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)Jn,tu r burde være det første og vigtigste Kra,·
i en Virksomhed som Sta.tsbanerne.
Til Modernisering af Jernbanedrift hører
ilr.ke alene ,behagelige, flot udstyrede Vogne.
Der kræves ogsaa., a,t de rejsende, saa hurtigt
d-et er gørligt, bringes fra Opholdssted til Betemmelsessted. Med d
- ette for Øje er Toggan
g�n Gang ,paa Gang blevet forbedret. Saavel
Køretider som Holdetider har faaet betydelige
NeidsætteJ,ser, og da det er klart selv for Læg
mænd, at Vanskelighederne ved rrogfrem.førel
sen tager til, efter-haanden som Farten sættes
op, og Lokomotivper- onal-ets Nerveanspændel
r.;e ga.nske automatisk stiger i Forhold til For
øgelsen af den Hastighed, hvormed Togene
::;kal fremføres, tur-de man vel gaa ud fra, at
dette og-saa maa staa. Statsbaneledelsen klart.
Som Følge deraf burde Administrationen, na.a,r
den forud for Nedsættel- se af Køretiderne og
dermed følgende Forøgelse a.f Hastigheden,
overveje de Foranstaltninger, der i saa Hen
seende skal træffe.::; - f. Eks. Sporforstærk
ning, I(urverettel-ser, Regulering a.f Overhøjde,
evt. Udflyt.ning a.f Sig·naler m. m. - ogsaa
tænke paa Lokomotivpers-onalet, som jo dog er
dem, der først og fremmest fa.ar den forøgede
Tog.hastigheds Vanskelighedew at. føle og at
kæmpe med. Vi vil hermed have sagt, at Ad
- a burde overveje, hvad der
rninistrationeJi og-sa
ka n gør-e.;;, for a:t Lokomotivpet"Sonalets stigen
de Nervea:nspændel,se ikke for tidligt skal slide
det paag1:eldende P.ersonale op; hvad der kan
gøres, for at ogsaa. Lol<omotivrnændene kan
have Følelsen af, at -Sikkerheden er Nr. 1, og
a.t der ikke -er noget i Vejen med den.
Vi ønsker ror Eksempel at pege p
• aa en lille,

VELFÆRDSFORSLAG ELLER
SIKKERHEDSKRAV
Sikkerheden er selvfølgelig det første
Krav, og rlen er der intC'l i Vejen med vPd
D. S. B.
Generaldi1·ekt•11·en i Social-Demokraten,
rlen 7. Septemher 1931�.

