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DEN ELEKTRISKE BANE AABNET 
,. 

Den elektri ke Nærtrafik paa Strækningen 
Frederiksberg - Vanløse � Klampenborg fik 
'rirsdag den 3.' April en festlig Ind,vielse. Frede
riksberg Station, hvorfra det første Tog, der 
var et Dobbelttog, afgik Kl. 14, var pyntet med 
Guirlander og Flagene hejst, da den repræsen
tative Forsamling der var indbudt til at deltage 
i Indvielsestoget, kom' til Statio_pen. 

Toget, der som agt var et" Dobbelttog, be
stod af 4 Motorvogne og 2 Bivogne, afgik præ
ci,..; til' Klampenborg, efter Planen 14,00 Afg. 
Fb. og 14,18 Ank. til Kl.. med et Ophold paa 
Vanløse .Station i 1 ½· Min. Toget .kom overor
dentlig hurtig i Gang ligesom Standsningen 
foregik raskt. Vognenes Løb var behageligt og 
Sædeme i Vognene bekvemme for saa kort en 
Rejse, der her er Tale om. 

Paa Hjemvejen, hvor der standsedes ved alle 
St_ationer, bemærkedes først rigtigt den hurtige 
Igangsætning og Standsning, der jo navnlig 
har Betydning for de lokale Tog. 

Vi er tilbøjelige til at tro, at det ved stærk 
Sommertrafik med mange Rejsende kan blive 
vanskelig for disse at komme ind og og ud paa 
½ Min., fordi der ·er en kun smal Dør mellem 
Rummene. U dstigningsdørene er saamænd 
store nok. Da disse Døre lukkes automatisk, 
skal man passe paa at komme hurtig ud og 
ind. 

· Under Opholdet i Klampenborg var Mini

steren for off. Arb. V ært for en Forfriskning, 
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··g medens man nød denne, holdt ·Ministeren en
Tale, der væsentlig er gengivet i det .nedenstaa
ende. Derefter holdt Generaldirektøren en kort
Tale og sluttede med et Leve Danmark.

Spørgsmaalet om Indførelse af elektrisk Drift i 
Københavns Nærtrafik blev sidst taget op. til Over
vejelse i et af Ministeren for offentlige Arbejder ned
sat Udvalg, der afgav Betænkning den 1. Oktober 
1929. 

Paa Grundlag af denne Betamkning vedtog R_igs
dagen Loven af 26. April 1930, efter hvilken Ministe
_ren for offentlige Arbejder bemyndiges til . at fore
tage Elektrificering af de Banelinier, .der besørger 
den københavnske Nærtrafik. 

I Henhold til nævnte Lov bevilgede Rigsdagen et 
Beløb paa 16,9 Millioner til Elektrificering af følgende 
Strækninger: 

Frederiksberg-Vanløse-Hellerup. 
Valby-Hovedbanegaarden-Østerport-Hel lerup

Klampenborg. 
Hellerup-Holte, 

ialt ca. 38 km Bane. 

Den Strækning, hvor i Dag den elektriske Drift 
indføres, er den saakaldte ydre Bane mellem Frede
riksberg og Hellerup samt Strækningen Hellerup
Klampenborg. Ved den hidtidige Driftform med Mo
tor- og Damptog kørte disse fra Frederiksberg ad 
den krumme Bane ved Richsvej til Godthaabsvej Sta
tion og derfra videre over Nørrebro· og Lyngbyvej 
Station til Hellerup. 

De elektriske Tog kører derimod fra Frederiks
berg Station over Vanløse Station til Godtbaabsvej. 
Vanløse bliver ved denne Omlægning Fordelingssta
tion for de Rejsende fra det i stærkt Udvikling væ
rende Opland langs Frederikssundsbanen til samt
lige Bystationer paa Strækningen Valby.......:..Hovedba
negaarden-Øster'port, til Frederiksberg og til Sta
ti0ner paa Ydre Bane. De elektriske Tog føres fra 

s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Vanløse Station ad et nyanlagt Dobbeltspor til Godt
haabsvej Station og derfra videre som tidligere til 
Hellerup Station. Her faar de Tilslutning til Togene 
til Nord- og Kystbanen, idet dog en Del af Togene 
vil blive ført igennem til Klampenborg. 

Tiltrods for Omvejen ad Vanløse bliver Rejse
tiden dog for Strækningen Frederiksberg-Hellerup 
forkortet fra 19 til 16 Minutter og for Strækningen 
Hellerup-Klampenborg fra 13 Minutter til 9" 

Dette Resultat skyldes først og fremmest at de 
elektriske Tog i Løbet af meget kort Tid efter Igang
sætningen naar op paa fuld Hastighed, samt at 
Bremsningen sker meget hurtigt, saaledes at de elek
triske Tog paa en stor Del af Strækningen mellem to 
Stationer kan holde fuld Hastighed. Endvidere er alle 
Stationernes Perroner forhøjet, saa at de kun ligger 
lidt lavere end Vognbunden, hvorved Ind- og Udstig
ningen fra Vognene, der sker ad brede Sidedøre, let
tes betydeligt. Standsningstiderne paa Stationerne, 
paa hvilke der ikke er Omstigning, er nedsat til ½

Minut. 

I Anledning af Elektrificereingen er der foretaget 
ikke ubetydelige Stations- og Sporarbejder paa 
Strækningen. Saaledes er Frederiksberg Station næ
sten helt ombygget, idet der bl. a. er tilvejebragt en 
ny 10 m bred delvis overdækket Perron, hvortil Ad
gangen sker gennem en Billetsalgsbygning ved Fal
koneralleen. Forbindelsesbanen mellem Frederiks
berg og Vanløse var tidligere paa Strækningen Flint
holm (ved Gasværket) - Vanløse kun forsynet med 
et Enkeltspor. Der er nu lagt Dobbeltspor med svæ
reste Overbygning. Endelig er der, som tidligere 
nævnt, anlagt et helt nyt Dobbeltspor mellem Van
løse og den Ydre Bane. Som Følge af disse Dobbelt
sporanlæg har det været nødvendigt at foretage en 
betydelig Udvidelse af Vanløse Station, samt ombygge 
tre Broer og opføre en ny dobbeltsporet Bro over 
Grøndal Parkvej. 

Hellerup Station er moderniseret, idet Hovedbyg
ningen er ombygget og Perronerne for de elektriske 
Tog er forsynet med Perrontage og Læbænke. 

Køreledningsanlæget bestaar af 2 Køreledninger 
af haardttrukket Kobber, hver med 100 Kvadrat 
Millimeter Tværsnit. Traadene ophænges ved Hjælp 
af lodrette Hængere i et Bæretov, som bæres af Ud
liggere paa Masterne. Ved Anvendelsen af denne Op
hængningsmetode faar man Køretraadene til under 
alle Temperaturforhold at hænge vandret, og dette 
er nødvendigt, naar man skal køre hurtigt. 

Køreledningen føres i Zigzag over Sporet for der
ved at opnaa et ensartet Slid paa Motorvognens 
Strømaftagere. Saavel Køreledninger som Bæretove 
og Hængere er »strømførende«. Køretraadsanlæget 
er delt i Sektioner med hver sin Hurtigafbryder paa 
Omformerstationen. Saaledes er Køretraadene over 
det ene Spor fuldstændig adskilt fra Køretraadene 
over del andet Spor. Sker der et Uheld eller en Kort
slutning i en Sektion, hvorved Strømmen afbrydes 
her, faar det ingen Betydning for de andre Sektioner, 
der stadig er i Orden. 

Da: Traadene udvider sig i Varme, maa man for 
at de skal holde sig stramme, anvende særlige Stram-
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meindretninger. Strækningen er inddelt i saakaldte 
Efterspændingsfelt.er, der har en Længde af 1500 m. 
I Midten af et saadant Felt gøres Køreledningen fast 
i Forhold til Bæretovet, og Traadene føres ved Ender
ne af Feltet over Hjul anbragt paa Masterne, og 
strammet med tunge V ægte. 

Funderingen for Kørenettets Master er udført 
efter en hidtil ikke anvendt Metode. Normalt har 
man tidligere opstillet Masterne i massive Betonfun
damenter støbt paa Stedet. Denne Metode rummer el 
betydelig Faremoment for Driftens Sikkerhed, idet 
Udgravningen for Fundamenterne skal foretages 
umiddelbart op ad trafikeret Spor. 

Princippet for den af Statsbanerne anvendte 
Funderingsmetode var den, at Fundamenterne fær
digstøbtes som Rør paa en Arbejdsplads udenfor 
Sporarealet. Disse Rør blev om Natten nedrammet 
ved Hjælp af en særlig Rambuk, der kørte paa Spo
ret. N aar Rørene var rammet i den rigtige Dybde, 
blev de mindre Master indstøbt direkte i Røret. For 
de større Masters Vedkommende paastøbtes der 
Fundamentsrøret el særligt Hoved med fornødne 
Ankerbolte. 

Der er truffet flere Foranstaltninger for at und
gaa Radiostøj fra de elektriske Tog bl. a. ved at. søge 
undgaaet Gnistda1melse mellem Køretraadene og 
Vognenes Strømaftagere. Som tidligere anført bestaar 
Køreledningen af to Traade ved Siden af hinanden, 
og ved samtidig at give hver Strømaftager 2 Slæbe
stykker, hvert med 3 Lameller, opnaar man, at der 
under alle Forhold er Berøring mellem Ledninger og 
Strømaftager. Som bekendt skete der et Par mindre 
Uheld under Prøvekørslerne, der har givet nogen An
ledning til Omtale i Pressen. Det vil ved denne Lej
lighed være rigtigt at slaa fast, at Prøvekørslerne, 
som netop foretages for at eventuelle Fejl og Mang
ler skal vise sig, har givet tilfredsstillende Udfald. 
Man maa betænke, hvor meget nyt og delvis uprøvet 
der her paa en Gang skulde klappe, at dette lille 
Uhelds Følger blev afhjulpet paa 3-4 Dage af nogle 
faa Mænd, og at Aarsagen til Uheldet ligeledes for 
ganske ringe Beløb blev bortfjernet. 

Den Elektricitet, som Statsbanerne skal bruge til 
de elektriske Baner, leveres af Københavns Elektrici
tetsværker og Nordsjællands Elektricitets- og Spor
vejs-Aktieselskab, der leverer Elektriciteten som høj
spændt Vekselstrøm henholdsvis med 30 000 og 10 000. 
Volt. Denne Strøm skal, forinden den gennem Køre
traadene sendes ud til Togene, omformes til 15 00 
Volt Jævnstrøm. Denne Omformning sker i de saa
kaldte Omformerstationer, hvoraf der foreløbig er 
bygget 3, nemlig: 

Enghave Omformerstation, som ligger bag Køben
havns Godsbanegaard, Hellerup Omformerstation, 
som ligger ved Tranegaardsvej, og Flintholm Omfor
merstation, som ligger ved Frederiksberg Glasværk. 

De to sidste Omformerstationer og fremtidig og
saa Holte fjernstyres fra Enghave, saaledes at enhver 
Indgriben overfor Strømfordelingen og ved Uheld kan 
ske fra denne Station - eet Hoved dirigerer det hele. 

De elektriske Tog sammensættes af Enheder, de 
saakaldte Halvtog, hver bestaaende af 2 Motorvogne 
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og en indkoblet Bivogn med ca. 250 Siddepladser og

omtrent lige saa mange Staapladser. I travle Timer

kobles to saadanne Halvtog sammen til et Heltog,

der altsaa kan befordre ca, 1000 Rejsende, Vognene

er 20 m lange Staalvogne uden Døre i Endegavlene,

men med 2 Stk. 1,3 m brede Skydedøre i hver Vogns

Sidevæg. 
Umiddelbart før Afgang lyder et Fløjtesignal, og

Publikum maa herefter ikke forsøge paa at springe

paa Toget, idet Dørene lukkes ved 
_Trykluft f�a Fører

pladsen. For at man ikke skal blive klemt 1 Dørene,

er Kanten af disse forsynet med hule Gummilister.

Hver Motorvogn forsynes med 4 Motorer paa ca.

163 HK. Motorerne indbygges 2 i hver Truck og dri

ver gennem Tandhjul alle 4 Vognaksler, hvorved man

opnaar at udnytte hele Vognens Vægt som Adhæ
sionsvægt. Et Heltog har altsaa i sine 16 Banemoto
rer ialt 2600 HK. 

Der er foreløbig anskaffet 42 Motorvogne og 21 
Bivogne, altsaa Vogne til ialt 21 Halvtog, som skal 
anvendes til Driften af Ydre Bane og Klampenborg
banen. 

Naar Holtebanen elektrificeres anskaffes yderlige
re 10 Halvtog. 

