgt 
om Frihed for at deltage i Familiefester, blev Be
villingerne ganske rolig annulleret, og den ,røde« 
skulde sa�ttes i Tur. 

Man skulde jo ikke ·ynes, at det Yar Livet om 
at gøre at faa den i Tur, i Betragtning af al Værk
stedet havde haft den i lo Maaneder, og i denne 
lange Tid havde der godt været Raad til at køre 
med Damp, og Erfaringen viser, at naar et Diesel
lokomotiv kommer fra Revision, aa skal der køres 
med Damp et Stykke Tid alligevel, og dette viste 
sig ogsaa at vfere rigtigt i dette Tilfælde. 
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Men tilsyneladende er der en Ret · for Motor-. 
førere og· en anden for andre riledansatte. -Her tæn� 
kes ikke· ålene paa 'Afløsningsforholdene herude, 
men ogsaa··•paa · andre tjenstlige Forhold•. Man kan 
saaledes - ikke forstaa, at vi vedblivende skal finde 
os i at faa tildelt Ture, hvor f. Eks. Fod:\eredelses� 
tiden for Mv-Loko. er sat til 30 Minutter, naar 
den bevislig er mindst en Time, og saa skal Motor
føreren endda skynde sig,' hvis han skal naa alt 
det, der er givet Instruks for. Og Gud naade de 
Motorfører, der har Nedbrud paa Grund af mangel
fuldt Eftersyn eller Smøring. Han skal snart høre 
fra Maskinbestyreren. 

Vi kan ikke for taa, · 'at der ikke kan faas en 
Overenskomst, hvori Fprberedeises- og Afslutnings
tiden er i Overen stemmelse med· det virkelige For
hold. Turene bliver 'jo presset op til det utaalelige, 
naar ''.Forberedelses-' og Afslutningstiderne er sat saa 
lave, og ·aet inaå· e�indres, at det er altid ver Frem
føring af Persontog med een Mand og meget kom
pliceret' Maskine, vi gør Tjeneste, saa det synes 
at være et berettig_et Hensyn at tage til os, om Tu
rene blev lagt sa:adan, at vi var fri for at arbejde 
i vor Fritid. Som det- nu er, kan jeg godt forstaa, 
at mange gaar fnr Motorfører- over til Lokomotiv� · 
førerstillingen, saa snart de kan. Og en anden væ
sentlig Grund herfor er, at der ikke gives lige Løn 
for lige Arbejde. Men dette er en daarlig Økonomi 
for D. S. B., selv om de spare haget ved at give 
Dies·ellcikomotivførerne mindre. Løn end Tiamploko
motivførerne·. Fortjenesten bliver jo alligevel et Mi
nus, hvis Vedkommende gaar over til Damplokomo
tivet, naar de tre Aar er gaaet, som han har for
pligtet sig til. Da er han først ved at være fortro
lig med Diesellokomotivet og de Hundreder af Fi
nesser,· der for at klare den, naar der indtræffer 
dette eller hint,; og det gør der saa at sige daglig. 
Og hvor mange, Nedbrud afværger den erfarne Mo
torfører ikke, hvor den uerfarne straks vilde gaa 
ned? Saa det er indlysende, af det ei- en daarlig 
Økonomi · at lønne Motorførerne saaledes, at de af 
Hensyn til Lønnen gaar over og bliver Damploko
motivførere, hvorefter man maa begynde forfra og 
uddanne nye Mænd, da det ikke er nok at have 
været paa -Skole og kørt Attesten· ind. Dette er jo 
kun den teoretiske Side af Uddannelsen. Den prak
tiske Side begynder først, naar man faar overladt 
en Maskine og skal fremføre et Tog. Og da tør jeg 
paastaa, at de første tre-fire Aar, man kører, da er 
det saa om saa med Fortroligheden; der kan let 
indtræffe det ·Uheld enten med Transmissionen el
ler Maskinen, hvor man staar raadvild trod"s den 
lange Tids Erfaring, og man har jo ingen at spørge 
til Raads. Man har kun sig selv at stole paa. 

-En Ændring i de her anførte Forhold er i høj
Grad paakrævet og ønskelig, ,_ i hvert Fald for 
Motorførerne. 

Motorfører. 

Den ærede Indsender har Ret i, at det er utaa
lelige Forb'old at a:tbejde under, og det skyldes, 
som vi for nylig har gjort opmærksom paa, mang-

lende For9taael§.e. Og �et er -jo Mas:kinch_efen, det 
er galt med. Han maa vel nu have været saa længe
ved Banerne, _at han burd� vide; at_ man ik�e Aar· 
efter Aar kan skyde bL a. Løsningen åf"Spørgs
maalet ·Forberedelses- og 'Afslutnin'gst'.feneste' fra· sig. 

· Vi' for· vort" Vedkommende-· riærer · ikke Skygge 1 

af Tvivl om, at Udskydelse af Løsning'eri åf dette. 
Spørgsmaal · rvirker forringende paa Kørselsresulta-'
terne med Motorkøretøjerne. :

Det vilde derfor være ønskeligt, om man i Ge- i 
neraldirektorate( kunde faa Tempoet sat op mel 
Hensyn til Overv'ejelrnrne angaaende denne Sag. 

Det er en Skandale, · at det ene Aar gaar efter 
det andet, og stadig er man lige langt. 

Red. 

JERNBANE OG AUTO 
.+---

De i næsten alle''Lande givne Forskrifter o"m Ta-· 
riffer (Tak ter) og ·Transportpligt er af meget stor 
Betydning. Jernbanetakster bestemmes efter Gods.ets 
Størrelse, Vægt ogVærdi; derved ·fremkommer det,· 
at der for mere værdifuldt Gods m·aa betales højere 
Fragt end for mindre værdifuldt. Jernbanerne har

derved i vid Udstrækning stillet sig forstaaende over 
for Erhvervslivet, idef Taksterne for mindre værdii..
fuldt Gods ofte er saa lave, at Banerne ikke fa:ar · 
dækket sine Udgifter derved. Dette ·er ·kuh muligtJ 
saa længe·· Banerne med Sikkerhed kan· regne med 
Bef<?rdrin·g af Gods i højere Fragtklasser, altsaa paa 
en vis Maade har Trafikmonopol. 