·-

1 nogle Nytaar-sbetragtninger, Genera
- l-di
rektør-en har fremsat overfor Social-Demokra
ten, og som vi gengiver andet Steds i Bladet,
har ·han bl.�. udtal-t, at StatsbaneTne med Ud
ga
, ngen af 1935 vil raade over Verdens fineste
Vogn-materiel. Dette'
ganske sikkert rigtigt;
thi ud over nogle enkelte Landes Kursvog·ne.
er der i hV'eTt- Fald i Europa. ikke 3. Klasse"
Vogne, som kan ammenlignes med rnrt efter
haand,e,n mod-erni,sere
- d0 Vognmateriel.
Saa meget desto sørg01igere er det i samme
Aand0dræt at maatte- sige, at vort Damploko
motivmateriel næsten n d-et mest umoderne i
Verden, og dP>t m· jo en cla,a,rlig Pendant til
Verdens finestC- '- Vognmaterif'I. Er det da lige
saa nødve· ndigt ,1t mode1·niser0 Lokomotivern<'.
kunde de1· spørges? .l Vognene ·kal S.tat.c:ha
nernP,.; Knndel' jo opholde sig, paa Lokomoti
verne skal kun d:et snavsede Lokomotivperso
nal. e staa. Vi er irni,dlertid af den Mening, at
d0i: i saa Henseende er ,·is- s- o 'Ting. \"i:-;se Mo
·dP.rni.s- eringer, som Personalet Pgentlig slet
ikke hur-de hP>høve at fremsæt.te K.ra,· om, men
,-; om Administrationen teh· ·skulde være saa
,·aagen overfor, at den :if sig selv gennemførte
<lem. Vi tænker herved paa Ting, som bidra
ger til Forøgelse· eller Underbyggelsc af de
,;;ikke, rhedsmæ:-;sige Forhold, d-er ifølge Sagens
('I'
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$hm -·det synes wbetydelig, men dog lai:i'.gt fra�
uvæsentlig Ting, nemlig de 'trekantede Tavler::'Y:
.som paa Strækningen a ngiver, bvor der er
Hastlg.heds,ned,sættel,ser. Disse Tavler skal i
Mørke vise to ,b1:andgule Lys, men de viser. ofte
kun eet Lys; dernæst klages der· jævnligt over,
at d,e f.aktisk ikke giver noget ·�y,_s fra sig, saa.
de først kan ses, naar Lokomotivet er helt
henne ved dem, 'medens_ l:len igten jo dog er,
�t man, selv 9m' man lmimrier med fuldt lastet
iUurtigtog, ,skal kunne ,se de gule Lys saa be- _
llils,.· af.man °kan f.aa-gennernført en-no_ genll!nd� rolig Bremsning. Derfor bør disse Lygter altid
bræride :saa: kraftigt, at de kan ses. i tilbørlig'
Af.stand. Endvidere bør Tavlerne ambri,nge.::;
saaledes, at ikke andr,e Ting gør det muligt at
se Lysene. Der, hai· l Eks. i nogen Tid været
Hastighed,snedsættelse til 30 km mellem Taasfrtip_ og Glostrup. Pladen med de· to omtalte
br�-ndgule· Lys--er anbraigt i umiddelbar Nærhed· af det �fremskudte Dag
• lys-signal ved V ridsløselille, og· da dette · Signal er saa: kralt1gt
lygen,de� a-t- d�t kan ses, endnu inden 'rna:n fra
H�dehusehe kommei•' ind paa T8lastrup Station,
kan enhver foiZstaa, at· de "' to svåge Lys, som
skal - avertere Lokomotivføreren om.· at der
kommer en· Strækriing'·rned nedsat Hastigihed,
fåktisk · ikke kan ses. Hurtig.togene kører paa
dette 'Sted med ·en Fart af ca. 100 km, og Resh1t1tef bllv�r 'ente:i:i · en kraftigei·e Br.emsn
· ing
eriff.-normalt, med. Fåre for at køre ·helt· i Stan
ellefcen ·la:dgsorritnere Br�msriing; · med Risiko
fo'f i:tt -R:orrime med for stor Hastighed ind. paa
det'far1ige'·Bap.'e'Stykke. Vi maa altsaa hede om
åt faa?disse 'SJgnaler til at lyse og om at faa
1
deni anbrågt paa en ·såad-an Maade, at de virk(:)lig er.. en Vejledning for. - Lokomoti�perso.
.,
n-a:let.
·-1. �Vi dnsker derriæstl at pege paa den Plage,
deP°er, a;t Udsigten hæn'lmes ved Røgniedslag.
E'Mrrfaanden som de ridenia:ndske Baner bygg�dl større Lokomotiver, vi,ste det sig, at Røg
og bamp 'ofte »slog ned<<, d. v. s. svøbede hen
I
lan:gJ. Kedlen, forbi Udkig
,srud,erne· og vider,e
hen fang,s Tenderen, s,a,ai'edes at det . .fra Lo�6fud.tivets·Førerplads ikke var muligt at' holde
Udkig' 'cie1s med eventueHe Personer· pa.a Banelinien,' aeil med Sigrtalerne. Da en saadan Tiliitand ,selviag.t er uholdbar, søgtes der at raade
Bod derpaa, ·enten· 1/ed paa Siderne, ·_af Røgkammeret'' .å:t \i'nbringe .Skærme, som bevirker
�-'saå'··s, tferkt Luftp-res liiing,s Kedlen. a:t Røgen
10

