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REGULERINGSTILLÆGET 

Finansministeren fremsatte i Folketinget 
den 21. Februar efterfølgende Forslag til mid
lertidig Lov vedrørende Reguleringtillæget til 
Statens Tjenestemænd: 

»I Finansaaret 1934-35 udbetales det i Lov
Nr. 98 af 31. Marts 1931 om Statens Tjeneste
mænd hjemlede Reguleringstillæg med de Be
løb, som i nævnte Lovs § 91, jfr. § 94, er fast
sat for U dgiftstal mellem 2 426 og 2 323. 

De i samme Lovs § 92, Stk. 3 omhandlede 
Tillæg til visse Honorarer m. v. udbetales i 
Finansaaret 1934-35 med 6 pCt. af Honorar
beløbet.« 

Til Lovforslaget er knyttet følgende Be
mærkninger: 

» Ved den af det statistiske Departement i
Henhold til Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 § 90 
Stk. 3 paa Grundlag af Varepriserne for J anu
ar 1934 foretagne Beregning for Finansaaret 
1934-35 af Udgiftstallet, er dette opgjort til 
2 434, hvilket efter nævnte Lovs § 91 Stk. 1, 
vilde medføre, at Reguleringstillæget maatte 
forhøjes med 2 Satser fra 1. April 1934, idet 
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Udgiftstallet nu liger 7 Kr. over Udgiftstallet 
2 427, der udgør Grænsen mellem 1. og 2. 
Kolonne i de fornævnte Bestemmelser nærmere 
angivne Reguleringstillægsbeløb. Da dette Mer
beløb udelukkende fremkommer ved, at der gen
nem de af Regeringen og Rigsdagen gennem
førte Foranstaltninger til Fremme af Rentabili
tet indenfor det kriseramte Landbrugserhverv 
er sket Prisforhøjelser paa Varer, som om-

.45 

fattes af det i forannævnte § 90, Stk. 3 om
handlede Normalregnskab, og da en Forhøjelse 
af Reguleringstillæget :ud over 1. Sats faktisk 
vilde faa den Virkning, at Tjenestemændene 
i Modsætning til den øvrige Befolkning vilde 
opnaa Dækning af Staten for denne Prisfor
højelse, ligesom Statskassen ikke vilde opnaa 
den ved Loven af 13. December 1933 tilsigtede 
fulde Indtægt, har man anset det for paakræ
vet at stille det her omhandlede Forsl3:g. 

Det bemærkes, at der om Forslaget har 
været ført Forhandling med Tjenestemændenes 
Centralorganisationer, derunder Danmarks 
Lærerforening, og at disse i Betragtning af de 
foreliggende økonomiske Forhold har givet 
deres Tilslutning til, at Reguleringstillæget for 
Finansaaret 1934-35 udbetales som af Rege
ringen foreslaaet. 

For saa vidt angaar Tillæget til de Hono
rarer m. v., som udbetales i Henhold til § 92, 
Stk. 3, forelsaas det, at der ikke sker nogen 
Ændring i de Procentsatser, hvormed disse 
Tillæg har været ydede i Finansaaret 1932-33 
og 1933-34, nemlig 6 pCt., svarende til Da
giftstal mellem 2 322 og 2 219. En Stigning paa 
1. Sats i Reguleringstillæget medfører i Hen
hold til Tjenestemandslovens Bestemmelser, at
de nævnte Tillæg stiger med 3 pCt. Da de Funk
tioner, for hvilke de her omhandlede Vederlag
ydes, ikke - som Tjenestemandsstillingen -
er et Hovederhverv, synes det forsvarligt, at
der ingen Forhøjelser finder· Sted i disse
Tillæg.«
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NYT POLITIREGLEMENT 

Med Gyldighed foa 1. Februar blev .der i 
Dagene omkring den 3. og 4. Februar omdelt 
et nyt Jernbane-Politireglement til Statsbaner
nes Personale. Det er et ret ejendommeligt For
hold, at man først omdeler et Reglement, der 
skal være grundlæggende for hele Sikkerheds
tjenesten ved Statsbanerne, efter at det er traadt 
i Kraft. Egentlig kunde Personalet vel 1have 
et rimeligt Krav paa en Frist til at sætte sig 
ind i Reglementets Bestemmelser, inden de træ
der i Kraft. P,ersonalet har i Stedet for i nogle 
Dage skullet arbejde efter et Reglement, som 
det endnu iklre kendte noget til. Vel er der 
»T,empo« heri, men det er alligevel en lidt
farceagtig Instruktionsmaade paa Statsbaner
nes allervigtigste Omraader.

Og hvad indøholder saa det Politireglement, 
der slog ned som et forsinket Lyn? En Række 
tildels uklare Bestemmelser, der trænger til 
nærmere Udformning i et Togreglement, som 
maaske ogsaa skal træde i Kraft, før det er 
omdelt. 

Vi skal gøre nogle Udtræk og behandle dem 
nærmere. 

Af § 7 fremgaar det, at Banelinien nu kun 
skal efterses een Gang om Ugen, medens Ef
tersynet tidligere fandt Sted een Gang om ba
gen. Bestemmelsen er maaske en Følge af Ba
nevagtsystemets Indførelse. Men da Systemet 
ikke er gennemført paa hele Statsbanenettet, 
synes vi, Bestemmelsen vil medføre en ret be
tydelig Svækkelse af en fundamental Gren af 
Sikkerhedstjenesten. Der er ved det daglige Ef
tersyn fundet ikke saa faa Skinnebrud. For en 
halv Snes Aar siden hørte Fundet af saadanne 
Skinnebrud paa en Strækning af den vestjydske 
Hovedbane omtrent til Dagens Orden. End
skønt denne Strækning kort Tid i Forvejen var 
belagt med nye Skinner, var Fundene af Skin
nebrud saa hyppige, at man tilsidst maatte ned
sætte Kørehastigheden t.il 15 Kilometer i Ti
men. Hvad der paa denne Strækning vilde være 
sket, hvis Eftersynet kun var foretaget een 
Gang om Ugen, skal vi ikke forsøge at udmale. 
Den senere Tids Togattentater i Branderup og 
Aarup virker da heller ikke opmuntrende for 
Svækkelse af Baneeftersynet. 

. Men mest mærkeligt tager denne Slappelse 
af Linieeftersynet, som Politireglementet tilla
der, sig dog ud paa Baggrund af de nye Køre-
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hastigheder paa op til 120 km i Timen, som 
Generaldirektoratet lige har stillet Befolknin
gen i Udsigt. Man bøh øver ikke at være Bane
tekniker for at forstaa, at disse forøgede Ha
stigheder snarere opfordrede til et skærpet Ef
tersyn af Banelegemet end til en Slappelse paa · 
dette Omraade, og denne nye Bestemmelse i 
Politireglementet skal Administrationen sikkert 
omgaas med stor Varsomhed. 

I § 15 finder vi, at Faldvisere paa Baneli
nien skal forsvinde. De har dog været til stor 
Nytte for Lokomotiv- og Motorførere i Afregu
leringen af Krafttilførsel til Maskinen (Moto
ren). Faldvisernes Fjernelse vil sandsynligvis 
faa til Følge, at Terrænforholdene ikke vil 
kunne udnyttes i samme Grad som tidligere. 

I § 19 er der som ·hidtil foreskrevet Sikker
hedskobling. M.an har dog i nogle Aar kørt 
med Benzinmotortog, hvori Sikkerhedskobling 
i Strid med Politireglementet fuldstændig mang
lede. 

I § 21 er det som hidtil foreskrevet, at der 
skal fastsættes en Maksiinalhastighed paa ,hvert 
Lokomotiv, som af Hensyn til Lokomotivets 
Konstruktion ikke maa overskrides, og dog har 
man i flere Aar i stor Udstrækning anvendt 
D-Maskiner, hvis Maksimalhastighed er 60 Ki
lometer i Timen, til Fremførelse af Tog med en
Maksimalhastighed af 70 Kilometer i Timen.

§ 30. I Bremsetabellen er der ikke ændret
synderligt. Der er indsat en ny Hastighed: 75 
Kilometer i Timen, der i flere af Bestemmel
serne spiller samme Rolle, som 70 Kilometer
hastigheden tidligere spillede; den skal maaske 
ogsaa indføres som Hastighed for de Tog, der 
fremføres af 60 Kilometers Maskiner. !øvrigt 
har man i disse Bestemmelser med Hensyn til 
den ligelige Fordeling af Bremserne (§ 31) 
ikke kunnet strække sig videre end til det hid
tidige »saa vidt muligt«, og det vil med den 
nuværende Betjeningsstyrke i Togene sige det 
samme som næsten aldrig muligt. 

I § 30 findes der indført Enmandsbetjening 
af Damplokomotiver, hvortil der findes knyttet 
en særlig Bremsetabel, som endnu er uprøvet. 
I § 31 tales der om en Medhjælper for Lokomo
tivføreren. Denne Medhjælper skal efter alt at 
dømme være et Amfibium, delvis Maskinmand 
og delvis Trafikmand. Paa en saadan Amfibie
tjeneste er Personalets Uddannelse slet ikke 
bygget op, og den kombinerede Maskin- og Tra
fiktjeneste kan ikke udføres uden adskillig 

" 
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Brist saavel i Sikkerhedstjenesten som i de 
Rejsendes Betjening. I § 37 er det bestemt, at 
Lokomotivførerens Medhjælp kan være Loko
motivfyrbøder eller Togbetjent. Han ska} saa 
snart Billetteringen er endt tage Plads i Fører
huset og være Føreren behjælpelig med Udkig, 
og er han Lokomotivfyrbøder, tillige med Ked
lens Pasning. 

Til Billettering hører nu ikke blot at klippe 
i Billetten med en Billettang. Der kræves Kend
skab til over 100 forskellige Rejsehjemler og 
deres Behandling. Man skal endvidere have �a 
meget Kendskab til Takstbestemmelser me<l 
Undtagelsesbestemmelser, at man kan udfær
dige en Togbillet. Man skal have et saa ud
strakt K�ndskal> til Køreplanen, at man kan 
give Rejsende rigtige Oplysninger om Togti
der, Skiftestationer m. m. m. Uden at forklejne 
Lokomotivfyrbøderen kan man vistnok godt 
paastaa, at han ikke kan det og heller ikke 
faar det lært, da hans Uddannelse og Interesse 
ligg,er paa et helt andet Felt. 

I § 37 er Bestemmelsen om Enmandsbetje
ningen for Lokomotiver, der er indrettet til 
saadan Betjening nærmere udformet, og saa
fremt Medhjælperen er Fy1·bøder, det staar der 
allevegne, endskønt denne Stillingsbetegnelse 
ikke nu kendes ved Statsl,>anerne, skal han 
passe Kedlen, hvis <let er en Togbetjent, maa 
Lokomotivføreren selv udføre fornævnte Ar
bejde, det kan vist meget let hænde, at dette 
bliver saare vanskeligt. 

Nu er det vel muligt, at Bestemmelsen sær
lig tager Sigte paa Smaabaner, hvor man i 
korte, blandede Tog vil anvende en Togbetjent 
baade til Arbejdet i Toget, paa Stationerne og 
til Medhjælp for Lokomotivføreren under Kørs
len, men enhver kan dog forstaa, hvor umulig 
det bliver at udfylde en saadan Funktion paa 
en blot nogenlunde tilfredsstillende Maade. 
Naar Toget holder, skal Togbetjenten forlade 
Lokomotivet, foretage Rangering og Sporskift
ning paa de i Forvejen yder. t simpel-t betjente 
Stationer, besørge Ud- og Indladning af Gods 
og betjene de Rejsende. Alt det skal være til
endebragt inden Afgangen, hvor Togbetjenten 
atter skal hen paa Maskinen. Mon man tror 
paa, at man ved en saa primitiv Betjenings
form skaber tilfredse Kunder? 

Noget vanskeligt er det naturligvis helt at 
bedømme Rækkevidden af disse Bestemme! er. 
saa længe man ikke ved, i hvilket Omfang de 
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vil blive praktiserede; men efter de Erfaringer, 
vi i de senere Aar har indhøstet om indtrufne 
Situationer, hvor den samme Tjenestænands 
Tilstedeværelse er krævet paa flere Steder i 
samme Øjeblik, maa man have os undskyldt. 
at vi paa For,haand betragter disse Bestemmel
ser med den største Mistænksomhed. 

I § 31 har man ligeledes forhøjet Antallet 
af det Antal Aksler, der i Tog med indtil 45 
Kilometers Hastighed maa findes bag ved den 
bage t betjente Bremse fra 8 til 14. Bestemmel
sen vil ved pludselig og haard Bremsning be
tyde forøget Fare for Togsprængning, og der 
foreligger ikke nogen som helst praktisk An
ledning til at gennemføre en saadan Bestem
melse, eftersom Stat banernes Godsvogne i saa 
stort Tal er forsynede med Skruebremser, at 
man kun yderst sjældent vil befinde sig i den 
Nødstilstand ikke at have Skruebremser blandt 
de bageste Vogne i et Tog. 

Der er naturligvis flere Ændringer i Politi
reglementet; men vi skal standse her, da vi i 
det foregaaende mener at have behandlet de vig
tigste. Vi mindes ikke noget tidligere Politi
reglement, hvori man overlader saa meget til 
Generaldirektørens nærmer,e Bestemmelse som 
i dette. Et enkelt Sted hedder det endog, at Ge
neraldirektøren kan give Dispensation fr.a den
ne Bestemmelse, og man forstaar derfor ikke 
rigtigt, hvorfor den har faaet Plads i Politi
reglementet. 

Igennem hele Politireglementet gaar det 
som en 1·ød Traad, at den høje Kommission, 
som har udarbejdet det, har siddet højt hævet 
over og fjernet fra det praktiske Arbejdes 
Foreteelser. Bestemmelserne deri er saamænd 
ikke saa beundringsværdige, at de kunde have 
taget Skade af Medvirken fra det praktiske Ar
bejdes Mænd eller lidt teknisk Forhandling. 
Men Ministeren, de tekniske Forhandlingers 
Fader, som underskrev dem, maa vel have fun
det dem udmærkede og ment ikke at trænge til 
de praktisk arbejdendes Synspunkter. 

STATSBANERNES FORRENTNING 

OG AFSKRIVNING 

Den 12. Oktober J'. A. nedsatte Ministeren for of

fentlige Arbejder el Udvalg med den Opgave at søge 

Spørgsmaalene om Statsbanernes Afskrivning og 
Forrentning underkastet en ny Undersøgelse, lige-
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s0111 ogsaa andre Spørgsmaal af regnskabsmæssig 
Natur, der kunde have Betydning for Statsbanernes 
Balance, kunde inddrages under Udvalgets Under
søgelser. 

Generaldirektør P. Knutzen blev Udvalgets For
mand, og som Medlemmer af Udvalget beskikkedes 
Folketingsmændene Oluf son, Pinho/1, Korsgaard og 
II. C. Hansen som Repræsentanter for de fire store
politiske Partier, Afdelingschef ved Statsbanerne E.
Terkelsen, Fuldmægtig i Finansministeriet Valbjøm,
Forretningsfører Landstingsmand Ch. Petersen og
Formanden for Jernbaneforeningen, Overassistent L.
Mortensen, Trafikkontrolør 11 .. Høeg var Udvalgets
Sekretær.

Udvalget har den 16. Febrnar nfgivet følgende 
Betænkning: 

I. 

Afskrivningerne. 

udtalte. Det forlanges alene af Banerne, al de gennem 
Afskrivningerne skal tilvejebringe Kapital til Forny
else, ikke at de skal kunne indtjene og tilbagebetale 
Staten en Kapital, der er anbragt efter andre Hen
syn end de forretningsmæssige i Baner, som det 
af økonomiske Grunde viser sig nødvencligl nt ned
lægge. 