I Reahteten er Forholdene nu til Dags saaledes, 
at Autoen, som ingen -Transportpligt har,· tager det 
højtbetalte Fragtgods med' sig og ·overlader det daar
ligt betalte Massegods til Jernbanerne, som ikke kan

nægte at modtage det. Derved mister Banerne Mu
ligheden for at udligne Tabet ved de lave Fragter. 
Nogle Tal over Godsmængden og -kvaliteten :paa to
schweiziske Baner viser dette. · 

Bane I 

1920 
1926 

B11ne li 
1920. 
1926 

Befordret Gods i Ton 
Almindelig Takst Specialtakst 

7 791 3 496 
4 691 506 

AlminrlPli� Takst 
12.8q4 
12 838 

$pecialtakst 
9 520 
2 682 

. Tallene viser klart den . store Tilbagegang for 
Gods efter Specialtakst, De,t samme forekommer an
dre Steder. De tyske Rigsb1!,ner, Jordens største Jern
banes�lskab, klager over det samme under Henvis
ning til, at Fragtgodsmængden fra 1925 til 1928 steg 
15,8 P�ocent, men Stykgodsmængden steg kun 5,8 
Procent i samme Tidsrum. I den interessante Bro
chure ,Reichsbahn und ·Autowerkehr«, udgivet af 
Rigsbanerne i Januar 1930, siges, at Stykgodsbe
fordring over korte· Afstande er næsten helt for
svunden. 

Mindreindtægten i Godsbefordring regner de ty- · 
ske Rigsbaner i Aaret 1928 til 200 a 210 Millioner 
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}{ark, hvoraf de 180 Millidner falder paa Gods til 
;højere Takster. · I Persontrafikken var Indtægtsned
gangen omtFent 150 Millioner Mark, saa den sam
lede Mindreindtægt i 1928 var over 350 Millione.r 

}{ark. Og da Biltransporten.griber me_re og mere om 
isig, vil Tabet· bli·ve større og større. I Schweiz var 
iMindreindtægten i 1927: 36 Millioner Franc, og det 
,;samme. Billede vil· man faa ata se. fra andre Lande. 
; 1 . Betydningen af disse. Tab kommer først rigtigt 
frem, naar man tager i Betragtning, at Banernes Ud
;:gifter ,ikke •bliver mindre af den Grund; Anlæg og 
.Materiel skal vedligeholdes· og Køreplanen overhol
des.· 'I .Stedet for, at Banernes Udnyttelsesgrad skul
de stige, hvad Banerne er anlagt. paa, bliver den 
'mindre til Skade for Samfundsøkonomien. 

Endskønt de bestaaende Urimelighe'der mærkes 
-0veralt, og at alle, der er interesseret i: en trafikmæs
isig• god Samfundsøknomi, burde arbejde sammen for
at løse Spørgsmaalet, saa overlader man, ofte det
hele til Tilfældet. Selv Banerne foretager ·sig de
.fleste Sted·er intet udover at søge at bekæmpe Kon
kurrenterne ved Takstnedsættelser. Men naar Styk
.'godset, som Bånerne skal leve af, skal berøves dem
eller befordres til en Pris, der ikke udligner de lave
Takster for det grove Gods, saa kommer Banerne
før eller senere til at forhø.je 1Jaksterne paa Vqgn
lad:i::tingsgodset paa. Bekostning af · Industri og Han
d,el�- og Kampen mellem Jernbane og Auto varer
te'd.. Jernbanerne . bliver . paa denne: Maade Slaver
for Udviklingen, som.- 1de' ikke· har forstaaet at· til:.
-passe sig i egen Favør, men· endog har fremmet ved
en Takstkrig: Ligesaa med Autoen, den kommer til

.at gøre den vilde Jagt med.• ·· 
Man kunde maaske sige, at det ·var ingen Skade

til, det vilde blot medføre lavere�Takster overalt; men
man maa huske, at den vilde Jagt varer ikke evigt,
en af• -Pal'terne kommer til at ··strække Vaaben, og
mang�. be.røyes , de:res. Eksistens.• Gaar J e:rnbanerne
til G.runde,. bri.,J;lger det et Kapitaltab, - som de lave
.Konkurrencetakster slet . ikke kan opveje, men som
�aa -s�rives - pal!. . Offe:r;itlighedens Konto; og .hvad
.�;i.ten,.den ,eJ}.e eller den anden Part sejrer, saa. brin
·ger.-Sagen med -sig en .Takstforhøjelse � langt større
�nd , K:rigsomkqstninge_rne . - som Befragterne maa
}.)_eta.le .. Disse"vil, der.for i_.det lange Løb-være daar
ligt. tjep.t med de nuvær,ende Forhol!l;
, ,, . Men , der er. andre, ,.der .kommer til at ligge uil
�_er f.ør�t, 'og_ det. ,er J,ernbanemænd og. Chauffører.
]førend Jei;nbane-- eller Autokapital er konkurreret
ud,· vil -'.V�aqsportbeskæftigede · komme til at m�rke
�n ForringeJse_ ,i,' Løn -og Arbejdsvilkaar, der . maa
,tilskynde .l:!am til at fremtvinge ol'dnede Forhold in
denfor Transportvæsenet. I de fleste Lande findes
ingen Love, d!;'lr . foreskriver- .Autotransporten at ·tage
1ilensyn Ail•. -og. pleje Samarbøjde med, Jerribanerne;
-det er., kWJ. .faa Lande, der ind·ser. N ødvendighedeil
�eraf,. sstaledeii . ØstFjg, hvor ·der e,r forelagt Parla
mentet. \;lt .for begge .Parter g(i)dt Fo:rslag,. og ·Eng
.l�µd; hvor- Jernbanerne, i 1929 fik Bevilling paa
_.A,µtQd

.
rift" hvad.de; hidtil �ar dem forbudt. I Schweiz

ti,l,st:i;æ,bes., en, Q:i;dning paa Fol!slaget af Forfatteren
�f dette Slqift. .· E.t Forslag er indgaaet til Paria-

mentet og . vedtaget; men der er ikke foretaget no
get nævneværdigt- for at· føre det ud .i Livet. Jern
banens og Autoens .Ligeret .er det, første, der maa 
fremtvinges,- og maa være en Opgave i alle Lande. 