eller Dampen blæses bort, eller ved andre A1{
ordninger. Og enhver, som har· $el udenland
ske Hurtigtogslokomo.tiver, ved, at de saa· .1t .
::;ige alle er for,synet med »Skyklapper«, d. v ...,·.
Skærme mod Røgnedslag.
Medens de udenlandske Baner saalede,;;
har søgt at bidrage til Forøgelse af Hikker '.
heden ved at gøre det muligt for Lokomofo·
personalet at opnaa det friest mulige Udkig, saa
er noget ,saadant •. endnu ikke Tilfældet her
hjemme" Det er ikke, fordi vi ikke kend-er til
Røgned,slag og Ubehagelig;heden1e derved;- det
er her som andre Steder. Det er heller ikke,
forxli Administrationen ikke ved dette; thi sely
om den ikke vidste det eller har tænkt over
det, sa
- a har i hvert Fald Organisationen hen
ledt Opmærksomheden -derpaa og anmodet om
forebyggende
• Foranstaltninger. Men der synes
ikke at være nogen rigtig Interes,se for Damp
lokomotiverne og deres Pers·onale. Det ser af
o-g til ud til, at de s, agkyndiges In�eresse ødsles
paa Motorvæsenet, og imens køni'.r Lokomotiv
�æIIdene d,eries Ekspres.tog ·med mindre g-ode,
ja, ofte elendige Udkig-sfor:hoJ.d; for Eksempel
kiager -dem, s- om kører Eksprestog med S-Ma
skinerne idelig over det urimelige i, at de ikke
alene s- kal frem.føre Tog, s, om efter 'deres Me0
ning er ·for store til de ansa,tte Køretider, saa
ledes· -at Minutterne, ja, næsten Sekunderne
maa tages meget nøje i Betragtning, men at de
desuden og,saa skal døje under disse Maskinerskraftige Rø_gnedslag, der of.te bevirker, at Ud
kigget ,er en uafbrudt Stirren for at f.ange Ba
nelinien og Signalerne imellem Nedslagen_e: · ·
En a,n:den Side af de senet� Aars Moderni
sering paa Damplokomotiverne er selve Be0
lysningsforholdene paa disse: hForeningen har
i 1926; rejst dette Spørgsma,al overfor Generalidirektoratet, som allerede dengang ina'røh1mede, a,t da paagæklende FoJ'lhold ikke er tid,s
svarende, hvorfoi: der var Villighed til at træde
Spørgsmaalet om Indfø1,else
af elektrisk Lys
•
baade i Lanternerne, i Lamperne 1,aa Fører
plad·oon og i :Camper til Brug -ved Eftersynene
nærmere.
Men nu, 8 Aar' efter, er der ikke
•
Grrist·af Forstaaelse tilbage.
· Ogs, a:a ,paa dette Omraade har uderil.andskc
Banel' forstaaet, at Petroleum og den gammel
'
da
e ikke vedblivende kan anses for
. gs Lampeolii.
tid,,:i'svaænde. Vi har bet i Bladet bi-agt en
Redegøtelse vedrørende Lokoihotivh�lysriings
,It
f.or·holdene' i ·en Række
Lande, og· de1; paavfst.

