34. Aargang N� 10

I

REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

GENERALDIREKTØREN OG DR. MED.
JARLØVS FOREDRAG
Dr. Jarløvs andet Sted i Bladet gengivne
Foredrag om Lokomotivtjenesten er i Dagbladet
»Berlingske Tidende« for den 10. ds. omtalt
under Overskriften »Er· Lokomotivfolkene saa
overanst1·engte, at den offentlige Sikkerhed
staar i Fare? Derefter har Bladet talt med Ge
neraldirektøren, som bar udtalt sig saaledes:
- Jeg fandt ikke nogen Anledning til at
imødegaa Doktoren, ·om forøvrigt selv sagde,
at han ikke havde noget nærmere Kend kab til
Lokomotivfolkenes Arbejdsforhold. Men De
kan være overbevist om, at vi overanstrenge·r
iklce vort Personale, og der er ikke Tale om
nogen Fare for den offentlige Sikkerhed pa11.
Grund af Lokomotivførernes Træthed!
- Hvor mange Timers daglig Tjeneste har
Lokomotiv-Personalet?
- Det ved jeg ikke saa nøje, men Grænsen
for en Maancds Arbejde er i hvert Fald 208
Timer, og der er og aa en Række nærmere
fastsatte Begrænsninger af den daglige Arbejd
tid Gennemsnitligt kører i hvert Fald ingen
Mand 8 'rimer i Døgnet. Førerne af Rutebiler
kører f. Eks. i mange flere Timer end vore Folk.
Jeg skulde tro, at Personalet ·elv, hvis der fand
tes nogen Anledning hertil, vilde komme til os
for at diskutere Sagerne paa almindelig Vis.
- Hvad mener De om Forslaget om en tid
ligere og hyppigere Pensionering?
-Vi har en Bestemmelse, som siger, at naar
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en Mand skaffer Lægeattest for, at han ikke
kan udholde sin Tjeneste, skal han pensioneres,
saa snart han forlanger det. Og i øvrigt er der
vel næppe noget Land i Verden, som har en
bedre Pensionsordning end den danske.
Vi kan ikke afholde os fra at bemærke, at
vi finder Generaldirektørens Udtalelser noget
besynderlige.
Han siger bl. a., at hvis Personalet havde
Anledning til at klage, vilde det nok selv kom
me til Administrationen. Efter dette skulde man
tro, at han overhovedet intet kendte til Lokomo
tivpersonalets Utilfredshed; men det er jo saa
ledes, at Generaldirektøren i hvert Fald burde
være bekendt med, at Lokomotivpersonalet er
endog meget utilfreds baade med de Tjenester,
der bydes dem og med Tjenestetidsreglerne. Det
te er , aa ofte og saa kraftigt kommet til Udtryk
her i vort Blad, at det nok skulde være muligt
at blive opmærksom paa, at der er noget galt.
Det er endnu i frisk Minde, at Turene i 1. Di
..,,trikt i Efteraaret 1932 skærpedes saa meget,
at de fleste af dem maatte sendes til General
direktoratet. Vi skal ikke her komme ind paa
en Udredning af hele denne Forhandling, men
vil dog anføre, at det uimodsagt blev fastslaaet,
at planmæssig Anordning af Reserve efter Kør
sel er i Strid med Tjenestetidsreglerne. Det
fremgaar endvidere af Protokollen over For
handlingen, at Maskinbestyreren har erkendt,
at selv Ture, som kun gav Personalet 160170 Timers Tjeneste pr. Maaned, kunde være
af en saadan Beskaffenhed, at han ikke hidtil
havde ment at kunne byde Personalet mere
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Tjeneste, men der var nu indtraadt en For
andring heri.
Vi erindrer om, at ogsaa vor nuværende
Maskinchef ved Forhandling om en Tur i
Aarhus har erkendt, at den, selv om den laa
paa et forholdsvis lavt Tjenestetimetal, maatte
lettes.
Man maatte derfor gaa ud fra, at General
direktøren vidste god Besked. Men det er jo
da endelig saaledes, at der ogsaa overfor Ge
neraldirektøren personlig er givet Udtryk for
Utilfredshed, og der foresvæver os noget om,
at Generaldirektøren ved bemeldte Lelighed
holdt for, at Lokomotivpersonalets Tjeneste
burde bringes endnu nærmere de 208 Timer,
end den er. Det vil altsaa sige, at den burde
skærpes.
Sammenholder man dette med en højt
staaende Embedsmands Udtalelse om, at »han
virkelig ikke havde Raad til at blive pensio
neret allerede nu«, faar man uvilkaarligt den
Tanke, at de skærpede Ture alligevel er et Pres
fra oven. Men forhaabentlig vil der nu være
Sangbund for en Ændring.
Med Hensyn til en tidligere Pensionering,
er det ikke nok, at en Mand kan blive af
skediget, naar han ikke længere kan udholde
sin Tjeneste. Det maa ogsaa være saadan, at
han, hvis han maa afgaa fra Tjeneste i en
forholdsvis tidlig Alder, kan faa en ordentlig
Pension. I saa Henseende fremsatte vi jo over
for Lønningskommissionen Forslag om at der
for Lokomotivpersonalets vedkommende blev
fastsat særlige Pensionsbestemmelser. Naar
man tænker paa, at Generaldirektør P. Knut
zen var Sekretær i bemeldte Lønningskommis
sion og altsaa maa forudsættes at have et ind
gaaende Kendskab til de der behandlede For
slag, forbavses man over, at han med Henblik
paa Pensionering og Pensionsberegning for
Lokomotivper onalet, hvorom Berlingske Ti
dendes Spørgsmaal jo drejede sig, siger, at vi
har den bedste Pensionsordning i Verden. Vi
meddelte nemlig Lønningskommis ionen, at Al
dersgrænsen for Lokomotivpersonalet i adskil
lige europæiske Lande er lavere end for andet
Personale - i Sverige og Holland f. Eks. 60
Aar - og at flere Lande enten har særlige
Pensionsskalaer for Lokomotivpersonalet eller
ogsaa Bestemmelser om en større Beregning f. Eks. 1 Aar-1 ½ Aar - Tjenesteaarene.

MEDFØRER LOKOMOTIVTJENESTEN
SÆRLIGE DISPOSITIONER FOR
HJÆRTESYGDOMME?
Foranlediget ved de tidligere her i Bladet
omtalte i Tyskland foretagne Undersøgelser,
som viste, at Hjertesygdomme er betydeligt hyp
pigere blandt Lokomotivpersonalet end blandt
den øvrige Befolkning, har vor Organisations
Hovedbestyrelse beskæftiget sig med dette
Spørgsmaal. Dette medførte bl. a. Drøftelse med
den bekendte Hjertespecialist Overlæge Dr. med.
Ejnar Jarløv, som endda har den Fordel at
have været Jernbanelæge.
Drøftelserne har som et første Resultat gi
vet sig Udslag i et Foredrag, Overlægen holdt
i København Tirsdag den 8. ds., hvortil der var
indbudt en Række Administrationsembedsmænd
samt Jernbanelæger og Politikere. De først
nævnte var, med Generaldirektør Knutzen i
Spidsen, næsten alle mødt, men en Del af Poli
tikerne havde maattet ende Afbud paa Grund
af Travlhed paa Rigsdagen. Dertil var Medlem
mer og Hustruer mødt op i stort Tal.
Selve Foredraget »Lokomotivtjenesten set
med Lægeøjne« lød ifølge Foredragsholderens
Manuskript saaledes:
Da jeg ved Nylaar 1927 aabnede min Konsulta
tion som Jernbanelæge i København vakte jeg en
Del Forarge! e og Misfornøjelse ved ikke straks at
spørge Folk om deres Sygdom, men om deres Navn,
Adres. e og Fød elsdag, med andre Ord, jeg søgte
at optage saa nøjeagtigt', som det kunde lade sig gøre
paa den korte Tid, en Sygejournal over hver enkelt
Patient. Det varede ogsaa kun kort Tid, indtil Pa
tienterne indsaa, at man Ud spørgen ikke skyldte s
Nysgerrighed, men Samvittighedsfuldhed, og at de
selv var godt tjent med et saadant Journalsystem.
Efterbaanden gik det op for mig selv, at jeg ved
fortsat Journalføring maatte kunne yde værdifulde
Bidrag Lil det aabenbart tadig brændende Spørgs
maal om Grænserne for Togfolks og særlig Lokomo
tivføreres Tjenesteydelse.
Desværre raader jeg ikke mere over Journalma
terialet, som jeg efter fire Aars for mig lærerig Tje
neste i Jernbanevæsenet overlod til min Efterfølger;
men ved at fremlægge mine Erfaringer og Indtryk
her i Aften paa Grundlag af, hvad mit Jaurnalmate
riale lærte mig baaber jeg at kunne gøre nogen Gavn,
dels ved at pege paa Problemer, som muligvis træn
ger til lægelig Belysning, og dels ved at pege paa
Betydningen af �samle og bearbejde et Journal
materiale over Jernbanefolkenes Helbredstilstand og
Tjenesteydelse i Fremtiden.
Jeg skynder mig at bemærke, at min Fremtræden
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her er rent lægemæssigt - renl social-medicinsk betinget, og uden nogen som helst politisk Baggrund,
- og jeg anmoder om, at mine Standpunkter rr.1aa
blive bedømt ud fra denne Synsvinkel, og Politik
holdt udenfor Diskussionen.
Den det ::;om uvidende Privatperson farer af Sted
med e 1; Sovevogn gennem Natten i Snestorm og an
det Uvejr, gribes vel af og til af Ængstelser saasom:
_
Mon Foreren kan se Signalerne? - Mon han ikke
bliver træt? _ Mon ban ikke bliver medtaget af Kul
den o. s. v., o. s. v. - Men man slaar sig til Ro med,
, t Folkene forstaar deres Fag, at del er raske, stærke
tænd med skarpe Sanser, at der-es Tjeneste utvivl
somt er· 8 aaledes planlagt, at de allid gaar grundigt
udhvilede til deres Arbejde, at de i Betragtning af
deres tunge Ansvar selvfølgelig er saa højt gagerede,
at de kan tage all Hensyn til sig selv i deres Fritid, at
de har mange Hviledøgn, gode Ferier o. s. v., - og
under Forudsætning af, at alle disse Betinge! ·er er
opfyldt lægger man sig roligt til at sove.
Efter mil nuværende Kendskab til J·ernbaneper
sonalet lægger jeg mig stadigt trygt til al sove i
en Sovevogn, men paa ganske andre Forudsætninger
end hidtil. Jeg føler mig ganske overbevib·t om, al
Personalet gør deres bedste, og samtidig gør jeg op
med mig ::;elv, at hvis der alligevel sker noget, er
jeg dog ikke i Stand til at forhindre det.
Men desvæne lægger jeg mig ikke Lil at sove i den
Overbevisning, al Faremomentet er indskrænket Lil
det mindst mulige, og del af flere Grunde. - Jeg
kan selvsagt ikke indlade mig paa en Bedømmelse
af de tekniske Muligheder til :Forøgelse af Sikker
heden, men jeg har rent menneskelige og lægelige
Grunde til at tvivle om, al Faremomentet er ind
skrænket til Minimum. Een af de vigtigste er den,
at Togpersonalet, og særlig Lokomotivpersonalet,
efterhaauden overbelastes, fordi Teknikkens rivende
Udvikling og Tidens stigende Krav til Tempo med
fører Arbejdsfordringer, der i en Række Tilfælde
nødvendigvis maa over :,lige Personalets Ydeevne:
Personalet er ikke Maskiner, men Mennesker, og er
som saadanne underkas tel visse Naturlove, som vi
ikke kan forandre, og ·om vi derfor maa bøje os for.
Mine Erfaringer som Jernbanelæge viste mig det.
Det var mig paafaldende, al mange Lokomotivfolk
led af Nervøsilet, Søvnløshed, Fo1·døjelse vanskelig
heder, Blodtryksforhøjelse, Hjertelilfælde o. a.; og
det var mig paafaltlende, hvor· ængstelige disse Falk
var for at lade sig sygemelde, fordi de frygtede øko
nomisk Huio. Dette hat· [oranledigel mig til at inte1·
essere mig paa den ene Side for de Krav, der stilles
til Lokomotivfolk, og paa den anden Side for de
fysiologiske og økonomiske Betinge! ser, der maa op
fyldes, for at Folkene i det hele taget skal kun
ne være i Stand til at yde, hvad der kræves.
Spørgsmaalet bliver allsaa i et Naaleøje: "JiJr vore
Lokomotivfolks sundhedsmæssige og økonomiske Yil
k·aar saada:nne, af vi til enhver Tid kan vente oy
forlange, at de 11der det hedste? Og je_g minder sam
fidig om i hvor høj Grad den sundhedsmæssige Til
stand er afhængig af den økonomiske, - med andre
Ord: Problemets to Sider er uadskillelige; derfor