Paa den Strækning, hvor den elektriske Drift i 
Dag indføres, er fra Lovens Vedtagelse og til nu ud
ført Spor-, Stations-, Bygnings og Sikringsarbejder 
til et Beløb af ca. 2,2 Mill. Kr. Tilvejebringelsen af 
Køreledningsanlæget og den i den Anledning nød
vendige Ændring af Svagstrømsanlæg (Telefon-, Te
legraf m. v.) har medført en Udgift paa ca. 1 Mill. 
Kr., medens Udgiften til Opførelsen af de 3 Omfor
merstationer i Enghave, Flintholm og Hellerup med 
tilhørende Kabelanlæg har andraget ca. 2,5 Mill. Kr. 
Disse Omformerstationer skal dog ogsaa levere nød
vendig Strøm til Strækningerne Valby-Hovedbane
gaarden-Østerport-Hellerup og delvis til Stræknin
gen Hellerup-Holte. 

Udførelsen af de forskellige Arbejder har været 
fordelt paa følgende Firmaer: 

Monteringsarbejdet ved Køreledningsnettet er ud
ført af A/S Nordisk Brown Boveri, der saa at sige 
udelukkende har anvendt dansk Arbejdskraft og i 
videst muligt Omfang har benyttet danske Materia
lier. Funderingsarbejderne for Masterne samt Rejs
ningen af disse er udført af Entreprenør, Ingeniør 
Chr. Bjørn Petersen. 

Til Isolering af Køreledningsanlægget er anvendt 
Isolatorer fra Porcelænsfabrikken »Norden« i Kø
benhavn, hvis Fabrikata er anerkendt over hele 
Verden. 

Leverancen af Vognmaterieilet til den elektriske 
Drift har været overdraget til A/S Frichs, Aarhus, 
og Vognfabrikken »Scandia«, Randers, i Fællesskab, 
medens Leveringen af Vognenes elektriske Maskineri 
har været overdraget »The English Electric Co.•, 
London, i Forbindelse med A/S »Titan«, København, 
og B. Thrige, Odense. Den overvejende Del af de elek
triske Motorer er fremstillet paa disse to Fabrikker 
efter Tegninget· og Modeller, der leveredes dem fra 
det engelske Firma. 

De maskinelle Installationer ved Enghave og 

Flintholm Omformerstationer er udført af A/S Asea, 
medens Installationerne ved Hellerup Omformersta
tion er udført af A/S Nordisk Brown Boveri. De til 
Omformerstationerne hørende Reyrolls Højspæn
dingsanlæg er leveret af A/S Laur. Knudsen, Køben
havn. 

!øvrigt har der ved de betydelige Jord-, Bro- og 
Byggearbejder, der er bragt til Udførelse i Anledning 
af Elektrificeringens Gennemførelse, medvirket en 
Række kendte danske Ingeniør- og Entreprenør
firmaer. 
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INDFØRELSE AF BEGREBET 
HAL VE MINUTTER 

Ekstrabladet opdager en gammel Nyhed. 

»Ekstrabladet« for den 27. Marts d. A. om
taler den elektriske Drift i Nærtrafikken og si

ger i den Anledning følgende: 

•Det interessanteste ved den Køreplan, D. S. B.
har udarbejdet til Indvielsesturen, er, at den ind
fører Begrebet de halve Minutter inden for Statsba
nerne. 

Det nye elektriske Tog ankommer. og afgaar i vid 
Udstrækning paa halve Minutter, idet Opholdet ved 
Mellemstationerne kun bliver et halvt Minut. For at 
tage et Eksempel: Toget, der afgaar Kl. 15,49 fra 
Hellerup, er ved Lyngbyvej Kl. 15,51 ½, afgaar igen 
15,52, ankommer til Nørrebro St. 15,54 ½, fortsætter 
15,55. 

Mon ikke de halve Minutter vil faa det til at gaa 
op for dem, der endnu snegler sig ind og ud af et 
Tog, at nu skal det gaa lidt stærkere. Hvis man ikke 
respekterer det halve Minut, vil man risikere at faa 
Agterdelen i Klemme, naar de elektriske Døre klap
per sammen.« 

som vi finder Anledning til at optrykke for der

ved at illustrere, hvor vanskeligt det er at faa 

det rejsende Publikum til at forstaa Jernbane

personalets Vanskeligheder. 

Begrebet halve Minutter er jo saa langt fra 

noget nyt. I den sidste halve Snes Aar har der 
ved saavel Køretider som Holdetider paa Kyst

banen været anvendt halve Minutter; men dette 

er efterhaanden udvidet saaledes, at de »smaa 

hurtigkørende Persontog«, som jo nu er Tidens 

Løsen, næsten udelukkende har halve Minut

ters Holdetid - i hvert Fald for 1. Distrikts 

vedkommende. Vi har tidligere peget paa det 

urimelige i, at Tog, som baade medfører Post

vogn til Ind- og Udlæsning, Pakvogn til Ind- og 

Udlæsning samt i nogle Tilfælde endog en Il

godsvogn til Ind- og Udlæsning undervejs, er 

normeret med kun et halvt Minuts Ophold, og 
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det er jo nu engang saaledes, at de ældre Folk, 
som ude omkring paa Landstationerne kal med 
Toget eller skal .ud af det, ikke ligefrem staar 
paa Spring for at, komme af eller paa; 'å:�rved: 
overskrides Holdetiden i mange Tilfælde, og 
det er vore Medlemi:ner, som skal indhente Ti
den. Lokomotivpersonalet ser dog i Reglen for
staaende P.�a det, naa'r det drejer sig om ældre 
Folk, der ikke kan skynde sig at stige ind i 
Toget, men naar det drejer sig om det store An
tal Kontor- og Forretningspersonale, som hver 
Morgen strømmer ind til København, saa maat
te det kunne forlanges, at disse var saa hurtige 
i Vendingen, at Togene ikke behøvede at holde 
mere end de foreskrevne 30 Sekunder. Dersom 
»Ekstrabladet« vilde fortælle dets Læsere, at
det ikke alene er i den elektrificerede Nærtrafik,
der kuri er 30' Sekunder til Ind- og Udstigning,
men at dette gælder for alle de »smaa, hurtig
kør_ende«. Persontog, vilde det maaske kunne
hj�lpe lidt paa dem, der, som »Esktrabladet«
udtrykker sig: »endnu snegler sig ind og ud
af et Tog«; i ·aa Tilfælde vilde det kørende
Personale være' Bladet taknemmelig.

1 'J j • 

ET GENFÆRD 

r·n!', J ' � 

.'j ·,E,t, Genfærd· har vist sig, men taalte ikke
L)a;gens klare Lys og forsvandt, skriver »Mi
nisteriernes Maaneds.blad«. 
', I 1 ½ Aar har Folketingets Spareudvalg ar

bejdet i Mulm og Mørke, og endelig forelaa Ud
valgets første Betænkning, der endog kun var 
af foreløbig Karakter. 

Betænkningens Indhold var imødeset med 
den største Interesse, iblandet nogen Ængstel
se; thi. ingen kunde vide sig tryg. Skønt Resul
tatet af de foreslaaede i Besparelser kun beløb 
sig til 6½. Mill. Kr. aarlig, viste Betænkningen 
sig at indeholde adskillige lidet gennemtænkte 
og dilettantiske Forslag, der fremkaldte et saa
da;nt Uvejr af Harme og Forbitrelse, at baade 
Betænkning og Udvalg i Løbet af mindre end 
24· Timer var overskyllet og bortrevet.· 
, ·1Ma.n kunde derfor fristes til helt at forbi
gaa Episoden i Tavshed, hvis Forholdet ikke 
yar-ået, at Spareudvalgets Betænknihg synes at 
være gennemsyret af en manglende Forstaaelse 
af Bety.dningen af den Uddannelse, ·der betinger 
en dygtig ; Embedsmandsstand, og af det for-➔ 
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maalstjenlige i at opretholde et økonomisk Ni
veau for denne, der muliggør, at Staten kan op
tage og bevare de bedste Kræfter i sin Tje-
neste. 

, Forslaget om Indfø1·else af en Studie af gift. 
ved Universitetet og andre højere Læreanstal
ter er blevet mødt med Protest · fra alle Sider, 
og t,il d;1nne kan vi slutte · �s.' Det har hid�_il
været en .uJravigelig Grundsætning, at Evnen 
og ikke økonomiske Forhold var Grundlaget 
for Adgang til vor højeste• Undervisning, og 
den Begrænsning af de studerendes Antal, som 
Situationen eventuelt kræyer, maa ske efter 
Udvælgelse og ikke. �eimJm Åfspærringer af 
finansiel Karakter. 

Betænkningen indeholder ved Siden af pe
cielle Forslag, der in_dskrænker forskellige Em
bedsmænd Adgang til Eksti<avederlag, endvide
re følgende almindelige F.orslag om Tjeneste-
mændenes Honorarer: . . 

•Alle Honorarer for fast ansatte Tjenestemænd
dog boi·tset fra Honorarer, der ydes i Tilfælde,

hvor en Tjenestemand i en anden Institution end den, 
hvori han er ansat, mod fast maanedlig Vederlag 
og med fast daglig Arbejdstid udfører et Arbejd!_!, 
der ellers vilde nødvendiggøre en Forøgelse af Per
sonalet med fuld Dagtjeneste - nedsættes fra og 
med Finansaaret 1934/35 til ¾. For Finansaaret 
1935/36 nedsættes de til ½, for 1936/37 til ¼, og 
derefter bortfalder de. Dog er Finansudvalget bemyn
diget til efter Indstilling fra det paagældende Mini
sterium og Lønningsraadet i hvert enl!;elt Tilfælde 
at lade de for Aaret 1935/36 og følgende Aar . lipu
lerede Honorarer vedblive at bestaa helt eller delvis 
i samme Højde som for Aaret 1934/35 for saadanne 
Hverv, som kræver væsentlig Arbejde af den paa
gældende udover den for hans Embede gældende 
normale Arbejdstid. Ministerierne maa ved alle Nybe
sættelser drage Omsorg for, al Embedspligten udvides 
til at omfatte saadanne Hverv, bestaaende eller se
nere tilkommende, som naturligt falder ind under 
del paagældende Embede.• 

Tanken om edsættelse af Tjenestemænde
nes Honorarer er ikke ny, og man er fra Tjene
stemændenes Side vant til, at den fremføres fra 
en bestemt Kant. 

Et udbredt Forlydende vil imidlertid vide, at 
den ivrigste Forkæmper for, at Honorarspørgs
maalet er blevet medtaget i Spareudvalgets Be
tænkning, denne Gang har været Folketings
mand, lgeniør E. Rager. Saafremt dette er rig
tigt, kan man formentlig opfatte følgende Udta
lelse, som Fo-Iketingsmand Rager i Følge »Po-

s 
• 

... 

N 
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litikcn« har frem.-at paa et af de unge Radi
kale den 10. f. M. afholdt Møde, som en officiel 
Fortolkning nf <let stillede Forslag: 

»Forslaget om redsætlelsen aJ 1'je11eRlemændenes
Honorarer er fremsat først og Jremmesl for at gen
nemtvinge en Revision af hele Systemet. Foruds�-et
ningen er jo nemlig, at Finan. udvalget skal k11n11r 
Lræffr Afgørelse i hvert enkelt Tilf...-Plcle eft01· Indstil
ling fra den paagældei�cle Minister og Lo11ni11g.·raa
det. :F'or Staten gælder del ikke om at have sine 
Tjene ·Lemænd Lil den billigste Pris, men f0rsl og 
f1·emmest om al have en rl_l}gfig Tjene. temanrls-Slancl, 
og riet re et Sporgsmaal, om ikke ystemrl hor kom
bineres med en vis Prifønuing.« 

Begnmdelsen er noget mærkelig og ikke 
præget af Logik. Hvis den dybere Mening med 
For. laget alelle har været at tage Spørg,-;maalet 
om Tjenestemændene· Lønningssystem op til 
Revision, saaledes at Systemet kombinere::; me<l 
en vis Frilonning, er det en ejendommelig 
Form, man har valgt. Ved Forslaget kommer 
man alene til at ramme den Del af Tjeneste
mændene:-; Indtægter, der ligger paa Linie med 
F1·ilønning, og man foretage-1.· en almindeli1,! 
Ned. ·kæring af disse Honorarer i hvert Tilfæl
de med ¼ uden Hen ·yn til, om Fr·ilønningssy. 

stemet i Virkeligheden i det enkelte Tilfælde 
maatte føre til en Bevarelse eller enrlog en For
højelse af Honoraret. 