..
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at den elektriske Belysning er ind·ført· mang
Steder, og det drejer sig dkke alene om elek
trisk "Ly;:; i For- og Baglanternerne eller i
Lamperne paa Førerpladsen, - Vandstand.
a ler m. v. - men
Manometer, Hastighedsma
og,saa om Lamper, f. Eks. 3 Stk. p,aa Jwer Side
af Maskinen, anbragt saaledes i Vangl:'n, at de
baade kan belyse det udvendige Gangtøj og ·de
indvendige Dele.
Naar det at f.aa forbedrede Belysnings.forhold paa Lokomotiverne efterhaanden ikke
mere bliver et Forslag om Moderni,sering, men
et Krav om Sikkerhed, saa er dette_ at før<;
tilbage pa,a forskellige Forhold. Det er indly
,-,ende, at i Mør�e bliver selve Overnigten oyer
Banen bedre med g.odt Lys i Forlanternerne
end med daarligt Lys. Det. er os ganske vist
bekendt,· at Maskfoohefen har udtalt, at han
ikke just mener, at Lokomotivlanternernes Op
gave er at bely,s e Banen· for Lokomotivperso
nalet, men snarere at være et Signal for Per
soner,. som eventuelt færdes paa Linien. Dette
Synspunkt behøver vi ikke at modsige, det be
sørger Generaldirektoratet selv; thi Motorvog
nene og Motorlokomotiverne er jo ikke ud
rustet me,d »Tælleip,raase«, men med kraftigt
ly,:;ende La.mper, ja, for de nyere Typer,s Ved
kommende med Projektører, og <lette sker
selvføl�elig, for at Personalet kan overskue
Banen, ellers vilde det jo være meningsløst
at købe saadanne dyre Bely ningsapparater.
F•orholdene har imidlertid medført, at det
ikke alene er den Omstændighed, at Lokomo
. nternerne er Petroleumslamper, i nogle
tivJa
Tilfælde Gaslamper, og at Lamperne paa
Førerpladsen er Olielamper, der gør hele dette
Spørgsmaal til et Spørgsmaal om Sikkerhed.
Medvirkende her.til er ogsaa den LiO'egyJdig
hed, d.er vises overfor Spørgsmaalet om Ren
holdelse og Vedligeholdelse af Lokomotivernes
Bely ning•stnidler. Tidligere var det ·dog saa
ledes. at· Lanternerne og Lygterne blev holdt
saa nogenlunde rene, og Glassene og Reflek
torerne· saa nogenlunde blanke, men ogs-aa
dette or forandret. LokomotivbenytteJ.sen er
r�tion�1iseret, der er nu færre Stykker i An
,·endelse, men til Gengæld maa de køre saa
nwge-t mere. Javel, men saa bliver de vel ogsaa
r 11holdt, ,pudset og aftørret derefter. Nej, m:ij,
alt er rationaliseret, om det aa er AftørrinO'
af Lokomotivf'rne eller Renholdelse af Lam
,
pe�
og LaJ1terner. I 1. Distrikt er det nu af en

ellei· anden Hr. Kontorius foreskrevet, at paa
Lokomotiverne fra de og-de To
, g sskal d�r·pud�
ses Lamper; paa de og, d,e · skal der h$ldeS.
Olie paa; o·g paa de ·og .de skal (;ler ov:erhoved�t
.. , . -r
•
intet · fo r_�tageS..
- · Det ka,n -ikke vi:e1·e vanskeligt at forstaa, at
Resi,1.ltatet he1·af er,· at hver_k en: Lanterner eller
Lyg:ter paa Førerpladsen ly,ser ,ordentlig.t. l
mange Tilfælde maa der snarere tales om
, om Lamper. Noget saadant
»Osekr, ukker« �nd
maa efter vor Mening be�gne · som uforsvar
o:m
ligt, og vi er da inde paa Spørg·sntaalet
•
det sikikerhed•·smæssige. P-aa Motorlokomotiver
·ne er Førerens Pla,d,s ·saaledes, at ��r ikke er
noget ved Lokomotivet, .der: hiJJ.di'er· det frie
·.Udkdg,·her anskaf.fes der kraftigt lysende Lan
terner, og fornuftigt anbrag.te_��t!ktriske Lam
per ,p,aa Førerpladsen ... -Damplokomotivernes
Personale har alene i ·Kraft -af de lange Loko
moti:v,er kun delvis frit Udkig, men de, maa
have l{rav paa,; at der amtidig ·med Ned.sæt
te,} e af· Køretider m. v. bages det Hem;yn til
dem, at der træffes Foranstaltninger tj_l ·Fo'r
bedring af Udkig�forholdene.
Naar Generaldirektør,en er indforstaaet
med, at Sikkerhed·en er det første Krav, og .at
der ikke maa . være noget· -i Vejen med de:rq;
naar der A,ar efter Aar kan ofres mange Mil1 i.oner paa Modernis1 ering og , Rationa1iseri.ng
......,_ i Henholid til Generaldirektørens andet
Steds gengivne Nytaars•betragtninger skal der
i 1935 anvendes 33 ½ Million Kroner - sara
maa det vel og-saa være muUgt at fti.nde Midler
tir Opfyld,els-e af Lokomotivmændenes her om
-talte Kra
- v.
'. .