er jeg ikke i Stand til al tale om den lægelige Side
al' Sagen uden ogsaa at komme ind paa den økono
miske.
Del er en af de store Kunster· her i Livel al kunne
Lænke sig selv i andres Sted og omvendt. Jeg vil der
[or nu forsøge at betragte et Parallellilfælde, som
er mig velbekendt, og som maaske vil lette Dem For
staaelsen af, hvorledes jeg ser paa Sagen. - De læ
ser af og til i Bladene stærkt udhævede, rystende
Meddelelser om Kirurger, der under Operationer
glemmer •Senietter« - (d. v. s. Gazestykker) inde i Patienterne, - og De forarges over delte Slø
ser-i. Den sagkyndige er mere tilbøjelig til at beundre,
at saadanne Uheld sker saa sjældent under Hensyn
til, at Fordringerne til kirurgisk Teknik er vokset
saadan i de sidste ca. 30 Aar, at de ulykkelige Ki
rurger er kronisk overanstrengt; til denne Overan
::;Lrengelse bidrager ogsaa den Omstændighed, at Ki
rnrgeme - i all Fald her til Lands - ikke er saa
ledes gageret, al de kan ofre al deres Tid paa Hospi
talspatienterne og skaffe sig den fornødne Assistan
ce, - de maa tværtimod personlig gøre en Mængde
Arbejde, der lige saa godt kundt udføres af Assi
stenter, og yderligere maa de drive Praksis for· al
leve. Kravene til Kirurgerne vokser og vokser· paral
lelt med Videnskabens og Teknikkens Fremskridt,
men man glemmer i fornødent Omfang at udruste
Kirurgerne saadan, at de kan honorere Kravene paa
[yldestgørende Maade.
Det er min M:ening, at Forholdene :,Liller sig paa
;amme Maade for Lokomotivfolkene: Fordringerne til
llem vokser og vokser, men der træffes ikke i fornø
dent Omfang særlige Foranstaltninger for at under
bygge, styrke og stimuler deres Ydeevne. Man synes
al nære den Tro, at naar man beregner Tjenestetid
og Hviletid er Sagen dermed klaret, men dette er
Papirvidenskab og har utvivlsomt i en Række Til
fælde ikke den forudsatte Relation -til Virkeligheden,
- hvilket 1·ummer en stor Fare for, at der ogsaa
undertiden ved Udøvelsen af Jernbanetjenesten vil
kunne blive •glemt en Serviet«. Og skel' dette Lil
Trods for, at de paagældende har ydet all, hvad
de i det paagældende Øjeblik har været i Stand til,
da staar disse Mennesker i den slørsle Fare for al
miste Jeres Stilinger og blive draget til Ansvar, efter min Mening, fordi der er paalagt dem et An
::;var, som intet Menneske til enbver Tid er i Stand Lil
at løfte, og fordi de Forhold, der ydes de paagælden
de Personer er saadanne, al deres Ydeevne er min
clrn · end den kunde væ1·e bedre Betingelse end den
kunde værn under bedre Betingelser·.
Jeg skal ikke komme ind paa Deres Kørselsfor·
deling, som De selv kender bedre end jeg, men kun
holde mig til nogle Hovedlinier ved Deres Tjenesle
udøvelse.
Dere� Tjeneste har først og fremmest den ube
hagelige og belydni11gsfulde Ejendommelighed, at
den er ga11skr nregelmæ SSig, hvilket medfører, al
Hviletiden og tildels Spisetiden ligeledes bliver ure
gelmmssig. Delle i Forbindelse med, at Tjenesten
kræver in iand indtil 10-12 Timer i Døgnet med
Fritløgn ee11 Gang um Ugen medfører, at dette sid-
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ste Timetal maa bedømmes baade med Forsigtighed
og Kritik. Det er mig bekendt, at der fra jernbane
sagkyndig Side er udtalt, at 10-12 Timers Tjeneste a[
denne Art ikke er meget for en rask Mand, - og
dette er sikkert rigtigt.
Men lad os fastslaa, at denne Tjenesteydelse og
saa kun lader sig præstere af en rask Mand. Spørg maalene bliver da: Hvad er en rask Mand? - findes
der saa mange raske Mænd i Landet? - og kan
de vedblive al være raske under Udøvelsen af denne
Tjeneste? Lad os betragte Sagen en Gang med Na
turens og Lægens Øjne.
Da vil man først pørge: Hvem garanterer, at
Manden er rask? Hertil vil man formodentlig svare:
Det er Lægernes Sag!
Dette er sikkert ogsaa rigtigt; men desvæne maa
vi Læger gøre opmærksom paa, at der er Grænser
for, i hvilken Udstrækning Naturen lader sig afsløre;
s elv om Lægevidenskaben har gjort Kæmpefrem
skridt er vi endnu langt tilbage for Naturen selv,
og en lægelig Garanti for, at en Person er rask, maa
derfor kun opfattes saaledes, at vi med vor nuvæ
rende Undersøgelsesteknik ikke har kunnet konsta
tere, al han fejler noget. Naar et Menneske for 30
Aar siden mødte hos en Læge for at faa sit Hjerte
undersøgt f. Eks., undersøgte Lægen Hjertet ved
Hjælp af et Hørerør og erklærede med god Samvit
tighed Hjertet for sundt, naar Hjertetonerne var,
hvad vi kalder »rene«. Men nu ved vi, at mange saa
danne Personer havde farlige Hjertesygdomme, der i
vore Dage lader sig paavise gennem elektrokardio
grafiske Undersøgelser og Røntgenundersøgelser, og
yderligere ved vi, at disse Sygdomme desværre ogsaa
i en Række Tilfælde er til Stede, uden at vi kan
paavise dem selv med vore forbedrede Metoder. Og
som det gaar med Hjertesygdommene gaar det med
mange andre Sygdomme. Der klæber altsaa ved en
hver formentlig rask Mand den Risiko, at han lidee
af en farlig Sygdom, der ikke lader sig afsløre, før
den giver Anledning til en Katastrofe; - vi Læger
kan ikke yde en 100 pCt. Garanti for den Sygdom frihed i symptomløse Tilfælde, og det maa baade vi
og andre bøje os for.
Det e1· i det hele taget uhyre vanskeligt at er
klæ1·e en Mand for rask, blandt andet fordi ingen
med Sikkerhed kan sige, hvor Grænsen mellem Syg
dom og Sundhed ligger. Lad os antage, at en Mand
er· fri for al Nervøsitet, at han har en glimrende
Appetit og Fordøjelse, at han til enhver Tid kan
lægge sig ned paa Jorden og sove, naar det passer
ham o. s. v. En saadan Mand vil vi alle erklære
for rask, srnrlig naar en lægelig Undersøgelse ikke
afslører nogen skjult Sygdom. Men for det første
kan en saadan Mand endogsaa i yngre Alder falde
død om af saakaldt »Hjerteslag« trods sin tilsyne
ladende Sundhed, - og for det andet maa man
spørge sig selv, hvor mange der findes af den Slags.
Jeg er ganske overbevist om, at der af saadanne
kernesunde Personer ikke findes tilstrækkelig man
ge til at udfylde de Stillinger i Samfundet, der egent
lig kræver en saadan Konstitution, ja næppe en
Gang nok til at fylde Lokomotivfolkenes Rammer.

Og for det tredje spørger man sig selv, hvor lang
Tid et saadant Helbred kan bevares.
Dette sidste afhænger af mange forskellige· Ting,
men bl. a. i høj Grad af de ydre Vilkaar, hvomnder
den paagældende lever. Lad en saadan Mand i en
Aarrække være belastet med et vældigt Ansvar, lad
hans Arbejde, hans Hviletid, hans Spisetid falde
uregelmæssigt og lad ham især udføre Natarbejde,
da skal selv et saadnt sjældent Staalmenneske nok
blive svækket. Men naar vi nu ikke kan skaffe til
strækkelig mange af disse ideale Maskinmennesker
•
(som vist nok aldeles ikke eksisterer), bliver vi nødt
til at se, hvordan Lokomotivtjenesten maa forme sig
for et Gennemsnitsmenneske med Gennemsnitskon
stitution, normal Ansvarsfølelse og normalt Sjæle
liv i det hele taget.
Da maa vi først erindre, at naar et Menneske har
passeret sit 30. Leveaar, er hans Konstitution i Til
bagegang,
allerede da begynder Pulsaarerne saa
smaat at forkalke og Leddene saa smaat at stivne,
kort sagt Alderstegnene viser sig langt tidligere, end
usagkyndige i Almindelighed er klar over; Spørgs
maalet er kun, hvor i Organismen de optræder, og
hvor hurtigt de skrider frem. Rammer Forandringer
ne i Pulsaarerne f. Eks i en Muskelgruppe, kan de
medføre, at denne Muskelgruppe hurtigt bliver træt
og volder en Del Smerter ved Anstrengelse, men den
ne Sygdom rummer ingen Livsfare. Rammes Nyrer
nes Pulsaarer kan der komme en langsomt frem
adskridede Nyresygdom, som spiller en temmelig
ringe Rolle for del paagældende Menneskes Helbreds
tilstand og Levedygtighed; men rammes Hjernens
ellers Hjertets Pulsaare, og skrider Forandringerne
her nogenlunde raskt frem, er det paagældende Men
neske meget stærkt udsat for en Katastrofe. I en
Række Tilfælde vil dette kunne afværges ved ind
gaaende Undersøgelser med regelmæssige Mellem�
mm og ved Aflastning og Behandling af Patienten,
men desværre er det ikke altid muligt at afsløre
Aareforkalkningen, før Katastrofen er indtraadl.
Nu vise det sig, at disse og andre Sygdomme er
sædig tilbøjelige til at optræde hos Folk, der er ud
sat for svære aandelige Anspændelser, Skrækmo
menter, mangelfuld Hvile, Fordøjelsesforstyrrelser
o. a.; og netop disse Farer rummer Lokomotivtjene
sten.
Lad os begynde med det sidste, med Fordøjelses
forstyrrelser. Det er vist velkendt, at Lokomotivfolk
meget ofte lider af Fordøjelsesforstyrrelser, men
hvad Aarsagen hertil er, ved man vist i Almindelig
hed ikke. - Jeg nærer ingen Tvivl om, at Aarsagen
er Nattjenes te. Det er nemlig paavist ved en Række
U ndersøgelse1·, som vort hygiejniske Inslilul lod fore
tage for en Aarrække siden, at Fabriksarbejdere,
der skiftede med Nattjeneste og Dagtjeneste i Perio
der, var paafaldende tilbøjelige til at faa Fordøjelses
sygelomme under Nattjenesteperioderne. Det samme
har jeg i høj Grad erfaret med Sygeplejerske gennem
min 20-aarige Hospitalsvirksomhed.
Al selv de mest rolige Lokomotivfolk er i høj Grad
udsat forSpænding,Ængstelse og pludselige Forskræk
kelser, vil næppe nogen benægte. Men Folk j Alminde-
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lighed tror vistnok, al delle er ganske betydnings
løst, - kun de Sagkyndige ved, at disse Tilstande i
høj Gracl paavirker Legemets Organer. Der sker nem
lig det, al under Spæncliug, Ængstelse og Skræk ud
spyer el Pat' s maa Ol'ganer, de ::,·aakaldle Binyrer,
nogle kemiske Stoffer i Blodet; clisse Sloffer frem
kalder krampagtig Sammentrækning af de fine Blod
ka1·s Muskler
og andre fine Muskeldele, hvilket med
•
fører al Huden blivet' bleg, 1Blodlrykket stiger, Haa
rene rejser sig o. s. v. Samtidig sker det' en stærk
Sukkerdannelse i Organismen og andee kemiske For
,
sige sig
andringer i Stofskiftet. Man kan næsten
selv, al saadanne Omvæltninger, navnlig naar de
gentage/'! hyppigt, maa rumme en vis Fare, og her
med slemmer ogsaa videnskabelige Forsøg. Hvis man
i længere Tid indsprøjter Binyrestoffer paa Dyr, saa
ledes at Blodtrykket holdes forøget, viser det sig,
at Dyrene faar en Sygdom, som har en vis Lighed med
Menneskets Aarforkalkning, svarende til, at Folk,
der er stærkt udsat for Spænding, Ængste] e og
Skræk - altsaa for .forøget Binyrevirksomhed er særlig udsat for Aareforkalkning.

get godt med, hvad man teoretisk maatte vente. Især
gælder dette Spørgsmaalet om Aareforkalkningen.
Er Lokototivfolk da særlig tilbøjelige til at faa
t \areforkalkning? - Ja, og endda i en uheldig Form,
nemlig Aareforkalkning ved Hjertet. Ingen Jernba
nelæge kan nndgaa at lægge Mærke Lil det, og des
uden ee det statistisk godtgjort paa et stort Mate
riale fra Ma1'tin Luter Krankenhaus i Berlin. Jeg
:l kal ikke her komme ind paa Enkelheder i denne
meget grundige Undersøgelsesrække, men blot frem
hæve, at medens man fandt at 16 pCt. af Befolknin
gen over 20 Aar i Almindelighed døde af Hjerte
,;ygdom er denne Dødsaarsag i 36 pCt. Tilfældet for
Lokomotivfolk, og da Lokomotivfolk udvælges efter·
l'orudgaaende lægelig Undel'Søgelse, betyder dette Tal
i Virkeligheden mere, end det lyder af. Hvorfor? Fordi Hjet'teklapfejlene, der er medberegnede hos
Befolkningen i Almindelighed, spiller en ringe Rolle
for del udvalgte Lokomotivpersonale: Det et' Aarefor
kalkning, der først og fremmest medfører Lokomo
tivfolkenes Hjertesygdomme. Dette er forstaaeligt
paa Baggrund af, hvad jeg har meddelt her, sær
Man ser saalede.-, at sjælelige Indtryk ikke gli lig naar jeg tilføjer, at svære Temperaturforåndrin
del' sporløst hen over den, der udsættes for dem, ger, langvarige Strabadser og tilfældige Sygdomme
til at svække Organismens Modstandskraft
og fra lægevidenskabelig Side rejses derfor i stigen bidrnger
, bane Vejen for Aareforkalkningen.
og
de Grad Kravene om ikke at overbelaste Mennesker
Hvad kan vi da gøre for at beskytte vore Loko
med sjælelige Indtryk, da en saadan sjælelig Over
belastning og aandelig Overanstrengelse er mindst motivfolk og derved øge Sikkerheden baade for dem
og for os selv?
lige saa fal'lige som legemlig Overanstrengelse.
For del første maa der sørges for fornøden Hvile.
En tysk Læge, Dr. Alka,n ved Franciskus Kran
Det
et' videnskabeligt fastslaaet, at Træthed et' en
ken haus i Berlin, har - foruden adskillige andre
- henledt Opmærksomheden paa dette Fænomens Foegiftning med kemiske Stoffer, der ophobes i Or
Betydning og skrevet en Bog derom, hvori han bl. ganismen, fordi de under Arbejdets Udførelse ikke
a. siger, at det er i vore Dage en Fejl, at betragte kan udtømme hurtigt nok. Denne Udskilning af
legemlige og sjælelige Fænomener hver for sig, idet TrælbedSS toffet' finder Sted under I-I vilen og gan
det legemlige og sjælelige sker samtidig som en uad ske særlig under Søvnen. Nu er det en Kendsgerning
skillelig Enhed, hvad enten det dTejer sig om sunde og et velkendt Fænomen, at Træthed, <ler skyldes
eller syge. Samtidig hævder han, at man ikke mere Muskelanstrengelse, medfører en tung og rolig Søvn,
har Lov til at betrngle Hjernen alene som det Organ, men dette er ikke Tilfældet med Træthed, der skyl
hvortil de sjælelige Fænomener et' bundet, men at des Hjerneanspændelse, og det er hovedsagelig denne
man ogsaa het' skal medregne det saakaldte sym Form for Træthed, der i denne Forbindelse er Tale
pathiske og parnsympathiske Nervesystem, de indre om. - Menneskenes Evne til at sove er vidt for
Kirtler, forskellige andre Organer, - kort sagt »alt, skelligt udviklet, og det nytter ikke at de dygtige
hvad vi Lægee sammenfattee under Betegnelsen »det Sovel'e vil paastaa, at Søvn er!en Viljesag. Det nytter
vegetative Sys lem« - en Ide, som Alkan ingenlunde heller ikke at ville paastaa, al Træthed altid. skal og
er ene om, men som vel nok deles af alle moderne bør bekæmpes ved Viljeanspændelse; dels kan man
Videnskabsmænd, der har befattet sig med disse naa en Grænse, udover hvilken Viljen ikke kan an
Spørgsmaal. I særlig Grad fremhæver Alkan Betyd spænde Ydeevnen, dels risikerer man, at en saa
ningen af de førnævnte Karmuskler og andre fine da n voldsom Anspændelse medfører mangelfuld Hvi
Muskler, saml Kirtlerne, i hele dette saakaldle le i den efterfølgende Hvilepause og saaledes er til
psykofysiologiske Sammenspil, og han nævner lige Skade for den næste Arbejdsydelse. Det er meget ka
som forskellige andre Videnskabsmænd el velkendt rakteristisk, hvad en Lokomotivføret' engang s agde til
Eksempel, nemlig den Form af Sukkersyge, der kan mig: Jeg mærker aldrig Træthed, naat· jeg kører,
opstaa ganske pludseligt ved en stæek Forskrækkelse, men bagefter!
Delle giver egentlig hele Sagens Betydning i en
ved en sørgelig Meddelelse eller anden stærk psykisk
Paavirkning; Bugspytkirtlen »lammes• ved det sjæ Nøddes kal: Manden mærker ikke Træthed, men er
lelige Indtryk og mister Evnen til at fungere normalt faktisk overtræt og maa i denne Tilstand præstere
i Fremtiden, hvilket medfører Sukkersygen, idet mindre god Tjeneste, end han ·elv er klar over; perBugspytkirtlen leder det normale Sukkerstofskifte.
onlig føler jeg mig overbevist om, al dette maa være
Alt dette lyder maaske noget teoretisk, men har Aarsagen til, at veltrænede Lokomotivførere under
i�ke destomindre stor praktisk Betydning, og det tiden - omend forbavsende sjældent - overser Sig
viser sig, at de praktiske Erfaringer stemmer roe- naler. Paa den anden Side mæ1·ker Manden efter sin