Hertil kommer, at den af dvalget tilsigtede 
Gennemgang af en Række af de bestaaende Ho
norarer rnaa betegnes soin ove1·flødig, da en saa
dan nennemgnng har fundet Sted for 2 Aar ·i
den, foretaget af Lønningsra.a,det,' i hvilket 
hvert af de store politiske Partier er repræsen
teret. 

l sin Betænkning af 29. Februar 1932 an
gaaonde denne Undersøgelse udtaler Lønning,-;
r n.adet, »at tatens Honorarordning i <let store 
og hele hviler paa et snndt okonomisk og prak
tisk Grundlag.« 

Specielt vedrørende de Honorarer, som op
pebæres af Statens Tjenestemænd udtaler Løn
ningsraadet, at Raadet ikke er enigt i den Op
fattelse »at saadanne Honorarer i det ·tore og 
hele eller maaske fuldstændig kunde inddra
ges,« da det for Staten vilde »betyde væ::;entlig 
større Personaleudgifter, og det vilde fremkal
de en Række :--aglige Urimeligheder.« , 

En Gennemførelse af Spareudvalgets Hono
rarfor,-lag vil derfor betyde en Desavouering af 
Lon.pingsra.adets Arbejde i 1932 og i særlig 
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Grad af de Medlemmer, der er valgt til Rcpr,l'
sentanter i Raadet af de politi ·ke Par-tier. 

Vi ønsker overfor Spareudvalget.- Forslag 
at u<ltale, at der er Grænser for, hvad man fra 
Embedsmændenes Side stiltiende kan finde sig i. 

T clviklingen i Statens Honorarkonto i11<len
for den egentlige Statsstyrelse ndvi,-or følgende 
Bevægelse: 

Fina,n,-;lovforslag 1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 

5 261433 Kr. 
4 926 039 "» 
4 012 261 » 
3 927 789 » 

0ller 011 betydelig og stadig fort,-;at Nedgang. 
Af clisse Honora.rbelob oppebæres ca. 1/3 af

T,jenestemænd. Man har af Hensyn til Statens 
vanskelige økonomiske Situation ladet de oppe
haarne Honorarer gennemgaa Lønningsraadets 
Skmrsild uden at klage, skønt de foreslaaede 

B0,-;parelser ofte ramte meget haardt. 
Man har af samme Gnmd frivilligt givet Af

kald paa det· ene af de to Regn leringstillæg. -
portioner, som tilkom Tjene. temændene fra den 
l. April d. A. og modtog ved denne Lejlighed
Finansministerens Tibagn om, »at der ikke
tilsigtedes yderligere rcrlovgivning for Tjene
stemændene.«

Det er derfor med en vis Forbløffelse, man 
kort efter stil los overfor Forslag fra et R.igs
dagsud valg om en Nedskæring af Tjenestemæn
dene,; Honorar og af di se alene. 

Der finde,- ogsaa Honorarer udenfor 'fjene
stemændenes Kreds - ogsaa adskillige Rigs
dagsmænd oppebærer saadanne. Hvorfor skal 
di,-,-;e nndtages fra Nedsættelsen? 

Vi gaar ·ud fra, at Genfærdet er manet i 
Jorden fo1· stcd,-;e. For en Sikkerheds Skyld øn
sker vi dog at betone, at en ensidig Nedsættel. ·e 
og Afvikling af Tjenestemændenes Honorarer 
vil blive mødt med den skarpeste Protest og 
betragtet som et Brud paa de Forudsætninger, 
hvorunder man tiltraadte Forslaget om Æn
dring af Hegnleringstillægget. 

LOVEN OM STATSBANEPERSONALETS 

SYGEKASSE VEDTAGET 

Med Gyldighed fra 1. April er dette vigtige 
Sporgsmaal bragt i Orden. Fra det Øjeblik 
Kommi::;si.onens Betænkning blev afgivet den 
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28. Februar, er Sagen blevet fremmet meget
hurtigt, thi Lovforslaget blev fremsat i Folke
tinget den 17. Marts af Ministeren for off ent
lige Arbejder paa den fraværende .Socialmini-
ters Vegne. Derefter fandt 1. Behandling Sted

den 20. Mart:;;, Udvalg blev· ned··at den paaføl
gende Dag, og allerede den 22. Marts sluttede
Udvålget sit Arbejde, og U<lvalget indstillede
Lovforslaget til Vedtagel.·e, som det forelaa.
Derefter behandlede Folketinget Lovforslaget
og vedtog dette ved 2. og 3. Behandling den 23.
Marts · den følgende Dag behandledes Lovfor
slaget i Landstinget og gennemgik n.lle 3 Be
handlinger, uden at der fandt nogen egentlig
Debat Sted, og derme<l var Lovforslaget frerdig
fra 'Rigsdagen.

Naar Sagen har faact en saa huetig og glat 
Gang gennem Rigsdagen , ·kyldes det forment
lig den grundige Behandling, Sagen i Forvej-en 
havde faaet i den ved Statsbanerne nedsatte 
Kommission, hvor. saavel <le stat. ·økonomiske 
som de- kommunaløkonomiske Spørgsmaa l har 
kunnet .løses paa saa kort Tid. 

VEDTÆGT FOR STATSBANE� 

PERSONALETS SYGEKASSE 

(Sluttet.) 

§ 7.
Hjemmesygepleje. 

Stk. L .Der. kan af Sygekassen - e(lel' Hestyeel
se,i"s Afgørelse i hvert Pnkelt Till:ældc - ydes Til,;knd 
Lil Hjemmesygepleje af nydende Medlemmee ellP1· fn
tel'essenter,; Børn under J.5 Aa e i . aadanne Ti I Ca-Ide, 
hvor Patienten ikke kan laale Transport lil SygPhus, 
saml i.and1·e Tilfrulde, hvor aadan Pleje ·kon11Ps nod
venclig a( veclkommr-mcle Lc.Pge. 

'Stk. 2. Hvor Bestyrelsen .-kønnet· det hensiglsm;p,;
sigt, kan der sluttes Orcrenskomsl med Kornimmer, 
Sygekasser eller ·sygeplejeforeninger angaaende Med
lemmernes Tilslutning lil' Sygeplejevieksomlwcle11. 

§ 8.
Tilslciicl lit M eclicin o. l.

Stk. 1. Med de nedenfor nævnte Unrltagelser yder 
Sygekassen til nydende Mg_dlemmer og Lil Interessen
Lers Børn under J.5 Aar som Tilskud til Afholdelse a[ 
Udgifter til Medicin: Tre Fjerdedele af Betalingen for 
�Ieclicin, oi;-diner-et af Jernbanelægen, en Yed Sygeka. -
sen ansat Speciallæge eller anmeldt privat Læge og 
an ·kaffet fra et Apotek. Den Del af Betalingen, som 
del p<1,ahviler Interessenterne al udrede, skal betales 
kontant ved Medicinens Udlevering. Emballage og 
Porto betales ikke a[ Sygekassen. 

St.k. 2. Sygekassen yder ikke Til kud Lil kunsligP 
ellcl' diæliske Næringsmidle; eller li! Minel'alvand _o� 
toniske Vine. .. 

Stk. 3. Af Udgifter Lil l\t[edicin i dyrere Form end 
nødvendigt, f. Eks. saadanne Fahl'ikspræparaler, for 
hv.ilke der findes væsentlig billi

°

geee Erstatninger, af
holdet: Sygekas.-en dog højst Halvdelen. ' 

Stk. 4. Det· maa ikke udleveres -�Ieclicin mere··entl 
een Gang paa 'h\,er af Sygekassens Recepter. 

Stk. 5·_- Ingen har K 1:av paa inden 'for 12 · IJaa 
hinanden følgende Maaneder al faa et sløne Tilskud 
ar Sygekassen til Medicin o. I. til sig og Familien en�I 
ol Beløb, der svarer til, hvad cler i Løbet af de to sidste 
Aar gennemsnitlig et: varet i :Medlemsbidrag til SygP
kasen. Denne Begrænsning gælder dog ikke med Hen
syn til de i Lo,, om Folkeforsikring§ 18, Stk. 1;Punkl 
1·, omhandlede livsvigtige Præparater, f. F.ks. Insulin 
lil Suk.kersygepaliei1l.er. • 

§' 9.
· T'ilskucl til Tandpleje. 

Stk. 1. Til nydende Medlemmer og til Inleresse11-
Lers Børn under 15 Aar ydes der af Sygekassen Til
skud Lil nedennævn le· af Hensyu Lil Tændern�s- ,og-
1\fondens Tilstand nødvendiggjoete TandlægeP;eb�n,cl
li nger, der tilsigter Bevarelse a[ de nat nelige. Tæn
(ler: Behandling af Sygrlomme i Tænde!', lokal Be
handling af saadanne godartere'Sygdomme· i Mund
slimhinden, Tanclkørl og Kæber, som staar i direkte 
Forbindelse med Tandsygdomme, Indsætlclse aI 
Tand.fyldninger, dog kun Ccmen-t, Emaljecement og 
Amalgam, i defekte Tænder og Tandrødder, J:and
l'ensning ·og Udtrækning· af syge Tænder ·samt ,Lo
kalbecløvelse i den Udstrækning, som Behandlingen 
nødvendiggør. 
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Stk. 2. Tilskudel ydes efler Ansøgning. bilagt be
talt, specificeret Regning. Ansøgningen ska.l . ikke 
paategnes af Lægen. 

Slk. 3. Al anden Tandbehandling er Syg�ka. ·pn 
uvedkommende, hvorfor Kas en f. Eks. ikke kan ·yde 
Merllemmerne Tib,kud Lil saadan Tandl)ehandling; 
der l1C'slaar i IndsrC"tning, Reparalion og Fornyet. e 
n[ k11nstigo Tænder. 

§ 10.
Tilskud /il 73incl, Bandager, Massaae, Bacte. 

og Briller. 

Slk. 1. Sygekassen betaler e[ter forud indsendt, 
med vedkommende Læges Erklæring forsynet Ansøg
ning til nydende Medlemmer og til\ Interessenters 
.Børn under 15 Aar - efter Bestyrelsens ,Afgørel.:e 
i hvert enkelt Tilfælde, og kun for saa vidt Udgiften 
horlil ikke skal afholdes af et Ulykkesforsikrings� 
.-olskab· eller af Invalideforsikringsfonden - iiidtil 
to Trediedele· af 'UrlgiHen til Bind, Bandager, kun
stige Lemmer· ro. v. Naar der er ydet Tilskud til 
Bandager, ska! disse snarest efler Anskaffersen 
forevises for vedkommende Læge. 

Stk. 2. Sygekassen betaler - efter Bestyrelsens 
Nfgørelse i hve,;t enkelt Tilfælde, og naa1· den paa
gældende Læge i en foru� intlsendt Ansøgning erklæ-
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rer Behandlingen! for nødsendig -,--- i ncllil to-Tredie
dele af Udgiften til fas.-agebeha11dling hos do af 
Den almindelige Dansko Lægeforening aulorisered<' 
Massører, med hvis 0l'ganisalion Kassen har af
sluttet en af Direktøren for Sygckassovæsenel god
kendt Overenskomst, og Lil .Ba<leboha11dling paa de 
af Dirokløron for Sygekassevæsonel goclken<lto Bade
eller Kuranstallot· eller del lokale offentlige Sygehus. 

Stk. 3. Sygekas en betaler Udgiften ved førsfo 
Anskaff'el.·e af Briller, dog højst 6 Kr. Tilskudet ydes 
efter Ansøgning bilagt betalt Rogn ing. Ansøgningen 
skal ikke paategnes' af Lægen. 

Stk. 4. I ganske ærlige Tilfct•lde kan Bestyrelsen 
bevilge mindre Beløb til Supplering af Tilskud til 
de foran i Stk. 1.--2. omhandlodo Ydelser samt Lil 
Afholdelse af saadaune Udgifter, som vel ikke direkte 
ee mevnt foran i Stk. 1.-2., men som er af lignende 
Karaktol' og skønnes at ligge inde11 for del natur
lige Ormaado for ·en Sygekas. es Ydelser. 

§ 11.
Bar::;e/hjælv. 

· Ti 1 11yde11tlc Modlomrner yder Sygekassen:
1) (ii - Jordemoderhjælp, hvorved i rlcnnc Forbin

dol ·c foL"staas: Honorar for ydet Fu<lsclhjælp og 
dermed i umiddelbar Forbi11delso staaondo Hjælp til 
Moder og Barn, jfr. Lov Nr. 126 af 13 . .Juli 1914 om 
Jordemodervæsenet og Instruksen for .Jordemødre, 
samt de vod Fødslen nødvendige Forbindstoffer, Vat 
o. l. af don Al't og i don Udstrækniug, som Sund
bedsstyrolse.n i Medfør af Folkeforsikringslovens
§ 19, Stk. 1, forordner.

Jordomoderhjælp ydes kun i Henhold til de i en
indgaaet. Ovorenskom:l omhandlede R0gler. Kan en 
:aa.<lan Ovoronskomst ikkl:l gennemføre· eller i enkelte 
Tilfælde i k ko komme tii A mon del se, refunderer 
Sygekassen 'MecllernmeL ol Beløb paa 25 Kr. 

Abort CMisføds<il) borettiger ikke I.il Jorclemodee
hjælp fol' Sygekassens Regning. 