V. Løsning af Svørgsmaalet i Fremtiden·. · ··
Men selv om de bestaaende Love ændres· til Jern

banernes Fordel, v"il det dog kun være et Skridt hen. ad Vejen mod den egentlige Løsning, som kun: naas
ved, at Konkurrencen ophører, og dei· kommer -et 
Samarbejde· i.gang. Parolen maa lyde: Jernbane og 
Auto. Kun ved at d1sse Trafikfaktorer· supplerer og 
ikke undergraver hinanden; kan der· faas en Løsning, 
som alle Parter kan være tjent med. Intet af disse 
Trafikmidler kan erstatte det andet, begge har For
trin og begge har Mangler; derfor maa der 'skabes 
Mulighed for, at Fortrinene kan komme til at arbej
de samnien, hvilket aldrig sker .i en Konkurrence
kamp. Hvor dette Ideal ikke kan virkeliggøres, maa 
der sørges for Oprettels,f·af en Instans, der over'for 
begge Trafikmidler kan paavise Modpartens ·Fordele 
og Overlegenhed: i de enkelte Tilfælde, og derved ska
be indbyrdes; For'staaelse. 

Naar dette•;er sket, er der Mulighed for 'virkeligt 
Samarbejde, og det rette Værktøj - Jernbane' eller 
Auto - kan anvendes, hvor det er bedst og billigst, 
og samtidig tjene baade Ejere og Brugere. 

Det er glædeligt, at Jernbanerne søger at komme 
til at raade over Autotrafikken (Rutebilerne). . I 
England og Skotland begyndte de store Jernbane
selskaber, saa snart. Lo�ene·· gav '..dem Ret dertil; at.
underlægge sig RutebilenJ-e; ·Hgesaa i Tyskland, hvor 
Rigsbanerne i 1928 arbejdede sammen med 89' Au
toruter over ·en Strækning af 2239 Kilometer .. Af
disse er 46 Personruter· og 43 Fragtruter, og 26 ·af
samtlige Ruter er mi underlagt ·Rigsbanerhe·. Den 
franske Barie ·p_ · L. · M. brugte i' de · fleste · Tilfælde 
den Fremgangsmaade·selv at -sætte Autos i Gang o� 
kæmpe de konkurrerende Rutebiler ned. I Schweiz 
har man forsøgt ·med et Aktieselskab »SchweizischE) 
Ekspres« for,· Transporter •til og fra Banen, men 
dette har dog mel'e Karakteren af Konkurrence I over 
for det bestaaende 'end Samarbejde.· Et lignende .Sel
skab findes i Holland; og i Amerika findes et, : der 
raader ov-er Fragtcentraler i næsten alle Byer, De en
gelske Baner har' altid haft .Fragtkørslen i sin Haand 
og derved stadig været i --Føling med Befragterne. 
Ganske vist har Fragtkørslen · vist- altid givet Un
derskud, dog maa man ikke holde denne Gren af 
Godstransporten for sig, men regne · den . med ·som 
et nødvendigt Led i Trafikk.en. · Vi holder for, at. det 
engelske System er det rigtige."·· I 1:928 raadede ·de 
engelske Baner over 32 000 Hestekøretøjer og 4000 
Lastbiler. · -, · 

At indordne den konkurrerende Biltrafik· tinder 
Banerne er· naturligvis forbundet" med visse Farer. 
Den nærmest. liggende er den, at Brugeme'skal bli
ve udbyttet, :naar ·Konkurrencen ·er· ophørt. Denne 
Indvending kan. nærmest ventes, fra Kapitaliute"res
serede • men ogsaa her maa ·findes -en Udvej/' der 
sikrer' Brugerne, og- det-.naturligste-ie-r,- at 'begge ·T-ra
fikmidler· underlægges Staten. · Dermed er det dog 
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ikke udelukket, at Brugerne kan blive udnyttet, men 
under alle Omstændigheder vil der være sat Bom 
for, at Faa kan berige sig paa Offentlighedens Be
kostning. Staten kunde indrette sig med at fordre. 
et bestemt Overskud, som saa fik Karakteren af Pil 

indirekte Skat, en Ordning, der ikke er helt ideel, 
men den indeholder dog den Fordel, at Staten kan 
gribe regulerende ind og anvende Overskuddet i Ol'
fentlighedens Interesse. En anden Indvending er 
den, at Staten ikke er bevægelig nok til at indvinde' 
den Fortjeneste, et saadant Foretagende kan givr. 
men det bedste Bevis herimod turde dog være, R t 
de største Baner i Aartier har været underlagt Sta
ten og givet gode Resultater. Selvfølgelig maa der 
ved Lov skabes Garantier for, at det ikke udvikler 
sig til en stiv, bureuakratisk Forvaltning og Drift. 

Spørgsmaalet om Indførelse af Statsdrift bleY 
allerede behandlet paa J. T. F.s Kongres i Stockholm 
i 1928 og akcepteret fra :ctlle Sider. Dermed skal 
ikke være sagt, at en bestemt Vej er givet for Stats
drift; Maaden at praktisere den paa maa overlades 

. til de enkelte Lande, ligesom det ogsaa kan tænkes, 
at der ikke i alle Lande kan indføres Statsdrift, 
men her maa der dannes et Kontrolorgan med Kom
petence til at gribe ind for at Grundreglerne for 
Samarbejde bliver overholdt. Saadanne Foranstalt
ninger er mulige, det har man set i England, hvor 
Staten har grebet regulerende ind overfor J Jrivat
banerne·. 

Det kan godt tænke;;, at den konkurrerende Auto
trafik ikke kan kobles direkte til Jernbanedriften, 
men maaske bør underlægges Postvæsenet ellPr væ
re en selvstændig Institution, men i alle Fald maa. 
der sikres, at Statens forskellige Organer kommer 
til at arbejde godt sammen. Ofte har Statens smaa 
Institutioner vanskeligt ved at føle sig som et selv
stændigt Led i det samlede Hele og handle derefter, 
og andre kan overskride deres Kompetence. 

VI. Hvad gør Kapitalismen.

Grundfejlen er, at det er Særinteresse1.· og ikke 
Samfundsinteresser, der har gjort sig gældende. 
Autokapitalen er paa alle Omraader foretrukket, da 
den stillede »Geschiift« i Udsigt, ganske uden Be
kymring om Autotransporten var en naturlig Tra
fikforbedring, eller om den kun i Kraft af manglen
de Lovordning kunde vinde Indpas. Det vil gaa her, 
som det altid gaar i den kapitalistiske Forretning;;
orden - man høster, saa længe der kan høstes, og 
regner ikke med Kapitaltab paa andre Omi-aader. 
i dette Tilfælde J ernbanekapit.alen. Og da Privat
kapitalen de fleste Steder ogsaa siger det. afgørende 
Ord i Statssager, er det i første Linie Privatkapita
lens Interesser der beskyttes. 