Paa dette Grundlag foreslaas Levetiden ændret 
som følger: 

Arealer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ubegrænset 
Banelegemet ............................. 400 Aar 
Overbygning ............................. 150 » 

Veje og Indhegning .................... ubegrænset 
Bygninger og udv. Stationsanlæg ........ 100 Aa1· 
Havneanlæg og Kystsikring . . . . . . . . . . . . . . 100 » 
Telegraf- og Sikringsanlæg . . . . . . . . . . . . . . 33 » 
Rullende Materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 » 
Færger, Skibe og Baade . . . . . . . . . . . . . . . . ,IQ » 
Inventar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 » 

De nugældende Regler for Afskrivning paa Stats- Endelig foreshrns for Automobiler . . . . . . fi2h :\ar. 
banernes Anlæg er fastsat efter Forslag af Admini-
strationskommissionen af 1923.

Kommissionen opstiller som Formaal for Afskriv
ningen, at den under Forudsætning af stabilt Pris
niveau skal give Midler til Fornyelser som Følge 
af Slid eller Forældelse, og efter dette Udgangspunkt 
foreslaar Kommissionen følgende Levetider lagt til 
Grnnd for Beregning af Afskrivningene: 

Arealer ................................. . 
Banelegemet ............................ . 
Overbygning ............................ . 
Veje og Indhegning ................... .. 
Bygninger og udv. Stationsanlæg ....... . 
Havneanlæg og Kystsikring ............. . 
Telegraf- og Sikringsanlæg ............. . 
Rullende Materiel ....................... . 
Færger, Skibe og Baade ............... . 
Inventar ................................ . 

ubegrænset 
400 Aar 
100 » 
67 » 
50 )) 

100 » 
25 » 
40 » 
25 » 
33 » 

Der er senere indLI·aadt en ikke uvæsentlig Æn
dring i Vilkaarene for de faste Anlægs Levetid. Tid
ligere maatte man regne med - overensstemmende 
med indtil da gjorte Erfaringer -, at i hvert Fald 
Byernes Banegaardsanlæg maalle fornyes med ret 
korte Mellemrum, fordi Stigning i Befolkningstal og 

i Befolkningens Benyllelse af Banerne nødvendig
gjorde Udvidelser og Flytning af Banegaardene. Nu 
har imidlertid en vis Stagnation i Befolkningstallet 
og Motortrafikkens Udvikling ændret disse Forhold, 
saa Forældelsesmomentet gør sig langt mindre gæl
dende, og hertil kommer, at Flytning af en Bys Bane
gaard oftest vil frigøre Arealer, der i Forhold til de 
nyerhvervede har en betydelig Merværdi, til hvilken 
der bør tages Hensyn ved Afskrivningens Fastsæt
telse. Endvidere vil man efter de indvundne Erfarin
ger kunne sælle en højere Levetid for Telegraf- og 
Sikringsanlæg samt Færger, Skibe og Baade. 

Skal en Bane nedlægges, maa Afskrivning af dens 
bogførte Værdi ske ekstraordinært. Dette følger i 
øvrigt af det foran om Formaalel for Afskrivningerne 

48 

Til de enkelte Poster bemærkes yderligere: 

Naar man ikke foreslaar Levetiden for Banelege
met forlænget, skyldes delle, al der under denne Post 
opføres Udgiften til Broer. 

Overbygningens Levetid foreslaas sat til 150 Aar 
unde!' Hensyn til, at de væsentligste Sporforstærknin

ger er gennemført, og at Udskiftning af Skinner og 
Sveller med andre af lignende Type afholdes af Ved
ligeholdelseskonto. 

Veje og Indhegning foreslaas ikke afskrevet, idet 
de vedligeholdes paa Driftskonto, hvilket ogsaa maa 
gælde for Udgiften til Flytning af Læsseveje, hvilket 
forudsættes al ske ret sjældent i Fremtiden. 

Naar Levetiden for Inventar ikke foreslaas sal 
højere en<J. 33 Aal', skyldes delle, at Kontoen ogsaa 
omfatter Værktøjsmaskiner. 

Afskrivningerne har hidtil været beregnet af de 
ved Udgangen af hvert Aar resterende bogførte Be
løb, men til Gengæld med en Procent, der udgør del 
dobbelte af den direkte til Levetiden svarende, f. Eks. 
fol' Banelegemet 0,5 pCt. Administrationskommissio
nen bemærker herom, at delte System vil give en for 
stor Afskrivning i de første Aar efter ekstraordinært 
store Nyanlæg eller Nyanskaffelser. 

Beregner man Afskrivningerne efter de oprindelige 
Anskaffelsessummer, men med Halvdelen af Admini
strationskommissionens Procenter, kommer man imid
lertid til det Resultat, at det samlede Afskrivnings
beløb for 1933----34 kun vil blive 7,4 Mil!. Kr., medens 
Beløbet efter de gældende Regler bliver 10,7 Mill. Kr. 
Den Omstændighed, at Statsbanerne i den senere Aar
række har haft meget store Nyanlæg og Nyanskaffel
ser, har saaledes virket meget stærkere, end man fo1·
udsalle i Administrationskommissionen. 

Anlægssummen pr. 31. Marts 1933, de Procente,·, 
der efter det foreslaaende ved Afskrivning af de op
rindelige Anlægssummer skal anvendes, og Afskriv
ningsbeløbet for de enkelte Hovedgrupper fordeler sig 
som følger: 

I 
-

.. 
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Anlægssum l'oreslaaet 
pr.al.Marts Afskriv-

1988 ningspct. 
MUi. Kr. 

Arealer . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,3 0 
Banelegemet ........... . 
Overbygning ........... . 
Veje og Indhegning .... . 
Bygn. og udv. Stationsanl. 
Havneanl. og Kystsikr. . . 
Telegr.- og Sikr.an!. ... . 
Rullende Materiel ...... . 
Færger, Skibe, Baade .. 
Inventar ............... . 
.\utomobiler ........... . 

113,3 
111,6 

8,2 
40,4 
G,5 

10,2 
72,7 
lG,1 
1,6 
0,5 

1/t 
'/s 
u 

1 
1 
3 
2½ 
2½ 
3 

15 
I alt . . 452,4 I alt 

Afskrivning 
1933-34 

Kr. 

307 000 
�l74 000 

544 000 
98 000 

394 000 
2 476 000 

564 000 
183 000 
160 000�) 

5 700 000 

Dette System har i Virkeligheden ingen tekniske 
Vanskeligheder og byder ogsaa den Fordel, at de_ en
kelte Aars Anskaffelser afskrives fuldt ud, saaledes at 
Kapitalen er nedskrevet til 0, naar de ovenfor. nævnte 
Levetider er udløbet. Den Indvending, at det ikke er 
muligt at konstatere de oprindelige Anskaffelsessum
mer for Indgangsaldoen p1·. 31. Marts 1902, i alt 180
Mill. Kr., betyder praktisk talt intet, idet der af dette 
Beløb, naar bortses fra Grundværdierne, 51,2 Mil!. Kr., 
kun resterer uafskrevet 28,1 Mill. Kr. 

Ved Fastsættelsen af de foreslaaede Afskrivninger 
·har man taget Hensyn til, at der paa Driftsbudgettets
Vedligeholdelseskonti afholdes og vil blive afholdt be
tydelige Udgifter, der i Realiteten skyldes Fornyelse 
eller Forbedring af Anlæggene. Eksempelvis skal saa
ledes nævnes, at for Banetjenestens Vedkommende vil 
der, efterhaanden som Sporforstærkningerne er fuld
ført, af Driftsbudgettet blive afholdt al Fornyelse af 
Skinner, Sveller og andre Spordele med tilsvarende 
Typer. Endvidere afholdes paa Driftsbudgettet delvis 
Fornyelser af Sikringsanlæg samt 3/

8 af den samlede 
Udgift til Etablering af skinnefri Vejforbindelser og 
Halvdelen af den samlede Stenballastering. Alle In
ventaranskaffelser, der ikke sker i Forbindelse med 
Nyanlæg, afholdes ligeledes af Driftsbudgettet, der 
ogsaa bærer betydelige Udgifter til Værktøj og Værk
tøjsmaskiner ligesom f. Eks. til Modernisering af nu
værende 3. Klasses Personvogne. Endelig bevilges der 
særskilt paa Driftsbudgettet ½-1 Mil!. Kr. aarlig til 
mindre Udvidelser og Anskaffelser vedrørende Anlæg. 

De foran foreslaaede Afskrivningsbeløb er ganske 
uafhængige af, hvilke Beløb man forlanger forrentet 
af Statsbanerne, idet man er enig om, al Banerne 
sikkert ikke kan fornyes i nødvendigt Omfang for cl 
lavere aarligt Beløb end de foreslaaede 5,7 Mill. Kr. 
( + de Beløb, der afholdes af Vedligeholdelseskonli,
jfr. foran).

Det er ogsaa en Følge heraf, al den samlede Af
skrivning maa føres til Afgang paa den Del af An
lægskapitalen, der forrentes af Statsbanerne. Det Be
løb af Banernes Anlægskapital, der nedenfor foreslaas 
overført til Forrentning paa Finanslovens § 16, bliver 

•) Udgangspunktet for Afskrivningen ei- en skønsmæs
�iic ansat Nyanskaffelsesværdi. 
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saaledes upaavirket af de paa Statsbanernes Drifts
regnskab foretagne Afskrivninger. 

Endvidere maa Udvalget foreslaa, at der, saafreml 
Statsbanernes Balance i Fremtiden skulde tillade det, 
foretages yderligere Afskrivninger, i første H.ække 
paa den paa § 2 forrentede Kapital, subsidiært ogsaa 
paa den til § 1G overførte Del af Anlægskapitalen. 

li. 

Forrenlningen. 

Administrationskommissionen af 1923 udtalte i sin 
1. Betænkning (Side 14) om FoiTentningskravet føl
gende:

»Kommissionen er enig om, at Forrentningskravet
bør stilles til Statens Erhvervsvirksomheder, dels fordi 
det er rimeligt og rigtigt, at en saadan VirksomheL 
bæres gennem sine egne Indtægter, dels fordi en Fast
holden af Kravet om Forrentning som driftsøkono
misk Synspunkt for Styrelsen er nødvendig som Driv
kraft for denne i Henseende til Opnaaelse af en fuldt 
gennemført økonomisk, altsaa forretningsmæssig 
Drift.« 

Senere i Betænkningen (Side 34) uddybes navn
lig Nødvendigheden af Forrentning som Middel til 
Opnaaelse af »en virkelig Oversigt over det økonomi
ske Resultat af Statsbanernes Drift «. 

Forrentningsprincippels Gennemførelse skulde alt
saa tjene 2 Formaal, nemlig 1) udadtil at fremhæve 
Samfundets Udgift paa Banerne og 2) indadtil at 
understrege Statsbaneledelsens økonomiske Ansvar 
med Hensyn til Kapitalforbrug paa Nyanlæg. 

Det vil være naturligt her at knytte nogle Be
mærkninger til disse 2 Punkter. 

Hvad det første angaar, er det klart, at Statsba
nernes Driftsresultat aldrig har været og ej heller i 
Nutiden kan give et nøjagtigt Billede af Banernes 
økonomiske Betydning for Samfundet. Banerne har 
skabt og skaber stadig Værdie1·, som ikke giver sig 
Udtryk paa Regnskabet. Men en Præcisering af For
rentningskravet vilde dels i en Periode med Tenden
ser til overflødigt Banebyggeri kunne bidrage til at 
holde igen paa dette, dels vilde det kunne holde igen 
paa Tilbøjeligheder til Takstnedsættelser, som ik!{e 
var paakrævede ud fra naneøkonomiske Synspunkter. 

Uden at komme nærmere ind paa de Omstændig
heder, der i de mellemliggende Aar har ført til Takst
nedsættelse, maa det siges, at ingen af disse Hen
syn nu kan antages al være saaledes til Stet,e, at 
streng Fastholdelse af Forrentningen hermed kan 
begrundes. Nu er der ikke længere Spørgsmaal om 
Bygning af nye Baner, men tværtimod om Nedlæg
gelse af urentable Sidelinier, for hvilke Forrentningen 
ikke afholdes paa Statsbanernes Budget. 

Det andet af de ovennævnte Hensyn, nemlig Stats
banernes Ansvar for Kapitalforbrug, er derimod sta
digt gyldigt. Eksempelvis skal nævnes, at Lillebælts
broens Ibrugtagen regnes at nedbringe Statsbanernes 
Driftsudgifter med ca. 2,4 Mil!. Kr. Kræver man da 
ikke Anlægssummen, der for selve Jernbanebroen 
med Tilslutninger blev anslaaet til 24,9 Mil!. K1·., 
forrentet, vil Resultatet blive ganske misvisende og 
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kunne frisle Lil uforsvarlig Kapitalforbrug paa andre 
Omraader. 

Delte Hensyn kan dog ikke paaberaabes . for en 
Forrenlning af hele den i Fortiden paa Banerne an
vendte Kapilal. Denne har aldrig været forrenlet i 
del Omfang, dette har været krævet siden 1925. Selv 
i Tiden før og under Verdenskrigen, da Banerne hav
de el faktisk Trafikmonopol til Lands, vilde Lov
givningsmaglen ikke anvende en saadan Takslpolilik, 
at Forrentning med 4½ å 5 pCt. kunde opnaas. Sær
lig gælder dette Krigsaarene, hvor Transporternes 
Mængde og de økonomiske Forhold havde Lilladl Ind
Ljening af belydelige Summer. 

Med den nuværende Trafikudvikling ses der ingen 
!\[ulighed for, al en Forrenlning af hele Forlidens 
Anlæg kan naas. Selv om man gav sig til at revidere 
den i 1924 forelagne Sondring mellem renlable og 
urenlable Baner, der var meget summarisk, vilde der 
ikke ad denne Vej kunne opnaas et antageligl Resul
Lal. SLykgodsudvalgets Betænkning viser, at man skal 
op paa en større Trafik end paaregnet i 1924, for . at 
Balance endsige Forrenlning kan paaregnes, og det 
maa i denne Forbindelse fremhæves, at selv Baner 
med nogen Transittrafik vil være underskudsgivende, 
hvis de ikke giver en rimelig Mængde lokalt Gods, 
idet Transitten blot unddrages andre Baner, der 
meget vel vilde kunne besørge den. 

Forholdet er i Virkeligheden det, al Landevejs
Lrafikkens Udvikling har borltaget Muligheden for 
Forrentning af størsle Delen af de gamle Kapital
anlæg i Banerne, og Slaten har da ligesom en pri
vat Forretning næppe anden Udvej end i Forhold 
til Statsbanerne al foreLage en ekslraordinær Afskriv
ning. 

l denne Forbindelse skal anføres, al det offentlige
ikke bogfører og forrenter de meget betydelige Vær
dier, som vore Landeveje repræsenterer, og at Slalen 
kun ganske undLagelsesvis opnaar Rente af de betyde
lige Kapitaler, som den har indskudt i Privatbanerne. 
Ved en Afskrivning af en væsenUig Del af Forlidens 
Anlæg vil der opnaas den væsentlige Fordel, at For
rentningen, der nu af overordentlig store Kredse 
baade inden for og uden for Banerne opfattes som en 
Utopi, forandres til et Maal, som - under Forud
sætning af nogenlunde gunslige Vilkaar for Banerne 
- maa anses for al ligge inden for det opnaaeliges
Rækkevidde, og som derved i højere Grad bliver en
Healitet i Administrationens Overvejelser.

Naar man skal drage en Grænse mellem Fortidens 
og Nutidens Anlæg, bliver det naturligt al vælge Tids
punklet 1. April 1925 som Skillemærke. Fra dette 
Tidspunkt har Forrenlningskravet værel stillet Lil 
Statsbanernes Administration, og man maa derfor gaa 
ud fra, at Banerne med enkelte Undlagelser, der 
nærmere omlales i det følgende, kun har foretaget 
Nyanlæg i det Omfang, som man ansaa dem for ren
table. I Overensstemmelse hermed foreslaar man af 
den fra Tiden før 1. April 1925 slammende Anlægs
kapital, overført til Forrentning paa § 16 alt, hvad 
de1· OYerstiger 100 Mill. Kr. 