2) fri Lægebjrnlp af on .Ternbanelægo i de Til
fælde, hvor Jordemoderen eller vedkomme11de Læge 
l1ar skønnet det nødvemligl al undergive den fødende 
Lægebehandling, idet" Sygekassen betaler det .Jern
banelægen efter Overenskomst for saada.n Hjælp til
kommende ærlige Honorar. Benyttes privat Læge til 
nødvendig Lægehjælp, yder Sygekassen et Tilskud 
paa indtil det Beløb, cloe eventuelt skulde væ1''-l beta.It 
.Jernbanelægen.' 

§ 12.
Fribefordring* ). 

Stk. 1. De af Sygeka.sseng nydende Medlemmer, 
dor er nbemidlede i Folkoforsikringslovens Forstand, 
har samme Ret Lil li ribefordring paa Kommunens 
Regning af Jernbanelæge og Jordemoder eventuelt 
af den sygo selv Lil eller fra Læge og Jordemoder 
samt til og fra det· foe vedkommende Omra.a.de be
·lemte Sygehus som de ubemidlede Medlemmer af

ane.rkondto Sygekasser. Kommunerne har som Regel

*) Herunder ikke Ji'ribeforc.11-ing rnecJ Statsbanerne, for 
hvilken Reglerne er givet særskilt i Ordreserie A.

ktut Pligt til at afholde Udgi-fter ved Bofo•rdring af 
eller Lil den af Sygekassen benyttede Læge og Jol'd ·
moder inden for en Vejlængde af 10 km. Har Kom
munen i Henhold til denne Bestemmelse ikke Pligt 
til at afholde Udgiften ved Befordringen foe /,de
Vojlæugclen, udredet· Sygeka.. sen den resterende D(•I 
af Betalingen. 

Stk. 2. For Frib0fordringen paa Kommu11cn:
Hegning gælder i ovrigl Reglerne i Folkofol'Sikrings
lovens § 17, hvilke Regler findes trykt som Bilag
I il nærværende Vedtægt. 1 "

St.k. 3. Udgifter vod Befordring af Jernba�elægc 
og Jordemoder til og fra nydende Medlemmer, der 
or bemidlede i Folke[oesikringslovens Forstand, saml 
disses Befordring Lil eller fra Jernbanelæge ollei· 
Jordemoder betales af Sygekassen til vodkomm�ndc 
La'ge eller Jordemoder, men Interessenten rnaa efter 
lilslillel Regning 1;efundere Sygekassen en Tienclrclel 
af Udgiften, mindst 50 Øre pr. Besøg. 

Stk. -1-. Hvol'Vidt og eventuelt i h\1ilkct Omfan� 
Sygcka:-;son kan deltage i Afholdelse af Udgifter ved 
IJofordL"ing af anmeldt privat Læge til og fra Tnlet
osscnlorno eller ved di. ses Befordring 'Lil og fra. L,b
gon, afgores af Bestyrelsen efter hvert TIPgnskabsaa1·:-; 
Udløb, naar Regningerne fra de paagældendo fapg0r 
er i ndgaaet Lil Sygekassen. -. . 

Stk. 5. Fribofordring af eller til Speciallæge k,in 
ikke paa Sygekassen. Regning ydes i stø1·re Omfang 
end Fribeford1fog af eller til Jernhan-elæger, med
mindre Bestyrelsens Samtykke i sæl'lige Tilfælde
foreligger. ' ·. ·

§ 13.
Begravelsesh,iælp. 

Til de Inleressenler, der ved Oprettelsen af S,lats
banepersonalcls Sygeka ·so var berntliget Lil B·egra-
1·olseshjælp fra 011 af de to i § 1 nævnte Sygekasser 
ydes der i Tilfælde af Dødsfald og under Foruds�l
ni ng af uafbrudt fortsat Medlemsska.h af Sygeka:
·on indtil Tidspunktet foe Dødsfaldet følgolllle Bcli'.,li

:om Begravelseshjælp:
1. For allo Interossenler undtagen dr .under '.Pkt. 2

nævnte
8 Procent af dot Beløb, hvoraf der i <lot sidstr
Aae et· ·varet Bidrag til Kassen, dog højst 200 Kr_.

2. For Enker, for Hustruer, der efter Sa.mlivoL·
Ophør er overga.aet Lil selvstændigt at være
Interessenler, for Interessenters Husll'uer, der
er Medlemmer i deres Egenskab af Hustru, saml
for Interesseuters Børn over 14 indtil 15 Aa.r
(dog ikke Plejebørn)
5 Procent af det Beløb, hvoraf der i del sidste
Aar er svarnl Bidrag til Kassen, dog højst
100 Kr.

3. For Interessenter. Børn (dog ikke Plejebørn)
paa over 8 indtil 14 Aar 24 Kr.

) 

dog ikke over" 4 pCt. 
• • 5 » 8 » 16 • af del Beløb, hvora I

½ 10 der i del sidste Aa r
• . •. • 5 • • er svaret Bidrag til. 
• 111dtil ½ Aar . . . . . . . . 6 • Kassen 

4-. De Medlemme,r dee den 31. Marts 1907 1 gen
nem Statsbanernes jysk-fynske Sygekasse hav-
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de sikl'ct sikret sig Begrnvelseshjælp i M.cdlcm,-;
gruppc II a eller II b, har Krav paa en Be
grnvebeshjælp, der ikke er mindre end den, der 
hjemledes i de indtil ovennævnte Dato ga•lden
dC' Bestemmelser. 

§ 14.

S11gel,;a::; ·ens Declelse. 

Stk. 1. Sygekassen ledes af en Beslyrel.'e, lw
::;laaende af 1 Formand og 12 Beslyrel,;csmedlemmer. 
Formanden udpeges af Generaldircklør·en foy Stats
hanerne. Af de 12 Beslyrel c medlemmer vælge. 10 
af de ubemidlede nydende og 2 af de bemidlede ny
dende Interessenler i Sygekassen ved Fo,·holdslals
valg efter nærmere af Bestyrelse□ fast alte Valgr-C'g
ler. Valget gælde1· for I� Aar ad Gangen.Saavel For
manden som de valgte Bcslyl'Clscsmedlemrner skal 
være Interessenter i Sygekassen. 

Stk. 2. Bestyrelsen har inden fur de ved Vcdla•g
len givne Grænse1· An:varel for Kassens Virksomhed 
og Afgørelsen i alle Sygekassen· Anliggender. Dc11 
træffer Bestemme) ·e om Oprettelse af eller Foran
dring i LægeclislriklC'r, antager og op. iger La•ge,·, 
tt·æffer alle Aftaler med disse om Løn m. "· og 
afgør alle principielle og vigtigere Spørgsrnaal ved
rnrende Medlemmernes Forhold til Sygekas. en, alle• 
Spørgsmaal om Fortolkning af Vedt;;-egten o. I., hvor
hos den drager Omsorg for· den fornødne Kontrol 
med Hensyn Lil Medlemmernes Bcmidlcthed i Folke
forsikl'ingsloven::; Forsland. Alle 0Ycren ·komsler 
mellem Sygekassen og Organisationer af L,Pger, 
Tandlæger og Jordemødre :,;kal for at være gyldige 
godkendes af Social min isleriet. Løbende Sager. dC'r 
kan afgøres i Overen slemmel::;e med Sygcka:-;sens 
Vedlægt, Bestyrelsens Bo lutninger og ga•lcknrk 
Praksis, ekspederes af Formanden. 

Stk. 3. Bestyrelsesmøde afholde,- mindsl cen Gang 
hvert Kvarlal, og i øvrigt . aa ofte Formamlen finder 
det fornødent, eller el :Møde forlanges afholdt af 
mindst 4 Bestyrelsesmedlemmer. Del indvarsle,-; af 
Formanden i betimelig Till. Suppleanterne t.iltl'IT'det 
kun Bestyrelsen i Tilfæltle af Afgang fra denne, det
imod ikke under midlertidigt Forfald. 

Stk. 4. Bestyrelsesmoderne, der ledes af Forman
den eller under dennes Forfald af den af Be ·lyreisen 
blandt dennes Medlemmer valgte Næstformand, er 
beslutningsdygtige, naar· mind. t 7 Bestyrelsesmed
lemmer er til· Stede. A Ile Afgørelser træffes med 
simpel Stemmeflerhed: i Tilfælde af Stemmelighed 
gør Formanden,-; Stemme Udslaget. Om Vedtægts
ændringer gælder det nedenfor i § 18 anførte. T 
øvrigt fastsætter Bestyrelsen selv sin Forretning -
orden. 

Stk. 5. Sager af unclel'ol'Clnel Betydning eller paa
t.rængentle Beskaffenhed kan ud endes til skriftlig 
Behandling og afgøre: ved . kriftlig Stemmeafgivning. 

Stk. 6. Alle ]abende Udgifter afholdes efter Ud
giftsordre af Formanden. Ekstraordina:_•t·e Udgifter 
maa kun afholdes efler Be ·lyreLens Samtykke. 

Stk. 7. Sygekassens Administration - herunder 
Sekrelal'ialsforrelninger, Bogholderi og Ka ·sefor1:et
ninger - raretages af Statsbanernes Generald i rok-

tora! (Personal- og Regn kabsafclelingen). Dens Be
holdninger af rede Penge og Effekter opbevares i 
Slatsbanernes Kassererkontor, idet Beløb, der ikke 
antages at skulle bruges i nær Fremtid, dog skal 
ind ·æltes i en solid Spal'ekasse ellel' Bank paa Syge
kassens NaYn. 

§ 15.
Regnskabsaf læyyelse og Re-vision m. v. 

Slk. 1. Sygekassens Regnskabsaar er Finansaaret. 
Regnskabet, der aflægges af Statsbanernes Boghol
derkontor, revideres af to af Bestyrelsen valgte Re
visorer, af hvilke den ene ikke maa være Medlem 
af Bestyrelsen. Den ene af Revisorerne skal enle11 
ni'rc autoriseret i Henhold til Næringsloven af 28. 
:\pril HJ31 § 65 eller anerkendt af SocialministeriPl 
som Sygeka sens Revisor:. Revi ·ionen er saavel tal
mæssig som kritisk og skal omfatte saavel Aars
regnskabet som. Stalu ·. Gjorle Udsmllelser decideres 
af den samlede Bestyrelse, i Henhold til hvis Beslut
" i 11g Formanden meddeler K villering for Regnskabet. 

Stk. 2. Det reviderede Aarsregnskab og Status 
YCclrorende Sygekassens hele Vi rksornhcd indsendes 
I il Direktøren for Sygeka scvæsenet og til Ministeriel 
for ot:fc11I lige :\ rbejcler. 

§ 16.
Reservefond. 

Stk. 1. Til Imødegaaelse a[ ekstraordinært store 
dgiflcr skal der af Sygekassens normale aal'lige 

Tncllægtcr søges opsparet :Midlet· til en Resenefond, 
cler normalt skal være af samme Størrelse som Gen-
11em:nillet af de sidste 3 Rcgnskabsaars Udgifter for 
Sygeka,;sen uden Fradrag af det Kassen for disse 
.\ar ydede Tilskud. Reservefonden skal enten indsæt.
Les i en sol id Sparekasse eller Bank paa Sygekas
sens Navn eller anbringes i Slats- eller Kreditfor
en i ng,;obligationer. 

Stk. 2. Kan et Aars Underskud ikke dækkes af 
Rcsenefontlrn, skal Resten dækkes ved ekstraordi-
11mrl Med lemsbidrng, der paaligues Interessenterne 
efter Bestyrelsens nærmere Afgørelser og efter Sam
raad med Direktøren for Sygeka::;sevæsenel, hvorefter 
der maa lnl'ffes Foranstaltninger til en a !mindelig 
Ophjælpning af Sygekassens Status. 

§ 17.

8 

In-va.lidef orsikr'ing O!J Aldersrente. 

Stk. J. I Henhold til § 77 i Lov af 20. Maj 1933 
om Folkeforsikring jfr. § 4 i Lov om Statsbaueperso
nalels Sygekasse har Socialministeren fastsat Reg
ler om A nvenclclse af Folkefor ikringslovens Bestem
melse I' om Tnvalideforsihing og Adgang til Alder,-;-
1·enle paa Ka:::;eu::; Medlemmer. 

Stk. 2. �1:ed Hen yn til .Medlemmernes Rettighe
der og Pligter i Henhold til nævnte Lov gælder sæl'-
1 ige af Direktøren fot· Sygekassevæ:enet godkendte 
Bestemmelser, d.el' tilstilles Interessenter og bidrag
ydende 11fedlcmmm· sammen med nmrværende Vctl
lægter. 
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§ 18.
Fomndrinyer i '\'ed/ægter. Kasse11s Oplosniug. 

Slk. t. Fol'slag til Endringer i Sygekassens \'ell
twgter kan kun hl'handles paa. et Bestyrelsesmøde, 
naal' tle mindst 14 Dage før 1foclel har været Besly
rc1l:;esmedlemmeme i Hænde. Til Vedtagelse af saa
danne For,;;lag kræves, al mindst 8 Beslyreli-:e.·med
ll•mmer stemmer for dem. De har knn Gyldighed, 
11aar de godkende:; ar Direktoren for Sygekas:;e
raiseuet. 