.
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Tjeneste Trætheden under den uheldigst mulige Form,
nemlig som en nervøs Ophidselse, under hvilken ban
stadig i Erindringen gentager den gennemførte Køre
tur, en Tilstand, som er i høj Grad hindrende for
den naturlige sunde Søvn. - Hvis man nu tænker
sig, at en saadan Mand havde et roligt, køligt og
mørkt Værelse at trække sig tilbage til, vilde de ydre
Forhold i høj Grad bøde paa den indre Ophidselse;
men i den beskrevne Tilstand er man meget mod
tagelig for enhver Forstyrrelse, og dette er for Lo
komotivføreren saa uheldigt som vel muligt. Hans
Sovetid falder Gang paa Gang i andre Menneskers
Arbejdstid, hvor han forstyrres af sin Familie og af
andre Menneskers Færden; hans Sovetid falder ofte
om Dagen, hvor han forstyrres af Lyset, og han kan
ikke forbeholde sig en Del af Lejligheden som med
hans økonomiske Forhold i Forvejen er lille nok til
en Familie. Endvideree maa Iran tit sove paa frem
mede Steder, hvilket erfaringsmæssigt er uheldigt
for de fleste, og hans Sovetid er i mange Tilfælde saa
kort, at ban med den lange Tid, det tager at falde
i Søvn efter den anspændende Tjeneste, praktisk• ta
get ikke faar nogen Hvile, før han skal møde paany.
Dette kan medføre, at Jernbanelægerne kan e sig
nødsaget til i Perioder at behandle Lokomotivfolk
med Sovemidler, hvilket maa siges at være et i høj
Grad tveægget Sværd; ganske vist forbedrer det Man
dens· Søvn, men virker samtidigt nedsættende paa
hans Iagttagelsesevne og Hukommelse, saaledes al
Midlet, særlig efter en kortvarig Søvn, kan medføre
omtrentlig de samme Farer som den mangelfulde
Søvn. Jeg har i ikke helt faa Tilfælde været nødsaget
til at behandle Lokomotivfolk paa den Maade, og jeg
har altid følt mig temmelig uhyggelig til Mode der
ved. En naturlig Hvile er og bliver det, vi skal stræ
be imod, og til dette Fo.rmaal maa hensigtsmæssig
Planlæggelse af Tjenesten i Forbindelse med en radi
kal Forbedring af Lokomotivfolkenes økonomiske
Vilkaar være de naturlige og vel nok de eneste brn
gelige Midler.
Men, som jeg allerede har ladet skinne igennem,
kan der ogsaa paa et andet Punkt ydes en betydelig
Indsats, nemlig gennem en Revision af Reglerne for
Lokomotivfolks Sygemelding og Pensionering. En
tilfældig Sygdom virker dels ved selve sin Tilstede
værelse, dels ved at svække Organismen en vis Tid.
Derfor hæver enhver Sygdom en vis Tids Rekreation,
et Krav som meget ofte ikke respekteres. Saa al
mindelige Sygdomme som Influenza eller Halsbetæn
delse svækket· i Virkeligheden Oganismen meget
stærkt for en længere Tid, nedsætter Ydeevnen og
baner Vejen for Gigtlidelser og andre Sygdomme.
Jeg mener derfor, at alle selv lettere Sygdomstilfælde
hos Lokomotivførere burde give Anledning t.il en
passende Tids Sygemelding uden at dette skulde kun
ne skade Manden økonomisk. Det staar mig klart, at
saadanne Sygemeldinger har stor økonomisk Betyd
ning for Foretagendet, men paa den anden Side vilde
sikkert mange langvarige Sygemeldinger paa Grund
af kroniske Sygdomme og mange tidlige Pensione
ringer undgaas herved. Det slaar mig klart, at en
saadan Ordrning kunde gil'e Anledning til Simula-

tion, men det er baade min og andres Erfarin'g, at
Simulation er en meget . jælden Foreteelse blandt
Jernbanefolk, at Simulanter vil simulere under alle
Forhold, og at fornuftig Iagttagelse i alle Tilh�lde ,•il
afsløre Simulationen.
Med Hensyn til Pensioneringen forekommer dot
mig ogsaa, at Adgangen hertil burde være lettere for
Lokomotivfolk end for andet Personale. Netop paa
Grund af de daarlige økonomiske Forhold og den
meget knapt tilmaalte Pension kan det ikke undgaas,
al vi Jernbanelæger i en Række Tilfælde maa lade
Folk føre Maskiner, endskønt vi har meget stærk
Mistanke om, al disse Mennesker har en indre Syg
dom, som ganske vist kan bestaa i en Aarrække uden
al skade, men som ogsaa rummer Risikoen for en
pludselig Katastrofe. I et saadant Tilfælde vilde vi
Læger, naar specialkyndige Kollegel' har fastslaaet,
at en saadan velbegL"undet Mistanke foreligger, selv
følgelig tjene Samfundet bedst ved at indstille Man
den til Afsked; men dette vilde i de fleste Tilfæ.lde
betyde Ruin for ha11s Familie, i Særdeleshed hvis
Mistanken opstaar, naar Manden er i Slutningen af
Fynerne eller i Begyndelsen a{ Halvtredserne, hvil
ket netop i vore Dage ikke er ualmindeligt. Jeg har
flere Gange i en saadan Situation været i et. over
ordentlig ubehageligt Dilemma og følt mig stærkt
tynget af mit Ansvar overfor Samfundet, naar jeg
paa Grund af, at jeg ikke har kunnet klart bevise
en Sygdoms Tilstedeværelse, har undladt at indstille
en Lokomotivfører til Afsked, fordi jeg ikke mente
at tmde paatage mig dette Ansvar overfor ham og
hans Familie af økonomiske Grunde; og værre endnu
er det naturligvis, naar man ved, at de paagældende
virkelig er syge, men nægter at lade sig sygemelde
af Frygt for at miste deres Stilling. Hvis man i saa
danne Tilfælde bød dem gode økonomiske Vilkaal'
under Pensionering, lettedes Lægens Ansvar ·overfor
Individet betydeligt, og han kunde da bedre gribe ind
til Fordel for den offentlige Sikkerhed. Et særlig
godt Eksempel paa denne Situation vil være velkendt
i denne sagkyndige Kreds, nemlig det Tilfælde, at en
Lokomotivfører i 50 Aars Alderen begynder at lide
a[ Svimmelhedsanfald. Dette kan være temmelig be
tydningsløst, men kan ogsaa være det første ydre
Tegn paa Forkalkning af Hjernens Pulsaarer; og del
but·de derfor \'ære saalede at man med god Samvit
tighed kunde fritage denne Mand for Tjeneste i
Fremtiden, saafremt en grundig, sagkyndig Obser
vation medfører begrundet Mistanke om, at Svimmel
heden er Tegn til en alvorlig Sygdom. 'Men som for
holdene nu er( vil næppe nogen Jernbanelæge eller
Speciallæge turde paatage sig det økonomiske Ansvar
overfor Manden og hans Familie ved at indstille ham
til Afsked.
Hermed kommer jeg ind paa en tredje Side· af
Spørgsmaalet om Beskyttelse af Lokomotivfolk og
Pasasgerer, nemlig Spørgsmaalet om Eenmandstje
neste. Efter det, jeg her har fremsat kan jeg paa
dette Punkt fatte mig i Korthed: Da jeg har -vist- i
hvilken Grad alle og særlig Lokomotivfolk og Folk
i lignende Stillinger er udsat, har jeg formentlig
samtidig gjort klart, at Lægens Øje maa ·se,· med ·den
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dybeste Bekymring paa Fænomenet Eenmandstjene
ste. De· foreliggende Meddelelser om Ulykker og uhyg
gelige Situationer som Følge af Eenmandstjeneste
harmonerer paa det skønneste med Muligheder, jeg
har oprullet, og mekaniske Sikkerhedsforanstaltnin
ger, saasom det meget omtalte »dødmandsgreb«, vir
ker ..meget lidt overbevisende: Mon ikke Teknikerne
overvurderer sig selv en lille Smule, naar de tror al
kunne er st.alte en saa indviklet og subtil Opfindelse
som den menneskelige Organisme med el Haandgreb
ene·r en Pedal? De Teknikere, som for Alvor tænker
paa dette, handler utvivlsomt udfra manglende
Viden om den menneskelige Organismes Styrke saa
vel.. som om dens Svaghed.
Faren ved Lokomotivtjenesten er, set med Læge
øjne, stor nok, og alt maa gøres for at formindske
den, men som Læge maa jeg stærkt protestere imod
Fjernelsen af den ene Mand paa Maskinen, hvilket
nødvendigvis maa forøge Faren for den ene, som
bliver tilbage, og for de mange, han kører for.
I vore Dage, cla Raabet afety first begynder al
Jyde igennem vor tekniske Tids Hvirvelstorm, maa
vi ikke glemme nogen Side af den tekniske Udvik
ling, maa ikke overse et tekni. k Fremskridts l\fang
ler,. fordi vi blændes af dets Fortrin. - I alt for
høj Grad har man glemt det menneskelige Legeme
og den menneskelige Sjæl som et uundværligt Led
i enhver teknisk Maskine; og til at sikre Trafiken,
der stadig tiltager i Tempo og i Omfang, bør vi
gaa to Veje: At nedsætte den Nervøsitet, der skabes
af Overbelastning af Strafansvar, og paa den anden
Side støtte og opmuntre Lokomotivmanden paa
Legeme og Sjæl ved at skaffe ham Erstatning - saa
vidt muligt - for Udelukkelse af Familieiiv og
regelmæssig Tilværelse, og i det hele ved at byde
ham Vilkaar, der gaar paralelt med hans Ansvar.
Jeg forudser, at den Tid maa være nær, da et
hvert Forslag til teknisk Fremskridt ledsages af el
sagkyndigl lægeligt-socialt Forslag til Beskyttelse af
de Mennesker, som skal være dette tekniske Frem
skridts Ofre. - Her har vi nordiske Folk paany
en Mulighed fo1· al foregaa andre Nationer med et
godt socialt Eksempel, og jeg henstiller, at vi griber
denne Mulighed og udnytter den til Ære for o ·
selv og til Gavn for alle.

Som det heraf fremgaar, aabenbarede Over
la:gen et indgaaende Kend. ·kab til en Del af de
Besværligheder Lokomotivtjenesten fører med
sig. Foredraget blev da og ·aa stærkt a,pplaude
ret og Organi ationens Formand, Soph. Jensen,
kunde med Rette takke for den interes ·ante Ud
rndning af Emnet. Han udtalte endvidere, at
�attjenesten for Lokomotivpersonalet::; Vedkom
mende burde beregnes paa anden Maade end
hidtil, og at der burde tages tilbørligt Hensyn
til, at der nu er meget mere effektiv Kør el end
før. Forhaabentlig vilde Generaldirektoratets
Repræsentanter forstaa, at det, naar Organisa
tionen mødte frem med Forslag om Ændringer
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i Tjenestetid reglerne, var nødvendigt at vise
Forstaaelse for Lokomotivpersonalets Krav.
Derefter havde E. Kuhn, L. C. Christensen
Rosenkilde-Laursen og Skødt Ordet for at illu
strere Lokomotivtjenesten, Tjenestefordelinger
ne, Misbrug af Tjenestetidsreglerne m. v. En
delig oplyste Jernbanelæge H. Backer, at den
nye Lægelov foreskriver Lægerne at gøre An
meldelse, hvi Lokomotivførere lider af Syg
domme, som kan medføre Fare under Tjene
stens Udøvelse.

MÆRKELIGE UDTALELSER
»Politiken« for den 16. ds. findes følgende
mærkelige Udtalelser af Lokomotivmændenes
Chef, Hr. Maskinchef Munch, til en Interviewer,
der spørger:
- De har bestilt fire Lyntog. Hvordan vil de blive
anvendt?
- To Tog skal køre mellem København og Aal
0
botg hver Dag, et skal køre mellem København og
Esbjerg. Og et af Togene holder vi i Reserve.
- Hvor mange Mand har de paa Førerpladsen?
- Kun een.
- Er del virkelig nok?
- Vi har talt meget om Spørgsrnaalel og overYejet alle Punkter ganske nøje. Men vi kom til det
Resultat, at en eneste Mand var det mest betryggende.
Hvis lo Mand
sidder med samme Opgave, stoler den
•
ene paa den anden og er kun halvvejs aarvaagen.

..

To Mand kan tale sammen og distrahere hinanden,
,
Pe11 illa11d
forstyrrer ikke sig selv.

- Han kan blive syg.
- I samme Nu han Greb omkring Styrehaandlagul slappes, afbrydes Strømmen til Banemotorerne,
Bremserne træder i. fuld Funktion, og Toget standser
ojeb li kkelig.
- Hans Opmærksomhed kan glippe.
- Selvfølgelig ndsøger vi Lyntogenes Motorfø1·e1·e blandt de allerbedste i hele Staben af Aspiran
ler. Han maa altid være l.l}svaagen, han er nøje prø

vet . hans Handlekraft og Reaktionsevne fuldkoinmeu
sikre. Her er ingen Tvivl. Lyntogenes Motorføring vil
blive lagt i Hænderne pa.a een eneste J.lfa.nd.

Hvor hurtigt bremses et Motortog?
- Med 1.20 km Hastighed er Bremselænden om
trent 1100 rn. Vognene er for ynet med Tromlebremser,
i Nødsfald kan Motorføreren sætte en elektrisk Skin
nebremse i Funktion, som ved magnetisk Kraft pres
ser en Bremseklods fast paa Skinneme.
-· De mener, vi kan have fuld Tillid Lil Lyntogene?
- Jeg mener, sagde Maskinchef Munch med et roligt SmiJ, at Lyntogene bliver sikrere end de gamle
Tog. Disse moderne Staalvogne har staaet deres Prø
ve. De kan ikke knuses.
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Vi har fremhawet det bemærkelses værdige i
de fremsatte Udtalelser. Maskinchefens Udtalel
ser staar godt til Generaldirektøren Bemærk
ninger andetsteds i Bladet.
Maskinchefens Udtalelser om de to Mand
paa Maskinen, der diftraherer hinanden, viser,
hvor godt han kender til det, han taler om. Der
er et gammelt Ord, som ikke er blevet mindre
sandt, fordi man skal køre hurtigt, at fire Øjne
ser mere end to.
Det er ogsaa sandt, at det gaar ikke alle
Steder saadan, som det _gaar, hvor Maskinc
hefen er til Stede. Hvem andre kunde tænke at
paastaa. at eneste Mand er bedre end to, end
Maskinchef Munch.