Statsbanernes Anlægsregnskaber for de seneste 8 
Aar (1. April 1925-31. Marls 1933 ) udviser følgende 
Indtægter henholdsvis Udgifter: 

5Q 

Indtægt. 
1. Salg af Arealer m. m. . .............. . 
2. Salg og Overførelse af Driflsmateriel

111. m . ............................... . 
:J. Salg eller Overførelse af det ved An-

læggene indvundne Materiale ....... . 
4. Tilskud fra Kommuner m. fl. ....... . 
5. Afdrag paa BoligJaan ............... . 
6. Afskrivning .......................... . 
7. Københavns Kommunes Restskyld for

Banegaardsarealer ................... . 
8. Ekstraordinær Afskrivning .... . ...... . 
9. Statens Tilskud til Anlæggene ....... . 

Kr. 

4 302 762 

730 3vJ 

6 052 70G 
8 615 .>30 

3 203 
78 926 856 

8 000025 
1 856 459 

85 700 49G 

I all .... 194 188 372 

Udgift. 
1. Fællesudgifter ....................... . 
2. Ekspropriation m. m. . .............. . 
3. Udvidelse af bestaaende Anlæg ..... . 
4. Nye Statsbaneanlæg ................. . 
5. Nyt Driftsmaleriel ................... . 
6. Tilgodehavende bos Kommuner ..... . 
7. BoligJaan ............................ . 
8. Ekstraordinær Nedskrivning ......... . 

Kr. 
8 345 7;:ig 
7 309 61[, 

51 372 252 
71 967 951 
52 870 630 

198 404 
267 322 

1 856459 
-----·

I all . . . . 194 188 372 

Del regnskabsmæssigl lettesle vilde nu være at 
fastslaa, at Slalsbanerne berefler fo1· Tiden skulde
forrenle 100 Mil!. Kr. + 85 700 000 Kr. og for Frem
Liden denne Sum med Tillæg af det aarlige Stals
Lilskud Lil Anlæggene. Der er imidlerlid visse særlige 
Forhold, som bør tages i Belragtning ved FastsæLtel
sen af Udgangsbeløbet - saavel for nogle Indtægter 
som for nogle Udgifters Vedkommende. Herom be
mærkes følgende: 

Under lndtæglsposl 1 er opførl 3 i Aarene 1925 
-28 indgaaede Afdrag (a 888 892 Kr.) paa Køben
havns Kommunes Restskyld for overdragne Arealer
(Københavns Banegaardsforhold ). Disse 2 GGG 675 Kr.
+ den i 1928-29 afviklede Restskyld 8 000 025 Kr.
(Posl 7 ), i alt 10 66G 700 Ifr., bør med Fradrag af
Anlægsudgifler paa i alt 696 879 Kr., der efter 1. April
1925 er Lilkommet paa Københavns Personhanegaard,
formentlig betragtes som et Tilskud (paa i alt �) 969 821
Kr.) Lil Anlæggene. Del samme gælder de Lil Udgan
gen af 1929-30 opsamlede Kommunetilskud Lil Stats
baneanlæg (6 893 9f-i9 Kr.), der i 1930-31 blev førl til
Indlæg! (under Konlo 4 )  som Følge af Overgangen
til en ændrel Bogføringsform for disse Tilskud. Dette
sidste Beløb bør dog formindskes med 1 131 718 I< r.,
som Anlægget af Banen Vigerslev-Nørrebro efter 1.
Aprtl 1925 er fordyrel med som Følge af Kommunens
Jnteresser i Anlæggene (og Tilskud til disse ).

Statens Tilskud vilde - saafremt man ikke i Ind
tægten medregne1· disse ekstraordinære Beløb -- slige 
med i alt 15 729 072 Kr. til 201429 568 Kr. Imidlertid 
bør SLalsbanerne ikke forrenle hele delte Beløb, idet 
der blandt de nye Stalsbaneanlæg er forskellige, for· 
hvilke særlige Forhold gør sig gældende. 

1 )  Til Anlæg af den midtsjællandske Ban<'s 11orcl
lige Del fra Ringsted til J-1 il/erød er der siden 1. April 
1925 anvendt: 
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Kon-lo 1-2 
4 

2 630 323 Kr. 
7 347 574 -

I alt . . . . 9 977 897 Kr. 

2) Til Anlæg af Banen J/øcle-Ifro-Loy·11mkloster er
der ligeledes sid_en 1. April 1!)25 anvendt: 

Konto 1-2 
4 ........................... . 

324 374 Kr. 
2074 129 -

I alt . . . . ·2 398 503 Kr. 

3) Til paabegyndt Anlæg af Banen fra Thisted til
Nykøbing Mors er der siden 1. April 1925 anvendt: 

Konto 1-2 59 590 Kr. 
4 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 32 649 -

I alt. . . . . 92 239 Kr. 

De under 1)-3) opførte Beløb paa i all 12 468 639 
Kr. li! lo Jernbaner, hvis Anheg ikke har været øn
sket af Statsbanerne - som tværtimod har foreslaaet 
Driften af dem nedlagt -, samt til paabegyndl An
læg af en Jernbane, der næppe nogensinde fulrlføres, 
bør ikke forrentes af Statsbanerne. 

Statsbanerne har hidtil forrentet den til Nyanheg 
anvendte Anlægskapital fra Anvendelsestidspunktet 
uden Hensyn til, at Anlægget først paa et senere 
Tidspunkt kan lages i Brug for Driften. Dette synes 
ogsaa som almindelig Regel at være holdbart, fordi 
det for større Anlægs Vedkommende hyppigt kan 
være Tilfældet, at Dele af Nyanlægget lages i Brug 
eflerhaanden, hvorhos Anlægsregnskabet i mange Til
fælde først afsluttes længere Tid efter Nyanlæggets 
Ibrugtagning, saaledes at en Udskydning af Forrent
ningen paa Driftsbudgettet til det Tidspunkt, da del 
paagældende Anlægsregnskab afsluttes, ikke kan siges 
at være rimelig, medens en Fordeling af Forrent
ningen under Hensyntagen til en brudstykkevis Ibrug
tagning ·sikkert hyppigt vil støde pa::i betydelige prak
tiske Vanskeligheder. 

For Storstrømsbroen og Oddesundbroen har man 
derimod i Henhold til den paagældende Bevillings
hjemmel anvendt en anden Fremgangsmaade. An
lægskapitalen forrentes vel fra det Øjeblik, hvor den 
er forbrugt, men denne Forrentning belastes Anlæg
get, saa længe delte staar paa, hvorved altsaa den 
samlede Anlægskapital stiger med de paaløbende 
Renter, medens omvendt Driften belastes med For
rentningsudgiften fra det Tidspunkt, da der kan dra
ges Nytte af Nyanlægget. Afskrivning bor da først 
indtræde fra samme Tidspunkt. 

Udvalget finder denne Fremgangsmaade rigtig og 
anbefaler den til Anvendelse ved eventuelle fremtidige 
Nyanlæg af større Karakter. Derimod foreslaar. man 
ingen Ændring for Lillebæltsbroen og Elektrifikatio• 
nen af Københavns Nærtrafik, fordi disse Anlæg 
staar ret nær foran Ibrugtagning, saa en Ændring 
i Renternes Postering vilde faa forholdsvis ringe Be
tydning. Endvidere bør man, hvis der maatte blive 
Tale om nye Anlæg, hvis Rentabilitetsmulighed paa 
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Forhaand erkende:; for udelukket, men som ønskes 
udført af almindelige samfundsmæssige Hensyn, i Be
Yillingshjemmelen optage Bemærkning 0111 Fritagelse 
for Statsbanerne for Forrentning af den til disse An
læg fornødne Kapital. 

Den Anlægskapital, der herefter i 1933--34 skulde 
forrentes af Driften, bliver saaledes følgende: 
Statens Bruttotilskud . . . . . . . . . . . . . . . . 201 429 568 Kr. 
-:- Beløbene under Pkt 1-3 . . . . . . . . . . 12 468 639 -

Rest . . . . 188 960 929-Kr. 

Til delle Beløb lægges Statsbanernes Driftsfond, i 
alt 5 Mil!. Kr. af disse 193 960 929 Kr. vil Rentebeløbet 
med en Forrentning af 4 ½ pCt. andrage ca. 8 725 000 
Kr. Lægges hertil Renten, fra 1. April 1933 til 31. 
Maj 1933 3½ pCt., fra 1. Juni 1933 til 29. November 
1933 3 pCt. og fra 30. November 1933 2½ pCt. af 
den Del af Statsbanernes Gæld til Finansministeriel 
i løbende Regning, der skal belastes Driftsbudgettet 
for 1933--34, anslaaet til 400 000 Kr., vil det ses, at 
Statsbanernes Forrentning pna Driftsbudr,ettet for 
1933--34 skulde andrage ca. 9 125 00() Kr. 

Der er paa Finansloven for Hl33--34 opført som 
Forrentningsudgift 19 010 000 Kr. 

Udvalget foreslaar altsaa følgende Ændringer i 
.\ fskrivnings- og Forrcnlningsbeløbene: 

.\ fskrivning 
Forrentning 

Budget 1983-84 
Kr. 

10 680 000 
19 010 000 

I alt .. . . 29 690 000 

III. 

Pensioner. 

Udvaljlets Forslag 
Kr. 

5 700 000 
9 125 000 

14 825 000 

Udvalget har endvidere drøftet Spørgsmaalet om 
Statsbanernes Pensionsudgifter, men da det er oplyst, 
at Finansministeriet har optaget dette Spørgsmaal til 
Undersøgelse sammen med Statens øvrige Pensions
væsen, fi·emsætter man ingen Udtalelse herom. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Samfundssind. 

Den Trøst fik vi, alle os der saa smaat bavde 
troet, at vi nu skul1:le have et lille Tillæg til Løn
nen, alt efter Statistisk Departement. Udregninger. 
men da vi aa, at den Del af Tillæget. der battede 
11oget, gik vor Næse forbi. ja saa har vi allsaa Hen 
Trøst, at vi bar udvist Samfundssind. 

Hvad det Begreb Samfundssind egentlig vil sige. 
del er vist. ljdt vanskeligt at svare paa; 1hi sidder 
man hjemme de enkelte Aftener. man har fri. og 
lytter til Radioen. og hører de forskellige Aktie el
s,kaber og Ba11kers Udbytte bl·ive offentliggjort, ja 
saa er del aldrig under 5 pCt., d{:)r bliver n1:lbetalt 
i Udbytte. nej ofte imellem 8 og 10 pCt., ja heil 
op til 18 pCt., og samtidig hører man , at Arbejds
giverne I ruer med Lockout, ja da siger man uvil-

• 

s 
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kaarligt til sig selv, at dette med Samiundssind 
skulde adresseres til nogle flere her i Samfundet end 
lige netop Tjenestemændene. Maaske er der noget 
berett.iget i de Argumenter, Regeringen kommer m€'d. 
Argumenter som vi jo alle kender, om Kriseforan
staltninger og deslige, men det, der er sket. beviser 
d·og, at Lønningsloven ikke er fuMstændig i Over
ensstemmelse med Tiden og de Forhold, som Tiden 
kan medføre, og derfor vil jeg gerne have Lov til at 
fremsætte nogle Betragtninger. Avancementet -inden
for Lokomotivfyrbøderne i:lr og har i de sidste Aar 
været stoppet, det er jo desværre en Kendsgerning, 
og hvorledes det vil udvikle sig i Fremtiden, kan 
man vel ikke med Bestemthed ud tale sig om, men 
alt tyder paa, at der ikke vil ske nævneværdige For
andringer i det første Par Aar udover nogle For
fremmelser til Motorførere, hvilket s·elvfølgeligt kun 
er til Glæde for de Mennesker, det rammer. men det 
er dog trods alt ikke denne Stilling, men derimod 
Lokomotivførerstillingen og de dermed forbundne 
Goder, Lokomotivfyrbøderne har sat sig som Maal, 
da di:! som unge søgte og fik Ansættelse ved D. S. B. 
Spørgsmaalet rejs•er -sig da, og jeg vil hertil ind
skyde den Bemærkning, at det uvilkaarligt vil komme 
af sig selv om nogle Aar, om ikke Lønningsloven for 
Lokomotivfyrbødernes Vedkommende er bygget for
kert op, eller med andre Ord ikke er i Overens
stemmelse med Forholdene, som de har uddklet sig. 
Vi har jo i Dag Lokomotivfyrbødere med op t-il 17 
Aars Tjeneste, og deres Slutløn ligger paa 2700 Kr. 
om Aaret, men man har vel Lov til at gaa ud fra. 
at naar man opnaar den Løn efter 9 Aars Tjeniesti:l. 
saa er det vel en Forud-sætning, at man indenfor en 
rimelig Aarrækki:! rykker op i en højere Lønnings
klasse, saaledes at man efter ca. 20 Aars Tjeneste 
kunde opnaa Slutlønnen ·i d,en Stilling. ma-11 har 
tilstræbt at opnaa lige si-den man kom tfl D. S. B. 

·rager man en anden Kategori, 11emlig As-sistenterne.
vil man, ved at studere Lø1mingsloven konstatere. at
de efter 12 Aars Tjeneste ligger paa en Slutløn af
2,810 Kr. Nu er d •et ikke Meningen her at beskæftige
sig med Tallenes Størrelse, men jeg mener. at Sta
ten i s'in Ticl har erkendt, a.t Avancementet indenfor
Assistenternes Rækker har været smaa. og derfor
har man vel i Overen&st€mmelse hermed ladet Assi
stenterne efter 12 Aars Tjenes·te faa et Tillæg til.
forsaavidt de ikke forinden var rykket op i en højere
Lønningsklasse. Som nævnt ovenfor er ,del el Spørgs
maal. der vil r,ejs·e sig før eller senere. men jeg syne,;.
at selv med de nuværende Tider for Øje er det el
Krav, som rigtigt underbygget maa blive forstaaet af 
vore bevilgende Myndighed·er, hvorledes Kravet skal
opstilles om et Trøsttillæg eller Alderstillæg. gaar
jeg ud fra at vor-e Repræsentanter i Hovedb,estyrel
sBn vil kunne formulere, thi det er jo nu bevist. at
Lønnings'1ov-en med all€ d€ns Paragrafer godt kan
ændres i en Haandevending, og saa maa det vel
heller ikke være umuligt, rraar vore Repræs·entanter
fremkommer med et Ændringskrav. Der blev jo og
saa paa Kongressen i Aarhus 1933 vedtaget et For
slag desanga;aendi:!, saa di:!t er jo ikke noget helt
nyt, det har uden Tvivl vc:eret debatt€ret rundt om-
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kriug i Landet i de forskellige Lokomotivfyrbøder
afdelinger, men jeg synes, at Tiden er inde nu til at 
Yejse Kravet, thi v€l er di:!t rigtigt, at man skal tage 
Tiderne i Betra:gtning og vise Samfundssind. som 
Regeringen for€slaar, mi:ln saa maa man til Gengæld 
og.saa forlange, at der overf9r os bliv€r vist • For
staael sessind « 

København, i Februar H/34. 
S. Suneson.

VORE SYGEKASSER 

(Fortsat.) 

Af Ændringer med Hensyn til Adgangen til Op
tagelse i Sygekassern€ -skal nævne&, at Hustruer, der 
tidligere automatisk blev Medlem ved Ægteskabets 
fodgaaelse, siden 1922 skal præstere Lægeattest for 
at blive optaget, med mindre de overflyttes til Stats
banesygekasserne fra en statoo.nerkendt Sygekasse. 
hv:.ilket forøvrigt i vore Dage er det almi'ndelige. Med 
Hensyn til Medli:!mmernes Indtrædelsesalder er fra 
1925 fastsat en AldeDsgrænse paa 4-0 Aar for Int€r
essenterne selv (men ikke for Hustruer), og samtidig 
op•hørte Retten til Sygekassens Hjælp for Børn over 
15 Aar og for Tjenestefolk. 