Men det er et stort Fremskridt, at Spørgsmaalet 
er kommet til Behandling paa Internationale Jern
banedirektioners Kongres i Madrid, først og frem
mest fordi det har ført til en Undersøgelse af Spørgs
maalet paa internationalt Grundlag. Støttet til om
fangsrige Beretninger •fra de enkelte Lande er der 
forelagt Materiale, der giver fuldstændige Oplysnin
ger. Det interessanteste deri er i Grunden noget. 

man længe har vidst, dette, at der i intet Land er 
foretaget grundigt Forsøg paa Samarbejde mellem 
Jernbane og Auto, men derimod spores Stemning 
for. at Banerne skulde begynde Autotrafik og kon
kurrere de bestaaende Ruter ud. Ofte vises fra Ba
nernes Side en forsigtig Tilbageholdenhed, som kun 
kan forklares ud fra, at Banerne er ængstelige for 
at træde op mod Ruteautoerne. Den mest konsekvente 
Holdning indtages i det i Tyskland udgivne Skrift 
»Reichsbahn und Kraftwagenverkehr«. Forhaabent
lig vil dette Skrift være et velkomment .fremstød til en
Ordning af Retsgrundlaget for ,Jernbane og Auto,

Hvad man i den omfangsrige Litteratur, der er 
fremkommet om Spørgsmaalet Jernbane og Auto, 
har savnet fra Jernbanernes Side, er en bestemt 
Plan for Fremtiden. Nogle Baner mener at kunne 
besejre Autoen ved ensvirkende Lovbestemmelser. 
Mere moderne lyder en Beslutning, der er taget af 
» Internationale Handelskammers Fonet.ningsraad •
den 30. Juni 1928.

»Internationalt Handelskammer foreslaar nedsat
et Udvalg bestaaende af Repræsentanter for Jern
baneselskaber, Motorvognselskaber, :Motorindustri og 
for Brugere af begge Trafikmidler for at under
;;øge Muligheden for Samarbejde mellem Jernbane, 
Auto og Flyvemaskiner.• 

Man har intet hørt om, hvem der blev Medlem
mer af Kommissionen; desværre synes man at have 
glemt at medtage Repræsentanter fra Perosnalet. 
Om Kommissionen har afsluttet sit Arbejde vides 
heller ikke, og den udgivne Kommissionsbetænkning 
indeholder ingen Forslag, der kan bringe en Løs
ning. Man synes heller ikke i de Kredse at _ville 
gafl. til Bunds i Spørgsmaalet. 

V I I. Jernbanemænd Of/ Tra.n.�vortarbejdere. 

I Internationalt Transportarbejderforbund er 
Jernbanemrnnd og andre ved Tr;ansport beskrnfti
gede Arbejdere organiserede, og vort internationale 
Samarbejde har derefter den Opgave at beskyllP beg
ge Grupper. Som saadan maa I T. F. ikke favorisere 
den ene for den anden, men indstille sig paa at 
repræ;;entere og forsvare begge Grupper. Naar et 
saadant Program opstil.les, maa det være med Hen
syntagen til Almenhedens Interesser, hvorved ogsaa 
.Jernbane- og Autopersonale vil være bedst' tjent. 
Ved Samrabejde kan det Transportmiddel, der i gi
l'et Fald er det andet overlegent, sættes ind, og
den fordelagtigste Trafik - uden kunstig Fordy
rel;;e - opnaas til Gavn for Publikum, og der ska
be:-; paa den anden Side sikre og rolige Forhold 
f01· beggP Personaler. 

Ved nærmere Betragtning bestaar der saalede� 
ingen Modsrntning mellem Jernbanemrnnd og Chauf
fører. Begge Parter maa ønske at Trafikken, være 
;;ig med Per;;oner eller Gods, maa deles mellem dem 
efter hvad Retfærdighed og Hensigtsmæssighed by
der. Vore Bestræbelser gaar ud paa et Samarbejde, 
der tager Sigte paa almene Interesser og samtidig 
befæster .T ernbanemamds og Transportarbejderes 
�ociale Fremtid. Paa dette G1·undlag ma.a alle Par-
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ter kunde finde hinanden. Denne Anskuelse har 
gennemtrængt I. T._ F.s Handlemaade og væ
ret Ledetanken i dette Skrift. Maatte de føre til 
en Løsning af Spørgsmaalet »Jernbane og Auto« og 
samtidig bevidne Værdien og Betydningen af inter
nationale faglige Sammenslutninger. 

27. · Marts. I Gaar Formiddags ved 10-Tiden holdt
Gaardejer Marinus J ellesens Befordring, en lille
Hest forspændt en Kærre, foran Mejeriet ved Kon
gerslev. Her blev Hesten sky og satte i Fart ad
Markvejen, der gaar op mod Byen over Banelinien
og kom hertil omtrent amtidig med Motortoget.
Toget, der ikke kunde standse saa hurtigt, paakørte
Vognen og Hesten, der væltede i Grø'ften. Hesten fik
Benene brækket og maatte slaas ned paa Stedet.

* 

30. Mar/i:;. En Gnist fra den nordgaaende Eftermid
dag-Ekspres fængede i Gaar i det tørre Græs paa
Banestrækningen mellem Stilling og Hørning. Da
Banelinien her er under Reparation, laa der et s_tort
Parti olieimprægnerede Sveller, og en Stabel af disse
blev antændt, og en Arbejdsstyrke rykkede ud og
slukkede den. Skaden beløber sig til :'i00 Kr.
. 

* 

31. Marts. Da J·yllandsekspressen i Gaar Morges lidt
over Kl. 8 havde passeret Vigerslev og paa Vej til
Glostrup satte Farten op, sprang pludselig en ung
Mand op af Grøften og løb lige mod Lokomotivet.
Han blev slynget ud til Siden og blev liggende liv
løst. Toget bremsede op, og da der kom et mod
gaaende Tog, Kalundborg-Toget, blev dette standset.
Den unge Mand, som havde faaet Hovedet knust og
aabenbart var bleven dræbt paa Stedet, ble� kørt til
København. Liget blev fra Hovedbanegaarden ført
til Retsmedicinsk In. titut.

* 

Paa Nyborg Station skete der i Gaar Morges et 
nyt Uheld, der vanskeliggjorde Trafikken. En af de 
store Maskiner, der anvendes i Iltogsfarten, en R
Maskine, løb nemlig pludselig ud af Lokomotivremi
sen og havnede i Grave11 til den store Drejeskive, 
saaledes at hele Remisen blev blokeret. 

Uheldet skete lidt før Kl. 6, og først henad Aften 
fik man Maskinen op af Drejeskiven. Uheldet skyl
des formentlig en utæt Regulator. 