ELEKTRIFICERINGEN AF
KØBENHAVNS NÆRTRAFIK
Som bekendt blev 1. Afsnit af Nærtrafikkens
Elektrificering bragt til Afslutning den 3. April
cl. A. ved Indførelsen af den elektriske Drift
paa den . aakaldte Ydre Bane Frederiksberg
Hellerup, idet en Del af Togene herfra føres
igennem til Klampenborg.
Den 15. Maj d. A. afsluttes 2. Del af N ær
frafikken Elektrificering med Indførelsen af
den elektris ke Drift paa Strækningen Hoved
banegaarden-Klampenborg.
Samtidig herved tages tre nye Stationer i
Brug, nemlig:
» Vesterport« mellem Hovedbanegaarden og
Nørreport,
»Nordhavn« ca. 1400 m N ord for Øs terport Sta
tion og
»Svanemøllen« mellem Nordhavn og Hellerup.
Den fornødne Plads til Anlæg af Vester
port Station er opnaaet ved en omfattende Om
lægning af Sporene i den forsænkede Bane
grav mellem Vesterbrogade og Teknologis k
Institut. Stationen faar Adgang fra Viadukten
fra Gl. Kongevej.
For at lette Udgangen fra Stationen, der
forventes at blive benyttet daglig af et meget
sort Antal rejsende, forsynes denne med en
K�calator leveret af A/S Titan. Ved Siden af
Escalatoren forefindes en almindelig Trappe.
Bygningsarbejderne paa Vesterport Station
har kostet ca. 140 000 Kr., Escalatoren ca.
45 000 Kr.

Station Nordhavn har Indgang lige ud for
Gl. Kalkbrænderivej. Den fornødne Plads til
Perronen er tilvejebragt ved at opføre en
Støttemur langs Østbanegade, saaledes at det
indadgaaende S-Banespor kunde trækkes ud
til Gaden og det derved indvundne Areal mel
lem Sporene anvendeb· til Trappe, Venterum og
Perron.
Station.�bygningen, hvis Indgang ligger i
Højde med Gaden, er bygget ind i den høje
Banedæmning. Fra Stationsrummet fører en
Trappe op til Perronen. Bygningsarbejderne
for denne Station andrager ca. 70 000 Kr.
, 'tation Svanemøllen er anlagt umiddelbart
Ve. ·t for Svanemølleviadukten, der fører Strand
vejen over Banen. Adgangen til Stationen sker
gennem en Stationsbygning, der ligger i
Højde med Gaden, hvorfra man ad en Gang
bro med Trapper gaar ned til Perronen. Paa
Svanemøllen, .der er den billigste af Statio
nerne, har Udgiften til Bygningsarbejderne
andraget ca. 50 000 Kr.
De tre nye Stationer er udført efter Stats
banernes nye Type for Nærtrafikstationer.
Adgangen til Stationen sker fra Gaden gen
nem en Midtergang i Stationsbygningen med
Billetsalg paa begge Sider nærmest Gaden, saa
ledes at de rej, ·ende, efter at have· købt Billet
ter, fortsætter i samme Retning hen til Trap
pen og derfra videre il Perronen, hvor Billet
kontrollen findes.
Foruden Billetsalgene findes i Bygningen
forskellige Kiosker - paa Vesterport ogsaa
en lille Bar - og Toiletter.
Perronen er en ·aakaldt Ø-Perron anbragt
imellem de spilede Spor. Perronen er iøvrigt
fo.r.:ynet med Perrontag med Læbænke eller
for l.Jordhavns Vedkommende med Ventehal.
Ved Indlægningen af de 3 nye Stationer er
Middel. tations afstanden indenfor Østerport for
mindsket til ca. 1 km, mellem Østerport og
Klampenborg til ca. 1,7 km, hvorved Publikums
Krav paa korte Af."ltande til Stationerne maa
siges at være tilfredsstillet.
Til Trod for Indlægningen af disse 3 nye
Stationer bliver Rejsetiden dog for Stræknin
gen forkortet fra 30 til 22 Minutter.
En yderligere Fordel ved den elektriske
Drift er den, at man nu kan gennemføre en
saakaldt stiv Køreplan, d. v. s. Togene afgaar
paa samme Minuttal Dagen igennem, saaledes
bliver Afgangstiderne f. Eks. fra Hovedbane132
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gaarden for Klampenborgtogene fremtidig 7,05,
7,25, 7,45, 8,05, 8,25, 8,45 o. s. v. I de aktuelle
Tider vil der yderligere blive kørt 10 Minut. ters Tog. Naar man saaledes kender Minuttal
let for den Station, man bor ved, behøver man
ingen Køreplan. Om Søndagen vil Togene gaa
saa hyppigt, at Køreplan er ganske overflødig
for de Rejsende.
Paa alle S-Stationer er endvidere anbragt
elektriske Ure. For at man kan være sikker
paa, at alle Urene gaar ens, hvad der er af stor
Betydning for Gennemførelsen af en Køreplan,
hvor der regnes med Tidsintervaller paa min
dre end ½ Minut, styres Urene paa de forskel
lige Stationer af et Hovedur opstillet paa Hel
lerup Station. Fra dette Ur udgaar to Lednin
ger langs hver Banestrækning (ialt 8 Lednin
ger). Urene forbindes skiftevis til hver sin
Ledning, saaledes at kun Halvdelen af Urene
gaar i staa, saafremt der sker Uheld med den
ene Ledning.
Indførelsen af den elektriske Drift paa
Strækningen Hovedbanegaarden-Hellerup har,
foruden de nye Stationsanlæg, krævet Gennem
førelsen af meget betydelige Spor- og Bygge
arbejder bl. a. paa selve Hovedbanegaarden
mellem Tietgensbroen og Enghavevej, for at
:-;kaffe Opstillingsspor og Remise for de elek
triske Togstammer.
Ligeledes er det tidligere Linieblokanlæg
fra Hovedbanegaarden til Hellerup, der betje
nes med Haandkraft, erstattet med et moderne
automatisk Blokanlæg med Daglyssignaler.
Naar et Tog kører ind i et Blokinterval skifte ·
Signalet bag Toget automatisk fra »Kør« grønt
Lys til »Stop« rødt Lys. Dette Signal gaar først
paa »Kør« igen, naar Toget er kommet ud af
Blokintervallet og ind i det næste og Signalet
her bag Toget er gaaet paa »Stop«.
Paa Strækningen København-Klampen
borg er fra Lovens Vedtagelse og til nu udført
Spor-, Stations-, Bygnings- og Sikringsarbej
der til et Beløb af ca. 4,1 Mill. Kr., medens
Tilvejebringelse af Køreledningsan lægget og
den i den Anledning nødvendige Ændring af
Svagstrømsanlæg har medført en Udgift paa
ca. 1,2 Mill. Kr.
Det skal tilføjes, at Indførelsen af elektrisk
Drift paa Ydre Bane gav denne en Trafikstig
ning i April Maaned paa 175 pCt. Tager vi
Helligdagene alene er Stigningen 300 pCt.

STATSBANERNES SOMMERKØREPLAN
Gyldig fra 15. Maj 1934.

Københavns elektriske Nærtrafik .
Den for kort Tid siden indførte Drift paa Stræk
ningen Frederiksberg-Vanløse-Heller-up (Klampen
borg), der nærmest var en Afløsning af den be
staaende Motordrift, udvides betydeligt, idet der ind
lægges 3 elektriske Tog i Timen saavel paa Hver
dage som paa Søn- og Helligdage i Tiden fra Kl.
5,53 til Kl. 0,53. Kørslen finder Sted efter faste Tider
med Afgang fra Frederiksberg 13,33 og 53 Min.
efter fuldt Klokkeslet og med Ankomst til Frede1·.iksberg 11,31 og 51 Min. efter fuldt Klokkeslet.
Paa de aktuelle Tider af Dagen gennemføres de
elektr.iske Tog paa Hverdage lil og fra Klempenborg
i følgende Omfang:
Alle Tog fra Frederiksberg i Tiden
6,53 til 8,13
11,13 » 12,53 (kun
15,33 • 18,13
23,13 • 23,53 (kun
Alle Tog til Frederiksberg i Tiden
7,51 til 9,11
12,11 » 13,51 (kun
16,31 » 19,11
0,H » 0,51 (kun

1/6-31/8)
15/5-31/8)
1/6-31/8)
15/5-31/8)

Naar direkte Gennemførsel til og fra Klampen
borg ikke finder Sted, er der i Hellerup Forbindelse
med Klampenborg fra og til Hovedbanegaarden med
henholdsvis 9 og 5 Min. Overgangstid.
Til og fra Holtetog er der som Regel i Hellerup
Forbindelse med en Overgangstid paa 5 Min. i Ret
ning til Holte og 1 Min. i Retning fra Holte.
Befordringstiden Frederiksberg-Hellerup er ned
fra 19-20 Min. til 17 Min., uanset at Togene ogsaa
betjener Vanløse.
Prw Søn- og Helligdage gennemføres alle Frede
riksbergtogene til Klampenborg fra Kl. 9,53 til 0,13
og fra Klampenborg fra Kl. 10,26 til 0,46.

Københavns Hovedbanegaard-Klampenborg.

Der indføres elektrisk Drift med 3 Tog i Timen
frn Kl. 5,45 til 0,45 i Retningen fra København og
fra Kl. 6,21 til Kl. 1,21 i Retningen fra Klampen
borg. Togene løber i fasle Planer med Afgang fra
København 5,25 og 45 Min. efter fuldt Klokkeslet
og fra Klampenborg 1,21 og 41 Min. efter fuldt
Klokkeslet. Desuden afsendes paa Hverdage et Tog
fra Klampenborg Kl. 8,31.
Togtiderne bliver iøvrigt de samme Søndage og
Hverdage, idel dog Kørslen om Søndagen paabegyn
des 5,25.
Der oprettes nye Holdesleder ved Vesterport,
Nordhavn og Svanemøllen.
Befordringstiden bliver uanset Tilkomsten af
disse nye Stoppesteder nedbragt fra 28-32 Min. ti.l
22 Minutter.
Opholdene paa Stationerne er begrænset til ½
Min., hvilket kræver hurtig Ind- og Udstigning.
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Nordbanen.
Planerne for Holtetogene bliver i det, væsentligste
,
ogsaa regelmæssige,
idet der almindeligvis afsendes
Tog fra København 19 Min. over fuldt Klokkeslet
,ti
og fra Holte 13 l\fin.
over fuldt Klokkes let. Paa
de aktuelle Tider af Dagen løber yderligere Tog.
Paa Strækningen København-Hillerød indlægges
4 ny Tog i hver Retning, saaledes at der paa denne
Strækning bliver Timeskørsel (undtagen mellem Kl.
20 og 21). Tog afsendes til Hillerød fra København
Kl. 5,57, 6,57 og 8,39 samt derefter hver Time 39 Min.
efter fuldt Klokkeslet. Yderligere afsendes Tog fra
København 16,09. Sidste Tog til Hillerød bliver 0,39
mod nu 0,10.
I Retningen fra Hillerød afsendes Togene fra
Hillerød 5,29, 6,21, 7,02, 8,01, 8,45, 9,39 og derefter
. om Regel 39 Min. efter fuldt Klokkeslet.
Paa Nordbanen oprettes et nyt Trinbræt ved Mor
d rnp mellem Kvistgaard og Snekkersten.
Paa Søn- og Helligdage er Planerne noget
ændrede, og Toggangen er udvidet under Hensyn til
den stærke Trafik til og fra Privatbanerne i Hillerød.
Kystbanen.
Antallet af Rungstedtog er forøget med 7, hvor
ved muliggores at saa godt ·om alle Kystbanetog
kan gennemføres mellem Østerport og Rungsted uden
Standsning, saaledes at Befordringstiden for disse
Tog forkortes med ca. 10 Min.
Togene, der hidtil om Sommeren afgik fra Køben
havn H 17,04 og 17,13, afsendes fremtidig 17,08 og
17,15 og alternerer med Standsningerne, saaledes
at første Tog standser i Kokkedal, Humlebæk og
Snekkersten og sidste Tog i Rungsted, Nivaa og
Es pergærde. Befordringsliden nedsættes herved.
iJ/ al'l'liø-Overfarten.
Paa Grund af Indførelse af elektrisk Drift paa
Strækningen Malmø-Stockholm sker der betydelige
Ændringer i de svenske Forbindelser, i hvilken An
ledning Færgeplanen i nogen Grad omlægges.
Forbindelserne bliver bereflel' følgende:
København H. Af. 5,25 Stockholm An. 15,57 mod
nu 5,26-16,43.
København H. Af. 9,42 Stockholm An. 22,35 mod
nu 10,00-7,05 (n. D.).
København H. Af. 14,02 Malmo An. 15,50 mod nu
15,20-17,10.
København H. Af. 19,22 Stockholm An. 6,27 mod
nu 19,20-6,18.
Med Forbindelsen fra København \),42 bliver der
dog i Malmø et Ophold fra Kl. 11,30 til 14,22. Dette
Ophold bat· ikke kunnet nedbringes, da en Senere
lægning af Færgen er uigennemførlig af Hensyn til
Dagens øvrige Sejlads.
Den nye Forbindelse med Afrejse fra København
H. Kl. 9,42 til steder Ankomst til Stockholm samme
Dags Aften, saaledes at en Dagrejse fra København
til Stockholm ikke behøver at paabegyndes allerede
Kl. 5,25.
I Forbindelse fra København H. 19,22 føres som
nu Sovevogn til Stockholm, men denne Vogn løber

Mer Nii..<;sj6-Falk6ping-Laxå med Afgang fra
Malmø 22,05 og Ankomst til Stockholm 8,45, og vil
saalerles med Fordel kunne benyttes saavel af rej
sende til Stockholm som af rejsende til Vii.rmland.
Sovevognsrejsende fra København til Stockholm, der
ønsker tidligere Ankomst dertil, kan benytte Sove
vognen fra Malm6 i Toget 21,50, Stockholm Ank. 6,27.
Stockholm Af. 22,45 København H. An. 9,56 mod
nu 21,20-10,01.
Malmø Af. 12,25 København H. An. 14,13 mod nu
13,10-15,00.
Stockholm Af. 8,00 København H. An. 18,23 mod
nu kun fra Malmø.
Stockholm Af. 13,30 København H. An. 23,53 mod
nu 12,12-23,49.
Sovevognen fra Stockholm til København afgaar
dog frn Stockholm 21,10, idet Vognen i denne Ret
ning ligeledes føres over Laxå. Rejsende, der ønsker
den senere Afgang 22,45. maa benytte den lokale
Sovevogn til Malmø, Ank. 7,40 med Forbindelse til
København H., An. 9,56.
Den Om ·lændighed, at Sovevognen føres over en
længere Rute, medfører ikke nogen Fordyrelse af
Rejsen.
Natten efter Søn- og Helligdage indlægges en
Færgetur fra Frihavnen 0,05 til Malmø, An. 1,35.
Fra Hovedbanegaarden afsendes Forbindelsestog
23,45.

..