I denne s•om i andre Henseendi:!r fnlgte Stats
banesygekasserne de i de statsanerkendte Sygekasser 
gældende Regler. I de mange Aa.r, Sta.tshanesyge
kassern€ havde levet deres eget Liv. var der ved 
Lovgivningen om de statsanerkendt€ Sygekas-ser ef
terhaanden fastslaaet Regler, som <let var naturligt 
at følge og,saa i Statsbaneper,l'Onalels Sygekasser 
ba-ade med Hensyn til Medlemsforholdet. som foran 
omtalt, og med Hensyn til Arten og Omfanget af 
Sygekassern€S Y dels•er. De i saa Hen\5eende i de sid
ste ca. 15 Aa.r gennemførte Forandringer er Udtryk 
for, at begge vol'e Syg€kasser har fulgt med i Ud
vikl·ingen paa dis,s·e Omraader i en saadan Uds-træk
ning, at de med Rette anses for at  staa paa Højde 
med Landets bedst styrede Sygekasser. Fra 1922 ind
førtes den nu gældende Ordning for Tilskud til 
Tandlægebehandling og til Anskaffel:,e af Briller, fra 
1923 ydes Barselhjælp, og fra 1930 er indført Reg
ler for Tilskud til Betaling af Honorar til anmeldt 
Privatlæge. 

Af indførte Restriktioner med det Formaal at 
holde Udgiftern€ indenfor viss•e Grænser maa næv
nes BestemmeJserne om Interessenternes Deltagelse i 
Medicinudgiften med en Fjerdedel (1917) og 50-
Øres-Bidrag·et for de Lægebesøg, der medfører Ud
gift til Befordring (1933). 

Af største Betydning for Interessenterne og deres 
Familier er Sygekassernes Stilling til Hospitals- og 
Specialbehandling; thi her dreji;lr det sig om de store 
samlede Udgifttlr, der som oftest kommer uforudset, 
og som kan være vanskelige at bære. 

Efter Statuterne har lnter,eæenterne kun Ret til 
Lægehjælp ydet af J ernbanelæg€n og i .'J Maaneder
Behandling paa lokalt Sygehus, og endvidere kan der 

• 
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undtagelsesvis ydes Tilskud til Bandager, Bade, Mas
sage, Specialbehandling og Ophold paa Sygehus ud
over 3 :i\faaneder. Praksis er imidlertid, at Syge
kassen yder Lægehjælp af Jernbanelægen eller de 
ved Sygekassen fast antagne Speciallæger i Øjen-. 
Øre-, · ræse- og Halssygdomme, tre Fjerdedele af 
Udgiften til Bandager, Bade, Massagf amt til Be
handling hos Specialister, med hvilke Sygekassen 
ikke har Overens·komst, hele Udgiften ved Ophold 
paa Hospital og Sanatorium ·i 12-15 Maaneder, 
kort sagt Tilskud til enhver •anerkendt• Art af 
Sygehjælp. 

Som tidligere nævnt er Statsbanesygekasserne 
ikke •· tatsanerkendte« i Sygekasselovens Forstand. 
Ved Invalideforsikringsloven af 192.l blev der af 
<lenne Grund truffet en særlig Bestemmelse om, at 
Medlemmerne af Statsbanernes Sygekasser har Ad
gang til at nyde godt af denne Lov. Statsbane-Syge
kasserne var de eneste ikke-statsanerkendte Syge
kas. er, der fik denne Ret for deres Medlemmer, 
og paa ganske samme Maade er Forhol,det ordnet 
ved en særlig Bestemmelse i Folkeforsikringsloven 
af 20. :Maj 1933. Ved Inval'ideforsikringslovens 
Ikrafttræden fik Sygekassernes· BestyreJ.ser og Kon
torer et nyt. stort Administrationsarbejde føjet li! det 
øvrige. 

Til Belysning af Sygekasserne· Vækst og Omfang 
giver nedenstaaende OYersigt over Medlemstallenes 
Bevægelser i 25 Aar en udmærket \ ·ejledning. 

Medlemstal Person tal 
Sjæll.-F. Jyll.-F. Sjæll.-F. Jyll.-1''. 

1907 5 668 6 257 
1912 7 079 7 876 24 052 30 245 
1917 7 941 9 237 25 328 32 505 
1922 9 736 12 630 28 562 41 203 
1927 9 667 12 319 25 666 37 210 
1932 9 672 j 1 881 25 193 34 984• 

�1ecl Udgangen af Regnskabsaarel 1931/3,2 Lalle 
de to Sygekasser tilsammen 21 553 Familier af Tje
nestemænd, fast ansat.te Arbejdere, Pensioni ler og 
Enker, omfattende 60 177 Personer, og laget under 
eet er vore to Sygeka5 er den næststørste her i Lan
det. Det vil ogsaa ses, at Personantallet i 1922 var 
oppe paa 70 000; Forskydningen nedad bringer Bud 
om, at Børn over 15· Aar og Husassistenter ikke mere 
kan være Medlemmer af Kassen; formodentlig øver 
ogsaa den almindelige Nedgang i Barnefød,slernes 
Antal sin Indflydelse, og den Standsning i Ansættelse 

Sjælland-falsterske Sygekasse 

af fast Personale af de yngre Aargange, som har 
været gennemført periodevis i den sidste halve Snes 
Aar, har naturligvis og-saa gjort sin Indvirkning. 

I økonomisk Henseende var Sygekass-erne fra 
1904/05 saaledes ,stillet, at de foruden Medlemskon
t-ingentet fik et saml-et Tilskud paa Statsbanernes 
Budget paa 80 000 Kr. aarlig og end videre op·peba r 
Sygekasserne de af Personalet betalte Bøder, Ind
tægten ved Statsbanerne Salg af fundne Sager, Be-
lalingen for Adgangskort fil Banelinien og for den 
jyd,sk-fyn.ske Kasses Vedkommende endvid-ere Ind
tægten ved Græ - og Arealleje. Disse Indtægter, der 
ikke figurerede paa Statsbanernes Regnskaber som 
1'ilskud Lil Sygekasserne, udgjor,de dengang aarlig 
ca. 13 000 Kr. Endvi,dere blev Sygekas.sernes Kon
torarbejde ·udført af Statsbanernes Personale ud-en 
Udgift for Sygekasserne. 

Saa længe denne Ordning bestod, var Statsba
nernes Tilskud praktisk talt konstant, medens :Med
lemskontingentet steg, dels paa Grund af Medlems
tallets Vækst, dels som Følge af Kontingentforhøjelse. 
Da Udg·ifterne imidlertid vohede, men ikke kunde 
dækkes af de voksende Indtægter, ):>lev Statstilsku
det forøget fra 1913/14; under Krigen, da Priserne 
• ·teg, ud-en at Tjenestemændenes Lønninger forhøje
des synderligt, og Medlemskontingentet derfor ikke
rnksede i Forhold til Udgifterne, steg Statsbanernes
d-irekte Tils·kud efterhaanden til ca. 290 000 Kr. i
Hl19/20, og som det vil fremga:a af nedenstaaende
Sammenstilling var Staten T1lsknd i 1931/32 ca.
591 000 Kr. I 1932/33 er Tilskudet gaaet noget ned.

De foran angivn-e Tal for Udgifterne og for Stats
banernes Tilskud er imidlertid ikke direkte sammen
lignelige. Som -ofte nævnt rnretog Statsbanerne Syge
kassernes Administration ,·ederiagsfrit gennem en 
meget lang Aarrrokke. men fra 1922/23 besluttede 
man at opføre Lønningerne til Sygekassernes Perso
nale, Jernbanelægernes Fribefordring samt Areallejen 
til Indtægt for Sygeka,sserne som Statsbane-Tils·kud, 
hvilket paa det. paagældende Tid 1mnkt og siden kom 
til at figurere som en Tilskuds/ orøgelse paa 4-0--
50 000 Kr. aarlig, uden at de faktiske Forhold derveil 
i Virkeligheden forrykkedes. 

Af Tallene vil man iøuigt kunne se Virkningerne 
af. }[edlemstallets Forøgel•se, af Lønforandringer, Kon
tingentforhøjelser og af Prisniveauets voldsomme 
Forskydning. Konl'ingentets Fordobling fra 1916/17 
til 1921 /22 er en Følge af Lønningsloven af 1919, 
Kontingentændring og Personaleforøgelse. 

Jydsk-fynske Sygekasse 

D. S. B. Bidrag D. S. B. Bidrag 

Udgift 
Kootin-

Tilskucl 
Andre 

Udgift 
Kontin-

Tilskud 
Andre 

gent Indtægter gent Indtægter 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

1906/07 136 795 109 383 2-3 400 l 535 186 999 106 049 66 600 11 740 
1911/12 202 474 165 24!) 25 4.00 5 901 i55 962 173 234 56 600 l3 365 
1916/17 2 4 895 199 080 76 500 8 028 373 092 215 77!) 138 500 17 735 
1921/22 548 277 380 2o6 15-2 900 13 440 7!)5 106 491 367 262 100 39 94-1 
1926/27 629 744* 412 950 199 950* 7 62() 927 516* 525 449 383 648* 6 H35 
1931/32 661254- 438 726 208 243 6442 928 360 532 033 382 678 1230 

* F,·a 1922/23 er· Kontorpcr-sonalcts Lønninger ført til. Indtægt og Udgift paa ll.egnskabcrnc. 
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Under Kommissionsbehandliny. 

Som tidligere qævnt var der ved Overenskomsten 
af 1880 om Statens Overtagelse af Det sjællandske 
Jernbaneselskab truffet Bestemmelser, der sikrede 
den sjællandske Sygekasses fortsalle Bestaaen indtil 
Aarhundredskiftet. Umiddelbart før dette Tidspunkt 
rejste Statsbanernes Generaldirektorat Sagen overfor 
Indenrigsministeriet i en Redegørelse for, hvorlede 
Sygekasseforholdene ved Statsbanerne var ordnede 
saavel i Henseende til Sygekassemedlemroernes Ret
tigheder som med Hensyn til Kassernes administra
tive og finansielle Forhold. 

I denne Redegørelse udtaler Statsbanerne bl. a. 
følgende: 

,Ordningen af Statsbanedriftens Syge){assevæsen 
forekommer Generaldirektoratet at være en Sag af 
saa stor Vigtighed baade for Personalet, til hvis Gavn 
Sygekassen skal virke, og for Driften, hvoraf Syge
kassen navnlig i adminisll'ativ og finansiel Henseen- . 
de er afhængig, at man nærer den Anskuelse, at den
ne Sag naturlig henhører under de Sager, der falder 
ind under Omraadet for den til Statsbanedriftens 
Ordning nedsatte Kommissions Virksomhed. Man 
har derfor ment ikke at burde fremkomme rned noget 
Forslag om Sagens fremtidige Ordning og skal der
for indskrænke sig til at fremsætte nogle Bemærknin
ger om de bestaaende Sygekassers administrative og 
finansielle Forhold. « 

Statsbanerne rejser saaledes hermed hele Syge
kassespørgsmaalet. og foranlediger, al Indenrigsmini
steriet overgiver Sagen til Behandling i Jernbane
kommissionen. 

Fra Kommissionen vandrer •Sagen« videre til 
Sygekasseinspektøren, som i sit Indlæg sammenlig
ner Statsbane-Sygekasserne med de statsanerkendte 
Sygekasser. 

Sygekasseinspektøren kom til det Resultat, at 
egentlig burde man 1) lukke Statsbanepersonalets 
Sygekasser for Tilgang, 2) udelukke de Interessenter, 
hvis økonomiske Kaar er saadanne, at de uden at 
være i Sygekassen nok kan overkomme at sikre sig 
Helbredelsesmjdler under Sygdom og 3) henvise de 
øvrige Medlemmer til at gaa over i anerkendte Kas
ser, for saa vidt de er adgangsberettigede. For den 
Rest af Interessenter, der derefter blev tilbage, skulde 
Sygekasserne vedblive at be. taa, indtil de paagælden
de var uddøde. 

De med Sygekas:,;erne forbundne Begravelseskas
ser kunde derimod efter Sygekasseinspektørens An
skuelse godt vedblive at bestaa paa forsikring mæs
sigt Grundlag. 

Sygekasseinspektøren erkender gansl<e vi l, at 
'talen hidtil synes at va:n·e sluppet billigere ved, at 

Personalet er i Statsbane-Sygekasserne med det pr. 
Banemil beregnede Tilskud, end om Personalet havde 
slaaet' i anerkendte Sygekasser (med Tilskud efter 
Medlemsantalog Medlemsbidrag), men anser del dog 
for den naturligste Ordning, at Jernbane-Sygekasser
ne ophæves og deres Medlemmer henvises til de al
mindelige, anerkendte Sygekasser, dog - som nævnt 
- ikke med et Slag, men gradvis.

Viger man imidlertid tilbage for de Ulemper, som
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nok kan være forbundet hermed, og derfor foretræk
ker al lade Kasserne bestaa, bør der efter Sygekasse
inspektørens Mening ske væ. entlige Ændringer, nem
lig: 

at de to Sygekasser slaas sammen, 
at deres Medlems- og Kontingentforhold ordnes 

i Lighed med de anerkendte Sygekassers, 
at Begravelseskasserne udskilles fra Sygekasserne. 

Nu er delle ganske vist Historie, men alligevel 
har det nu saa mange Aar efter sin Iriteresse at se, 
at Statsbanerne protesterede stærkt mod Sygekasser
nes Adskillelse fra Statsbanerne og tværtimod Syge
kasseinspektøren forlangte Sygekasserne knyttet 
stærkere til Statsbanerne, end de nogensinde havde 
været. 

Generaldirektør Tegner's Indvendinger er dels 
begmndede i, at en Nyordning vil blive dyrere for 
Staten end den hidtidige, og at Opretholdelsen af en 
for hele Personalet fælles Sygekasse baade vilde være 
i Statsbanernes og i Personalets Interesse. 

Paa et Tidspunkt, da Statsbanepersonalet endnu 
knapt havde faaet dannet deres Organisationer, ud
taler Statsbanerne paa egne og paa Personlets Vegne 
overfor Jernbanekommissionen: 

»Men naar saaledes allerede Hensynet til Statens
og Kommunernes Finanser taler for Opretholdelse af 
en særlig Sygekasse, fælles for Statsbanernes Per
sonale, maa det være tilladt ganske kort at berøre 
de Grunde, som fra Statsbanernes eget Synspunkt 
i langt stærkere Grad anbefalede en saadan Ordning. 

Ligesom tilfredsstillende Sunhedsattest er en Be
tingelse for en hvilken somhelst Ansættelse i Stats
banernes Tjeneste (hvilken Attest, naar det drejer 
sig om Ansættelse ved den ydre Jernbanetjeneste, er 
baseret paa en indgaaende Undersøgelse af vedkom
mendes Organer og legemlige Funktioner, af hans 
Syns-, Farve- og Høresans), saaledes er det af største 
Betydning, at der under hele Tjenestetiden oprethol
des gode Sundhedsforhold blandt de ansatte, og at 
der i saa Henseende føres Kontrol saavidt muligt 
med hver enkelt. Hvad Kontrollen angaar, drejer det 
sig i første Række om at kontrollere, at Driftstjene
sten ikke bestrides af Folk, der ere behæftede med 
Legemssvagheder, som kunne udsætte 'Driftens Sik
kerhed for Fare; i anden Række gælder det at værne 
Statsbanerne mod Misbrug af økonomisk Betydning 
i Tilfælde af Sygemeldinger og Afskedsbegæringer. 
Hvad Sygemeldingerne angaar, har en Kontrol saa 
meget større Betydning, som vore Statsbaners Perso
nale i vidt Omfang e1· maanedslønnet og oppebæi
fnld Lønning ogsaa i Sygdomstilfælde, idet man ikke 
her har indført det svenske »Tjenestegøringspenge•
System, der medfører, at en Del af Lønnen bortfalder 
under Sygemeldinger·. 