Slk. 2. Kassens Opløsning kan kun ske eftel' Ved
tagelse - hver Gang med mind.'t 9 Stemmer -
paa 2 efter hinanden folgende Beslyrnlsesmøder med 
mindst 3 M:aaueders 1Iellemrum, og kun for saa vidt 
mindst 3/a af Interessenterne ved en snare. t der
efter foretagen 1 rafslemning har stemt. for Opløs
ningen. Ka. sens llesel'vefoncl og Orerskud kan ingen
sinde blive Genstand fol' Deling mellem Medlemmer-
11e, meu der skal i Tilfaildo af Kassens Opløsning 
t ra.iffrn, Bestemmelse om Pengemidle1.'nes \nnmclelse 
rnd Forhandling mellem Bestyrelsen, Direktøren for 
Sygeka:;seræsenet og Generaldi1:eklornn for Statsba
nerne. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Promemoria. 

I kk1' 11clL·n Ur11nd har Ordskiftet mellem den kun
>"e1·_rnlive Finanslovordføl'er, Hr. Kon;gaard og Ti-a
fikministeren, ved Finanslovens anden Behan<lli11g 
i Rigs<lag1•n den 16. Januar d. A., skabl Sensation i 
Tfonestemandskredse, drered al vi -saaledes fik Be
sked om. at iler ved Stat.�banel'lle var an ·al 900 Tje
nestemænd :

f

lere, end der :;lrengl laget va1· Brug for, 
um end med del Supplement, at de 900 clog i11grn
l1111de var nbeska,ftigecle - men udførte Tjenester, 
:-;011t normalt kunde udføres af Hjælpeal'bejdere. -

For os Tjenestemænd 01· del jo ikke ,;aa. vanske
ligt. al faa Øje paa, hrnd det er der virker saa til
lokkende, og det vil fonneullig ogsa,L være aaben
bart, for •thverl ,-;ocialt indslillel :Meuneske, al Jfr. 
Kursgaard med sin Fore:;pørgsel, har saml ol gløden dl' 
h:ul paa Tral'ikministerens Hoved. Og i Beteagtning 
af at vi. _i de senel'e Aar, i rigt :Maal har haft Lejlighed 
I il at iagllage, hrnrledes Rationaliseringen af Stats
banerne paa det 11barmhjertig.·te gjorde samtlige Spa
rekommissionel's Bestræbelser Lil Skamme, og ekspe
durede nye Skarer over i de arbejdsløses Hækker, lig
ger del nrnl' al antage, at enten maa de Penge, som 
Spa1·ekommissio11ee11e har kostet, nt•rcl gil'et daarligt 
11d, eller ugsaa har: cli:;se Kommissioners Opfallelse 
a I' Statsbanerne sum Institut.ion befragt.et, væ1·et en 
noget anden end den, der i Øjeblikket er ga,ldende. 

Skulde del imidlertid vise sig muligt al indskrænke 
Tje11eslemæ11deues Antal med endnu 900, gad l'i nok 
,-;e, hrnl'lecles Tjenesten vil forme sig l'ol' dom, der 
blivel' tilbage? - thi eflcr at Rationaliseringen har 
holdt sil Indtog paa Statsbanerne og eflerhaanden 

har gjort 'J'je11c:;le11 til el hw,;bla•se1Hle HL•konljageri. 
del' stadig si i llrr slotTe og stor re Km,. ti 1 Pot"o.na let,-; 
Ydeevne, og da Tjenesteli<l.�reglerne. 11d11yltel i ::'in 
fulde Udstrækning, m;ta betragtes sum Ya•rell(le den 
absolutte G1·ain. e for, hvad dl'r kan fo1·.:ntte.· at byde• 
Personalet, og dis:-;e dog vaa Trods heraf allel'C•dP 
nu gøres Lil Genslaud fat· OvNskridcl:-;er, - vild1• 
det vist ikke rære uforsla,ieligl um PPrso11ah•I, for 
saa. ,·idl <len lll' 11 ye Personalereduktion I urm fes igen
nem, fralagde :-;ig A11srn1·ct. for Arbrjdels for:-;rnrlige 
Udførelse. 

I sin Omtale a[ Statshanerne knm Trafikmi11ist.o-
1·1•n endvidere it1d paa Placeringen indenfor Alders
kla:;scrne, og oplyste, al da der praktisk lait inlel 
Personale var antaget i Bundklasserne i de si<lst1• 
12-13 Aar, liggPr 11;1•,;ten )Jph• Personalet i Hund
klasserne paa del hujesle \lderstilltl'ff, ug del lw
lyder rundt 1•pgnrl mellem 3 og 4 M ill. Kr. mc1·1· n111
i\aret i Lon1111i11gsudgifter for Stalsbai1erne.

Deuue Oply ·ni11g aab11er i Virkelighrde11 el I 01·-· 
.·pektiv, som vi. I kun Llo fa�rreste havde la.inkl sig, og 
del kunde maaske derfor nt•re paa. sin Plad · at knyt
le nogle Bema•rkninge1· til samme. 

Vi, der eflel'lrnandL•11 ige11ucm r\a1·e11c har lje11l 
o.· op paa alle .\lderst.ill,l'gene, har allsua nu paa
vot· Sa.mvitli).(hed. at l'i har paafnl't Slalshancnrn 3-'i
1Iill. Kr« i �[en1dgil'l. Lad. os derfor l'or:;oge a.l op
stille et prn & t:011lra. Yed al betragte den ar os i Aare
nes Løh gjorte Kaniel'e lidt nojere, og lade Tanker
ne dvmle YC'd FMlide11s Foreteelser for om mulig der
l'Od finde Mo11w11lel', til Rernligel,:e af rnr Samvil
lighecl

Frem af Erindringens Taage :;lige1· da. Krigsti-
1lens hele robuste At.mu,-;fo•t·e, og mange mwrkeligr 
Omvællninget·. og med Llisse hin bemærkelssva"nlig1• 
Dag, da man modtog Be.·ketl. fra. D. S. B. om, ,tt man 
Ya.t· anlagel som Ekslrahaandvæl'ker, den Dag var 
man stolt ved at vide, at man nu lilhorlc Landet..· 
største Institut ion »De danske Statsbaner«, al Stolt
heden fik et. liJle Knæk ved at edare, at Lø1111inge11 
var 6Lt.Øl'C i Timeu, del tror jeg dog nok, jog tør. an
tyde, og jeg huske1· end11u min Huslrns meget sigendl' 
Blik, da jeg efter 14- Dages Forlob slillede mod don 
l'ør.·le Ugeløn, del' belob sig lil - :;iger og ·hiv.er 
32,50 Kr. -, og al vi ikke skylder Slalsbanerne 
Æreu for, al vore Lø1rninge1: senel'e blev forbedrede, 
del er Aspiranllønningeme i Dag det bed.-te RoYis 
paa. 

Ikke uden en vis BeYægelse miucles man hi111• 
Dage, hvor man ble,· Vidne Lil Organi alionenrn,; 
Glanspm·iode, og saa hvorledes Arbejderne kom I i.I 
Ære og Værdighed, ·om den altoverskyggell(le Faktor 
til Gulclslrømmens Vedligeholdelse, aldrig hverken fur 
ellL•1· senere er Dansen om Guldkalven gaael vildere 
end i de Dage - D. S. B. dog ek.·klusi.ve - og hvem 
husker ikke, hvorledes alle Virksombeder vaandede 
,-;ig under :Mangelen paa Arbejdskraft - D. S. B. 
inklusive-, paa davEerende Tidspunkt vilde Trusler 
om Lockout nærmest blive betragtet som en absurd 
Tanke, og smaalig Prutten med Arbejdslønnen lige
saa, af den simple Aarsag, al denne nok . kulde kom
me igen, 11aar man skulde købe Varer, thi da skulde 
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F'antasipriserno nok gøre SYind i Lønningerne, Yi 
ha,· ikke glemt, hvorledes Parolen lød, uaar man 
kom i Bulikkel'lle for al ha11dle og dristede ·ig li! 
al spørgr om Prisen: » Vil De li ave clef, eller ril De 

ikke hace clef. for vi ka11 sagten.s faa clel su/uf. « 

Disse og mango a11d1·0 Forhold lagel i DPll'agl-
11 i ng, kunde man jo godl forstaa, at D. S. B. havde 
Vanskoi'ighoder med at faa hvervet den nødYendige 
Arbejdskraft, naar man samtidig erindrer sig, at 
Lønningerne ude i do private Erhverv paa daværende 
Tidspunkt laa paa 1,70-1,90 Kr. pr. Time. Naar vi 
ikke d_osto mindre - saa utroligt det end lyder -
log denne frivillige Lømeduktion og saaledes gav Af
kald pa'a godt og vel '/:i af Yor Lønning - og led
saget af de private A1·bejderes medlidende Blikke og 
.-lille Hovedrysten, gjorde vor Entre paa Stal. baner
ne, smigrer vi os med, at vi dengang hjalp D. S. B. 
ud af 011 slem Knibe. Maallc delle, i nogen Grad, 
tjo110 lil al bol'olige vor Samvittighed med Hensyn til 
d.o 3-1· Mill. Kr., om vi i Aarens Løb hal' paaf'ørl. 
Sla lsbanerne.

Nuvel man kasledo sig ind i Arbejdet, og helli
gede d.01mc Gerning sine bedste Evner og Kræfter, 
ka•rnpo11do sig from mod det fjerne Maal, som ma11 
dengang saa op lil mod hele Ungdommens Mod og 
Energi, og cflcrhaandon som Aarene gik, erfarede 
111a11 hvorledes dette Arbejdes ejendommelige og sæ1·
eg11e Tiltrækning bestandig knyttede en fastere og 
fastere lil Etaten. Tiden gik, og en skønne Dag op
randl Timen, hvor Lokomotivførerprøven var bestaaet, 
de,·mod slod Vejen en aaben, og med fornyet Arbejd·
n10d, ydcl'ligern a11imerel ved al se den ene efter den 
anden af siue ældre Kolleger blive forfremmet, hale
de man ind paa sit Maal - Lokomotivførerslillingcn. 

Der et· gaact mange Aar siden da - og Glansen 
01· saa sruaat begyndt at gaa af »Sankte Gertrud•, thi 
i Mellemliden holdt Motoriseringen sil Indl'og paa 
Slalsbanerno, og med c\011 del, som in perpetuum ,·il 
slaa for os Lokomotivmænd som noget aldeles ufal
loligl, al D. S. B. for al spare ot Par Skilling, negli
gerede Lokomolivmmndeno, ikke alene vod at begynde 
a.l vrage iblancll os, mon tillige ved al favorise1·e Mecl
a11satto, fra andrn Kalogorier, og lade dem forlnl'11ge
u::i; sum havde kastet Beoon af bag os, og gjort denne
Gerning lil vorl Livsværk. Hvem der skal lægge Ryg
Lil denne, don tørste Uretfærdighed, der nogensinde
er bcgaaot imod Lokomotivmændene, over.Jades til
hvet· især al afgøre mod sin Samvittighed; - men
havde man dengang vidst, at Fremtiden vilde forme
,;ig foe os paa denno Vis, og at vi, der for længst
havde vontet at naa vort Maal, ovenikobel nu skal
høro foi·, at vi har paaførl Statsbanerne en Mcr-
11dgifl, fordi vi bar tilladt os at eksistere, ja saa
I u rde del Yislnok ikke være udenfor Sandsynligheden,;
Urænse, om adskillige havde betakket sig, og i Sle
del havde skabt sig en Fremtid ude i det private
.Erhverv, thi naar vi gik ind i Statsbanernes Tjene
,;le, rnr del for at opnaa den Stilling, som D. S. B.
rntl al antage os som Lokomolivfyrbødere, stillede os
i Ucbigl, og ikke for at komme til. at - »Se Neapel
og »dø«!• - men del ser ·meTJne t ud Lil, at Loko
molivfyrbødernes :F'remlid befindet· sig ude i den kol-
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do Sne, og al Frugle11 af ,·oro An. trengelser bliver, 
at vi kommer lil al betale Statshanemes Balance med 
vor Fremtid; men del Cl' maaske ogsaa af 11nderordnot 
Betydning, naar blol der kan meldes: 

»Alt roligt i Chipkapasset.«
Kobenhavn i April 1!)34. 

A. Skødt.

Hr. Redaktør! 
Blot cl Par Bemærkninger for at beklage, at jog 

mod mit Skriveri har ulejliget Redaktøren pa·a en 
Tid, hvor· Redaktøren tilsyneladende har været saa 
oplaget, al et grnndigt Eftersyn af del, der ønskes kor
rigeret, ikke har været muligt, for hvis Redaktøren 
havde læst min Artikel l'igtigt, vilde han have set, 
at jeg ikke havde skrevet, Hovedbestyrelsen ikke vid
ste hvad de saa bag Løvbo1·gs Artikel, men lværlimocl 
skrnnit, de saa rødt. 

u er det ikke min Opgave al forsvare T,øvburg,;
Kritik, hvad· jeg heller ikke har �jort, men derimod 
sogl al lage don værste Brod af d 11 og finde en :For
klaring paa dens Fremkomst. Del eneste jeg har kri
tiseret e,·, at Reelaktoren ikke har formaael al imødo
gaa Kritikken sagligt uden Indblanding ar Lovborgs 
private politiske Foehold. 