'Prederikssunclbanen.
Det hidtil paa Ballerupstrækningen anvendte
2-akslede Motormateriel erstattes med 4-akslede
•Motorvogne, hvorved opnaas en Nedsættelse af Be
fordringstiden for flere Tog.
Paa Søn- og Helligdage i Sommerperioden ind
lægges af Hensyn til Udflugtstrafikken til Frederiks
sund og Jægerspris el nyt Tog fra København 8,55,
med Forbindelse i Vanløse fra Frederiksberg. Toget
standser ikke mellem Vanløse og Frederikssund og
ankommer til Frederikssund 9,50. I modsat Retning
indlægges ligeledes et nyt Tog med Af. Frederikssund
20,09. Det gennemføres uden Standsning til Vanløse
og 1\nkommer til København H. 21,03. I Vanløse
dirnkle Forbindelse til Frederiksberg.
]{ øbenhavn-Roskilde.
For at s kaffe bedre Tider for lokale rejsende paa
Strækningen er Planerne for efternævnte Lokaltog
ændret saaledes:
Toget København H. Af. 14,15 afsendes først 14,20.
Toget København H. Af. 18,13 afsendes først 18,28.
Toget København H. Af. 19,13 afsende først 19,16.
I Retning fra. Roskilde er der givet Toget, der nu
gaar fra Ro.skilde 18,10, Standsning ved Mellemsta
tioneme, København H. An. 18,59.
Toget, dee nu gaar fra Roskilde 18,28, afsendes
først 18,56 med Ankomst til København 19,38.
København-Kalundborg.
Det nuværende Motormateriel afløses af den nye
ste Motorvognstype, hvorved opnaas en Nedsættelse
af Befordringstiden.
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Toget Ro ·kilde Af. 6,43 - Kalundborg An. 8,4!J
planlægge.'< med Af. 6,51 r\11. 8,26. l?remskyndelse
31 Min.
Togel København H. Af. 11,36 - Kalundborg
An. 14,12 s enerelægges og fremskyndes. Af. Køben
havn 12,39 - An. Kalundborg 14,45. Fremskyndelse
3.0 Min.
Togel Roskilde Af. 19,21 - Kalundborg An, 21,15
planlægges med Af. 19,22 og An. 20,52. Fremskyn
delse 24 Min.
Toget Kalundborg Af. 7,04 - København An.
9,47 planlægges med Af. 7,02 og An. 9,24. Frem
skyndelse 21 Min.
Toget Kalundborg Af. 9,53 - København An.
12,25 planlægges med Af. 10,00 og An. 12,14. F.rem
skyndelse 18 Min.
"
, Togel Kalundborg Afg. 13,03 - København An.
16,02 planlægges med Af. 13,00 og An. 15,11. Frem
skyndelse 48 Min.
Toget Kalundborg Af. 14,36 - Ro�kilde An. 16,30
planlægges med Af. 15,19 og An. 16,42. Fremskyn
de!. e 31 Min.
Der indlægges el nyl Motortog fra Københavll
10,06, Kalundborg An. 12,12. Sk"ønl Toget standser
ved alle Stationer, er Befordringsliden dog kun 2 Ti
mer 6 Min.Eksprestoget København Af. 10,40 - Kalund
borg An. 12,40 afsendes 10,42 med Ankomst Kalund
borg 12,26. Fremskyndelse 16 Min. Ankomsten til
Aal'hus Havn bliver 16,35, 14 Min. tidligere end nu.
Toget standser ikke i Jyderup, og rejsende til denne
tation maa benytte det forudløbende, hurtiglkørendt•
:Motortog fra København 10,06.
Da Eksprestoget paa den ,iydske Øslkysl frem
skynde·l:, med tidligere Ankomst til Aalborg og F1.•p
deriks havn, bliver der en Nedsælleh,e a[ Befordrings
liden lil Aalborg paa 19 Min. og lil Frederiksharn
paa 39 Min.

!:>layelse-Kalwidborg.

4 Damplog i hver Retning erslalles med }lolor
log, og der opnaas for flere Tog en Nedsættelsc i'l f
Befordringsliden.

Slagelse-Næstvecl.

Der indlægges et nyt hurligtkørende Motortog fra
�æstved 21,11 lil Slagelse, An. 21,54, kun standsende
....
i Dalmose. Der opnaas herved i Jæstved
Tilslutning
fi-a Eksprestog 100 og i Slagelse til Eksprestog 45.
Denne nye Fol'bindelse medfører en betydelig Afkort
ning af Rejsetiden fra Lolland-Falslc1· til Fyn og Jyl
land, idet rejsende fra Nykøbing F. kan afrej··e derfra
19,13 i Stedet for 15,00.
I modsat Retning indlægges et Motortog fra Sla
gelse 21,24 til Næstved, An. 22,23, standsende ved
alle Stationer. Toget faar i Slagelse direkte Forbin
delse fra Eksprestog 50 fra Jylland.

København-Korsør-Fredericia.

Paa Fyn indlægges et nyt Hurtigtog i hver Ret
aing, nemlig med A[gang Nyborg 7,37, Odense 8,10
og An. Fredericia 9,27 samt Af. Fredericia 21,00,

Odense . .\.n. 22,48, Nyborg An. 23,29. Der tilvejebrin
ges hel'ved og ved Indlægge!
"
se af et hurtigkørende
Motortog Fredericia-Randel's en ny Hurtigtogsfor
bindelse mellem Fyn og Købstæderne paa Stl'æknin"
gen Frede1·icia-Randers samt Sidebanerne.
Der fol'etages nogle mindre Ændringer i Togenes
Afgangs- og Ankomsttider for København.

Padborg-Fredericia.

Der indlægges et nyt Motor-Iltog fra Padborg,
Af. 7,50, til Fredericia, An. 9,35, og i modsat Ret
uing fra Fredericia 21,20 til Tinglev, An. 23,03.
Togene standser kun ved Knudeslationerne og har
Tilslutning i Vojens, Røde-Kro og TingleY fra og til
Sidelinierne.
I Fredericia opnaas der Forbinde) se med nye
Hurtigtog paa Stfækningen Fredericia-Rander;;,
paa sidstnævnte Station Tilslutning lil bestaaende
Forbindelser. Det bliver herved muligt at foretage
Eendagsrejser mel.Jern sønderjydske Byer og Købstæ"
derne paa den jydske Østkyst med følgende omtl'ent1 ige Ophold. I Vejle ca. 10 Timer mod nu 7 ½ Time,
i Hor ·ens ca. 8 Timer mod nu 5 ½ Time, i Aarhus
ca. 7 ½ Time mod nu 2¾ Time og i Randers 5 Timer
(ny Rejsemulighed).
ratforbindelsen fra Jylland til Hamburg vil eflcr
Forhandlinger med tyske Baner blive fremskyndet,
saaledes at Forbindelsen, der nu indgaar til Ham
burg 10,37, fremtidig ankommer 9,33.

.. .

Fredericia-Frederiks havn.

Der indlægges et nyt Motor-Iltog mellem FL"ede
ricia og Randers i hver Retning, Afgang Fredericia
9,45 - Ank. Randers 12,40 henholds vis Af. Randers
l7,37 - An. Fredericia 20,45. Togene standser kun
ved Bystationerne. Det nordgaaende Tog faar i Fre
deeicia Forbindelse fra det nye Hmligtog paa Fyn,
fra det nye Motor-Iltog fra Padborg samt fra et nyt
Motortog fra Esbjerg; i Skanderborg I.il Silkeborg
Herning, i Langaa til Viborg og i Randers til Frede
rikshavn. Det sydgaaende Tog faar i Randers Til
, lutning fra Nord, i Langaa fra Vest, i Aarhus fra
Grenaa og i Skanderborg fra Silkeborg. I Fredericia
opnaas Forbindelse med det nye Hurtigtog paa Fyn
og til det nye Motor-Iltog i Sønderjylland.
Det nordgaaende Dageksprestog fra Fredericia
15,03 fremskyndes med 7 Min. tidligere Ankomst til
Aarhus, 15 Min. tidligere Ankomst til Randers, 17
Min. tidligere Ankomst til Aalborg og 37 Min. tid
ligere Ankomst til Frederikshavn.
Det blandede Tog fra Fredericia 1 7 ,02 Åal'hus
An. 20,53 fremskyndes 46 Min., idel Ankomst Lil
Aarhus bliver 20,07.
Hurtigtoget 963 (Forbindelsen fra København
J.4,43), der paa Strækningen Randers-Aalborg frern
[øres som Damptog med Standsning ved alle Statio
ner, Aalborg An. 2,09, erstattes paa denne Strækning
af el hurtigtkørende Motortog, der kun standser i
Hobro og ankommer til Aalborg allerede 1,00.
Der indlægges et nyt Motor-lllog med Afgang
Aalborg 6,00, kun standsende i Hobro og Randers,
lil Aarhus, An. 8,23, hvor der opnaas Forbindelsr
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til Iltog 926, Aarhus H..\ f. 8,30 (København An.
16,13).
Tog 968, der nu afgaar Ira Frederik11havn 16,10,
afsendes derfra 50 Min. senere og fremskyndes til
Randers, hvorfra Afgangstiden bliver som nu 21,40.
Eksprestog 970, Frederikshavn Af. nu 19,20, af
sendes 20 Min. senere og fremskyndes til Fredericia
med samme Ank<Jmst som nu.

F,l'edericia-,-Esbjerg.

Aarhus H. 10,06-Grenaa An. 12,29; i modsat Ret
ning med Afgang Grenaa 10,41 - Aarhus H. An.
13,20.

Særlige Ferie- og Week-end Tog.

I den kommende Sommerperiode er planlagt en
Del F Tog, der er optaget i Køreplanerne, nemlig
følgende:

..

Xordbanen.

Der indlægges el nyt hurtigkørende Motortog med
Af. Esbjerg 18,H>. An. Fredericia 19,52. I Esbjerg faas
Forbindelse fra Nord og i Fredericia opnaas Tilslut
ning til Fyn saml til Eksprestog 963 til Nord.
I mods at Retning indlægges ligeledes el nyt hur
tigtkørende Motortog med Af. Fredericia 22,28, An.
Esbjerg 0,28. Strækningen faar saaledes el dagligt
sent Aftentog.
Det langsomme blandede Tog fra Esbjerg 7,03 til
Fredericia, An. 10,06, erstattes af et hurtigtkørende
Motortog, Esbjerg Af. 7,32 - Fredericia An. 9,23.
I Fredericia er der Tilslutning li! det nye Molor
Ilt.og til Randers.

København H. Af. 15,10 - Hillerød An. 15,53 og
København H. Af. 18,35 - Hillerød An. 19,17.
Togene løber den 1!J. Maj
• og Lørdage fra 30/6�
18/8.
De standser ikke mellem Østerport og Hillerød og
har Forbindelse i Hillerød fil Frederiksværkbanen ..

Haderslev-Vojens.

Mcisneclsundbanen og Falster.

Købenbarn H. Af. 12,45 - Helsingør An. 13,36 og
København H. Af. 15,00 - Helsingør An. 15,51.
Togene løber den 19. Maj og Lørdage ha 30/618/8. De standser ikke mellem Østerport og Helsingør
og har Forbindelse med Hornbækbanen.

..

Togene føres i Haderslev fremtidig til og fra
Amtsbanegaarden.

København H. Af. 19,10 - Nykøbing F. An. 21,57.
Løber den 1!J. Maj og har Forbindelse til Privat
banerne fra Nykøbing F.
Nykøbing F. Af. 18,40 - København An. 21,30.
Løber den 21. Maj og har Forbindelse fra Privat
banerne i Nykøbing.

Sønderborg H.-Moin111a,rk Færge-Fanborg.

Da Færgesejladsen udYides forsøgsvis med 1 Tur
i hver Retning foretages der forskellige Omlægninger
af Toggangen, hvorved der bl. a. tilvejebringes en
Morgenforbindelse med Afgang fra Sønderborg By
5,00 til Fyn og Sjælland, An. København 12,20.
I modsat Retning tilvejebringes en tidlig Morgen
forbindelse fra Fyn til Als, An. Sønderborg H. 9,53.

lfolunclborgbanen (Jylland).

Skancle1·borg-Skern.

Damptog 982, Aarhus Af. 7,00 - Skern An. 10,23.
erstattes af en af de nye l[olorvogne og fremskyndes
med 18 Min. tidligere Ankomst til Skern.
Tog 988, Aarhus Af. 10.04- - Herning An. g,00
afsendes først fra Aarhus 10,33 og fremskyndes med
samme An. til Herning.
Damptog 985, Skern Af. 10,00 - Aarhus An.
13,16, erst.attes af en af de nye Motorrngne og frem
skyndes noget.

Aarhus Ø.-Grenaa.

7<.!}stbanen.

Hverdagstoget fra Aarhus Ø. 17,05 - Mørke An.
18,08 inddrages og erstattes af et dagligt Tog Aar
hus H. 17,23-Grenaa An. 19,40. Toget har Forbin
delse fra Kalundborgskibet samt fra Dagseksprei,
toget fra Fredericia.
I modsat Retning bortfalder Hverdagstoget Mørke
Af. 18,10 - Aarhus Ø. An. 19,09 og erstattei; af et
sent Aftentog fra Grenaa, Afgang 21,20 - Aarhu.s
H. An. 23,25 med direkte Forbindelse til J atekspres
toget til København.
De nye Grenaatog fremføres af en af de nye Mo
torvogne.
Paa Søndage indlægges et Formiddag8 log Afgang

København H. Af. 15,05 - Kalundborg An. 16,45
- Aarhus An. 20,35.
Løber 19. og 21. Maj amt Lørdage 30/6-4/8.
Det har (undtagen den 21. Maj) i Aarhus Tilslutning
til F Tog paa Strækningen Aarhus-Aalborg og
Langaa-Skive.
Toget stand ·er ikke mellem København og Ka
lunclborg. I Jylland standser det ved Bystationerne.
Skibet anløber ikke Samsø.
Aarhus Af. 18,15 - Kalundborg Af. 22,40 København An. 0A7 (videreføres til Østerport).
Løber 19. og 21. Maj samt Søndage 1/7-5/8. To
get har i Aarhus paa Søndage 1/7-5/8 Forbindelse
fra Skagen (Afgang J.2,20) - samt fra Frederiks havn, Afgang 13,18 og fra Aalborg 14,52. Ankomst.
Aarhus H. 17,40. Den 21. Maj er der ogsaa For
bi nclelse fra Aalborg.

Købenlw vn-Korsør-Fredericia ( Jylland).

København H. Af. 12,45 - Fredericia An. 17,31.
Laber Lørdage 30/6-4/8 og standser ikke mellem
København og Korsør samt mellem Nyborg og Strib.
Del har i Fredericia Forbindelse til Esbjerg
Ringkøbing.
København H. Af. 23,18 - Fredericia An. 4,25.
Løber Natten melem Lørdag og Søndag fra 30/6
til 5/8. Det standser ikke paa Sjælland og paa Fyn
kun i Oden. e og har i Fredericia Tilslutning til F Tog
til Aarhus, hvor Forbindelsen optages af et .Hurtig-
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tog til Frederikshavn, An. 11,21, og Skagen, An. 12,15.
Toget fra København 23,18 medfører Sovevogn til
Aalborg og gennemgaaende Vogn København-Strib
samt Fredericia-Skagen.
Endvidere afsendes der don 19. Maj fra Køben
havn 14,35 og 16,15 F Tog til Jylland.

JERNBANERNES FREMDRIVNIN GS•
· MIDLER
Paa Verdenskraftkonferencens Sektionsmøde i
Stockholm holdt Byråingeniør S. J. H. Bager Yed
de svenske Statsbaner et Foredrag om Spørgsmaalet:
Damp-, Diesel og elektrisk Drift, som . vi gengiver
efter udenlandske Jernbanefagblade. Nedenstaaende
gengiver vi i det væsentlige Foredraget.