Del foran udviklede fører til, at Statsbanernes 
Pel'sonale ikke bør henvises til de mange, rundt i 
Landet spredte lokale Sygekasser, men bør samles 
i en for dem bestemt fælles Sygekasse. Da det vil 
være ønskeligt, at hele Personalet indtræder i denne 
Kasse, bør den ikke blot som hidtil staa aaben for 
samtlige Klasser af ansatte uden Hensyn til Løn eller 
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Stilling, men Indtrædelsen i den bør være tvungen 
for alle Klasser. Herved opnaar man ikke blot - ved 
Siden af de ovenanførte Øjemed - at styrke Kassen 
økonomisk; men ·der tilstræbes tillige el andel, for 
Tjenestens daglige Udførelse vigtigt Fonnaal, nemlig 
al udvikle og styrke Fællesskabsfølelsen mellem hø
jere og lavere Funktionærer -, noget, cler taler imod 
al udelukke Embedsmænd over en vis Lønningsgræn
se fra Sygekas. en, eller al gøre Incllrædelsen tvungen 
for nogle, frivillig for andre ..... . 

(Fortsæt tes.) 

NYE VEJE FOR DEN ELEKTRISKE 

TOGFREMFØRING 

Elektriske Baner drives nu næsten ud·elukkende 
med enten enfaset Vekselstrøm eller Jævnstrøm. De 
lyske Rigsbaner benytter til den elektriske Togdrift 
udelukkende Vekselstrøm paa 162/3 Hertz,*) som frem
bringes i Elektricitetsværker, der ejes af Banerne. 
og som efter Omformningen ledes g·ennem _Køre
ledningen og over Lokomolivtransformatorer til Mo
torerne. (Ved Anvendelse af Vekselstrømsmolorer 
kan udstrakte Strækninger med en Kørelednings
spænding paa 15 000 Volt og mere forsynes fra en 
eneste Kraftstation.) Anvendes Jævnstrøm i Køre
ledningen er en Omformning af Strømmen fra 
Kraftværket nødvendig i Mas,kinomformere. Demrn 
Omformning er for en væsentlig Del forbundet med 
større Strømlab. Ren Vekselstrøm er teknisk og 
økonomisk mindre velegnet som Banestrøm; men 
Elektricilelsforsyningen fremstiller Vekselstrøm paa 
50 Hertz fordi denne Strømart er bedst egnet for 
Driften ;f faslslaaende Maskiner og for Ledning af 
større Energimængder. Rigsbanerne stræber af øko
nomiske Grunde efter at gøre denne Strømart nytti!f 
ngsa.a for den elektriske Fjerntrafik. (Bortfald af 
Banernes Kraftværker og deres Betjening, bedre 
Udnyttelse af bestaa.ende Storkraftværker, større Re
�erver for Banestrømsforsyningen.) 

Anvendelsen af Maskinomformere, der. som oven
for omtalt, er nødvendige for Omformningen til 
Jærn- eller Vekselstrøm, muliggjorde allerede i min
dre Omfang Anvendelsen af den i d·e offenllige Elek
lriciletsvmrker frembragte Strøm til den elektriske 
Jernbanedrift. Den d,erpaa følger1de Udvikling af 
Ensrettere. i hvilken Vekselstrøm forvandles• til 
,Jævnstrøm næ ten uden Tab, har ·de lyske Rigsba
ner allerede i 1926 udnyllel ved Elektrificeringen af 
de berlinske Bybaner. Men et videre mærkbart 
Fremskridt blev først opnaaet v�d Indførelsen af 
Gitterstyringen i Omformerpraks•is. Der opstod_ saa 
gitterslyrede Kviksølvdamp-Ensrettere - almmde
ligvis betegnet som Strømrettere -, ved hvilke man 
skelner imellem fa .. lstaaende Ensrettere (Jævnstrøm 
i Køreledningen ) og fasls'laaende Omrellere (Veksel
strøm i Køreledningen). Strømrelteren gør det alt
saa muligt at ,omdanne en hvilkensombelst Strømart 
i en hvilk1msomhelst anden ønsket, ved en god Virk-

*) t Hertz = J Periode pr. Sekund. 

nings,grad og en enkel Opbygning. Med Mulighed_en 
af ogsaa at anvende Strømrettere paa KøretøJer 
træder Udvikli11'gen af den elektriske Lokomotivdrift 
igen i et nyt Stadium. Rigsbanerne kan nu lænke 
paa at bygge Strømrellerlokomotiver, foreløbig til 
Forsøg. I oel følgende er 3 Lokomolivlyper kort be
skrevet. 

Skematisk F,·cmstilling af Ensret
teranlæg paa Lokomotirnr. a. Trans
formator. I.J. EnsreUer. c. Glatnings-

d ro�tiel. d. Lige�! ,·ømtimotoren. 

1','nsretlerlukomol ivef arbejder med J mvnstrøms
motorer; Køretraa,dene fører den hos Higsbanerne 
brugte Veksel. lrøm. Den elektriske Indretning be
slaar af el Ensretterrum med en En.sreltertransfor
malor og Udglatningsspoler. med hvilke man lilsfræ
ber en v_idlgaaende Udglatning af }[otorslrømmen. 
Køremotorernes Forsyning med Strøm paa 50 Pe
l'iode/s. fra Landsnellet muliggør en Vægtbesparelse 
paa 15 pCl. i Forhold til del nuværende Vekselslrøms
lokomotiv med den samme Ydelse, og som forsynes fra 
Banenettet med den smdvanlig,e Strøm paa t62/a 
Periode/s. Den meget betydelige Forenkling af den 

· elektriske Udrustning - hvoraf der ogsaa .følger en
Forenkling i Betjeningen - bestaar i talrig•e bortfal
dende Haandtag og Greb, væsentlig færre Tiltrapnin
ger af Transformatoren og mindre Styrestrømme -
som muliggør el ringere Slid og en meget nøjagtig
driftssikker Styring - og som ligeledes yder en vidt
gaaende Uafhængighed af Forstyrrelser i Køre
lraadsspædingen som Følge af Kortslutning eller at
mosfæriske Utlladninger. Den prøvede Enkeltaks<el
igangsælning bibeholdes.
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Med Ensr,elt.erlokomolivel er det muligt Yed en
anden Indstilling af Anodelwndingspunklet al bremse
Toget, indtil Standsning Yed Energililbagevindng.
Elektrisk Nyttebremsning er ønskelig paa store Fald
. trmkninger, fordi den yder betydelige Fordele frem
fo1· de sædvanlige mekaniske og elektriske Bremseme
toder, ved hvilke del Lore Slid og Besværligheden ved
Bortledningen ·af Bremsevarmen virker ufordelagtig.
Men den elektriske Nyllebremsning skal dog ikke er
statte an�lre foreskrevne Sikkerhedsbremser, fordi
disse skal træde i Funktion ved Udeblivelse af Køre
ledningsstrømmen.

Omretterlokomotivet a1·bejder med Vekselstrøm -
motorer uden Kolleklor, som er bygget ligesom Syn
chronmolorer; Køretraaden fører ligeledes Veksel
strøm. Den elektriske Indretning bestaar af OmreUer
rummet og for den tilførte Frekvens (Køretraad) og_
for den omformede (Motor) Frekvens hver en Trans
formator. Ved di se Lokomotiver kan der dog ikke paa
Grund af den elektriske U drusln in·g u ndgaas e11 
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Vægsforøgelse i Sammenligning med Ensretlel'lokomo
livel og det nuværende Veksel lrømslokomotiv. Sty
ringen sker ved Frekvonsreguleriug indenfor forskel
lige Grænser indtil Frekvens Nul (Jawnstrøm). Ved 
Enkeltakseligangsælning maatto der anbringes en 
Strømrelterindretning for hvor Motor. 

Vekselretterlokomotivet arbejder med Induktions
motorer; Køretraaden har Jævnstrom. De væsenllig
sle Be,sianddele i den elektriske Udrustning er en 
Vekselretterindretning, en Svingkondensator og en 
Udglatningsspole. En vis Indskrænkning i Styringen. 
i Modsætning til Ensretterlokomotivet. ses af. at den 
vekselrettede Strøms Spænding kun kan reguleres· til 
en bestemt nedre Grænse. Lokomotivets \'ægt er lige
ledes højere paa Grund af •det nødvendige Konden
satorbatteri. 

Sammenfattende kan der siges, at del først be
skrevne, med Ensretter og Jævnsfrømsmotorer udru
stede Strømretlerlokomotiv, har de bedste Udsigter 
for Anvendelse i •den praktiske Drift. -ne lyske Rigs
baner arbejder for Tiden sammen med A. E. G., Sie
mens Schuckert og Brown Boveri paa den videre Ud
vi'kling af fast.sfaaende Omrett-eranlæg og paa F.11ld
kommengørelsen af Stromrett-erlokomotivel. 
(Af Ing. Sennwitz:etter U dt.at Dr. Schenkel og Dr. v .Issendorf S.S. W .) 

Cem. 

DE TYSKE RIGSBANERS 

LOKOMOTIVP ARK 

Efter Voraus ved F. Spøer. 

Hos tyske Lokomolivfabriker har oveirnævnte Ba
ner bestilt et større Antal Damplokomotiver, saaledes 
sværn 3-, 4- eller ii-kobl-ede af gangbare E-nheds
lyper til Hovedban-er, og nogle D l-Lokomotiver til 
de bayerske Sidebaner. Disse har for største Delen 
�vejsede Fyrkasser, Spild·edampsinjeclorer. Knorr
Tolkien Fødepumper og trykudlignende Stempel
glidere. Paa et 1 E 1-Smalspor Tenderlokomotiv 
har man for første Gang svejset hele Kedlen sam
men. undtagen enk,elte Samlingssteder. Af nye Lo
komotivtyper kan ni:cv11e-s 3 Stkr. 1 D 1-Tenderloko
motiver med 900 mm Sporvid•de til den mecklen
bo-rgske Sidebane Bad Dobera n-Arendsee. Forude11 
de i 1932 level'ede 2 C l-Kompouudlokomoliver med 
25 Atm. Kedelll'yk el' flere M:iddellrykslokomotiver*) 

*) I de senere Aar. cfle1· al Lokomolivkedlcn i for
skellige :Former er udviklel til Damptryk af indtil 120 
Alm., er man begyndt al anvende Udtrykkene Højtryks-. 
Me!lemtryks- og Lavlrykslokomotiv efter Kedellrykkcl 
vaa vedkommende Lokomotiv. Ved el Lavlrykslokomoliv 
forstaas et Lokomotiv med cl Kedellryk af 12-16 Alm., 
Mellemtrykslokomolivel har et Kedeltryk af 25-30 Alm., 
medens Højlrykslokomotivet har et Kedeltryk af 60-120 
Alm. Desuden findes der Lokomolivkcdler med baadc en 
Højtryks- og en Lavlryksafdeling (:som tidligere omtalt 
i Lok. Tid.). Disse Benævnelser er naturligvis kun bc. teml 
af Damptrykket i Kedlen og ændrer ikke de gængse Be
tegnelser for Dampens Arbejde i Cylinderne. Her skelnes 
mellem et Lokomotiv med enkelt Ekspansion, hvor Dam
pen ekspanderer i een Cylinder (Højlrykslokornoliv), og el 
Lokomotiv med dobbell Ekspansion, hvor Dampen eks
panderer i lo Cylinclr-c (Kompoundlokomotiv). 
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bygget færdig og prøvet indgaaende paa Rigsbaner
nes Lokomotiv-Forsøgsafdeling i Grunewald ved Ber
lin. 

Del drejer sig her om 2 Stkr. J E 4-cylindrede 
Kompouncl�Godsfogslokomotiv-er, l Stk. 1 C 2-cylin
dret Kompound-Lokomotiv til Sideba.ner og 1 Stk. 
Jævn trømsdamplokomotiv (System ,-Vagner).**) 

Som et Forsøg er der byg,get 2 Stk. 2 C-3-cylin
cl rede Kompound-Lokomotiver med 25 Atm. Kedel
lryk. Den ene Cylinder er en Højlrykscyliuder og 
er plaoeret mellem Vang-erne og de to Lavtryks
cylindre har Plads udv-endig, een paa hver Sid-e. 
�fiddellrykslokomotiverne har med det høje Damp
lryk og den høje Temperatur vist sig at have de 
Forbedringer, man har ventet. Paa Forsøgsafdelin
gen har man -endvidere gennemprøvet Lokomotiver 
med Lentz og Caprolti Ventilsiyringer. Efter talrige 
Prøvekørsler med forskellige Eksprestogslokomotiver 
blev del faslslaaet, al Maksimal-ha-stigheden kunde 
sættes op til 140-150 km/Tim. ud-en al overb-elaste 
Kedlen. Forsøgene har vist. at en betydelig Slignin" 
i Rejsehastigheden er mulig med de forhaanden
nr->rende Lokomotiver. Der afholdes stadig Forsøg 
med at amend,e Stenkulstjære som Lokomotivbrænd
sel til at supplere Fyring med Kul. Endvidere prø
ves der med en Turbine-Drivtender, samt bedre 
Isolering af Kedlen, Fødepumper, OlieudS'killere for 
Spildedamp, elektrisk Belys11ing m. m. 

Til Hovedstrækninger er der afleveret og prøvet 
et Antal 4-akslede diesel-el-ektriske Motorvogne paa 
4:10 KH. foruden 4-akslede cl ie-sel-mekaniske Motor
vogne paa 175 HK., 2-ak,s-lede die el-mekaniS'ke Mo
torvogne paa 120 HK. amt fler·e Skinneomnibusser 
for Sid,ebaner. Som noget garn,ke nyt er der bygget 
2 Stkr. Forsøgsvogne paa henholdsvis 100 og 300 
HK., paa hvilke der anvendes Damp som Frem
drivningsmiddel efter Doble.� Sy,stem. Med disse 
Vogne. som forener den elastiske Dampmaskines 
Fordele med Motorens hurtige Beredskab. skal der 
11u prøvekøres. De gode Resultater med Traktorer 
til Rangering har ført til Amskaffelse af flere. Da 
den kompressorløse Dieselmotor stadig forbedres, 
anvendes denne i udstrakt Gnul til Tractorer paa 
fi0-75 HK., af samtlige Rangertraclorer har de 
G8 pCt. Dieselmotor med mekanisk Overføring. 

I Hl33 er der lil den -elektrificerede Bane Miin
chen-Stuttgart afleveret L2 Stkr. I D0 l-Ekspres
logslokomotiver, 20 Stkr. Bo Bo-Person- og Godstogs
lokomotiver, 2 Stkr. Co Co-Godsfogslokomotiver, og 
(j Stkr. Motorvogne. Eksprestogslokomotiverne er 
bygget til en Maksimalhastighed af 130 km/Tim., 
men har paa Prøvekørs,ler med et Tog paa 310 Ton 
opnaaet en Hastighed af 150 km/Tim. Til de elek-
1 l'ificerecle Strækninger AugsburgNiiruberg og Plo
chingen-Tiibingen og nogle bayriske Strækninger er 
der anskaffet et stort .Antal elektri1;ke Lokomotiver. 

**) Ved en Jævn ·lt·ømtidampUJaskine, ogsaa kaldet en 
Dampmotor forstaas som bekendt en Maskine, hvor Dam
pen i Cylinderen kun udfører . i� Arbejde i een Retning, 
altsaa kun paa Stemplets ene Side. Dampslrømrnen gaar 
stadig i samme Retning, deraf Navnet Jævnstrømsdamp
maskine. 

Ovcrswtterens Bemærkninger. 
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Udviklingen paa Banerne er i den senere Tid gaa,el 
ud paa al forbedre Trafikforbin-delsermi ved at ind
sætte hyppigt løbende Motortog, saavel diesel som 
elektri.5ke. Der er anskaffet 28 Stkr. Vekselslrøms
Motorvogne til 120 km/Tim. og 3 St.kr. til 160 
km/Tim. er under Arbejde. De førstnævnte er i 
Stand Lil al køre 90 km/Tim. med en Paahængslast 
af 60 Tons. 