* 

1. April. Atter Rangeruheld i Nyborg. Uheldene sy
nes i denne Tid at forfølge Nyborg Station. I Gaar
Morges, da man rangerede Vogne i Land fra Færgen,
løb en Godsvogn af Sporet paa Broklappen. I Løbet
af en god halv Time var den atter bragt paa Skin
nerne, men Persontoget Vest paa forsinkedes derved
¾ Time.

8. Avril. Kl. 13 ½ i Dag kørte et Gods-Særtog ind
paa Støvring St .. , 20 km Syd for Aalborg, skønt der
var Stopsignal. Toget kørte op i Bagenden paa et
paa Stationen holdende Tog og knuste 11 Vogne.
Der kom ingen Mennesker til Skade.
8. April. Ved 3-Tiden i Gaar Eftermiddags skete der
paa Strib Station et Rangerubeld, der for en Tid
blokerede Sporene til Pladsen, hvor Godsvognene
oprangeres til Overførsel og til Sporet til tredie Fær
geleje. En Rangermaskine løb af Sporet, og Afspo
ringen, der hører til de hændelige Uheld, gav no
gen Forsinkelse i Godstrafikken. Persontrafikken fo
regik uforstyrret fra de to andre Færgelejer. Det
maa betragtes som Held i Uheld, at ingen af Hoved
sporene blev blokeret. Der arbejdedes med at faa
»Grisen•, som de smaa Rangermaskiners populære
Navn er, bragt paa ret Køl igen.

Den materielle Skade var kun ringe, og der var
ingen af Personalet, der kom til Skade.

* 

9. April. Da et Lokomotiv uden Vog11e i Gaar Efter
middags ved 15-Tiden kørte herfra mod Over Jers
dal, skete der, da Lokomotivet var naaet omtrent ud
paa Linien, et alvorligt Uheld, idet en Motordraisine,
der kom fra Over Jersdal, ikke bemærkede Lokomo
tivet og kørte ind i dette. Paa Draisinen befandt sig
Telegrafformand Poulsen her fra Vojens; han paa
paadrog sig svære Læsioner i Ansigtet og blev
blev straks af Lokomotivets Personale ført ind paa
Stationen, hvor han kom under Lægebehandling.

Naar der ikke skete endnu større Ulykke, skyldes 
dette, at Lokomotivføreren havde bemærket Faren og 
bremsede op. Motordraisinen blev delvis ødelagt. 
hvorimod Lokomotivet kunde fortsætte sydpaa. 

* 

10. Avril. I Aftes ved Halvtitiden skete der paa Ros-
kilde Station et alvorligt Rangeruheld, som heldig
vis ikke kom til at koste Menneskeliv. Et Godstog
skulde omrangeres fra 3. til 2. Spor, og under dette
Arbejde skiftedes et Sporskifte under Toget, hvor
ved 3 Vogne kørte· paa Gulvet, og Skinnerne blev
revet op.

* 

· 13. April. I Gaar Eftermidciags skete rler under Ran
geringen paa Baneterrænet ved Dybbølsbro en Ulyk
ke. Overportør Nielsen fra Sommerstedgade 15 fik
den ene Arm i Klemme mellem 2 Vogne. Armen
blev slemt læderet. I. Ambulance kørtes han til Kom
munehospitalet.

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Maj kan de i del efterfølgende nævnte Loko

motivførere fejre 25 Aarsdagen for cleres Ansættelse som 

Lokomotivmænd. 
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H. M. K. Henrik en, Københavns Godsbanegd., (Egils
gade 27 b, 1.). H. kom i 1921'i til Gb. for at tilbringe 

Res•,en af sin Jernbanelid her, og han er af Kolleger 

almindelig afholdt for sin stilfærdige Optræden og pligt
opfyldende Maade, han -;aretager sin Gerning paa. 

Henriksen er stærkt interesseret i Standens Velfærd, 
og som Følge heraf deltager han ogsaa i Afdelingens Mø

der, naar Tjenesten tillader det. 

Afdeling 1 ønsker Jubilaren hjertelig til Lykke i Da

gens Anledning med Ønsker om fort. at godt Held i Ger
ningen i Fremtiden. 

A-g 1.

A. Grosen, Schleppegrel gade 17, 2., Aarhus. Grosen,
der er antaget paa Aarhu Centralværksted den 17. Ja
nuar 1905, blev ansat .. om Lokomotivfyrbøder den 1. Maj 

1906 i Struer, kom tilbage til Aarhus den 1. April 1907. 

Forfremmedes til Lokomotivfører i Brande den 1. April 
1918, og kom atter til Aarhus den 1. November 1923, 
hvor han som nævnt stedse gør Tje11.este. 

Anders Grosen, der er Søn af afdøde Lokomotivmester 

G .. Skanderborg, er sin Fader lig i it rolige, bestemte 
og pligtopfyldende Væ. en over for den Etat, ban tjener. 

Vi, der kender A. G., agter ham for hans kammerat
lige og venlige Sindelag i ban. daglige Færden blandt 
os. Aarhu Lokomotivførerafdeling iger ham Tak for de 

svundne Aar og ønsker alt Held og Lykke for ham og 
hans Familie i Fremtiden. -0. 

A. H. Jacob en. »Ho•. \'inclingevej, Nyborg. Jacobsen 
kom til yborg Værksted 1904, blev forfremmet til Loko
motivfyrbøder 1. Maj 1906, og forfremmedes til Loko

motivfører 1. April 191 med Sta tiou i Brande, blev 
atter forflyttet til Nyborg 1919, hvorefter Jacobsen nu 
nar slaaet sig til Ro her. Jacobsen er en meget stille og 

rolig Mand, dette præger ogsaa det Arbejde, ban er sat 
til al varetage. Jacob en var en Tid Afdelingskasserer, 
men maatte nedlægge dette Hverv, idet hans Helbred 

ikke har været saa godt. Som Organisationsmand er Ja

cobsen et meget ivrigt Medlem, idet ban ikke gaar paa 
Akkord med Uretten, men gerne tager en Dyst for Rets

principperne, ligeledes gaar han op med Liv og Sjæl -i 
Arbejdet for bedre Kaa r for .Lokomotivmandsstanden 
:Fynske Lokomotivmænd bringer ham vor hjerteligste Lyk

ønskning paa Festdagen med Ønsket om en snarlig Hel
bredelse, saaledes at han kan komme til at virke imellem 

os igen i mange Aar til Glæde for os selv og alle Kolle-
gerne. M. A.