Dampdrift.
Bestræbelserne for at forbedre Damplokomotivet.
har i de sidste Aartier ført til nye Konstruktioner
saasom Stempellokomotiver med meget højt Damp
tt-yk, samt Turbinelokomotiver. Men en højere Grad
teknisk Fuldkommenhed og den dermed følgendo
Komplicering af Damplokomotivet har imidlertid
medført en Forringelse af den i Jernbanedrift saa
ønskværdige Sikkerhed, saa helt nye Konstruktions
principper har svært ved at vise holdbare Resul
tater. Den nu 100 Aar gamle Grundtype af Damp
lokomotiver med liggende Kedel og Højtryks-Stem
pelmaskineri er endnu ikke overgaaet af nogen anden
Type, men dog forbedret ved f. Eks. Overhedning
af Dampen. Kompoundvirkning, højere· Damptryk,
Fødevandsforvarmning m. m. Hvis det gælder om
at faa den største Effekt pr. Ton Lokomotivvægt, vil
Knibespareiser ved konstruktive Forbedringer med
den nuværende Kulpris delvis bortelimineres af for
øgede Reparationsomkostninger.
Som et Udtryk for Bestræbelserne for at frem
skaffe et driftsikkert, knibesparende Damplokomotiv
kan nævnes et svensk Turbinelokomotiv uden Kon
densation, hvilket siden 1932 har været i Drift paa
Linien Rekarne-Oxelsi:isund. En anden interessant
Nykonstruktion er et paa en vandfattig Strækning
i Argentina indsat Stempellokomotiv med Konden
sation. Dette har vist at kunne fremføre el Tog paa
11000-14 000 Tons 760 km uden Vandtagning.
For at nedbringe Udgifterne til Anskaffelse og
Reparationer gennemføres Standardisering af saavel
Lokomotivtyper som Enkeltdele. Endvidere fortjener
del at nævnes, at Damplokomotivernes Kørestræk
ning forlænges, hvilket medfører en Formindskelse
itf Arbejdet ved Depoterne.

Dieseldrift.

..

A. Konstruktionsprincivper lor Dieselmotorer
til Jernbanedrift.
Dieselmotorens høje Virkningsgrad og dens Drift
med ikke brandfarlig Olie har tidligt givet Anled
ning til at anvende den i Jernbanedrift. Det, der
ønskes af en for Jernbanedrift brugbar Dieselmotor,

er, at den skal kunne give den størst mulige ·Effekt
med den mindst muligt Vægt og have et !avl Olie
forbrug samt være driftsikker. Aktuelle Konstruk
tionsproblemer er iøvrigt f. Eks. en vibrationsfri
Gang, røg- og lugtfri Udstødningsgas og en god Lyd�
dæmpning. Det er imidlertid her som i saa mange
andre Forhold, at en Forbedring i en vis Henseende
kun kan købes paa Bekostning af noget andet, og
i Virkeligheden kan en til et vist Formaal konstrueret
Dieselmotor aldrig komme til at besidde alle ideello
Egenskaber, uden at Konstruktionen bliver Resul 0.
tatet af et Kompromis, hvori visse Egenskaber stilles
i Forgrunden paa Bekostning af andre. Ønsker man
eksempelvis en usædvanlig lav Vægt, maa man finde
sig i, at Motorens 1evetid forkortes og Driftsikker-·
heden bliver mindre.
Med Motorvægtens Formindskelse følger et højt
Omdrejningstal samt Anvendelse af første Klasses
Raastoffer, der i Forhold til Styrken har den mindst
mulige Vægt. Under iøvrigt uforandrede Omstæn
digheder er en Totakt-Motor lettere end en F.iretakt
motor. Omdrejningstal paa indtil 1700/Min. kan
fremkomme. Den i Forholdet til Effekten hidtil lette
ste Dieselmotor er, saa vidt vides, den nye 12-cylin
drede 410 HK. Mayback-Diesehnotor med et Om
flrejningstal af 1400/Min. og en Vægt af kun 1800 kg
inklusive Kompressor, altsaa kun 4,4 kg pr. HK.
En lav Motorvægt er særdeles værdifuld for Mo
torvogne, som anvendes i Trafik med mange Op�
hold, og tillige hvor det drejer sig om at staa igen
nem Konkurrencen med Landevejstrafikken. Del
synes, at yderligere Fremstød i Teknikken med Hen
syn til at fremskaffe de bedste Metallegeringer saa
vel i Jern som i Letmetal vil kunne komme Diesel
motoren meget tilgode.
I Forbindelse med Motorvægten er tillige Spørgs
maalet om Pladsbehovet af Betydning. Motorlængden
kan afkortes ved at anbringe Cylindrene i V-Form
- et Princip som ogsaa er anvendt paa den omtalte
Mayback-Motor
- hvorved Maskineriet dog bliver
•
noget vanskeligere at føre Tilsyn med.
Angaaende Brændselsforbruget kan nævnes, at
Forbruget ved samme Mayback-Motor er opgivet til
200 gr/efft. HK. T. ved omtrent ¾ Belastning. Ved
eri i Paris afholdt Prøve med en 800 HK. 6-cylindrel
Motor var Brændselsforbruget ved ¾ - 1/1 Belastning
ca. 170 gr./efft. HK. T.
B. Kraftoverføring til Drivakslerne.
Ved Dieseldrift paa Jernbaner udgør Spørgsmaa
let om Kraftoverføring et af de vigtigste Konstruk
tionsproblemer. Mekanisk Kraftoverføring med
Gearhjul eller lignende Anordning anvendes sæd
vanligvis ikke for større Effekt end 150-200 HK.,
men forekommer dog i Kombination med Blind�
aksler og Kobbelstænger til betydelige større Effekt
beløb, f. Eks: paa et hos Krupp til Rusland bygget
2-D-2-Lokomotiv paa 1450 HK. Mekaniske Kraft
ovedøringsanordninger er billige, har relativt lav
Vægt og som Regel bøj Virkningsgrad, men er ud
sat for slor Slidtage.
Mest udbredt er den elektri. ke Overføring med
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Anvendelse- af Jævnstrøm, som medføre,· mindrP
Fal'e for Pe1· onalet og muliggør Anvendelse af et
Akkumulatorbatteri til Starlning af Die elmotoren,
eller som separat eller med Generatoren om virkende
Kraftkilde for Molordrift.
Den eleklriske Kraft
•
overføring er let at manøvrere, er driftsikker og
muliggør kontinuerlig Hastighedsregulering og fulcl
Udnyttelse af Effekten paa alle Hastighedstrin. Mod
denne Overføring kan gøres de Indvendinger, at den
er relativ dyr, har en stor Vægt og at Virknings
graden ikke er saa høj, da Energien skal omformes
to· Gange. El ·højl Omdrejningstal paa Dieselmotoren
nedbringer ikke alene Vægten paa denne, men tillige
Generatorens Vægt.
Kraftoverføring med komprimerel · Lufl paa den
Maade, al Trykluft fra en af Dieselmotoren drevel
Kompressor driver et Stempelmaskineri som paa et
almindeligt Damplokomotiv, er i sin enkelte Udfo
ringsform ikke naaet udover Forsøg stadiet. Prin
cippel er dog forsøgt i forbedret Form, og i Tysk"
land og Italien er flere Diesel-Trvkluftlokomotiver
byggel. Hos Nydquist og Holm, Trollhiitlan, arbejdeH
paa et Lokomoliv, paa hvilket Kraften overføres
formedelst en Gasturbine, som paa en bestemt Maade
drive1, af Udslødningsgassen og komprimernl Luft
fra en af Dieselmotoren drevet Kompre. or.
Hydraulisk Overføring giver en kontinuerlig
Hastighedsregulering. Væglen af den hydrauliske
Overføring er ret va riabol ('fter de forskellige Kon
slruktioner. Temperaturst�gn ing i Ovel'føringsvæd-·
i-:ken og Luftblæer i samme har i flere Tilfælde med
ført Vanskeligheder. Der er fremkommet For slag om
at anvende Lysholm-Schmiths hydrauliske Over
føring paa Lokomotiver med Overføringen indbyg
get direkte mellem Dieselmoloren og en Blindaksel.
fra hvilken Kraften overføreL· med Drivstænger til
Hjulene.

være ude af Drift, saalænge Reparationen slaar paa.
Særligt for Motorvogne, som anvendes i Lokaltrafik
med hyppige Standsninger og derfor tilstræber en
stor Accelerationsevne, er man i de senere Aar be
gyndt at nedbringe Vognens Vægt del mest mulige ikke alene de maskinelle Anordninger, men ogsaa i
selve Vognkonstruktionen. Svejsning og forøget An
vendelse af første Klasses Jern- og Staalarter samt
lette Metaller i Vognens Konstruktion har givet gode
Resultater i den Henseende, og det forvente , at Ud
viklingen vil give Mulighed for ·yderligere Forbed
ringer. Det er givet, at Anvendelse af de her nævnte
Materialer forøger Anskaffelsesomkoslningeme, men
indenfor visse Grænser v.il Udgiftsforøgelsen op
rnjes af mindre løbende Udgifter. Er Brændoliefor
bruget pr. Tonkm ved hyppige Slandsningel' t. Eks.
12 gr a 8 Øre, da bliver ved en Aarspræslalion af
80 000 km Udgiften Lil Brændolie 77 Kr. pr. · Ton
\'ognvægl. Om man ved en Vægtbesparelse paa 1 Ton
kan paaregne en Besparelse, der svarer Lil dette
Beløb, fåar man en tilfl'ecls Lillende Forrentning af
højere Byggeomkostninger.
Vognen. ydre Form har.· ved store Haslighedel'
og særligt for karle Tog en virksom Indflydelse paa
Luftmodstanden og 'Energiforbruget, og Vognens
Formgivning fortjener derfor den største Opmærkombed. Paa de nye tyske Dobbellmotorvogne - den
flyvende Hamburger - med en Maksimalha. lighed
af 160 km/Tim., er Formen bestemt af forudgaaende
.Laboralorieeksperimenler. I Spørgsmaalel om Motor
vogne skelnes mellem lette Vogne, »Omnibusser«,
som er beregnet til at køre alene, og ·tørre, kraftige
Vogne, forsynet med Stød- og Trækkeindretninger
for Tilkobling af sædvanlige Jernbanevogne.
(Fortsættes.)

C. De drivende Køretøjers alininclelige Udførelse.
Ved Dieselmotorens førsle Anvendelse i Jernbane
drift gjaldt det kun Motorvogne. Efterhaanden som
Kravet om Drivkraft øgede , er man gaaet over til
for Togdrift at bruge særskilte Diesellokomotiver med
større Effekt. Diesellokomotiver benyttes ogsaa Lil
Rangertjeneste og fremkommer paa indtil :lOOO HK.

NORDISK LOKOMOTIVMANDS
FORBUNDS KONGRES

Motorvogne.
Ved mindre Effektbehov anvendes med Fordel
mekanisk Kraftoverføring, men ved tørre Effekt er
men gaaet 0Yer Lil elektrisk Overføring. Tidligere
placeredes del elektriske Maskineri altid inden i
Vognen, men en saadan Placering formind ker Vog
nens brugbare Rum, og Støj fra Maskinerne volder
Ubehag. Eflerhaanden, som man har kunnet bringe
Dieselmotorens Dimensioner ned, er man derfor flere
Steder gaaet over til at placere Dieselmotoren med
Generator paa en særskilt paa Aksleriie (Boggien)
hvilende Bæreramme. Ligneude Konstruktion fore
kommer ogsaa ved mekanisk Kraftoverføring. Ved
Maskineriets Placering pa-a en Boggie vindes den For
del, at under ·Reparation af Motor m. m. kan Boggien
r.rstattes af en anden, og Vognen behøver ikke al

Medlemmer, som ønsker a.t overvære Kon=
gressen, der finder Sted den 20., 21. og 22.
Juni, maa i n d e n d e n 1. Ju n i d. A. til•
sende Foreningens Kontor -Meddelelse her•
om samt Oplysning om, hvorvidt der rejses
alene eller med Hustru. I · Meddelelsen maa
tillige anføres, om der ønskes reserveret Ho•
tel eller ej, og om der ønskes Enkeltværelse
eller Dobbeltværelse.
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JUBILÆUM

Den l. Juui kan Lokomotivfører If. fløj, Holstebro,
fejre 25' Aars Jubilæum.
Jubilaren har i de 25 Aar gjort Tjeneste ved flere
Maskindepoler. idet Rejselysten fra Høj's yngre Dage
har bevirket, at Jubilaren ikke har kunnet slaa sig til Ho,
flog synes Holstebro det Sted, hvor Høj befinder sig godt.
Struer Lokof. Afd. ønsker dig hjertelig til Lykke paa
.Tubilæumsdagen med Ønsket om. at \'i maa se dig i mange
Aa r endnu iblandt os.
C. M.
Endvidere kan Motorfører N. A.
1. Juni fejre sit 25 Aars Jubilæum.

j

.

·Heinemeier den

HOVEDBESTYRELSESMØDE D. 8. OG 9. MAJ 1934

- ...

Punkt 1. Forhancltingsprotokol/en.

Forhandilngsprotokollen op læstes og godkendtes uden
Debat.

PnnJ.:t 2. Meddelelser fra. Formanden.