TEKNIKKEN I FORTIDEN OG I 

FREMTIDEN 

Da del nittende Aarhundrede var løbel ud, syn
les alt, hvad Mennesket behøver, og hvad Menne
skeviden formaar at udklække, saa nogenlunde al 
være skaffet til Veje. Jernbane, Dampskib, Under
vandsbaad o.g Automobil, Dynamo, Telefon, Teleg;raf 
med og uden Traaid, Kino, Sy-, Skrive- og Regne
maskiner, Hurtigpresi.s€ og Fotografi, Rønlgenslraa·
ler, Spektralanalyse og Serumtherapie - alle d·isse 
og andre Spidsyd·elser af menneskelig Forsker- og 
Opfindertrang paa tekniske, kemiske og physikalske 
Omraader synes at hav€ opfyldt alle Ønsker. 

Dette er dog kun tilsyneladend€. Allerede det før
ste Aarti af d€l lyvende Aarhundrede bragte Op
fyldelsen af Menneskets urgamle Drøm: Luflens 
Erobring ved Hjælp af Flyvemaskiner. Før det i 
1908 lykkedes at ·bygge en brugbar Flyvema·skine, 
havde Zeppelin bygget el styrbart Luftskib. Føjer 
man hertil den folkelige Opfindelse: Radioen og del 
mod s1in Fuldendelse udviklende Fjernsyn, saa har 
man Bevis for, at Opfindelsernes Epoke ingenlunde 
er afolultet. 

Endnu mangler den lille Akkumulator, som er i 
Stand til at optage Elektricitet i et saa stort Om
fang, al de mange Millioner Cykler og l!geledes 
Autos, Omnibusser, Flyvema,skiner og Lnft-sk1be kan 
drives ved Elektricitet. Endnu staar den umiddel
bare Omformning af Sollyset til Elektricitet i den 
beskednesle Begyndelse; endnu maa Stenkullene for
brænde paa en uøkonomisk 'Maa,de, naar de i Kul
lene gennem Aarlusinder opsamlede Solslraaleener
gier skal omformes til Varme. Med denne Opgave, 
hvis Løsning er forbeholdt Fremtiden, følger mange 
andre Problemer og jo flere der lø es, desto flere 
dukker der o.p saa alle Kendi.sgerninge1· laler for, 
al ogsaa vore 'seneste Efterkommere vil faa Del i 
Opfindelsernes Besværligheder og Glæder. 

Af stor Betydning - ærligt for Jernbanen 
er de i de senere Aar opkomne Maader, man an
vender til at forsyne de enkelte ,Forbrugs-steder med 
Drivkraft. Kullene transporteres ikke mere, og In
dustrivirksomhederne flyttes ikke Lil Kuldjstrikterne: 
de lange Kullag i kulfrembringende Lande er som 
en al for dyr Transport opgivet. I Kuldistrikterne 
er anlagt kæmpemæss•ige eleklri. ke Kraftcentraler, 
og Strømmen ledes ,derfra til Forbrugsstederne i de 
samme Traade, som leder den fra Luft- og Vand
kraftanlæg til Elektricitet omsatte Energi. Hvide, 
blaa og sorte Kul kappes om at levere den billigi.sle 
Strøm: oYer hele Europa findes el Højspænding,s-
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net, soip forsyner de enkelte Lande med Lys, Krafl, 
Varme og - Kulde. Den elektriske Strøm kan ved 
Samarhejde mellem de forskellig-e Kraftcentraler le
veres saa billigt, al elektri·ske Varmeovne og elek
triske Køleanlæg 'ikke er nogen uopnaaelig Luksus 
for Mindrebemidlede. Da saaledes hverken Boliger 
eller Fabriker vil faa Brug for Kul til Varme eller 
Drivkraft, saa er del gamle Vartegn for Varmean
læg· og industriel Virk omhed: Den rygende Skor
sten ikke alene ved at tabe sin Belydrung i hid
tidig Forstan<l, men man ser i den rygende Skor
sten el Udtryk for at staa tilbage i Udviklingen. 

Selv i de store Kraftcentraler ved Kulgruberne 
ser man ofte forgæves efter Skorstenen. Disse saa
vel som de store Kedelhuse med Batterier af Damp
kedler -hører Fortiden til. Aartilange Forsøg med en 
Gasturbine førte den tyske Ingeniør Holz'IVart/1 i 
Samarbejde med en lysk Fabrik til Fremstilling af 
en Dampudvikler af helt maskinmæ ig Karakter. 
Denne overflødiggør Kedelhus og Skorsten, da den 
kan opstilles i samme Rum ,som Dampturbinen og 
arbejder med kunstigt Træk. 

Til de gamle kendte Kraftmaskiner er der kom
met to nye. Den •ene, den thermomagnetiske Gene
rator, finder ganske vist kun Anvendelse der, hvor 
der haves tore Mængder Spildevarme til Raadighed. 
Denne Generator er i Stand til at omsætte Varme 
umiddelbart til Vek,selstrøm. Dens Opfinder, Inge
niør W. Paul gik ud fra den Betragtning, al Jer
nets magnetiske Ledeevne aftager ved ·S'tigende Tem
peratur. Bliver der i en ringformet Jernkerne. hvori 
en elektrisk Strøm fremkalder et magnetisk Felt. 
ført el Stykke af en eller anden Substans, hvis Mag
netisme er meget ømfindligt, og der tilføres Varme 
paa dette Sted, saa formindskes Kraftliniernes A 11-

lal, og Nedgangen i Kraftliniern·es Anlal fremkalder 
et Strømstød i en om Jernkernen viklet Spole. Hur
tig Afkøling af det opvarmede Sted fremkalder el 
modsat Strømstød, og ved afvekslende Opvarmning 
og Afkøling opstaar der Vekselstrøm. Der krævedes 
aarlange Forsøg til at virkeliggøre den Tanke. men 
Generatore11 kan kun arbejde med et godt økono
misk Resultat, hvor Varmen ikke først skal udvikles, 
men hvor Spilevarme slaar til Raadighed. 

En ikke mindr-e genial Opfindelse er Buur-� 
Brandstofelement, hvori Kul forbrænder uden al ud
vikle Varme. Kold Forbrænding af Kul tilsigter 
umiddelbar Indvinding af elektrisk Strøm, en Pro
ces, som længe har været kendt fra el Lommelampe
batteri. Baurs Forbrændingsproce · s,ker ved, at Kul 
og Ilt i el flydende Kobberbad indgaar en kemisk 
Forbinde!. e og omsætte· til Elektricitet, men om den 
vil faa nogen virkelig praktisk Bely-dning maa fore
løbig staa hen. 

Størst Bet.yd ni ng [or al Trafikvæsen vil sikkert 
den lette Akkumulator faa - naar den engang kom
mer, og derom er der vist ingen Tvivl. Automobiler, 
Flyvemaskiner og Undervandsbaade vil faa Akku
mulatorer som Kraftkilde, ja, selv den ringeste Hver
dagscykle vil blive en Motorcykle med elektrisk Mo
tor, drevet fra en Lelakkumulator. 
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FORENINGEN AF PENSIONISTER VED DE 

DANSKE STATSBANER 

Om ca. :3 Maancdei- afholder: Foi-cniugcn sin aarlige 
Genemlforsamling i København, og Meddelelse om Tid 
og Sted vil fremkomme her i Bladet. 

Siden sidste Meddelelse har der været en Del Til
gang, men Foreningen burde omfatte alle Pensionister. 
De, der indmelder sig inden 1. April, fra hvilken Dag 
det nye Regnskabsaar begynder, betaler først Kontingent 
fra det nye Aar. Det er 75 Øre aarlig for dem, der luu· 
over 1000 Kroner i Pension, og 30 Øre for dem dernnder 
samt i Indskud en Gang for alle 25 Øre. Kontingentet 
opkræves den 1. Juli ved Pensionsuclbelalingen. 

Ved Indmeldelsen opgives Pensionskortets Nr., fulde 
Navn og Adresse samt den Station, hvor Pensionen udbe
tales. For dem, der faar Pensionen tilsendt pr. Post
giro, hedes delle meddelt. 

Indmeldelse kan ske til Foreningen · Tillilbmænd paa 
følgende Steder, anførte i alfabetisk Orden, ellei- til Be
styre! en Medlemmer. 

Tillidsmændene er: Aarhus, Togbetj. S. P. Ballisager, 
S. Ringga"de 4-0, 3. Aalborg, Banefmd. C. Poulsen, Lund
byesgacle 6, Vejgaarden. Bramminge, Portør Klingenberg.
Esbjerg-, Lokf. S. Nielsen, Nygaardsvej 82. Fredericia,
Overp. M. Christensen. Fyensgade 57. Glostrup, Portør
Carlsen, »Stormly«, Kirkegaardsvej. Grenaa, Bfmd. N. P.
Petersen, Østergade 35. Hillerød, Overportør J. Petersen,
Vennelyst. Helsingør, Portør Rasmussen, Villa »Hjørnet«,
Badevej. Holbæk, Togf. M., P. Sørensen, Kapellanvej.
Hinnerup, Bfmd. S. Pedersen. Korsør, Fyrb. H. P. Sø
rensen, Haiskovvej 41, Stuen. Langaa, Lokf. Laugesens
Enke. Lyngby, Portør J. Nørga.ard, Benth. Olsensvej. Ny
borg, Lokf. N. K. Koksbang, Villa •Fred•, Dyrehaven.
Nykøbing Mors, Togf. N. Jensen. Dueholmsgacle. Odense,
Ha.andværker C. Nielsen, Brogade 3. Orehoved. Depotar
bejder A. Nielsen. Ringkøbing. Bilruleejer N. N. Møller.
St.r;uer, Lokf. Sivertsens Enke, Venøgade. Slagelse, Pak
mester Dam, Olufsgade !J. Skanderborg, Haandværker J.
P. Høyer, Villa »Rejna•, Adelgade 1. Strib, Overfyrb. J.
P. Jørgensen, Rørkærsvej. Tølløse, Portør A. Nielsen, Hol
bæk. Viborg. Depota.rb. S. Rcnriksens Enke, Reberba-

. non 20.

Bestyrelsen er: .formand: Togf. N. J,'. Ra.abæk, Wille
moC'sga.de 13, Kbh. 0., Tlf. Øbro 23i5 x. Næs tf md.: StL 
C. Wolf, Gl. Kongevej 3, 2., Kbh. V., Tlf. Vester 930 v.
Kasserer: N. F. A. Jensen, E�tland�gade 16, Kbh. V.,
Tlf. Eva 2578. Lokf. P. F. Clemmensc11, S!enbergsvej 4, 2.,
Kbh. Valby. Vognpasser P. Bcnglsen, Hedebygade 16, 2.,
Kbh. V. Lokf. N. K Koksbang, Villa ,Fred•, Dyrehaven,
Nyborg. Lokf. Chr. Christensen. FinPensgade 4-1, Esbjerg.
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HOVEDBESTYRELSESMØDET 
den 21, og 22. Februar 1934. 

Alle tilstede. 

Pnnkt 1. Forhw1dlingsprotokolle.n. 

Forhandlingsprotokollen oplæstes og godkendtes. 

Pnnld 2. Meddelelser fra Formanden. 

Fortsætte!. e af Bestræbelserne for, at Udnævnelse 
til Motorfører i størst mulig Grad kan ske efter An-
ciennitet, er der overfor Generaldirektoratet fremsat An
modning om, at alle de Lokomotivfyrbødere, som indkal
des til Motorførerprøve paa Grundlag af den sidste Ef
tc·raar afholdte psykotekniske Prøve, betragtes som ceb 
Ek�amenshold, uanset at Uddannelsen paa Jernbaneskolen 
a [ praktiske Grunde sker i flere Hold. Generaldireklo
rnlet har lillraadt Anmodningen. 

De fra. Aishanorne overgaa.ecle Lokomotivmænd er ved 
en Drøftelse i Generaldirektoratet blevet placeret i An
eiennitetsrækken overenstemmende med de sædvanlige 
Principper, nemlig paa. Grundlag af deres Ansættelse 
�om Lokomotivfyrbødere. 

Sagen a.nga.aende Udpegning af bestemte Kørelære-ro 
til Motorføreraspiranternes praktiske Indøvelse bar væ
ret Genstand for Forhandling med Generaldirektoratet. 
som ga11. kc vist ikke vilde imødekomme Organisationens 
Øn�ke, men som under Forhandlingen bragtes til at ind
se, at den nuværende Form for Motoruddannelse ikke 
er tidssva1·ende. Som Følge deraf vil der blive udarbej
det Forslag til helt nye Uddannelsesregler. 

I Sagen om Tidstillæg for visse Motorføreres Togfører
tjeneste ei- opnaaet, at det paa. Strækningen Aarhus
R i isskov beskæftigede Personale - som ifølge Generaldi
rektorat els Meddelelse allerede har et Tillæg paa 15 Min. 
for l dfamligelse af Togførerrapport o. I. - faar et yderli
gere Tillæg pa.a 10 Minutter baa.de til Forberedelsestje
nesten og I il Afslutningstjenesten. 

Foreningens Ønske om Udvidebe af Motorførerantal
let i Randers er imødekommet. 

Efter at Generaldirektoratet har afslaaet Anmodningen 
0111, at udkommanderede altid hjemsendes efter en Maa
neds Forløb, har vi anmodet om, at i hvert Fald det 
Personale. som i l a 2 Aar skal være udkommanderet 
li! Ma.snedsund i Anledning af Storstrømsarbejderne, 
hjemsendes efter 1 Maaneds Forløb. 

En Sag a.ngaaende Beregning af Kørepenge for Mo
torførere paa Østerbro er henlagt, da. Forholdet af sig 
selv vil ophøre, naar den elektriske Drift aabnes. 

l Skrivelse til 2. Distrikt bar vi henledt Opmærksom
heden pa.a, al det ikke er Meningen, at Lokomotivførere 
i Rangerlurc normalt. skol være Afløsere for Lokomotiv
forere i Linicture. Distriktet har videresendt Sagen til 
G enera.1 cl i rek tora let. 

Fra. Gedser Lokomotivfyrbøder Afdeling er behandlet 
en Sag angaaende Tildeling af forefaldende Lokomotiv
førerafløsning. Sagen e1· afgjort paa. den Maade, at evt. 
Lokomotivf111·eraflø. ning skal tildeles ældste Lokomotivfyr-
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bøder, selv om der i Reserven er eksaminerede yngre 
Lokomotivfyrbødere. 

En Sag angaacnde Forstaael e af Tjenestetidsreglerne 

111. H. t. Begrebet •Døgn« er forelagt Generaldirektoratet.

Paa Grund af Klager over, at de udleverede Overalls

er for smaa, har Spørgsmaalet været d røflet med Ge

neraldirektoratet, og der opnaaedes Enighed om at lade 

den hidtidige St.ørrelse 1 benævne Nr. 2" Størrelse 2 
henævne Nr. 3, og Større! e 3 benævnes Nr. 4-, hvor

efter der forarbejdes en ny Størrelse 1. Med Hensyn til 

Overtrækstøjerne er Forholdet det, at tø1-relse 2 normalt 

. kulde passe til Overalls Nr. 1 o. s. fr. 

Efter rnr Anmodning vil der i Station bygningen i 

Assens blive indrettet et Hvileværelse for Motorførere. 

En Sag angaaencle Størrelse og Beskaffenhed af et 

Ovcl'lrnlningsværelse, som anven<les til udkorn111a11deret 

Personale, er hehandlct, men cn<lnu ikke afsluttet. 

Paa Grund af ændret Bestemmelse vil de paatænktc 

Velfærdsforanstaltninger i Aalhorg ikke blive gennem

ført. Beløbet anvendes andet. leds, saalede.· at der i inde

værende Finansaar gennemføres for. k llige Velfærdsfor

anstaltninger ved følgende Depoter: Gb., Ro., J(j., Oh .. 

Tig., Sg., J(h., Kel., Td .. E .. , Sj., Hr., J?h. og Ar. 

Generaldirektoratet hat· givet Tilsagn om, at Kana

lerne i Fredericia nye Remise vil blive baade dybere og 

længc1·r, end de er i de i de senere Aar byggede Remiser. 

Ifølge Meddelelse fra Generaldirektoratet er Forsø

gene med elektrisk Lys paa Lokomotiverne afbl'Udt og vil 

ikke blive fortsat. Vi har dog krævet Spørgsmaalet he

handlct paany. 