.11
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OMKOSTNINGER I TRAFIKVÆSENET
,.
Af Helnmt
Jacoby.

"i'

Uddrag
af et Foredrag i Handelshøjskolen
·
i København. ' ·
·
(Studiekreds Professor· I. Hirsch.) ·

•.•

Driftsomkostningsregnskab er _i den ratio
nali erede Bedrift af i Dag ailmindelig bekendt.
Men i Trafilkvæsenet har det ikke blot i Meto
derne væi·et GenstailJd• for Uvilje, men ofte end
og· i dets Eksistens. Det er derfor væsentligt
at undersøge Splh-gsmaalet, hvorf01· det:i Tra
fikvæsenet først saa. sent kcim til en niere
clybsgaaende Omkostberegriing; og ... hvilke
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Grunde, der var medvirkende til Tndførelsen
n.f Driftsomkostning:sregnskab. Det er dog be
synderligt, at Jernba:.nen i næsten 100 Aar
trafikerede Landene før de europæi,ske Jern
baneforvaltninger begyndte at anlæg,ge teore
...
ti.·ke Betragtninger
over Spørgsma:alet, hvilke
Omkostninger Befordringen a;f 1 Tons Kul fra
1 km foraarsagede, og hvor meget Befo1x'lrin
gen af 1 Pel'son over en Strækning af 1 km
kostede. Først naar man ved det, kan man
prøve, hViilke Metoder der rnaa anvendes ved
Drif.tsomkostning,sberegning, og konstatere
hvor Dagens egentlige Problem ligger.
.Jernbanernes Sejrstog over Verden blev
befordret af følgende Forhol<d:
I. En voksende Befolkning, der benyt.ter . ig
af Trafikken.
2. En v·oksende Godsmængde.
3. Det effektive Trafikmonopol.
Jernbanen skabte F·orbinidelse og skabt.es
af Forbindelse. T Aarene 1860 til 1913 s.tod
Banen ov-erfor en fuldkommen uudtømmelig
Mængde af T1,ansvortvarer.
] disse Aar
"
v·oksede Tilvæksten af Transportvarer bestan
dig. Man faar en Forestilling om denne Ud
vikli-11g, naar 111an hører. at til Trods for In
dustriens umaa, delige Vækst i denne Periode,
,.
vok,sede Trafikken
tre Gange
' ' saa stærkt som
J ndustriproduktionen.
Trafikken skabte saaledes Mal'kederne. Den
befordr-ede den forhaan,d,envæ1"10nde Vare;pro
d11ktions Af,;,ætning og skaf.fede Forudsætnin
gP-r for ny Pro<luktion. P.engeinvesteringen,
som kom Tmfikken til Gode, er nationaløfoo
nomi3k ,set mest produlcti\·. Medens man inden
Udvåklingen af .Jernbanew-csenet og Dampskibsfarten kun transporterede Luksusvarer
over længere Strækninger, blev Befordringen
af tungere ug billigere Varer nu mulig fra
Verdens<lel til Ver<lensidel, Transporten blev
relatiY billig og T1,anspor.tomlmstningerne (i
Forhol,d til Varernes Værd) er afgørende for
Afsætningen. Ved Siden af Skibsfarten var
det Jernba;nen, cler ska.ffede For11<lsmtningernC'
for en mangeartet
Produktion.
I disse Aar med Transportvarernes ustand
selige F·orøgelse, besad .Jembanerne et effek
tivt Trafikmonopol. Landevejen med dens lang
somme Hest.espan<l blev sat i Baggrunden.
Ka,nalnettet var i Regelen ikke tilstrækkeligt
udbygget, og Flodskihsforten hav<lf' kun sa'
sonmæS'sig Betydning og var ·og.saa først

.