A. V. G. Jensen, Hærvighus, Kalundborg, som den 1.
Maj fejrer sit 25 Aars Jubilæum, begyndte paa D. S. B. 
den 4. December 1904 i Remi. en, Kh., hvor ban ansattes 

som Haandværker 10. December 1905. Jubilaren ansattes 
som Lokomotivfyrbøder i Kor ør t. Maj 1906, hvorfra 
han ·forflyttedes til Kk. 1. Juli 1912. Her blev Jensen 

til han den 1. April 1918 forfremmedes til Lokomotivfører 
paa Gb. Efter at have været paa Gb., søgte Jensen ud 
til mere rolige Forhold og blev der1 1 Oktober 1920 for
flyttet til Kb., hvor han nu har slaaet sig til Ro. Jen en 

hører til de Kolleger, Organisationen kan være stolt af: altid 
i godt Humør samt en paalidelig Lokomotivfører og Orga
nisalionsmand, som ivrig deltager i alt, hvad der fore• 
kommer indenfor Lokomotivmændenes Rækker. Jensen er 
p. t. Formand for sin Afdeling i Kb., hvilket beviser hans

Interesse for Standen. Kb. LkL Afd. bringer herved Jubi
laren en hjertelig Lykønskning paa Højtidsdagen med Tak
for godt Kammeratskab og Sam arbejde i de forløbne Aar
amt Ønsket om Held og Lykke i Fremtiden. H. J.

0. E. 0vesen, Aalestrup, blev den 1. Maj 1906 ansa� som
Lokomotivfyrbøder i Aal trnp og forfremmedes til Lo

komotivfører 1. April 1918 i Aalestrup, og kan derfor
samtidig fejre 25 Aars Jubilæum som Borger i Aale
strup. Jubilaren har altid været en pligtopfyldende Loko

motivmand og et godt Medlem af D. L. F., hvorfor ban
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,ogsaa i fleri, dar har beklædt Pesten som Tillidsmand 

ved Aale trup Underafdeling. Han vil sikkert i Dagens 

Anledning faa mange Beviser paa sine rnedansattes Ag

telse. 

Afdelingen ønsker til Lykke med de 25. 

DØDSFALD. 

Torsdag den 12. Marls afgik Lokomotivfyrbøder K. M. 

Kristensen, Korsør, ved Døden. 

Kristensen havde været syg de sidste Par Aar, han 

begravedes fra Kapellet i yborg den 18. Marts. 

Ved Kisten paraderede Faner fra Nyborg, Roskilde, 

Gedser og København. 

Ved Graven bragte Lokomotivfyrbøder Madsen, Korsør, 

Kristensen den sidste Hilsen fra Kammeraterne i Korsør. 

Fra Organisationen bragte J. Knudsen Kristensen 

den sidste Hilsen og udtalte et Ære være hans Minde. 

J. K. 

NORDISK LOKOMOTIVMANDS FORBUNDS 

13de Kongres afholdEs i Aall::org i Dagene 11., 12. og 13. 

Juni cl. A. 

Dagsorden m. v. 

:senere. 

for Kongressen vil blive udsendt 

Sekretariatet. 

MOTORFØREREKSAMEN 

Følgende Lokomotivfyrbødere har i Dagene 27.-28. 

Marts 1931 bestaaet folorførereksamens 1. Del: 

Blume, . H., Gedser. 
Knudsen, L. C., Københavns Goclsbanegaard. 

Jensen, V. P., Aalborg. 

Nielsen, S. K. F., ybor-g. 

Jensen, H. J., Viborg. 

Jen en, J. C., Viborg. 

Jensen, H. C. R., Aal'11us H. 

Kristensen, K. K., Aarbns R. 

Søren en, S. M., Fredericia. 

Jensen, F. V., Slagelse. 

Christian en, H. A., yborg. 

Halvor. en, S. A. P., Aarhus H. 

Gj0rlsvang, I C H., Østerbro. 

Hansen, A. E., Roskilde. 

Hansen, H. N., Nyborg. 

Laursen, T. P. H., Aalestrup. 

Gotfredsen, R. A. T., Frederikshavn. 

En Ek aminand bestod ikke. 

FERIEHJEMMET 

Foreningens Feriehjem aabnes for Gæster den 20. Maj 

cl. A. Aabni.ngen sker . aa tidligt, for at der kan blive

Lejlighed til at tilbringe Pin eclagene i de herlige Om

give! er, om et Ophold paa Ref næ nu en Gang er;

det er vo1· Erfaring, at mange Gæster sætter særlig

Pris paa at kunne tilbringe Pin edagene paa Ferie

hjemmet.
Priserne for Ophold vil undergaa en liJle Ændring 

for Foreningens Medlemmer, der sikkert vil modtage den 

med Tilfredshed. Priserne vil herefter være ,;aa_ledes: 

.For Medlemmer af D. L. F. og Medlemmers Hustruer 

og Børn over 14 Aar 3,50 Kr. pr. Person pr. Dag. Børn 
fra 1-6 Aar 1,50 Kr., Børn fra 6-14 Aar 2,50 Kr., og 

hjemmeværende Børn over 20 Aar 4,00 Kr. pr. Dag. 

Di e Priser vil - da Betjeningen er fastlønnet - i 

Lighed med de foregaaendc Aar blive tillagt et Procent
beløb varende til 10 pCt. for Ophold indtil 10 Dage, 

8 pCt. for Ophold mellem 10 og 30 Dage og 5 pCt. for 

Ophold, der strækker sig over 30 Dage. 

Medlemmer og andre Gæster, der øn ker Ophold paa 

Feriehjemmet, opfordres til i saa sto1· Udstrækning som 

det er muligt og hvor Forholdene i øvrigt tillader det, 

at benytte Forsæ onen til Ophold. 

Gæsterne vil i Aar genfinde vor dygtige Økonoma, 
Frk. Petersen, ligesom Køkkenet atter vil blive forestaaet 

af Frk. Arentzen. 
For at ordne Belægningen har det sin store Betyd

ning, al Bestillingerne inclgaar saa tidligt som muligt. 