Ucr er overfot· Generaldirektoratet fremsat Anmodning 

om forskellige Velfærdsforanslaltninger paa de ny� MP 

Motorvogne, men Ønskerne er kun delvis imødekommet. 

Der vil blive fremstillet Sæder ar en ny Form til 

S-Maskinerne.

?.fed U<lsmykning a( Opholdsværel.·er m. v. for Øje

er der i Lighed med tidligere Aar købt et Antal Lod

. edler i Kunstnernes Lottcr·i • Fl'emti1len 

Ved Forhandling med 2. Disll"ikL er der opnaaet en 

lille Fol'hedring af Tjenesteforholdene i Ng. 

Den til peM. Lokomotivfyrbøder Roscnfeldt ivæ1·ksatti> 

Indsamling har indhragt ca. 3 600 Kr. 

Afclrling 2 har anmodet om, at det næste Studie

kursus paa Feriehjemmet bliver et Kursus i Iotorlære. 

Har ikke kunnet imødekommes, da noget saadant fal

der helt uden for di .. se Kur us· Formaal. 

Det· er behandlet 3 Sager angaaende Godtgørelse for 

dobbelt Hu ·førelse. Den ene har Forretningsudvalget af

vist, don anden ligger enrlmi uafgjort i Generaldirektora

tet, og hvad den lred ie angaa r, er vort Øn�ke imøde

kom mel. 

Af 2 Sager· angaaencle Lønfradrag for Sygedage er der 

i den ene Sag opnaaet Fritagelse for Medregnen, me
dens Gcne,·alrlirekloratct ikke 1·il ændt·e Standpunkt. i 
rlcn anden. 

Som mdvanlig har der enclvidere været behandlet en 
.Del Sager af mere personlig Beskaffenhed eller Interesse. 

F.ndelig har Spørgsmaalcnc om truende Tvangsforflyttel
. er, om Motorisering af Driften paa vi. se Bane. træknin
ge1· og 0111 Motonrddannelsen medført en betydelig l\or
respondance.
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Ved Repræsentantskabsvalget i deu sjælland-falsterske 

Sygekasse blev Lokomotivfører Frode ielsen genvalgt. 

En finsk Tillidsmand, som vil udarbejde en l'jece ang. 

stot'l'e Jernbaneulykker, har efter Anmodning faaet Lil
·endt Materiale vedrørende Brammingeulykken og Vigers

levulykken.

Julestjernens Salgskomite har faaet bevilget et Tilskud. 
paa 25 K1·. 

Sve1·iges Lokomotivmands Forbund ha1· efter Anmod

ning faaet tilsendt Oplysninger ved1·. Betjening af Mo
torvogne og Traktorer. 

Med 1. T. F. er korresponderet om forskellige Emner . 

Sluttelig meddelte Formanden, at Kommissionen ang. 

i:;ygekassernes Omordning forventelig snart er færdig med 

·it A1·bejde.

Formandens Beretning gotlkendtes. 

l'wikl 3. Meddelelser fra de staae11dc Ultvalg m. v. 
Pau Urund af Stigning i Papirv!'iserne ha1· Blatl-

Ullvalget fur al undgaa Fordyrelse af Bladet� F1·emstil

lingspris besluttet at an vende en lettere Papirsort Lil 

1Jladets Omslag. 

l•'oredrag:- og Besøgsudvalget lrnr afholdt Møde for at 

d røfle evt. Foredrag og Besøg m. v. Der vil i indevæ

rende Foraar blive afholdt et 1"ored1·ag om Lokomotiv

tjenesten og Hjertesygdomme; der vil til Sommer blive 

anangereL endnu et Besøg ved Lillebæltsbroarbejderne, 
og der vil under Forudsætning af fornøden Tilslutning 

blive foranstaltet et Studiekursus paa Feriehjemmet med 

de sædvanlige Emner. 

l•'eriehjemsudvalget har afholtlt Møde og drøftet for

skellige Reparationer og formaalsljenlige Forandringet· 

m. v. Deu i Fjor indførte 10 pCt.s Prisnedsættelse i For

og Eftersæson vil blive opretholdt ogsaa i Aar.

Marketenderiet i Værkstederne og Godsbanegaardens 

Hemi e har givet et Overskud paa 7 547 Kr. 86 Ø. Heraf 

tilfalder der vor Organisation 1 411 Kr. 

Formanden har deltaget i en Forhandling i Finans

rui11 isteriet vedrørende Udbetalingen af Reguleringstillæg

get i Finansaarel 1934--35. (Sagen forudsættes Lilstræk

krlig bekendt gennem Dagspressen.) 

N. J. U. har til Administration udskrevet et Kontin

gent paa 10 Øre pr. Medlem. 

Konflikten ved Malmaktiebolagel i Narvik er afsluttet, 

rHPr·me1·e om Betingelserne et· endnu ukendt. 

Pmikt 4. !llelldelelser fra Hovedkassereren. 
Hovedkassereren forelagde en Regnskahsoversigl for 

Aarel 1933. Balancen var 5 8 234 Kr. 45 Ø., hvilket er 

lig en Formuefremgang paa 21 689 Kr. for hele Aaret 
1933. Regnskabet er revideret af Arhrjdernes Revisions

i nstitu t, som har fundet det rigtigt. 

Regn. kabel godkendtes. 

Punkt 5. Hovedkassens Budget for 1934. 
Hovedkassereren fremlagde, gennemgik og motiverede 

8tulgetforslag for 1934. Under Hen. yn til, at Medlems

antallet har været nedadgaaende som Følge af Personale

ind,;krænknin00erne, samt d.a Hoveclkas ens Renteilldtægt 

vil gaa væ. entlig ned paa Grund af den . aakalclte Rente

lov, ha 1· det, dersom vi som hidtil skal overføre et be

tydeligt Beløb til Reservefonden, været nørlvendigt al bud
gett re under Hensyntagen hertil. 

Budgettet godkendtes. 
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Punkt 6. Da.nsk Lokomotiv Tidendes Regnskab for 1933 

og Budget for 1934. 

Ekspeditøren forelagde og gennemgik saavel Regn
�kab som Budget. Driftsregnskabet udviste et Underskud 
paa 971, Kr. 16 Ø. 

Ba11de Regnskab og iludgel godkendtes. 

P·unkt 7. Foreliggende Sager. 

.IJet vedtoges al nedsætte Rentefoden for D. L. T.s 
henholdsvis Feriehjemmets Gæld til Reservefonden til 3 
henholdsvis 2,5 pCl. 

Som omtalt i Referatet a[ sidste H. B. Møde har Nor
disk Emblemhandel fremsendt Tilbud paa et nyt Emblem 
helt i Emaille. Paa Grundlag af et Tegningsudkast vedtoges 
tiet at foranledige fremstillet nogle Prøveeksemplarer og 
iøvrigt forelægge Spørgsmaalet for næste Kongres. 

Generaldirektoratet omgaa� for Tiden med Tanker om 
Omlægning af Trafiken paa den østjyske Længdebaue, 
naar den nye Limfjordsl.a·o er færdig. J tlen Anledning 
frem. ende1· Aalborg Afdelinger en Resolution. Del ved
toges at meddele Afdelingerne, al Hovedbestyrelsen selv
følgelig vil yde sin Medvirkning li! den bedst mulige 
Løsning af Porsonalespørgsmaalet, naar dot til sin Tid 
bliver aktuell. 

Der bevilgedes 80 Kr. som Tilskud til et Foredrag: 
»Jernbanernes Fremtid«, Aalborg Afdelinger vil arran
ger-e den 3. Marts d. A., og hvortil Personalet i Randers
og Frederikshavn indbydes.

En med Østerbro Lokomotivfyrbøder Afdeling ført 
Korrespondance oplæstes, for at Hovedbestyrelsen kunde 
blive bekendt med den. 

Sluttelig behandledes Spørgsrnaalet om Frirejserno 
efter det nye System for Inddeling af Vognklasseme i 
1. Klasse og Fællesklasse som det almindelige samt 1.,
2. og 3. Klasse i do internationale Forbindelser, hvilket
System skal træde i Kraft til Foraaret. Dem, der har
Bet til at rejse paa 2. Vognklasse i Tog og paa 1. Klasse
i Skibe, beholder denne Ret, ·men i Tog, hvor der ingen
2. Klasse er, maa de rejse paa Fællesklasse.

Punkt 8. Sager henvist fm Kredsene. 

Fra Lokomotivfyrbøderkredsen forelaa en Sag ang-. 
Forbigaaelse ved Udtagelse til Motorføreruddannelse og 
en Sag ang. Enkeltmandssoveværelse. Begge Sager hen
vistes til Forretningsudvalget. 

Punkt 9. Eventurl/. 

Forskellige Forhold drøftedes. 
E. K. 

LOKOMOTIVFØRERNES KREDSBESTY, 

RELSESMØDE 

den 21. Februar 1934 

Kredsbestyrelsesmøde afholdtes paa Foreningens Kon
tor Tirsdag den 21. Februar cl. A. T<I. 8 med følgende 
Dagsorden: 

1. Forhandlingsprotokollen.
2. Meddelelser fra Kredsformanden.
3. Meddelelser fra Kassereren.
4. Eventuelt.
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Alle var til Stede. Kredsformanden bød velkommen. 
ad 1) Forhandlingsprotokollen fra sidste Kredsbesty

re!. esmøde oplæsles og godkendtes. 
ad 2) En Sag vedrørende en Lokomotivførers Hen

vendelse i Distriktet angaaende en Kørselsfordeling var 
behandlet af Kredsformanden. Den paagældende var ikke 
tilfreds med Afgørelsen. Denne godkendtes af Kredsbesty
relsen . 

En ny Sag, som den tidligere omtalte, mellem en 
fngeniør og en Lokomotivfører paa Fyen var af Kreds
formanden 01·dnet paa tilfredsstillende Ma,ade, og Ordren. 
vedrørende Foresattes Betjening af Lokomotivet vil blive 
ændret. 

:Det· var skrevel til 1. �g 2. Distl'ikt om, at Lokomotiv
førere, der skal køre Hjælpe- og Ambulancetog, saml 
naa1· Særtogsmaskiner er rekvireret til hurtig Udrykning, 
af Udgangsstationerne faar udleveret el Eksemplar af 
Fortegnelsen over nedsat Kørehastighed for den Stræk
ning, det paagældende Tog skal befare. 2. Distrikt har 
givet el Svar, der dækker Kredsens Ønsker, hvorimod 
1. Distrikt endnu ikke har svaret. I 1. Distrikt er cle1·
for et Par Aar siden udsendt et saadant Cirkulære, men
dette dækker ikke for Særtog.

Der var skrevet til 1. Distrikt om nogle uheldige Væ 
relsesforhold i Gedser, paa dette var modtaget imøde
kommende Svar. 

En Udstationeringssag fra Struer var behandlet. Di
striktet havde givet Kredsen Medhold, men Revisionen 
havde stoppet Sagen, og ved Behandling i Generaldirek
toratet gik Sagen os imod. 

En Del Forespørgsler vedrørende de fra Alsbanen 
overgaaede Lokomotivføreres Anciennitet var besvaret af 
Kredsformanden. 

En Lokomotivfører i Nyborg havde faaet 2 Dages 
Orlov med Ordre til at udføre 4 Timers Tjeneste paa 
den sidste Orlovsdag. Ved at beskrive Sagen for 2. Di
strikt havde Kredsen faaet Medhold i, at en Orlovsdag 
strækker sig fra Kl. 0,01 til 24,00, og at en Tjeneste
mand ikke· kan beordres til Tjeneste paa en Orlovsdag, 
uden denne annulleres. 

Der er fra Generaldirektoratet modtaget Svar paa 
Kredsens Ansøgning om Signaler ved Trinbrætter. Svaret 
gaar ud paa, al Generaldirektoratet maa holde for det 
een Gang givne Afslag, men vilde dog gerne - hvis 
Kredsen ønskede det - drøfte Sagen mundtlig. Man ved
tog at tage mod det givne Tilbud. Kredsformanden og 
L. M. Schmidt deltager i Forhandlingen om Spørgsrnaalet.

En Lokomotivfører i Roskilde havde en Dag faaet
Ordre til med en K-Maskine at gaa i Forspand i el 
Tog, som fremførtes af en S-Maskine, men da dette i 
Henhold til Ordre er forbudt, nægtede han dette. Der 
har i dette Spørgsmaal været foretaget et Par Drøftelser 
med Maskinbestyreren i 1. Distrikt, og da Maskinbesty
reren hævder, at Maskintjenestens Ingeniører har Ret til 
at give Dispensation fra den givne Ordre, og at den paa
gælclende Lokomotivfører burde have forlangt en skrift
lig Ordre, og derefte1· udført den givne Ordre, vedtog man 
al tilskrive Generaldirektoratet for al faa en klar Ud.
talelse om dette Forhold, da Lokomotivføreme er af den 
Opfattelse, at del er af Hensyn til Trykket paa Banen, 
at H, P, R og S-Maskiner ikke maa køre i Forspand. 

Der var skrevet til 1. Distrikt om Spø1·gsmaalet »Kør-
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se! med Blokafstande ogsaa i usigtbart Vejr paa Stræk
ningen Frederiksberg-Vanløse---Lersøen-Hellerup. Der 
er endnu ikke modtaget Svar. 

Kredsen har fra en Lokomoli vfører mod taget Bekla
gelRe ovc1·, al han af Hjælpefonden kun havde faael ¾ 
Del af en Mulkt refunderet. Man vedtog at tilskrive 
Vedkommende, at de1· ikke kunde ændres ved den trnfue 
Afgørelse. 

Paa Foranldning af flere Medlemmr vedtog man al 
udsende Cirkulære til samtlige Afdelinger, al Kred. en 
kun lader Rig repræsentere ved Medlemmers Begravelser. 
naar der til Kredsformanden fremsælteR Ønske derom. 

En Del mindre Sager var behandlet af Kredsforman
den, og .flere Forespørgsler var besvarede. 

Nogle principielle Sager var overgivet til Forretning._
udvalget. 

ad 3) Kredskassereren for·elagde del 1.·eviderede Regn
skab for Aa ret 193::1, der balancerede med 4-6 9/4-5 Kr. 
50 Ø. Der var overført t 000 Kr. li! Reser·vefonclen, hvor
efter man begynder Aare>t Hl3J, med en Ka�seheholdning 
paa 1893 Kr. 17 Ø. 

ad '•) Intet al behandle. 
0. 7'.

MOTORFØRER KREDSBESTYRELSESMØDE 

Tirsdag den 20. Februar 1934 

Alle var mødte. 
Punkt I. Forhandlingsbogen. 

II. Beretning.
• III. Regnskabsoversigt.

IV. Foreliggende Sager.
V. Eventuelt.

PitnT.:I 1. 

ForhandlingRbogen opl!l"'�te. og godkP1irltes. 

Punkt Il. 

Krecls/ormcmden afgav Beretning om Virksomheden, 
idel han samtidig refererede Sagernes Behandling i Ho
vedbestyrelse m. v. 

Fyns Motorførerafdelings Ønske om el Hvileværelse 
rar nu gennemført og Værelset taget i Brug. 

Spørgsmaa.Jet om Kørelærer for Motorfø1·easpiranter 
havde været fremført i Generaldirektoratet, der havde 
udtalt sig- for en gennemgribende Ændring af hele Ud
rlannelsesarbejdeL 

Gene1•aldirektoralet var gaaet med til al anbringe en 
Hylde saml foretage Tætning· af Førerrum paa ,Mp« 
Vogne. 

I Anledning af en Skrivelse fra en Motorfører paa 
Kk. var der ført Sanua.ad med Afdelingen, og Spørgs
ma.alel var derefter ga.aet i Orden. 

En Motorfører havde tilstillet Kt'edsen et Avisudklip 
angaaende D. S. B. Rutebilchaufførers Uddannelse i 
Sama.ritergel'lling. 