Til Brug for Afdelingsbestyrelserne er der i en »Kvar
talsberetning« udsendt Oplysning om en Række af rle
siden Kongressen behandlede Sager.
I H. t. Kongresbeslutning er der overfor Gdt. frem ·at
Anmodning om Udstedelse af Frikort til Lokomotivfyr
bødere. Spørgsmaalet har derefter været drøftet ved en
mundtlig Forhandling, hvor Gdt. fremsalte et Tilbud,
som ganske vist vilde betyde Forbcdring for en Del Lo
komotivfyrbødere, men som tillige var· en Forringelse for
Lokomotivførere og Motorførere. Hovedbestyrelsen afviste
derfor del givne Tilbud. Da Gdt. senere har bebudet en
Gennemførelse af de foreslaaede Betilemmelser, har vi i
Skrivelse til saavel Gdt. :om Trafikminister nedlagt Pro
test mod Gennemførelse af For'l'ingelscr·.
Gdt. har tiltraadt, at del fra Alsbanerne orergaaede
Personale m. H. t. 12 eller 18 Familiefripas pr. Aa r
har samme Rettigheder, som Statsbanernes øvrige . Per
sonale, altsaa 18 Familiefripas pr. Aar·, hvis de er an at
før 1. April 1912, i modsat Fald 12 pr. Aar.
Protokol i Sagen angaaende Kørelærere i Motortjene
sten foreligger nu godkendt og underskrevet af begge
Parter. (Har været optrykt i D. L. T.)
Gdt. har tiltraadt, at der i en li lyllegodtgørelscssag
udbetales Godtgørelse som for beordret Forflyllel.-e.
En Lokomotivfører i en Rangertur havde i flere Maa
neder haft Overtid, som Distriktet ikke vilde godtgøre.
Ved Sagens Behandling i Gdl. er opnaael, ::it den paa
gældende faar Godtgørelse for 47 Overtimer.
Paa given Foranledning har vi forepurgl, om en Lo
komotivfyrbødel', som forfremmes til Motorfører IT, af den
Grund skulde være afskaaret fra inden 3 Aars Forl�b
at blive forfremmet til Motorfører .J, ·hvilket· efter -v.or

Opfattelse ikke burde være Tilfældet. Gdl. er i Alminde
lighed ikke indstillet paa efter ganske korL Tids Forløb
at lade en Uch1ævnelse til Motorfører Il efterfølge af en
Forrr•emmelse til Motorfører I, men vi er yi)lig til a� tage
lrrert enkelt Tilfældt op til Afgørelse.
r .Haderslev skal Statsbanenres Tog fremtidig a-fga.i
rrn Amtsbanestationen, og Statsbanernes Lokomotiver skal
have til Huse i Amlsbanemcs Hemi.-e. 1 den Anledning
bar der værel en Drøftelse angaaende forskellige Vel
ræt·d. foranstaltninger.
Med Maskinchefen er Spørgsmaalet om en . Lokomo
Livførcr� Skyld i ,·is e Ma. kinuheld med Mx'erne drøf
tet; der opnaaede� Enighed om, at der ikke kan tillæg
i,:es reelkommende LokomotivforPr· nogen særlig Skyld -i
de paagældende Uheld.
1.-.n.t Gdt. er modtaget Udkast vedrørende Forberedel
ses- og AJslulningsarbejder paa Mx Lokomotiver og Mq
Vogne. Undersøges nærmere.
Et:te1· vor Anmodning vil der i den nærmeste Frem
tid. blive anh1·agt et U1· paa Lokomotivfyrbødernes Op
lroldsværelse i Gedser.
Vi har tilsendt Gdt. Anmodning om. at der anvises
Lokomotivpersonalet Enkeltværelser som Soveværelser.
Der har været indkaldt til Studieknrsus, men det .
maatto aflyses.
En fra Afd. 2 modtagen Sag angaaendc Kepskinner
paa P-Maskinernes Tendere er· henvist til Velfærdsud1·alget.
Vi har rykket for Afgørelse i Sagen om Opsmørings
rl11nke til alle Lokomotiver.
J Lighed med tidlige1·e har vi til Afholdelse af Fore
d nrg modtaget 270 Kr. i Statstilskud.
Vi har foranstaltet et Foredrag »Lokomotivtjenesten
,cl med en Læges Øjne« med Overlæge, Dr. med. Jarløv
som Foredragsholder.
JVraskiningeniøl'en Mølgaar-rl har· givet Løfte om til
l•:ftcr·aal'CI at holde Foredrag i C >n Del jyske Byer.
Esbjerg Afdelinger har faaet Tilsknd til Afholdelse
af ]i'oredrag om et aktuelt Emne
Somnre1·kør·eplanens lo'orandringel' i Driften - Omlæg11 ing fra Lla rnpd rift til Motordrift adskillige Steder !rar· medført en · hel Del personalemæssige Dispo. ilioner,
ved hvilke der fr::i. Organisationens Side er sat ind paa
s11avidt gøl'ligt at undgaa Tvangsforflyttelser.
2 Lokomotivfyrbødere, for hvem Lokomotivtjenesten
l"iste . ig al være fo1· streng, er overflyttet til Værksteds
tjenesten.
En af kedigcl Lokomotivmand har forespurgt, om
ha11s Pension ikke skulde beregnes efte1· Tubcrkploseloven.
Delle kan ikke lade sig gøre, for det første fordi Lovens
Bestem rnelser i , aa Henseende kun tager Sigte paa Tje
nestemænd, hvis Geming utvivlsomt medfører Smittefare·
for Befolkningen - og dette Begreb omfatter ikke Lo
komolivper·sonalet - for det andet fordi Bestemmelsen
ikke lagei- Sigte paa Folk, som afskediges, fordi -de
�impcll hen ikke kan gørC> Tjeneste mere, men gælder
for saadanne. som vel kan fonclle Tjeneste, men ikke
maa det af Hensyn til Smittefaren. hvorfor ile afskediges
uanset Arbejrl. dygtigheden.
Til Borups Høj�kole ei· ydet el Tilskud paa 50 KT.
N. L. F. bar efter Anmodning- faael tilsendt Op
lysninger m. · H. t. · Forbered.el es-' og Afslutningstider.
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Til N. L. F.s Administrationsfond er indbetalt Kr.
594,40 som Bidrag for 1934.
Efter Anmodning har vi tilsendt I. 'L'. F. Oplysning
om Lønninger m. ,·. fra 1920-1933.
Formandens Beretning godkendtes.

Pimkt 3. Mr.ddelelse fm clc staaende Udvalg.
Nordisk Lokomotivmands Forbunds Kongres i Stock
holm er fasts al til Dagene den 20., 21. og 22. Juni d. A

Punkt !i. Meddelelser fra Hovedkassereren.
Hovedkassereren fremlagde en Regnskabsoversigt for
1. Kvartal. Formuefremgangen var K!·. 5 629.82; Balancen
Kr. 593 864,27.
Godkendtes.

Punkt 5. Behandling cif foreliggende Sager.
Til at repræsentere vor Organisation paa Dansk Lo
komotivmands Forbunds og Jernbaneselskabets Aarsmø
der, hvottil der foreligger Indbydels�, valgtes henholdsvi.
.T oh. Hansen og H. P. Christensen.
· Til al deltage i Foreningen for social Oplysnings Kur
sus paa Hindsgavl valgtes C. Thygesen og E. Jespersen.
Som Repræsentanter til Kongres i Hollandsk Jernbane
forbund valgtes L. M. Schmidt og A. Lønqvist.
Fra _Gdt. foreligger Udkast til en Rettelse i Ordre A,
tagende Sigte paa Forbud mod, at det bliver alminde
ligt, at Gæld til Handlende el. lign. afkortes paa Løn
listen ved Lønudbetalerens Foranstaltning. 'I'iltraadtes.
Under Hensyn til vore østrigske Kollegers Nødstil
stand vedtoges det al foranstalte en Indsamling til For
del for dem.
I Anledning af den spændte Situation i Europa ind
byder I. T. F. til Deltagelse i Generalraadsmøde (Hoved
bestyrelsesmøde). Formanden og Sekretæren valglrs til al
deltage
Fra Ar. foreligger en Sag ved rørende Turbesættelse
i Motorlure, hvori der si.al anvendes baade Lokomotiv
førere og Motorførere. Lokomotivførerne holder for, al
d.e som de ældste maa. have Ret til al faa deres Tur
valgønske imødekom mel først; Motorførerne gør gældende,
at da de jo er Motorførere, og det drejer sig om Molor
tnre, maa deres Ønsker imødekommes først. Hovedbesty
relsen vedtog med 7 Stemmer mod 2, at Lokomotivførerne.
Ønsker skal imødekommes først. Motiveringen for rlenne
Afgørelse er følgende: Da del ikke drejer sig om Loko
motivførere, som frit kan vælge, om de vil køre i Damp
tur eller i Motortur, men om visse bestemte Lokomotiv
førere, sorp er udtaget til at skulle køre i Motortur, maa
all det Personale, som skal køre i disse Ture, Lokomotiv
førere og Motorførere, betragtes som een Afstemnings
gruppe, inden for hvilken Placeringen sker efter An
ciennitet, og da Lokomotivførerne er de ældste, placeres
de øverst paa Turvalglislen, hvoraf følger, at der skal
tages Hensyn lil deres Ønsker først.

Punkt 6. Sager hen,v,ist fra Kredsene.
Lokomoti'Vførerkr· eiJsen. En Sag angaaende Bytning af

Lokaler, saa der til udstationeret Personale anvises et
bedre Værelse i Holstebro, henvistes til Formandens og
Sekretærens Behandling.
En Sag angaaende den Tjeneste, det i Mx-Turen i Ar.

heskæftigede Personale skal anvendes til, naar Turen
køres med Damp, henvistes til Forretningsudvalget.
En Sag angaaende Mærkning af de paa Lokomoti
vernes Førerplads anbragte Ventiler henvistes til Vel
færdsudvalget.
Kredsen henledede Opmærksomheden paa, at 1. Di
�trikt atter er begyndt at anvende Rangerlurenes Per
Ronale som normale Afløsere for Linielurenes Personale.
llfoforførerk·rcdsen anmodede om et Laan til Kredsens
Administration. Der bevilgedes 175 Kr.
Lokomotivfyrbøderkredsen forelagde en Sag om Støtte
til et af en Afdeling foranstaltet 5 Maaneders Aften
kursus, i hvilket 12 Medlemmer deltager. Del vedtoges
at tilbyde el Tilskud til Anskaffelse af Bogmaleriel, men
paa den Betingelse, at Bøgerne efter endt Br-ug aflevere
til Foreningen, s11a rle eventuelt kan anvendes i andre
lignende Tilfælde.

Punkt 7. Eventuelt.
Forskellige mindre Emner drøftedes.

E. K .

LOKOMOTIVFØRERNES
KREDSBESTYRELSESMØDE D. 8. MAJ 1934
Alle til Stede.

Dagsorden:

1. Forhandlingsprotokollen.
2. Meddelelser fra Formanden.
3. Meddelelser fra Kassereren.
1,. Eventuelt.
ad 1) Forhandlingsprotokollen oplæstes og godkendtes.
ad 2) Paa den paa sidste Kredsbestyrelsesmøde omtalte
Sag vedrørende Orienteringsforholdene paa Strækningen
Frederiksberg-Vanløse-Nørrebro-Hellerup havde Kred
Ren nu - efter al have rykket 1. Distrikt - faaet Svar,
som gik ud paa, at Kredsens Ønsker var sendt med Sagen
i Generaldirektoratet.
Den ligeledes paa sidste Møde omtalte Sag vedrørende·
Udlevering af Fortegnelsen over nedsatte Kørehastighedei
paa Udgangsstalionerne var der nu ogsaa modtaget et
imødekommende Svar paa fra 1. Distrikt.
Formanden gav Underretning om, al Generaldirekto
ratet endnu ikke havde indkaldt til den lovede Forhand
ling vedrørende Signalgivning ved Trinbrætter.
Paa sidste Møde vedtog man al rette Henvendelse
til Generaldirektoratet vedrørende Forspand til H, P, R
og S-Lokomotiver, hvilket der var modtaget et Svar paa,
idet man agtede Reglerne for Forspandskørsel ændrede,
hvorhos der medfulgte et Udkast til de nye Regler. For
inden disse sættes endelig i Kraft, vil de hlive prøvede
cl Aar, hvorefter man kommer tilbage til Sagen.
Efter· Henvendelse fra Afdeling 1 havde Kredsen til
skrevel 1. Dis\rikt om i Klampenborg og Skovlunde at
faa opstillet Metertavler for nord fra kommende Tog.
Kredsen har faaet Meddelelse om, at Tavlerne nu vr11·
opstillet i Klampenborg og vil blive opstillet i Skovlunde.
En Ændring i Rangerlur I i Odense ønskede$ , men
man havde ikke kunnet opnaa nogel nævneværdigt.
En Ekstra-Rangermaskine i Nyborg ønskedes af Ny
borg indlagt i fast Tur, hvilket ikke lod sig gøre, fordi
StatioJ1en ønskede at kunne disponere over den til for-
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skellige Tider og derfor ikke vilde have den optaget i
Togplanen.
Kredsen har fra Afdeling 1 modtaget en Sag, i hvil
ken en Lokomotivfører paastaar, at der sammen med et
al' ham fremført Tog har været endnu el Tog paa samme
Blokinterval. Det benægtes af alle øvrige i Sagen im
plicerede. Sagen undersøges nu paany.
En Forespørgsel vedrørende en Udkommandosag fru
Esbjerg og en dito vedrørende det nye Politireglement
l'rn Langaa var besvaret. Ligeledes var en Forespørgsel
l'edrørende Køreel i Forbindelse med Haadighed i Rjem111et besvaret.
Forskellige Forespørgsler vedrørende Turanciennitct
rn r besvarede.
Følgende Sager oversendtes Hovedbestyrelsen: En Skri
velse fra de fire yngste Lokomotivførnre i MX-Turen i
Aarhus vedrørende deres Anciennitet. Forslag fra Aal
horg Afdeling om ensartet Anbringelse af do forskelligr
Ventiler paa Dampfordelingsstykket i Lokomotivernes Fø
rerhus. Forslag om, al Hovedbestyrelsen rykker General
direktoratet for Sagen vedrørende Anciennitet for Loko
motivfører Glerup, Randers. En Sag vedrørende Afløs11ingsforholdene i Hoskilde, hvor Distriktet nu atter i
stor Uds trækning anvender Lokomotivførerne i Hanger
t uren til Aflø. ning i Linietnrene, til Trods for den Over
enskomst man har. Sluttelig overbragtes Lil H. B. Forslag
om, at man gennem Lovgivningsmagten forsøger al faa
a Ile Motorvogne normeret med Lokomotivførere, da man
hetragter det som Løntrykke1·i al have en Stilling som
Motorfører I.
K1·ed,formanden gav Meddelelse om den l! orhandling.
der havde fundet Sted i Generaldirektoratet vedrørende Ud
dannelse af 5 Lokomotivførere i Aarhus til Motorførere.
Ligeledes meddeltes Svar paa flere mindre Spørgsmaa I
fra nogle Afdelinger.
Kredsbestyrelsen vedtog a.t anmode Generaldirektora
tet om, at Lokomotivførere, der bar 25 Aars Jubilæum
som Lokomotivmænd, faar Tjenestefrihed denne Dag, uden
at Friheden skal søges af det aal'lige Antal :F eriedage.
ad 3) Kassereren forelagde Regnskabsoversigt for Ti
den 1. Januar til 5. Maj d. A. Hegnskabel balancerede
med Kr. 12 877,92 og godkendtes enstemmigt.
ad 4) Intet at forhandle.

Forberedelsestiden for Mx og Mq havde været til
Behandling i de respektive Kredse.
Spørgsmaalel om Anbringel. o af Død mandspedal paa
·Ml havde attor været behandlet.
J[oddolte, al Hovedbestyrelsen ikke havde tiltraadt
Genernldirckto1·atets Forslag Lil do 0011!1 rerlo Bestemmel
se,· om l•'rikorl.
Del hnvde vist sig, al der forelaa ikke saa faa Til
fælde af lettere K_ulilteforgiftning i Motorvogne. Under
søgelsen fortsættes, og der vil eventuelt blive fremsat For
slag til } orebyggelse.
Motorførerne paa Aarhus Ø. ønskede Mc Vognene
ændret fm .Enkelt- til Dobbeltpnffer. Det vedtoges at
undersøge Spørgsmaalol nærmere.
Kredsformanden havde deltaget i Afdelingsmøder 1
Tonder og Handers.
En Række personlige Sk1·ivelse1· var besvaret.

Punkt 3.
Tlegnskaboi udviste Indtægt. Kr. l 708,25, Udgift K 1
l G25,01• og Kassebeholrlningen var Kr. 8.'l,21.

Punkt 4.
Fm Næstvrd forelaa en Skrivelse om Beregning af
Kørelærergodtgørelse for Kørsel med Lokomotivfør.ere til
Uddannelse. Da ·Foreningen arbejder med Spørgsmaalet,
toges Skrivelsen til Eflerretn ing.
Hovedbestyrelsens Fonetningsudvalg havde behandlet
el Spørgsmaal om Turanci�nnitot for Motorførere og Lo
komotivførere i Motorture. Kredsformanden havde øn
sket Spørgsmaalet behandlet af Motorførerkredsens Be
st y!'el. c. Efter nogen De�at vedtoges følgende Udtalelse:
.r Anledning af Forretningsudvalgets Stilling til
Spcrg�maalet om Anbringelse af overkomplette Lokomotiv
f ørern i Motorture, udtaler Kredsbestyrelsen lor Motor
førerkredsen, at Ordre P 100 ikke er anvendelig i de.tte
Tilfælde, idet de paagældende Pladser maa betragtes som
ubesatte Motorførerpladser, det besættes af Reserven,
dette Tilfælde de overkomplette Lokomotivførere.«

0. B.

LOKOMOTIVFYRBØDERNES KREDS.
BESTYRELSESMØDE D. 8. MAJ 1934
Alle tilstede.