Det henstille derfor til Med.Jemmer og andre Gæste1·, som 
· 

ønsker Ophold, snarest al indsende Bestilling til For

eningens Kontor, Reventlow ·gade 28, København V., un

der Adr.: »Feriehjemmet•. Bestillinger maa indeholde Op

ly ning om Antal Personer og for Børns Vedkommende 

tillige Alder, og om Bestillingen gælder Medlemmer eller 

fremmede. 
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Albaniens Trafik. 
Den første albanske Jernbane 'Jr endnu ikke taget i 

Bl'ug. Banen, de1: bliver elektri;;k, ;:(nar fra Durazzo til 
Tirana, en Distance paa ca. 35 km, og- Forarbejderne paa 
den har va1·et ·a. 2 Aar. Paa 1'01·bcdring af Landevejs
nettet, der for Størstepal'len e1· anlagl under og efter Kri
gen, ofrer Landet mnlig 700 000 Kr. ]rnidlcrlid har Eon
gen videre ordnet Landets Kommunikationsforhold 'ved at 
skahc cl før.·tc Klasses Stats-FlyYevæ en, de1· med ·to1·e 
Acl'Oplaner (de . t01·Rte med Plads til 25 Passagerer) dag
lig sætter hver By i Landet i F'orbindelse med Hoved
staden og Havnebyerne. Trafiken paa Landevejene forc
gaar dels paa Mulæselrrn, dels med Biler - baadc store 
Rutebiler og alminrlelige Drosker - o0• Vejnettet er nu saa 
udbygget, al del er muligt al køre lige fra den sydlige 
Græn. e til den no1·dlige. Men del tager Tid og c,· mange
Gange dyrere end pi·. Flyvemaskine. Rejsen Korca-Tira
na, via Valona og Durazzo, vil med Bil tage ca. 2 Døgn,
med Vlyvema. kine rn rer den en god Time og koster
15 ](,·.!

(Bureau de Presse de !'Etat cl'Albanic.) 

Svejsningsteknik. 
Westinghousc-Scl kab har opført Verdens st�11·stc Byg

ning, .-om kun er svejset i alle dens Sammenføjninger. 
Huset omfatter 25 tekniske Laborato1·icr, del rr 58 m højt, 
67 m langt og 36.5 m bredt, Der er brugt ca. 1800 Ton. 
Staal, 16 000 rn Svejsestaal og :15 Tons Svejset,·aad. 

(Eng. News-Rerord.) 

Jordens. dybeste Sø. 
Baikalsøens �tø1·.-te Dybde er 1552 m, hvilket c1· 1060 

m unde,· Havets Overflade. Dens Tilløbsomraade er l ¼
Gange større end Tyskland, og dens eneste Afløb er An
gorafloden, en Biflod til Jenissei. Vandel er ualmindelig 
kla1·t: undertiden kan man se igennem det lige til 40 Me
ters Dybde. Unde,· 250 m Cl' Temperaturen 3,2°-4° C. 
og konstant hele A arct. Søen er tilfrosset fra Januar til 
Maj. Paa Grund af Siol'll1 dannes ofte indtil li m høje 
Isvolde og Isskruninger. Dyreverdenen er meget ejendom
melig, bl. a. findes de,· den saakflldtc »Oliefisk,, h\'i.- Ske
let e1· tyndt som Papir. 

I la liens elektriske Lokomotiver. 
De italienske Statsbaner har for Øjeblikket 79.l elek

triske Lokomotiver. I Løbet af dette Aar skal 888 elek
tri.-ke Lokomotiver være i Brug. 

(Zeitschrift de. Ver. deutsch. Ing.) 

Ny Jernbaneline i Spanien.
For at opnaa en gennemgaaencle Jernbaneforbindelse 

mellem Atlanterhavet og Middelhavet er der i Spanien ble
vet bygget en ny 370 km lang Jcmbanelinie, der fører 
fra Santander til Valencia. 

(Zeitschrift de Ver. deutsch. Ing.) 

Bilvejene og Verdensndst-ill-ingen. 
Til Venlensudstillengen i Chica�o i 1933 ventes en stor 

Bill rafik, og Myndighederne har dl;!rfor bevilget mange 
Mil!. Dollars til ny Brolægning og J;;tapdsættelse af Vejene, 
ikke medregnet adskillige Millionet· Dollars, ;;om Nabosta-
1en1e vil brugo til Jstands,l'ltel;;o af deres Veje. 

(Ch)cago Croniclc.l 

Ceutrnf Raif Road 
f 

nf NC\\' Je1·sey har nylig anskaffet_ 200 aabne Godsvogne 
af en n1e1·c usædvanlig Bær()_evn0- og Slørrrlse. Vognen er 
næn11e t beregnet til Transport af valset .Tern i større 
La'ngder. Den 2.6 rn brede Overbygning har e11 Længde 
af :19.83 111. Den hviler paa 2 Boggie,·. Voi.rncn vejer torn 
31.5 l og la.·tor 70 I. Vognene kan tao-li .Kurver af 31.5 
m Radius. Do e,· byggede heil af St�al og til Overbygnin
gen c1· anvendt kohberholdig Staal. 

TAK 

Dani;!.: Lokoinoli'Vlnu11ds Forr•niug, Afd. 1 Gu 
Modtag herigennem Bladet min hjerteligste Tak for 

den mig viste Opmærksomhed don 1. Apl'il. 
Pen�. Lokomotivfører K. A. Srmdberg. 

Min hjerteligste Tak for den store Opmmrksomhed, der 
blev vist mig paa min Jubilæumsdag. En særlig Tak til 
mine Sangcrhrod,·e. 

Lokf. Kay .Jørgensen, Esbje,·g. 

En hjertelig Tak til alle, so111 viste mig saa megen Op-
111æ1·ksomhccl ved mit 25 Aars Jubilæum. 

Lokf. C. V. C . .J. PPl1'rsen, Nyborg. 

:Modtag min ·Families og unclcrtegnccles hjerteligste Tak 
fo1· den store Pengegave, der c1· blevet indsamlet til mi_g 
blandt Lokomotivfyrbøclcre, Motorfrm 1·c og Lokomotivfø
rere. 

En særlig Tak til Lokomotivfyrhollcrkrccl,cn. som har 
foran. tallet JnclRamlingen. 

ltlicliae/, llfil,ke/s1'11, pens. Lokfyrb. 

Paa 111inc og Bøl'lls Vegne bedes T,okomotivman,lsfor
cningen modtage vor dybtfølte Tak for den .-mukke Del
t11gclsc YCd min kære Hustrus Død. 

P. !ti. Rolcler, 
Lokomotivmester, Aalborg. 

Min og min Datters hjerteligste Tak for al venlig Del
tagelse vecl vor kære Mand og Fadet·, Lokomotivfyrbøder 
K. M. Kri tcn�ens Begravelse, og Tak for de smukke
Kranse.

Korsør, i 11fa ris 1931. 
Margrethe Kristensen. 

Hjertelig Tak for al Deltagelse ved vor kære Fader, 
pens. Lokomotivforer Hans Christiansens Død og Begra-
velse. Børnene. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

SJ.·hlsler JJll.-f!n. 