Men maa jog i al Beskedenhed . pørgo, 11aar Re
daktøren finde1· Løvborgs Artikel. saa uforskammet, 
som han"giver Udtryk fbr, -b,;orfo,· har Ret�akløren 
da gjort sig medansvarlig for don ved al optage don 
i Bladet. 

Reelaktoren skriver videre, al jeg mener ikke, vi 
skal . laa i Bordet, men alligevel, at vi skal slaa i 
Bo,·det for ·tlen sacialdemokratiske Regering. Er det. 
ikke et kluntet Forsøg paa at forplumre Begrebeerne: 
da. jeg jo ikke har stillet noget Krav, men taget Af-
8la11d fra den Vej, Løvborg foreslaar, og stillet mig 
bag Hovedbestyrelsen til de Krav, den skal soge gen
nemført. Kun har jeg udtrykt min Fon1ndl'ing over, 
at don ikke forsøger gamle, prøvede Veje og lægger 
An,-:varol, hvor det - efter min Mening - til enhver 
Tid maa være, uan ·et hvil kel politisk Parti, der re
gerer; saa mogot bunle man dog have Lov al skrive 
i sil Fagblad og kræve et sagligt Svar paa. 

Hodakløron har det nu saa bekvemt blot ved al 
skrive, del er Politik. 

Nu ved jeg ikke, hvilket politisk Parti.Redaktøren 
placerer mig i, og om der er noget Pal'li bor i Låndet, 
der ,reagerer overfor mine beskedne Belragl11inger; 
mcu jeg er glad for, at jeg endnu - modsat af Ro
daktøl'cn - har Evne li! at skelne det partipolitiske 
fra del faglige. 

Dot kunde være fristende al komme dybere ind 
paa. andre a[ Rodaklørens Bemc�rkninger, men jeg 
vil dog renoncere. 

Maa. jeg til Slut takke Redaktøren for hans dyb
-�in<lige Artikel, Kritik - men hvordan? De Grnndsæl
ninger, Redaktøren der trækker op, kan vist det store 
Flertal af Medlemmemo tiltræde; jeg har jo i min A1·
tikel i. amme.Blad givet Udtryk for lignende Betragt
ninger. 

Hvor vilde det være sundt og virke opmuntrende 
paa Kammerateme i Ledelsen kun at være udsat for 
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Krilik af Kategorien po. itiv og lejlighedsvis høre et 
anorkenrlonde, Ord fra Kollogel'. Jog vil derfor haabe, 
Al'li\den vil virke efter sin Hosigt, og Afmønstringen 
a[ don daarlige Kritik maa gaa hurtigt; det vil sik
kert faa Betydning, ogsaa .fol' dem, der en Gang imel.
lom føler Lyst Lil at . krivo en Artikel i LokomoliY
Tidende, idet jeg forucls�tter, at ovennævn'te Grund
s:Pt n ingor ogsaa gælder for dem, rier Ol' 1kaldet til at 
kritisere ind ·endte Al'likler-. 

' Fi·erloricia i Mal'ts Hl34-. 
Th.· .T e11sen. 

Ganske vist kom din AL'likel sent, men dog ikke 
sene�e, end al den kom med, og alligevel fik vi Tid til 
at give den cl stort Eftersyn, hvilket Sval'et ·viso1'. 
Vi er altid glade for Bom,Nkningcl' fra Th. J., lhi de 
plejel' al vmre præget af megen sund Sans. Vi vil 
ikke paaslaa, at den �rede· Insender, ofler at have 
1:-P ,·L vor -�kikkelige Kornmonlar, straks fløj i Blæk
h11sol, imidlertid skele del forinden han ha.\ide ltosl. 
don anden ·Gan'g. Vore Bemærkninger maa have været 
noget nklaro ellers havde Tb. J. ikke skrnvet sit for
, Lo Stykke af den nu foreliggende AL'Likel. 

Th. J. skl'ivor i sin første Artikel ,b�acle 0111 H. B. 
evt. nevol11/ionssl.;ræk og om noget'H. 13. øjner bagved, 
uoget mod rød Front,' der hal' sat H. 73.s Sind i Be
/'(('.{Jel. e. « Altsrm noget '111,IJS/isk. 

Ganske vist har vi for mange Aar siden hort, at 
rlen, clol' skriver en Ting kan· mene el, og deri, der 
IFesce det , k l'Cvnc, faa en anden Mening 11d der·af. 
1-fvis Hr. Th. J. mener noget andel end det, der staar, 
saa kunde i hvert Fald han have krcvel det. 

Naal' Th. J. med'sine Bemærkninger ,/wr villet 
lage clen ·værste Brocl af Løvborgs Artikel og fincle en 
Forklaring pa.a clens Fremkon1,st,« forslaar vi meget 
godt del med Brodden, derimod ikke del med Forkla
ringen paa Artiklens Fremkomst, lhi har L.s Al'likel 
ikke i sig selv frembaaret . in Mi. sion, el' den i sig 
sol\' en Moningsløhod. - Senere kan man se, at Th. J. 
t;:iger Afstand fra L.s Artikel. 

· Th. J. kan ikke mod Spor al Ret sige, at vi ikke
fo1·m!laodo at imødogaa don i L.s Artikel fremsatte 
KL'ilik sagligt. Hertil blot dis e OL'd. Som man raa.ber 
i Skoven faar man Svar. Del kan vi t ikke være saa
dan, at vi, paa et, saavel i Form som Indhold, ganske 
nsagligt og usømmoligt Angreb skulde sætte os Lil at 
l'edegøl'O sagLigl, specielt da Artiklen med Hensyn til 
sin Tendon lyc;loligere, end vi kunde antyde det, for 
lalle, b rnr L. o[ter alt at dømme slaar politisk set. 
V,i kan visl allid senere komme ind paa, hvorfor L.s 
Artikel er kommet paa. 

Vore Bem!l)rkninger om al slaa i Bordet synes 
Th. J. er kluntede, formentlig i FMhold til hans, men 
den Gang var <let Steusballe, der dikterede General
direkl�ren, hvad der skulde ske. Det er ikke ganske 
clet samme, der sker nu, Hr. J. Vi tror, hvis vi tør an
tyde det, at del ikke er os, der blot prøver at forplumre 
Begreberne. J. ved meget godt, at han kan faa et sag
ligt Svar, i Særdeleshed naar han selv vit holde 
Sp0l'gRmaaL ude, der tangerer Politik. 

N aa1· Th. J. konstaterer, at han føler sig saa. sik
ker-. pan og er glad for, al han i Modsætning Lil vor 
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Ringhed endnu har Erne til al skelne det parli
polili. ko fra. det faglige, vil.de vi vrore glade fo1· al 
raa al vide, hvodra Th. J. har den Viden. Maasli;o 
Th. J'. gjorde rigtigt .i, Hl vente mod at udtrykke sin 
Glæae. 

Endelig don Bema.'rkning, at J. vistnok samtidig 
med, at han er glad for AL'liklQn »Kritik - men hvor
dan? hal' glemt. den! Imidlertid gælder don »baado 
og« allsaa i delte Tilfmlde Th. J. og os. 

Til Slut, vi havde egentlig lrool, at der ikke skulde 
ltavo væreL sagl mere om <len Ting, som vi hor har 
hoskæfligcl os med. Vor Kommrntar rnr dog saa be
kedon; men - der kan m;:in so! 

Red. 

VORE SYGEKASSERS HISTORIE 

(Fortsat.) 

1 Honsoendo Lil Kassens økonomiske og admini
st ralivo Forhold ønsker Fællesudvalget gennomEørt: 

al Sygekassen faa1· Til. kud fra. Stat og Kom
mun(•r ligesom de anerkenflle Kasser, st1bsidil'Prl kun 
Staten: Til.-kud . upplorot.':med de hidtidige· uvisse 
Tmlta .'gtor frit Slats ha norne ( \ vorlissomont.or, B_orlr,·, 
Græsleje m. v.), 

at Sygekassen faar fuldt Selvstyre med 011 af 
Kassens Repræsentant kab valgt ]< ormand og egern 
Ad mi nistration, derunder Ansættelse af Læger, -

at Statsbanerne· fa.ar Adgang til at føre ·syge
kontrol, at Formandsvalgel skal have Statsbanernes 
Godkende! e, og at Vedtægtændringer . kat godken
des a[ :Ministeriet. 

Personalets Rep1·æsenlanlor er altsaa enige med 
.Jernbanekommissionen om, at de lo Kasser bor 
slaas sammen, og at Adgangen t.il Kasse� bør være 
frivillig, men i Spørgsmaalet om Styreformen staar 
Personalets Krav om Selv lyre i diamelteal Modsæl
ni ng Lil Kommissionens og Statsbanernes Krav om 
Slatsbanest.yro, dog at Kommissionen fon1dsatte en 
vis Medvirkning af et af 1\fodlemmorne valgt Repræ-
sentant. kab. 

Uagtet der i det foreliggende ikkr skulde synes 
al HPre større Muligheder for at komme til c•11. Ord
ning, blev delte dog for saa vidt forsagt, som Gene
raldi reklør Ambt anmodede Chefen for Sekretariatet, 
daværende Kontorchef Stahlscl11niclt, der tillige var 
Formand for Sygekasserne, om i I ørslnævnte Egen
.skab at afgive Betænkning oYer det fra Jernbane-
01·ganisationernos Fællesudvalg fremsatte Forslag 
saml om Udbetaling af Pengehjælp til det dag- og 
t.ime�ønnede Per onale. 

I sin Betænkning tage1· Kontorchef Stahl:chmidl 
ikke Stilling til Principspørg maalet: Statsbanestyre 
olier Selvstyre. Efter at Keavet_ om Selvstyre var 
rej. t, var dette rigtignok blernt Kardinalpunktet., 
men herom siger Kootorcbefen, »al for saa vid! man 
ikke vil gaa over Lil Statsbanernes Styrelse a[ Syge
kassen - aaledos som foran nævnt i sin Tid [9re
slaaet herfra og tiltraaclt a[_ Ministeriet - e.r der 
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rn111hcnllig ingen BC'l,Pnkning ved at indgaa paa det 
fo1·cslaaccle Selvstyre. Et saadanl Selvstyre er- jo i 
I\N1lileten allci-edc til Stede.• 

En Fon1clsrr-tnin°· maalte det dog rniec, at der 
gC'nnC'm VNll,�glcrnc haves Sikkerhed for, at Sygc
kassC'n administrcecs paa for ·varlig l\faadc, ogsaa 
i øko11omisk Henseende. Særlig fremhæves Betyd
ningen ar, al La•gcvalg godkendes af Administratio
nen, og at L,Pgcrne li lpl igles paa Forlangende a[ 
Statsbanerne al afgive Attester og Erkla0ringer ved-
1·ørendr Intoi-esscntcrnes Forhold til St.atshanerne, 
,;aalodcs al Lægens Stilling ovedor Statsbanerne bli
re1· af en »embcdsmandsmæs. ig Karnkler«, hvilket 
tillægge. en ikke ringe Betydning, fordi Lægens E1·
klæring i mange Tilfreldc er Grundlaget foe Styrel
scnR r\fgorel,;C' med Hensyn lil Afsked og Pensione
ring. 

De1·paa fulgte en Behandling af Sagen i begge Sy
gekasserne, og ende I ig ble,· der i Decembee 1904 i 
rl t\

I

øclc nwllC'm Bestyrelserne for de to Sygeka .. er 
saml .Ternbaneorganisationernes Fællesnch-alg tilveje
bragt Eniglw<l om et »Udkast !il Vedtægter for Slats
hanepC'esonalets Sygekasse«, hvori Selvslyreprincip
pol var gcuncm[øit. 

Den a[ de lo Sygekassebcslyeclsee og J'embanc
organisalioncrnes Fællesudvalg uclarbcjdcde Indst i 1-
li ng er dog ikke undertegnet a[ Sygekassens For-
mand, uagtet Forhandlingerne til Dels foregik paa 
n rnndlag af de af ham stillede Ændeingsforslag. 

Paa Fællesudvalgets Vegne ee Indstillingen un
dcelegnet af davmrende Trafikas i ·tent J . .Friis
Skolle, der paa delte Ticlspnnkl var blevet Formand 
for Fællrsndvalget. 