MOTORFØRERKREDSEN
Kredsbestyrelsesmøde afholdtes d. 30. April 193'•·
Alle var møtlte. Krerlsformanden bød velkommen og
oplæste Dagsordenen:
1. Forhandlingsbogen.
2. Beretning om Virksomheden.
3. Hegnskabsoversigt.
'•· Foreliggende Sager.
5. Eventuelt.

Pttnkt 1.

Forhandlingsbogen oplæstes og godkendtes.

Punkt 2.
Kredsens Forslag om Samariteruddannelse af Motor
førere var fremført i Generaldirektoratet og tiltraadt af
dette.

Punkt 1. Forhandlingsboge11.
Fo1·handlingsbogon godkendtes.

P1mkt 2. Foreliggende Sogcr.
Helsingør Afd. fremsendte Anmodning om at faa et
Tilskud til et Motorkursus, ·om tænkes afholdt. Afd. bar
tilsendt Kredsen en økonomi. k Oversigt, . om diskutere
rlrs. Sagen over.'endes til H. B.
Kredsformanden oplæste en Hesolution, som var til
sendt fra Esbjerg Afd. Det overlodes til Kredsforman
den at besvare denne.
Fra Gb. Afd. forelaa ligeledes en Resolution om, at
l{redsbestyrelson endnu ikke har indkaldt til ekstraordi
nær Kredsgeneralforsamling. Resolutionen toges til Efter
retning.
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Den fra forrige Kredsbestyrelsesmøde nævnte Sag an
gaaende Kullempning i Brande, var nu løst tilfredsstil
lende.
Slagelse Afd. forespørger, om Lokomotivfyrbøderne
dersteds kan forvente Forflytning paa Grund af Damp
turen� Indskrænkning. SRgen besvares af Kredsforman
den.
Korsør Afd. besværer sig over forskellige Forhold,
�om nu af Kredsen undersøges nærmere.
En Sag fra Haderslev, som nu gentagne Gange har
været behandlet. undersøges endnu engang og bringes saa
til Afslutning.
En Sag fra Herning, som Kredsen behandlede paa
det sidste Kredsbestyrelsesmøde, er mi afsluttet. Den paa
gældende har selv uden om Kredsen og Afdelingen er
klæret sig tilfreds med Distriktets Afgørelse.
Punh:t 3. llfrddelelser fra Kredsformanden.

Kredsen gennemgik og debatterede forskellige Skri
velser. som va 1· indløbet.
Piinh;t 4. Eventuelt.

Kredsformanden kom metl en Redegørelse om For
holdene i Aarhus m. H. l. Motortjenesten og Ranger-ma
skinernes Betjening. Mau drøftede endvidere Elektrofører
spørgsmaalel og Rangermaskinespørgsmaalet i København.
Disse Forhold vil blive undersøgt og nøje iagttaget.

0. C.

»LANTERNEN«
afholder sin Sommerudflugt den 7. Juni - Afgang fra
Kh. med Tog 625 Kl. 13,30. Turen former sig som en
blilå Tur, og der faas Fortæring paa Turen, som koster
3,50 Kr. pr Deltager. Fremmede kan deltage a 6 Kr. pr.
Deltager.

KNUDSHOVED
Ferie.hjemmet paa Knudshoved aabner, som tidlige,·e
meddelt, _den 17. Juni. Vi henleder Opmærksomheden paa.
at der endnu er Pladser at faa indtil_ca. 15. Juli; Ugen
15.-21. Juli er derimod allerede fuldt tegnet.

ET FRITIDSARBEJDE
Der er i disse Dage færdiggjort et godt Stykke Arbejde,
idet del· under Lkm. Høeghs Tegning og Vejledning af
Personale ved Korsør Maskindepot er lavet en fuldstæn
dig Model af Kunze-Knorr-Trykluftbremsen. Ved Drejning
paa et Sving i Si'den af Modellens Ramme" vises fuld
stændig Bremsens Virkning, idet 2 store Ekscenlriker paa
Modellens Bagside ved Stænger staar i Forbindelse med
Manometrene og alle Bremsens bevægelige Dele.
Paa Modellen er med smuk Tegneskrift en fuldstæn
dig og letfattelig Forklaring paa hele Bremsens Arbejcl�
maade.

Der er ialt medgaaet ca. 1200 Timer til Arbejdet, for
delt over godt 3 Aar.
Lkm. Høegh har før lavet 2 Modeller, en Knorr og !'rt
Kunze-Knorr, der forefindes henholdsvis paa Jernbane
skolen og i 2. Distrikt:

»SORTE DIAMANTER«
Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretnin�.
der har sine smukke og l'Ummelige Kontorlokaler i Han
dels- og Kontormedhjælpernes Ejendom, Vestre Boulevard
1i-3, udsender i disse Dage en interessant lille Pjece, ,Sortc
Diamante1·•, der i en underholdende og letfattelig Form
skildrer Kullenes Tilblivelse og deres Betydning i del mo
derne Samfund. Vi anbefaler, al man l�ser denne Pjece.
skrevet af Forretningens tidligere Leder, Peder Nørgaard,
nmiddelbart før han tiltraadte sin nuværende Stilling paa
lJryggeriet ,Stjernen,.
Som del fremgaar af Pjecen forhandler Brændselsfor
rntningen prima engelske Koks og Kul, men vi vil he1·
gerne meddele de af vore Medlemmer, som kun ønsker
al anvende Københavns Kommunes Koks, at disse kan
med Fordel købes gennem Arbejdernes Brændselsforret
ning. Ved Fællesindkøb er Prisen 10 Øre pr. hl. under
Dagsprisen. Forveksling i Ekspeditionen af Forretningens
Hovedmærke, London Koks, og de danske Koks er ude
lukket, idet de danske Koks bliver udkørt direkte fra
Gasværkerne af Københavns Kommunes Kørselsafdeling.
Tjenestemænd og Arbejdere, ansat i Københavns Kom
mune, som ønsker at købe danske Koks, henvises til Ind
køb direkte hos Kommunen.
Forretningens nye Leder, A. Fløtkjær, er saa kendt
indenfor den faglige og politiske Arbejderbevægelse, al vi
anser det for overflødigt at ofre Plads paa at anbefall!
ham og Fællesindkøb af Brændsel gennem Arbejdeme,
Fællesorganisations Brændselsforretning nærmere. I For retningen er nn ansat en Repræsentant, P. Mtiller, hvis
Hovedopgave er at være behjælpelig med at organisere
Fællesindkøbet paa Arbejdspladserne, ikke alene paa de
ca. 500 Steder, hvor Fællesindkøb paa Ratebetaling alle
rede er indført, men i Særdeleshed hvor delle fortrinlige
System endnu ikke er praktiseret. Ring til Central 6068
og træf Aftale med Repræsentanten, der med Glæde stil
ler sig til Raadigh'ed med. alle Oplysninger og beredvilligt
yder sin Assistance.
Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretning
ejes udelukkende af Hovedstadens Fagforeninger, og vC'd
at gøre sine Indkøb her støtter man den kooperative ·Ide
og fremskynder Bevægelsen for at gøre vort eget Fore
tagende til en saadan Størrelse, at den kan blive en af
gørende Prisregulator paa Kulmarkedet til Værn for For
brugerne. - Køb af Brændsel er en Tillidssag, støt der
for Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretning
-- og De støtter Dem selv.
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TAK
Tak for Opmærksomheden ved mit Jubilæum.
H. Nielsen, Lokomotivfører.
En hjertelig Tak for Opmærksomheden ved mit Jubi
læum.
H. F. Hansen, Lunderskov.
Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved mil Ju
bilæum.
Lokomotivfører J. P. 1'oft.
Min hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved mit
Jubilæum.
J. Andersen.
.F or enhver Opmærksomhed fra Organisationen, Kol
legei· og Medansatte, som udvistes os paa vor 25 Aars
Jubilæumsclag, bringer vi vor hjertelige Tak.
A. Møbius og V. Heftholm.
Frederikshavn.
Hjertelig Tak for den venlige Deltagelse ved min kære
Mands Død og Begravelse. Tak til alle dem, der paa saa
smuk en Maade deltog med Faner og Tak for alle de
smukke Kranse.
Marie Grønbach og Else, Skagen.
En hjertelig Tak sender jeg hermed til alle for ud
vi l Venlighed og ligeledes Tak til Hr. Lokomotivfører
Christensen for den udmærkede Stuefest, der blev afholdt
paa Gb. i Anledning af mit Jubilæum 1. Maj 19'34.
Tak alle.
H. C. Lorentz, Lokomotivfører, Gb.

Udnævnelse fra 1.-6.-34:
Motorfører II R. H. J. Winckler, Assens, efter Ans.
ifl. Opslag til Motorfører I i Tønder (min. Udn.).
Motorfører II W. L. A. Jiirgensen, Struer, efter Ans.
ifl. Op lag til Motorfører I i Tønder (min. Udn.).
· Togbetjent J. E. Staberg, Kalundborg, øfter Ans. ifl.
Opslag til Motorfører II i Næstved (min. Udn.).
Forflyttelse fra 15.-5.-34:
Motorfører II F. Pedersen, Østerbro, til Enghave.
II L. P. V. Larsen, Østerbro, til Enghave.
II H. D. Nielsen, Østerbro, til Enghave.
II A. C. Hansen, Østerbro, Lil Enghave.
II P. K. P. Stougaard, Østerbro, Lil Enghave.
II J. P. K. Sørensen, Østerbro, til Enghave.
II N. A. N Heinemeier, Østerbro til Enghave.
II F. E. Hørner, Østerbro, til Enghave.
II J. M. Alstrup, Østerbro, til Enghave.
II K. Angelsø, Østerbro, til Enghave.
II M. C. Vestergaard, Østerbro, til Enghave.
Forflyttelse efter Ans. iflg. Opslag fra 1.-6.-34:
Motorfører I S. Jessen, Næstved, til Randers.
I N. 0. C. Nielsen, Tønder, til Randers.
II C. Pedersen, Randers, Lil Næstved.
II S. P. T. Mejlskov, Struer, Lil Næstved.

Afsked.

Lokomotivfører J. C. P. Madsen, Næstved, efter Ans. p.
Gr. af Svagelighed med Pens. fra 30.--6.-34 (min. Afsked).
Lokomotivfører Laurits Peter Larsen, Kbhvns Godsbg.,
p. Gr. af Svagelighed med Pens. fra 30.-6.-34 (min. Afsk.).
Lokomotivmester II C. V. A. Rasmussen, Nyborg, efter
Ans. p. Gr. af Svagelighed med Pens. fra 31.-7.-34
(min. Afsked).
Lokomotivfører N. P. P. Munkebod, Kbhvns God ·bg.,
efter Ans. p. Gr. af Svagelighed med Pens. fra 31.-7.-3/k
(min. Afsked).
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50 Aar gammelt Specialfirma i Herreskræderi
tilbyder d'Hrr. Tjenestemænd lste Kl.s Herreskræderi og Kon•
fektion efter Maal paa KONTO til kontante Priser.

Charles A. Hansen
Vesterbrogade 31
Telf. Eva 692

Habit eller Frakke efter Maal (konfektioneret) .... Kr. 98,00
Klædelager 300-400 Dessin, kun Kvalitetsvarer (saakaldte
Skrædervarer).
Fineste Skræderi efter Maal i udsøgte Kvaliteter. . . Kr. 160,00

Næ1·værende Nummer er afleveret paa Avispostkont01·et den 19. Maj 1934.
REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal. København V.
Telefon Vester 3016.
Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.
----

ANNONCE-EKSPEDITION:
Reventlowsgade 28, København V.
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-4.
Postkonto 20 541.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49.

Vil De bevare Sundheden?

Alban i Bryggeri

DRIK RADIUM=VAND

fra Radium•Hclligvandskildcn, Rerkær-Tendcr
Rig p a a Ra di um-Em a n atio n

Afdelln11

Slotsbryggeriet' s

Fremstilles nu i Form af forskellige Vande tilsat prima Frugtessenser:

Husholdningsøl og Skibsøl i original pasteuriseret Aftapning saa
vel paa Hel• som Halvttasker, samt Slots-Apollinaris og
Slots-Citronvand er bedst.

Original•Affapning in Natura - Radium•Apollinaris Radium•Citronvand - Radium•Hindbærvand - Radium•Sporfsvand
Faas paa alle Hoteller og hos enhver Købmand.

Marketenderiet Bøøer,.,Paøtr- Muslk,.,Fotografiske Artikler
I Centralværksted erne og Oodsbanegaardens
Lokomotivremise anbefales.

VIGGO NIELSENS BOGHANDEL

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

DRIFTSUDVALOET Tlf. 9327.

Istedgade 64� Istedcaard. Tlf. 93:;!7.

Der er en Del

I faste Stillinger,

som udelukkende køber Møbler
Soveværelser fra Kr. 460
Etr Spisestuer • • 600
Herreværelser • • 6110
Datrllirstuer
• • .5110

I K R E

kan indr
fra 20 Kr. p
Brugte Me
tages i

hos det anerkendte Møbelfirma
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H Q L M & LARSEN ;.0J.HJ�1:« Ti�·
Falkoner AUE 46,

HJ. ar NlkolaJveJ.

LEDIG
Tandlæge

Stort Møbelsalg.

Istedgade 69.

H

•

>.

ning, samt vort rigt illustrerede Katalog sendes
gratis og diskret mod 35 Øre i Frimærker til
Eksportomkostninger.

Amk. Qumm1-lndustr1, Afdl. D.
•

•

Drik

Horsen
Øl

Helsingør Vin-Kompagni.

Kranse • Kurve • Buketter
VALBYLANGGADE119
Valby 2386x (Kai Therkildsen)
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SIG I

Veetergade 3.
Kabenhavn K.

LEDIG

Telf. Vester 906.

VALD. NIELSENS MØBELLAGER, Fælledvej 19, o. G.

" B ELLES FLEURS
,

Konsultation: 10-7.

Jeg flytter til større Lokaler og udsælger derfor mit
store Varelager til meget smaa Priser. 10 OJo Udbeta•
llng. Resten 3-4 Aar. .Br. Møbler tages som Udbet.

-

I

F.l{K. SØRENSEN

Udsøgte Vine og Spirituosa.
Telefon 929.

TANDLÆGE

S. A. MARTENSEN

Tage Hansens Ett.
Konsultation: 10-8 og e-7
Lørdag 10-2.

I

Telf. Vester 3300.

Enghawe Plad■ 6

HUSK

VEJLE BILLIGSTE

Støt vore Annonc.rerl SKOTØJSFORRETNING
J. 0. BANG

LEDIG

HAMMERSHUS
Telefon 376

I Armatur ogKedelrør til Lokomotiver. BANG&PINGEL,Københa,nV.)