15955 14570 
15956 14569 
15957 14568 
15958 
15959 14584 
15960 14587 
15961 14588 
15962 14583 

14519 

14521 

Nye Bøger. 

Munch-Steensgaard: Det gyldne Skrin. 
Meyn, N.: Radio-Piraten. 
Heinlierg, Erna: Dukken o. a. Fortællinger. 
Munthe, Axel: Set. Michele. 
Nielsen, Jørgen: Den Hovmodige. 
Vollquartz, I.: I Livets Skole. 
Wagner, Elin: Svalerne flyver højt. 
Lykke, Anne: Kvindelist. 
Skovgaard-Petersen: Biblen gjennem Tu
sind Aar. 
Bangs,ted, Helge: Eskimo. 

Lokomofivførerkred en. 

Nykøbing F. Hepræsentanten avn rettes til: P. C. 
Jensen. 

Skanderborg. J;�ormandens avn og Adresse rettes til: 
0. H. Christensen, • Bella Vista•, ørregade.

Lokomotivfyrboclerkredsen. 

Randers. Formanden avu og ./.\dresse rettes til: J. 
G. Poulsen, Fyensgade 12.

Kassererens avn og Adresse rettes til: P. S. Petersen,
Nordgade 9. 

RETTELSE TIL BERETNINGEN 

Under Bilag til Dagsordenen for Lokomotivfyrbøder
kred ens· Generalforsamling paa Side 71 rettes i Forslag 
fra Afd. 2 Ordet »Ansættelsesdagen« til »Antagelsesdagen«. 

7 

UTE�-:-
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Lod�--

01·erfort fra D. & M. F. fil D. L. F. 

1. Marts 1931:
Lokfb. V. R. 0. Berg, Kbhvn. Gh. 

Udnævnelse fm 1.-4.-31: 

Lokomotivfyrbøder E. Christiansen, truer, til Loko
motivforer i Struer (min. dn.). 

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-4.-31: 

Lokomotivfører T. V. 01 en, Fredericia, til Helsingør. 
Lokomotivforer A. T. Andersen, Paclliorg, til Frede

ricia. 

Overgang af Helbredsl1e11syn til anden Stilling fra 

1.-4.-31: 

Lokomotivfyrbøder E. L. V. Andersen, Nyborg, til 
Haandværker i Nyborg. 

Lokomotivfyrbøder K. H. Sivert en, Glyngøre, til 
Haancl værker i Langaa. 

Afskecl pcw Gruncl af S·vageligl1ecl men Pension fra 

30.-6.-31: 

Lokomotivfører A. F. Palstrup, Ro kilde (min. Afsked). 
Lokomotivfører N. C. iel en, Nyborg (min. Afsked). 

Herre- og Drenge-Klæder 

uden Udbetaling 
ifist;tena og Komm. Funkt., ellers fra 20 Kr. Udbetaling. 

Altid 11500 Stk. Konfektion paa Lager. 

I. Kl. Herrekonfektlon oø Skræderl

Nr. Farimagagade 68-70,

usk, og glem ikke, det er den høje Stue. ---

Frakker og Smokings udlejes 

DEN NY LAANEBANK A/s 
Veetre Boulevard 9 01 11. Telefon 438 01 9708 • 
.,,., 

Anerkendt af Staten, Københavns Magisirat o� Frederiksberg Kommune 
som berettiget til at modtage Lønforskrivmnger fra Tjenestemænd. 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 18. April. 

REDAKTION: Vesterbrogade 98 A, 2. Sal, Kjøbenhavn V. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14 613. 

�
dl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig.

AN ONCE-EKSPEDITION: 
Reventlowsgade 28, Kjøbenhavn V. 

Telefon Central 14 613. - Kontortid KL 10-4. 
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GRA.VMON .. UMENTER 

(Ved Vester Fængse l) 

V. Fælledvej
Tlf. Vester Q87�. 

G 

FIL I.AL = V- i g e :r s le -v- a, l l e -v-ed I:a.dgarige:o.. til T.e:r.rasse:::a... 

Brokbandager 

Underlivsbælter 

Gummistrømper 

Sagkyndig og omhyggelig Tilpasning. 
Specialitet: Vanskelige Broktilfælde 

I 
Bandagist G. V ogel, Vestergade 3, København K.

FORLANG VILHELM -LAN·CiES 

Cigarer og Cigarillos 
Tobakker og- Skraa 

. . 

•• ·",. 'Levera.pdør fll-Lo,?moliwmændenes ·Ferlehfem.' .. 
v• ,,t: .... .  :.� ..... -;._ .-;.,::_::;.. L-_,_, ...... ......,;,.....,· ..:•�• .:..· ,..·:.;.• --------------...; 

... , r - - .. ,,.. .• . .. ... •I •. , 

Køb danske Varer! 

TANDLÆGE 

HARALD HANSEN S. A. MARTENSEN 
Tage Hansens Eft. 

Blomsterf orretnh1g AKTIESELSKAB 

AMAGERTORV11 4

Damekonfektion, 
færrlige og efter Maal. • • • 

• • • Impræ:,p1crPrlc Frakker. 

Ku.n mod Rekvisition. 

Tlf. Byen 3537. Lagertid 9-5 1/2. 

Konsultation: 10-8 og 6-7 
·Lørdag 10-2: 

Telf. Vester 3330. 
Enghave Plads 6 

H. /Jrrn11enber9. 

Blaagaardagade 25 

'flf.?\ora 1979 Tlf.Nora 197!) 
Metllrnuuer erholder 10 pCt. 

VarPrne l1ri11)!"" overalt. 

Ny Ravnsborg 
v. Fælledvei 82 • Tlf. 10718 lstedgades Legetejshus

A. M. Thuneby) Istedgade 68
anbefaler sine 

·-----------

Specialitet: Dukker og Dukke,

Selskabs- og Foreningslokaler reparat. Stort Udvalg i Legetøj.
Billige Priser. •1------------------------.1 

Tilbud til Tjenestemænd! 
Som sædvanlig faar De Konto paa 1. Kl.s Herre• og Dameskræderi. 

Herre::: og Damekonfektion til Lagerpris. 

-

Kjoler, Børnetøj, Vinterfrakker og Ulsters. Ratebetaling med og uden Udbetaling. 

Skrædermester. I. V. Jensen, Gl. Kongevej 135 B. 
Vester 46 10. Vester 46 10. 

A 

. :Itiorvald l;iansen 1 
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