Sel'vsl11rekra re/ [orlacles. 
.\t rlomme cflC'1· SilualionC'n som den foeelaa ved 

Udgangen af HJQ/� maattc man gaa ud fea, at .Teni
hancorganisationm·n('s Krav om Selvst yi-e i Sygeka:s
srn hnrtig vilde r,ere 011 Kendsgerning·. De lo Syge: 
kassC'rs Bostyrcl;.:r1· og .Ternbaneorganisationernes 
F'a_•llcsudvalg var, dC'lvis 11aa Gnrn'dlag af SygekassC'
fol'mandrns Ænd l'i ngsforslag, hfovct enige om en 
Fællesindstilling, det opeindcligc Grundlag for .For
handlingerne - .TC'rnhancorganisalioncrncs Forslag 
- Yal' af :?l

r

inislcriC'l ble,·cl betegnet som brugelig 
Bnsi · 1'01· Ovcl'vcjcl:01·, og a[ Hensyn til disse Over
vejelser ud ·atto Ministeriel den 11aat1enktc Samrhen
:lulning af Kasserne fra 1904, til 1905. 

Sagen trak imidlertid i Langdrag, og hen paa 
P.flcraarct H)Of) meddelte Gcncealdirektøren ved en 
l•'o1·handling, al der, udover de enkelte endnu ikkC' 
orrl'vunclnc UoveeensstC'mmelser, rar kommet lo nye 
;1[omcnlce ind i Sagen: Krav fra Jernbanclmgcme i 
Jylland-Fyn om højere Honorar, hvis Statsbanerne 
ikkC' fol'lsat hcholdl lyreisen i s'in ] -Jaand, saml end
videre en Udgiftsstigning, dee vilrle gøre det fore
slaaedc Statstilskud utilstrækkeligt og meclføl'e enten 
rbll'aorclimN'e Tilskud ellce Ekstrakontingent. Ar 
di .. C' Gmndc log Geneealdirekløren Rcscl'valion med 
Hrnsyn til Genr1·nlclirPklionC'ns 011deligc Stilling Lil 
Sagen. 

De foran nærnlc Forskydninger i. Ka-scrncs oko-

nomiskc Foehold amdrecle sig ikke, men i Eflcraar<'l 
1906 Jod Sygekassens Formand forslaa, al Banrrne 
ikkr længere rilde fastholde Standpunktet om, clrt 
ra. le Tilskud, men ansaa del for rimeligt, at lor
ogedc 1Jdgiftcl' ikke kom til at influere paa Kasserm:s 
Ydelser og Kontingentet, saalænge Krrnsernes For
ltolrl fil Stalsbaneme blev nloranclrel. 

Sagen har nu afklaret sig: Kasserne kan nu faa 
Pil gunstigere økonomisk Stilling, saafreml Persona
lets K nn- om SC'lvstyre frafaldes, og Gencea.lrlirC'k
tionen vil paa ::;in Side frafalde sit oprindelige Kl'H 
om tn1nget i\leillemsskah og om rent S!atshm,estyrc 
i Kasserne. 

Den jydsk-fyuskC' Sygekasses Beslyrelsr akce11-
tercde straks, idet den 11dtaltc Ønske om, al de to 
Ka. ser forblev adskilt og uforandret .i Forholdet til 
DanC'1'11C, mon øn.-kede at faa sine Statutter brngt i 
Ovcrensstc•mmelse med den sjællancl-falsteL·ske Kas
,;cs Rcglcl', dC'r i 1 -frnseendc til Ydrlsernc ,·ilde vrr-rr 
gnnsligerc. 
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T <len sja:lland-[alslerske Ka se frafaldt man og
;;an. omC'nd modsll'æbencle - Ønsket om SclvslyrC', til 
Del._ u1Hle1.· Indtrykket af den i den jydsk-fynskc Kas
se trufne Beslutning, dog under :Fl'C'msætlelsQ af Yis;;c 
K1·ax med Hensyn til Statutterne. 

HC'rpaa fulgte i Januar 1907 Ministeriets formellC' 
Argorcl. c i Sagen, gaacndc ud paa, al Fællesudval
grt,: For:lag, hvol.'ved de bcslaaende 2 Sygekasser op
h.rr-veR, ikke kan lages Lil Følge. Ganske vist ha,·dr 
F,ccllcsudvalgcl. ikke foreslaaet nogen Ophævol.·r, men 
dcl'imod en Sammenslntning af Kasserne med Selv
styre - dog, det helød jo reelt ikkC' noget, C'flcr 
al de to Sygekasser allerede forud banl(• afstaart l'ra 
. elvstyl'ekravet. 

I Jylland-Fyn fik man straks efter genncml'oel 
derL ønskede Forandring af Vedtægterne, saa al dr 
I ignedc de ,-jmlland-falslerske, men da denne Æn
dring kun rnr midlertidig, gik man i begge Kasser 
i Gang med l darbcjdelsen af Forslaget til enslydende 
Vcdl:rgler a[ mere permanent Karakter. Fæl/es-Ved
lcl'gt.cr kunde der jo ikke blive Tale om, eftersom rlct. 
11u var fastslaact, at rlcr vcclhlrv al hrslaa to af hin� 
n ndcn trn fh,rngigr Sygckassc1·. 

Lægea.ttesleme liliver el Hovecl1n111!.:I. 
T nclenfor Sygekasscl'l1es Bestyrelser blev man hur

tig f�erdig med Udarbejdelsen af For;:;laget af 1907 til 
cnsarlC'de Vedtægter for de 2 Kasser. 

tyrelsesformcn - nwd clC'n af Generaldirektøren 
ralglC' Formand - vae i Princippet givet, men med 
Hensyn til Valgmaaclon ti I Rep1·æsenlantskabet_ · hier 
der fremsat Forslag Lil væsentlige Forandringer. 

Af yæsenllig Betydning var tillige For. laget om, 
a L Kas orne fol'uden det faste Tilskud i Forholrl li I 
:Mcdlemsantal og Medlemskontingent skulde havC' ee
fundcrct af Staten det Beløb, . om Sygekasserne for 
de ubemidlede :Medlemmer maa betale niere Joe Syge
h usplC'je end statsanerkendte Sygekasser. Med de 
Undtagelser, der i den nyeste Tid er indtraadt, var 
og er Forholdet jo det, at Statsbane-Sygekasserne 
ikke som de ancekcncltc Kasset faar den i Syge-
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kasseloven· hjemlede Moderation ved Sygehusbehand
ling . 

. Endelig rummede Forslaget den principielle Æn
dring, al Ministerens Ret til at paabyde Ændringer 
i den jydsk-fynske Kasses Statutter skulde bortfalde. 

I 3 Aar arbejdede man med dette Udkast til Ved
tægter, uden at de blev ført frem til Afgørelsen. 

At ogsaa det mere begrænsede Spørgsmaal om 
enslydende Vedtægter - efter at Selvstyreforslaget 
var stillet i Bero - viste sig uigennemførligt, beroede 
paa, at visse Uoverensstemmelser mellem Sygekasse
bestyrelserne og Formanden var uovervindelige. Til 
det. endelige Forslag af 1910 var Formanden, Kontor
chef Harhoff, Medforslagsstiller til det forøgede Til
skud, ·men desuden foreslog Formanden: 

1) at det lægekyndige Medlem af Repræsentantska
bet skulde vælges efter Forhandling med ved�
kommende Jernbanelægeforening,

2) at der skulde hjemles Statsbanerne Ret til at
affordre Lægerne Erfaringer angaaende de an
sattes Helbredstilstand, og

3) en anden Valgqrdning, der sikrede de højere løn
nede Tjenestemænd, hvis Bidrag dækkede mere
end deres eget Forbrug, en noget større· Ind
flydelse paa Valgene, end de alene efter deres
Tal havde Adgang til.

Heroverfor fastholdt Sygekassebestyrelserne eller
deres Flertal den af dem foreslaaede Valgordning, 
medens Formandens Forslag om Valg af· det læge
kyndige Medlem og om Statsbanernes Ret til at af
fordre Jernbanelægerne Erklæringer stemt ned. Fra 
Flertallet i den sjælland-falsterske Sygekasse blev der 
saa stillet Forslag om Sygekontrol og om Lægernes 
Pligt til paa Generaldirektionens Forlangende at af
give Erklæringer »til Sygekassens Medlemmer eller 
Styrelse i statsbanetjenstlige Øjemed«, men dette 
kunde Formanden ikke tiltræde, da Generaldirektio
nen tidligere havde betegnet en saadan Regel som 
uf yldeslgørende. 

(Fortsæt tes.) 

»HVOR GLIDER VI HEN?«

Af C. V. Brarnsnæs. 

Vi tillader os efter »Nationaløkonomisk 
Tidsskrift• at gengive efterfølgende inte_r
essante Artikel. 

Overskriften, som anvendes her, er Titlen paa. 
den Bog, som ··Professor Harald Westergaai·d nylig 
har udsendt .til den ,danske Befolkning. Alle Vester
gaards Venner og alle andre;· der læser hans Bog, 
vil glæde .sig ove1· den.- Bogen er et Vidnesbyrd om 
det Frisind og den Forstaaelse for nye ProblemJJr; 
som .altid har karakteriseret Westergaard, og den 
er skTevet med en Friskhed og. Kraft, som man maa 
beundre. Med den stærke Beherskelse i Formen for
ener W estergaard en kraftig Fremhæv en af de Syns
punkter, han vil gaa ind for, og han skal ikke be-

skyldes for at lægge Fingrene imellem, naar han 
kritiserer, selvom Ordene vælges saa hen ynsfuldt, 
som det e.r muligt. 

I de første Afsnit af Bogen giver vVestergaard en 
koncentreret Beskrivelse af de stærke Forandringer 
i alle økonomiske Forhold, som vor Tid gennemlever, 
og af den Kamp, der føres, for al modvirke de vær
ste Ulykker, som følger med denne Udvikling. Han 
konstaterer, at Fribandelsdrømmen længst er tilende. 
Det er beklageligt, forsaavidt som den økonomiske 
Afspærring mellem Landene maa trykke den sam
lede Økonomi ned. Vi faar ikke en sa.adan Afspærring 
gratis, siger ·Westergaard, ,idet den afskærer Landet 
fra den Fordel, den internationale Arbejdsdeling kan 
bringe.• Men Afspærringerne maa tages som de 
Kendsgerninger, de er, og man maa indrette sig der
efter. 

I det hele stiller Westergaard sig paa det Stand
punkt, at det ikke nytter at klamre sig til tidligere 
Forestillinger om økonomiske Forhold. Han ser, at 
Induvidualismen trænges tilbage i det økonomiske 
Liv. Man maa »blot ganske fordomsfrit spørge, om 
Fordelene ved det nye System muligvis er større end 
ved den mere individualistiske Ordning«, skriver 
,vestergaard, og, fortsætter han: »en saadan for
domsfri Undersøgelse kunde endogsaa tænkes at give 
det Resultat, at man med Fordel kunde skride til 
en endnu stærkere Socialisering.« 

Det mørke Arbejdsløshedsproblem rulles op for os, 
og gentagne, Gange kommer Westergaard i sin Bog 
stærkt ind paa dette Spørgsmaal - forstaaeligt for 
alle, der kender hans dybe sociale Indstilling. Han er 
imod den Udvej at standse Udviklingen i Teknik og 
vende tilbage til et lavere teknisk Udviklingstrin -
efter min :Mening med Rette - men dette Spørgs
maal vil jeg iøvrigt komme tilbage til senere. 

Bogens andet Afsnit omhandler Valutaproblerner
ne, de internationale og ·de danske. Westergaard er 
ikke blid mod dem, der anser Valuta.depreciering som 
Middel mod økonomiske Vanskeligheder. Jeg tror 
som Westergaard, at det var et skæbnesvangert 
Skridt, England foretog, da det i September 1931 for
lod Guldet. Umiddelbart var det vel nok Bevægelser i 
de •korte« Penge, som bragte Nødvendigheden oyer 
England, men Spørgsmaalet om, hvonidt indenrigs-, 
økonomiske Forhold har været i nogen Grad _med
virkende til Beslutningen om at opgive Guldet, er 
næppe fuldt klaret. Hvis de kontinentale Lande, fra 
hvem Presset dengang rettedes mod England, havde 
anet de uoverskuelige Følger, som Englands Opgi
ven af Guldet fremkaldte, vilde man vel iøvrigt have 
betænkt sig to Gange paa at fortsætte Presset. 

Nu kom Lavinen i Gang, og den rullede videre, 
ogsaa over Danmark. Westergaard mener, at det 
ikke var klogt af Danmark at opgive Guldstandarden, 
og han anfører, at Beslutningen herom efter hans 
Mening beroede paa en Massesugestion, idet man gik 
ud fra, at det engelske Marked havde en overordent
lig stor Betydning for Danmark, og at man af den 
Grund burde bevare en nøje Forbindelse mellem en
gelsk og dansk Valuta. For Rigtigheden af denne 
Paastand forela.a der intet Be:vis - hævder Wester-
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gaard - og han paaviser, at man heller ikke senere 
har fulgt Teorien. 