Krndsen havde nu frcmseudl Skrivelse til Generaldi-
1·ektora.tel med Anmodning om al lade Motorførerne ud
danne i Sa.maritergerning. 

Motorførerne paa Aarhus Ø. var indrømmet yderligere 
10 Min. før og efter Tjenesten til Afregning af Billet
penge. 
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Spørgsmaalel om Anbringelse af Dødmandspedal paa 
»Mte havde været Genstand for en Henvendelse i Ge
neraldir·ektoratet, og der foretages nu en Undersøgelse.

Punlct Ill.

Kreclskrr.ssnrercn f1·emla.gde Hegnskab amt Budget for 
1.934. Regnskabet udviste Indtægt 11882 Kr. 50 Ø., Udgift 
/4, 688 Kr. 9 Ø. J<a.sseheh. 194 l(r. 41 Ø. Regnskabet var 
revideret og godkendt af begge Revisorer, Motol'førel'lle 
Petersen og Larsen, Næ. 

Pttnkt IV. 

Kredsfor•111wulr.11 henstillede. al de til· Afdelingerne 
udsendte Skemaer til Personalestatistik udfyldtes saa nøj-
1gtigt som muligt af Hensyn til en rigtig Bedømmelse 

11 f Personalebehovet. 
Fra Næstved va1· modtaget en Skrivel�c vedrørende 

Motor·førernes Udførelse af Damplogstjene te. 
Tætning af Førenummel paa •Mie med flere Motor

vogne syntes \'æ1·kstedeme at have Tilbøjelighed til at 
glemme. 

Der havde foreligget enkc-Ite Tilfælde, hvor: Motor
mekanikere uden Motorførerprøve havde været benyttet 
til Kørsel med Motorvogne. Kredsbestyrelsen var enig i, 
al saadant ikke burde finde Sted. 

Der ha vdr i f!el'C Tilfælde vist sig Symptomer hos 
.\fotol'førernc. der kunde lyde paa Kulilteforgiftning i 
mindre G1·a.d, unclet· Kørselen. l'.n nærmere Undersøge! e 
1· i I bl i ve foreta gel. 

Pitnkt V. 

Intet. 
0. B.

LOKOMOTIVFYRBØDERNES KREDS, 

BESTYRELSESMØDE 

d. 21. Februar 1934

Alle tilstede. 
Punkt 1. 

Forhandling. protokollen oplæstes og godkendtes. 

Punlct 2. Foreliggende Sager. 

Et Forslag fra Afd. 2 anga.aende Eneværelser vc-d 
Overnatning· paa Depoter, oversendte.· til H. n. 

En Kullernpningssa.g fra. Brande overlofl,,.- til K rcd8-
forma.ndens videre Undersøgelse. 

Fra Randers. forela.a. en Sag angaaende Funktions
tillæg. Sagen var løst tilfredsstillende. 

En Sag fra Herning angaaende Udstationering va1· 
endnu ikke afsluttet.. Kredsen afl-enter nærmer·e Svar 
fra Afdelingen. 

Kredsen havde faael Afslag fra Genel'aldirektoratet 
a.ngaaende Afskaffelse af Lokomotivfyrhørlernes LønningR
numre, men Generaldirektoratet ønskede oplyRt, om disse 
blev misbrugt. 

En Sag angaaende Forbigaa.else af Udtagelse> til Mo
todøreaspil'anter oversendtes til H. B. 

Fra Haderslev forelaa en Sag angaaende Kultagning. 
Sagen var løst tilfredsstillende. 

fi 
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En Sag fra Thisted angaaende for lang Tjeneste var 
løsl. Den paagældende havde faaet en ekstrn Fridag. 

Fra Næstved foreligger en Sag angaaende Funktions
tillæg. De1· ønskedes næ!'mel'e Oplysninger, og Sagen for
følges. 

Fra Gb. forelaa et Forslag om at indkalde til ekstra
ordinær Kredsgeneralforsamling. Forslaget toges til Ef
terretning og nærmere Overvejelse. 

Punkt 3. Meddelelser frn Kredsformanden. 

Korsø1· Afd. hal' anmodet Kredsen om at udarbejde 
Omskiftningsregler ved Tudorand 1·ing. K !'edsformanden 
underretter Korsør Afd. Kredsformanden oplæste nogle 
forskellige Skrivelser fra Lan<lets Afdelinge1·. 

Punkt 4. Regnskabet. 

Kreclskasse!'eren aflagde Beretni11g ovel' Regnskabet 
for 1933. Det udviste en Indtægt paa 32 907. Kr. 22 Ø. 
og en Udgift paa 30 820 Kr. 89 Ø. Kassebeholdning at 
overføre til 1934•, 2 086 Kr .. 33 Ø. Efter forskellige Fore
spøl'gsler godkendtes Regnskabet for 1933. Budg�ttet for 
193'1 blev godkendt. 

Punk/ 5. E·venlue/1. 

Intet. 
C. C.

REGNSKAB 

OVER DE INDSAMLEDE BELØB TIL PENS. LOKl!'RB. 

Afd. 
1. ........... .

5 . ...•........ 

7 . ........... .

9 . ........... . 

11. ........... .
13 . ........... . 
15 . ........... . 
17 . ........... . 
19 . ........... . 
21. ....... · ..... . 
23 . ........... . 
25 . ........... . 
27 . ........... . 
29 . ........... .

31. .........•..

33 . .  
35 .. . 
37 . ........... . 
39 . ........... . 
41. ........... .
43 . ........... . 
45 . ........... . 
47 . ........... . 
/19 . ........... . 
51. ...... .
f>3 ........ . 

ROSENFELl>T, FA, 

Kr. Ø. 
278,00 
111,00 
47,00 
58,00 
49,60 
39,00 
77,00 
17,00 
79,00 

360,00 
110,00 
21,00 

106,00 
22,00 
45,00 
67,00 
38,00 

211,00 
l12,00 
52,00 
34,00 
26,00 
12,00 
18,00 

16,00 

1 865,60 

Afd. 
2 . ........... . 
6 . ........... .

8 . ........... .

10 ............ . 
12 . ........... . 
H . ........... . 

16 ............ . 

18 . ........... . 
20 . ........... . 
22 . ........... . 
24 . ........... . 
26 . ....... : ... . 
28 . ........... . 
30 . ........... . 
32 . ........... . 
84 . ...•........ 

36 ............ . 
38 . ........... . 
40 . ........... . 
42 . ........... . 
411 . .....•....•. 
l16 . .....•...... 

48 . ........... . 
50 . ........... . 
52 . ........... . 
511 ....•.... 

Kr. Ø. 
345,00 
30,00 
18,00 
26,00 
27,00 
40,00 
46,00 
52,00 
l13,00 

219,76 
75,00 
18,00 
84,00 
28,00 
24,00 
46,00 
21,00 

203,00 
23,00 
50,00 
32,00 
24,00 
12,00 
10,00 
30,00 
20,00 

1546,76 
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Motorførerne i Helsingør ..................... . 

Kreds 

paa Godsbanegaarden . ........... . 
i Viborg . ....................... . 
i Aarhus ........................ . 
paa Øsle!'b!'o ........... . 
i Rande!'s ....................... . 

I .............. .. 

II ............... . 

III 

L 865,60 Kr. 
1 545,76 • 

93,00 • 

3 505,36 Kr. 

6,00 
12,00 
16,00 
24,00 
15,00 
20,00 

93,00 

L. !tf. Schmidt.

:-_! ; . ·---��-:: ,• ·- .•...

:·_::. 

.-.-· ' 

Organisationsfrihed i U. S. A. 
Federal Coordinator of Teanspo!'lation har paabudt, 

at Jernbanepersonalet skal være helt fritstillet om al 
organisere sig eller ej, samt at Fagfo1'.eningerne selv 
bør dække deres Omkostninger. Sagen er den, at Jern
baneselskaberne i mange Tilfælde selv har financierel 
deres Personales Organisationer, og at Foretagendernes 
ledende Mænd blandede sig ind i Organisationernes An
liggender. Hvis det skulde vise sig nødvendigt, vil del' 
blive grebet til legale Aktioner for at faa Ende paa 
disso Misforhold. 

Federal Coordinator o[ Transportation støtter sig til 
Bestemmelserne om Organisationsfriheden, de!' findes i 
Roosewelts J ernbanelov (Railroad Transporta tion Aet. 
1933). 

Laguy-Katastrofen og de, der har Gavn af den. 
Dagen efter Lagny-Katastrofen kunde man i visse 

fra11ske Fina nsblade læse flg.: •. . . . de to Milliarders 
Kredit, som Ministeren for offentlige Arbejder har talt 
om, vilde have gjort det muligt at bygge 2 000 Staal
vogne,. Resultatet: Sociele Franco-Belge's Akter gik Da
gen efter Of1·enes Begravelse op fra 1480 til 1 570 Frs. 
Aktierne for Societe fram:aise et de l'Est (Nordens og 
Vestens Staalværker), Longwy, Marine et Homecourt, 
Dena.in, Senelle har fulgt samme Bevægelse. Det hele er 
i Orden. Blodet fra Lagny har givet Profit. 

Personaleafskedigelse gaar ud over Materialet. 
I U. S. A. har Antallet af Uheld som Følge af De

fekter paa Lokomotiverne steget fra 145 i 1932 til 157 
i 1933. lO pCt. a( de undersøgte Lokomotiver har ud
vist Mangler i Stedet for 8 pCt. i 1932. En af Interstate 
Commerce Commission nylig foretaget Undersøgelse ved
rnrende de amerikanske Jernhaners Reservevogne har 
godtgjort, at af 118 854 undersøgte. Vogne var kun 55,5 
pCt. i Stand til at befordre de Fragter, hvortil de var 
bygget. l10,1 pCt. kunde kun tage enkelte Transporter, 
medens 4,3 pCt. var fuldkommet uegnet til Transport. 
Llet bør fremhæves, at disse Vogne af deres Ejere var 

..... ' ... ' ..... . --
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erklæret som fuldgode. 56 pCt. af disse var bygget før 
1920. Af de 4 162 Reservelokomotiver, der er i Brug, 
var kun 78,7 pCt. befundet i god Stand, medens 21 pCt. 
trængte til Reparationer. 41,9 pCt. var fra Tiden før 
1910, 39 pCt. fra før 1920, kun 19,1 pCt. var under 
13 Aar. 

Enmandssystemet i Svejts. 
Den 1. September 1933 havde de svejtsiske Forbunds

baner 525 elektriske Lokomotiver i Drift, hvoraf 353-
var betjent af en Mand. 48 pCt. af den elektriske Drift 
betjenes af Enmandssystemet. 

Akustiske Signaler for at varsko Banearbejdere. 
Banearbejderne er altid i Fare for at blive overrasket 

af et Tog. Alle Jernbaner benytter sig af akustiske Sig
naler for at meddele Arbejderne, at Toget nærmer sig. 
Der anvendes ofte Horn med en Tone, men disse ligner 
Range1ingssignalerne og kan føre til Misforstaaelser. 
Reichsbahn har benyttet Horn med 2 Toner, men disse 
kunde blive forvekslet med Brandmændenes eller Poli
tiets Signaler. For Tiden anvender Reichsbahn en Sirene, 
der er monteret paa en Kulsyreflaske, som funktionerer 
ved et Tryk paa 6-8 kg. Apparatet udstøder en skarp 
Fløjtetone og en dyb trompetagtig Tone. Dette Apparat 
overdøver let Togiarmen, selv den Larm. der fremkom
mer, naar Toget bremser. 

SYGEKASSEN 

Middelfart Byraad har nu givet Tilsagn om, at Syge
kassens ubemidlede Medlemmer, der har Bopæl i Middel
fart Kommune, kan indlægges og behandles paa Middel
fart Sygehu for de samme Takster, som er gældende 
for ubemidlede Medlemmer af talsanerkendte Sygekas er. 

Lokomotivfyrb øder kredsen: 

Heming: Formanden Adresse rettes til: Vinkelgade 
9, St. 

Udnævnelse fra 1.-3.-34: 

Lokomotivmester II K. C. Frederiksen, Aarhus H., ef
ter Ansøgning ifølge Opslag til Lokomotivmester I ved 
Københavns Godsbanegaard (kgl. Udn.). 

Jernbanepakmester 0. V. Bjerg, Ringkøbing, efter An� 
søgning ifølge Opslag til Motorfører II i Assens (min. 
Udn.). 

Forflyttelse fm 1.-3.-34: 

Motorfører I N. M. Mortensen, Tønder, efter Ansøe
ning ifølge Opslag til Randers .. 

Afsked: 

Lokomotivfører H. P. Nielsen. Korsør, med Pension 
fra 31.-5.-34 (min. Afsked). 

-
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- --- 50 Aar:gammelt Specialfirma 
-

Herreskræderi 11111111.ilZ.IL I 
·=

tilbyder d'Hrr. Tjenestemænd lste Kl.s Herreskræderi og Kon, 
fektion efter Maal paa KONTO til kontante Priser. 

Charles A. Hansen 
Habit eller Frakke efter Maal (konfektioneret) . . . .  Kr. 98,00

Vesterbrogade 31 
Klædelager 300-400 Dessin, kun Kvalitetsvarer (saakaldte 
Skrædervarer ). 

,, . 

� Telf. Eva 692 Fineste Skræderi efter Maal i udsøgte Kvaliteter ... Kr. 160,00
.. 

. 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret den 6. Marts 1934. 

REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal. København V. ANNONCE-EKSPEDITION: 
Telefon Vester 3016. Reventlowsgade 28, København V. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig. Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-4. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. Postkonto 20 541. ----

Frederiksberg Bogtrykkeri. Howitzvej '49. 
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LEa91&nil 

B. E. Schytte. Istedgade 112 Vester 7 4:.97.(tidl�ere Vesterbrogade 36) 
Moderne Tilpasning af al Brllle.-Optik. 

25 Aars Erfaring. EgeQV.erksted for Indslibning af alle Arter Glas efter Læge• og Sygekasserecepter, 
Fotografiske Artikler. - Ure. Ur,Reparationer. 

TANDLÆGE 

S. A. MARTENSEN 
Tage Hansens Eft. 

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

Telf. Vester 3330. 

Enghawe Plads 6 

Tandlæge 

FH.K. SØRENSEN 

Konsultation: 10-7. 

Istedgade 69, 
Telf. Vester 906. 

Vil De bevare Sundheden? 
DRIK RADIUM= VAND 

fra Radium-Helligvandskilden, Rørkær-Tender 

Rig p a a  Ra dium-Em a nation 

Fremstilles nu I Form af forskellige Vande tilsat prima Frugtessenser: 
Orlginal•Aftapnlng In Natura - Radlum•Apolllnaris -

Radlum•Cltronvand - Radlum•Hlndbærvand - Radium•Sportsvand 
Faa s paa alle Hoteller og hos enhver Købmand. 

Møbellageret ,,FIDUSEN'' 
(]. WILLUMSEN) Oehlønschlægersgade 29 • Telefon Vester 8546 

Nye Møbler i alle Stilarter Brugte Møbler tages i Bytte 
- Eget Snedkerværksled -
Overslag og Tegninger gives 
Lempelige  Betalingsvilkaar I 

B F 
Kranse • Kurve • Buketter

ELLES LEURSU VALBYLANGGADE119

" 
. Valby 2386x (Kai Therkildsen) 

fl'ersonalet har 9lnsvaret. 

For Togplanens Overholdelse, for Driftssikkerheden og for Bevaringen af det kostbare Materiel har Perso• nalet det fulde Ansvar. De kan der• for kun føle Dem tryg ved a anvende de bedste Smøremidler. - Benyt derfor Gargoyle Vaclory Oil paa alle Motorvogne med Benzinmotor og Gargoyle Vacme Oil B paa alle med Dieselmotor. Derved opnaas den største Tryghed, højeste Driftssikker, hed og tillige den mest økonomiske Drift i det lange Løb. 

1-1 I
--

OLI ER 

VACUUM O IL COM PA NY A/5 

I Armatur ogKedelrør til Lokomotiver. BANG&PINGEL,KøbenhavnV.) 
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