Jeg skal ikke imødegaa Westergaard med Hensyn 
til hans almindelige Standpunkt overfor den dan
ske Valutapolitik, der er sikkert adskilligt, som med 
Rette kan kritiseres. Men jeg er ikke enig i, at Dan
mark kunde have holdt fast ved Guldvalutaen, som 
Situationen var kommet til at ligge i September 1931. 
Jeg er fuldt klar over, at et Land ikke faar flere 
Værdier hjem gennem sin Eksport, fordi man om
sætter disse Værdier i et højere Forhold til Landets 
egen Valuta, og jeg er gerne med til at indprente 
denne fundamentale Sandhed for alle, der lader sig 
føre bag Lyset paa dette Punkt, men tilbage bliver 
Spørgsmaalet om Fordelingen af den samlede Købe
kraft i et Land, og denne Fordeling paavirkes ved en 
Forandring i en Eksportvaluta af afgørende Betyd
ning for Landet. Hvad der skete i September 1931 
var, at man med Muligheden for Øje af et tilsvarende 
Offer fra den samlede Befolkning, gav Landbruget 
de samme Eksportvilkaar overfor England, som det 
vilde have haft, hvis England var blevet ved Guldet. 
!øvrigt maa det heller ikke glemmes, at saavel Sverige

som Norge havde forladt Guldfoden paa det Tids
punkt, da Beslutningen blev taget i Danmark, og Dan
marks Stilling som isoleret Guldland i Norden næppe
vil være blevet let. Jeg indrømmer, at det Forsvar,
jeg her har fremført for Fravigelsen af den gamle
Kroneværdi i 1931, kun gælder for Kronens Nedgang
til Sterlingværdien. Hvad der gaar derudover, maa
der gives andre Forklaringer til.

Westergaard undersøger, hvorledes Prisbevægel
serne har været her i Landet, siden vi forlod Guldet, 
og han kommer til det Resultat, at Prisstigningen kun 
har været halvt saa stærk som Nedgangen i Krone
værdien. I Guldlandene er Priserne gaaet ned med 
ca. 20 pCt., og det er under den Forudsætning, at 
Priserne her i Danmark vilde være faldet paa samme 
Maade, hvis vi havde fastholdt Guldstandarden, at 
Westergaard foretager sine Beregninger. Det er sik
kert en rigtig Forudsætning, thi Danmarks Fasthol
den ved eller Opgivelse af Guldværdien kan næppe 
antages at have nogen Indflydelse paa de interna
tionale Prisbevægelser. Men jeg benytter Lejligheden 
til at fremhæve, at Prisnedgangen i Guldlandene 
sikkert ikke vilde have været saa stærk, hvis alle 
Landene havde fastholdt Guldværdien. Den Omstæn
dighed, at England og en Række andre Lande har 
forladt Guldet, har haft en almindelig pristrykkende 

Virkning i de tilbageværende Guldlande, idet disse 
har set sig nødsaget til at reagere gennem Defl:,tions
bestræbelser. Man kan derfor ikke antage, at alle 
Lande vilde have faaet en Pri nedgang som den, vi 
nu iagttager i Guldlandene, hvis Guldstandarden var 
opretholdt overalt. Prisnedgangen vilde sikkert være 
bleven væsentlig mindre, men en Beregning af For
skellen er naturligvis paa Forhaand udelukkeL 

Den Omstændighed, at Prisstigningen i Danmark 
kun har modsvaret ca. Halvdelen af Kronesænk
ningen, gør naturligvis denne Sænknings skadelige 
Virkninger mindre, og jeg er iøvrigt af den ·Mening, 
at man ved Vurdering af Kronesænkningen Virk-
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ninger paa Priserne i Praksis kun behøver at regne 
med den faktiske Prisstigning i danske Kroner si
den Efteraaret 1931 og kan lade ude af Betragtning 
det Prisfald, som ellers vilde være kommet. I 1932 
var den faktiske Prisstigning meget ringe, d. v. s. 
den blev modvirket af den almindelige Prisnedgang 
ude i Verden, men i 1933 er Engrospristallet steget 
fra 117 til 130, og en Fortsættelse af denne Pris
stigning, for saa vidt den stammer fra Impoc'tvarer
ne, maa give Anledning til alvorlig Overvejelse med 
Hensyn til de økonomiske Konsekvenser. 

Westergaard har Ret i, at Kronenedskæringspo
litik til Fremme af økonomisk Ligevægt er et i rra
tionelt Midde\, og at man »hugger i Blinde• ved saa
danne Foranstaltninger, men endnu har Prisstignin
gen i Danmark ikke været saa stærk, at der er opstaaet 
væsentlige Ulemper. Der er imidlertid næppe Tvivl om, 
at Faren truer, og i samme Grad, som Prisstignin
gen, foraarasget af Kronenedskæringen, vokser, i 
samme Grad vokser de Ulemjer og Uretfærdigheder, 
som Westergaard fremhæver. 

Vi maa i Danmark vogte paa vort eget, og vi kan 
ikke vente at komme til at spille nogen Rolle for 
den internationale Udvikling af Valutaproblemerne. 
Men hvad man maa haabe, er, at der snart kommer 
en eller nden Stabilisering i disse Forhold. Det kan 
ikke være sund Verdensøkonomi, at alle økonomiske 
Overvejelser og Dispositioner faktisk kun kan dreje 
sig om Valutaspekulationer. Det er et goldt Omraade 
for Regeringer, Nationaløkonomer og Finansmænd 
at arbejde paa. Ja, der kan opnaas Spekitlationsfor
tjeneste, større end under andre Forhold, men det 
kan ikke være til Fordel for en god Udvikling. Karak
teristisk er det at se, hvorledes selve Guldstandardens 
værste Ulemper ogsaa gør sig gældende under den 
»ny« Økonomi. De meningsløse Guldstrømme fra
Land til Land er ikke ophørt. For Tiden er der ikke
Skibsrum nok at opdrive for Guldforsendelse fra
Europa til Amerika. Sidste Uge meddeltes, at det· var
afsendt 16 Mill. :t Guld fra England til Amerika. Og
det er mellem to Lande, der begge har forladt Guld
møntfoden! Nylig forlod Tjekkoslovakiet Guldet. Skal 
Statsmandskunst i Fremtiden bestaa i, at Landene
gensidigt nøje vogter paa hinanden for at være sik
ker paa, at man selv er langt nok nede med sin Va
luta?

Westergaard behandler i tredje Afsnit af sin Bog 
Landbrngets Vanskeligheder og fremsætter sine Syns
punkter med Hensyn til, hvad man kan gøre for at 
hjælpe paa Landbrugets Økonomi. I en interessant 
Gennemgang tager han de forskellige Foranstaltnin
ger, som er gennemført, op til Vurdering, og han kri
tiserer navnlig, at de har haft midlertid Karak
ter, saaledes f. Eks. den Hjælp paa 30 Mil!. Kr., der 
blev ydet til Lettelse i Skalter og Renter efter Loven af 
19. Okt. 1931. Jeg skal ikke forsvare denne Lov, skønt
jeg hat· Medansvar for dens Gennemførelse. Den var
skrøbeligt Menneskeværk, og den var ikke let at admi
nistrere. Men Misfornøjelsen med den, •ogsaa inden
for den Stand, den skulde komme til Gode«, som We
stergaard skriver, var dog ikke større, end at Pengene
blev modtaget, og de 30 Mill. Kr. blev altsaa en Hjælp
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til Landbrugerne, selv om Fordelingen paa Yis. ePunk
ter maa kritiseres. At en Hjælp af den Art rnaatle 
være en midlertidig Foranstaltning, rnr næppe nogen 
i Tvivl om, da den blev ydet, men havde Lovgivnin
gen ikke dengang - det er nu mere end to Aar siden 
- en vis Grund til at tro eller i hvert Fald til at
haahe, at det lave Pri niveau for Landbrugsprodukter
var midlertidigt. Nu er vi alle klogere - men den
Gang? En anden Ting er, at man har været tilbøje
lig til at fortsætte med midlertidige Foranstaltnin
ger, Moralorielovgivning o. s. v., længere end heldigt.
har været.

(Fortsættes.) 

Udnævnelse fra 1.-4.-34: 

Lokomotivfyrbøder P. J. Hansen, Aarhus H., efter 
An . ifølge Opslag til Lokomotivmester II i Aarhu. H. 
(min. Udn.). 

Overgang til anden Stilling fra 1.-4.-34: 

Lokomotivfyrbøder P. M. Hansen, Tønder, efter Ans. 
ifølge Opslag til Motorfører I i Tønder. 

Afsked: 

Lokomotivfører A. G. Andersen, Kbbavns Godsbgd., 
efter Ans. p. Gr. af Sva.gelighed med Pens. fra 31.-5. 
-34 (min. Afsked).

Lokomotivfører V. Gunde!, Struer, efter • .\.Ile. p. Gr.
af Svagelighed med Pen . fra 30.-6.-34 (min. Afsked). 

Navneskifte: 

Lokomotivf,rbøder H. P. G. Petersen. Nyborg. har den 
7.-3.--34 faaet Tilladels� til at hedde H. P. G. Storm
holl. 

Dødsfald: 

Lokomotidyrbøder J. Petersen, Aarhus H.. den 21. 
-3.-34.

BWilWli1idl 

50 Aar gammelt Specialfirma i Herreskræderi 

Charles A. Hansen 

Vesterbrogade .31 

Telf. Eva 692 

NEUTROFON 
fubilæumsmodtager. 

Paa en lysende Skala kommer Sta, 
tionernc frem een for een, blot ved 
Drejning paa en enkelt Knap, med 
en Styrke og Klangskønhed, som 
overgaar alt, hvad der er fremme. 
De enkelte Stationer adskilles kniv, 
skarpt. 

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

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

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

Fineste Skræderi efter Maal i udsøgte Kvaliteter. . . Kr. 160,00 

NEUTROFON 
Jubilæumsapparat 

er en Modtager, som i særlig Grad 
er falden i Jernbanemænds Smag. 
Vi har liggende Anbefalinger fra 
en Række Lokomotivførere, som er 
kendt af alle indenfor Standen. 
Skriv til os, saa vi kan tilsende Dem 
en Afskrift af disse Anbefalinger. 

Pris Kr. 430,00. 
POUL PETERSEN 
ROLIGHEDSVEJ 10 , KBHVN. V. 
TELEFONER: 15 122 - 15123 - 1512¼ 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret den 6. Ap?'il 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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Der er ___ trn-
1 faste Stillinger, 

som udelukkende køber Møbler 

Soveværelser fra Kr. 460 
Eg Spisestuer • • 600 
H erreværelser • • 660 
Dagligstuer • • 360 

hos det anerkendte Møbelfirma 

HOLM & LARSEN INDEHAVER: Tlf. 
P, B, HOLM 71iio 

Falkoner JUi� 46, Hl, al NlkolaJveJ. 

ll@J;J,il!!iiLIWil@1] 
B. E, Schytte. Istedgade 112 Vester 74:.97. 

(tidl�ete Vesterbrogade 36) 

Moderne Tilpasning af al Brllle--Optik. 
25 Aar, Erfaring. ----

EgetlVærksted for Indslibning af alle Arter Glas 
efter Læge• og Sygekasserecepter, 

Fotografiske Artikler. - Ure. - . Ur,Reparationer. 

TANDLÆGE 

S. A. MARTENSEN 
Tage Hansens Ett. 

Konaultatlon: 10-8 og 11-7 
Lørdag 10-2. 

Telf. Vester 3330. 

Enghawe Plads 6 

., 

I 
Tandlæge 

FRK. SØRENSEN 

Konsultation: 10-7. 
Istedgade 69. 

Telf. Vester 905. 

Vil De· bevare Sun-dheden? 
DRIK RADIUM=VAND 

fra Radium-Helligvandskilden. Rerkær-Tønder 
Ri g p a a  Ra dium-Em a n ation 

Fremstilles nu i Form af forskellige Vande tilsat prima Frugtessenser: 
Original,Aftapning in Natura - Radium•Apollinaris -

Radium•Citronvand - Radium•Hindbærvand - Radium•Sporlsvand 
Faas paa alle Hoteller og hos enh ver Købmand. 

Møbellageret ,,FIDUSEN'' 
·: , C), WILLUMSEN) 

Oehlenschlægersgade 29 • Telefon Vester 8546 

Nye Møbler i alle Stilarter Brugte Møbler tages i Bytte 

- Eget Snedkerværksted -

Overslag o� Tegninger gives 

Lempelige Betalingsvilkaar 

8. F 

Kranse • Kurve • Buketter

U VALBYLANGGADE119 
H ELLES · LEU RS Valby 2386x (Kai Therkildstn) 

Fællesf oreninoen for 

Danmarks Bruusr oreninuer 

Hovedkontor: 

1$ Njalsgade Ui 

København 

Telef. 4016. Telef. .016 

Averter i Danak Lokomotiv Tidende. 

I Armatur og Kedel rør til Lokomotiv�r. BANG &PINGEL, København V. I 

- I 1 1 I I -
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