..

Begynde! s en af . in Udvikling. 'l'il hvad Nytte
skulde Banerne i denne lykkelige Tid føre
Riegnsk,ab? Man slog sig til Taals med e11
Fastsættelse af fndtregtcrne og Udg.ifterne
-- man var tilfred · - det var virkeligt ikke
svært. Et Problem kumle man ikk,e :-::e. Man
kunde u I' Dr.ifts-Jndtægtcrne bygge nye Anlæg
og Banega
, ar<le, uden at rci;:;ikere, at Indtæg
terne ikke vilde dække Odgi.fterne. Det \'ar
.TemlJ.anerne;.: gyldne 'l'idsalder, meu en 'l'i<l
der animerede til en let::;indig Jernbanepolitik.
Men Tiderne ændre,,:;. Al,Jerede omkring Aaret
1913 kom Omslaget. Godsmængden g�k stærkt
tilbage. Medens Vareproduktionen kun sank
1. pCt., sank Transportra.ten,til omkri11g 1G pCt.
Verden begyndte at lukke;:;. (-\nmdene til de1111e
Udvil{'ling er talrige. l :::ltedet for Grovvarer
lraadte i stigende Mængde Fingodstransiport,
idet mall begyndte at anlægge F'abrikker i
Hjemlandet. I Stedet for Kul blev der befo1dret
Olie. Hundrede lange Kultog blev over.flødi.ge,
da Kraftcentralerne førte den elektri:;ke Strøm
til Byerne gennem Kobbertr•aaden. Ogsaa Me•
balvareindu.,,tl'ien blev intf'nsh-ere. Man ind
;:;krænkede Befoidringen a.f svagt jerninrdhol
d,igt Metal, og ind;:;tilier vaa Ert · med et højt
.Ternindhold. Tndustrialberingen::, Tidsalder er
i det store og hele a.fsluttet i det mindste i
Midteuropa. Vareproduktionsorn;:;ætningen :--yn
ker, i Stedet for Massev,arcrne kommer Fær
d,igvaterne, hvis Bef.or,dringsvækst og Omfang
naturligvi. er meget ringere end Raavarerne;;.
Hermed for;:;vandt 2 af de Forudisætninger, som
:-;tod ved Jernbanernes Vugge; den v:ok. ende
Trafikbeholdning og de voksende Varemæng
der den 3die, Jernbanerne;:; effektive Trafik
monopol b!Jver foreløMg tilbage. Men efter
haanden som vi kommer længere ind i det 20.
Aarhundrede generhrnrver Landevejen sine
gamle Rettigheder - ikke ved Vognen med
dens tunge Hesteforspand, men af Automobilet,
som forener en større Bevægelighed
med de
•
ringere faste Omko. tninger. Efter Krigens
Slntning erobrede Automobilet ogsaa som
Lastvogn de europæiske Landeveje. Og selivom
den ikke saa meget befordrer Massev.arer, saa
aftag.er den netop Jernbanernes værd.ifulde,
højtkvalii.ficerede Varer.
Saaledes faldt alle 3 Forudsætninger, der
dannede Grundlaget for Jernbanernes Sejrs
tog. Selve Udviklingen havde forskellige Scha
tNinger. Eksporten forringedes bestandig. T•al12
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mæssig omkring 2/s - mængdemæssigt ca. '/s
i Aarnne 1913-27. Selvforsyningen traadte
i Vlidt Omfang i Stedet for Im- og Eksport.
Dette betød atter Fragtnedgang, og i den

nyeste Tid skærper Valutaristriktionerne yder
ligere d�•sse Virkninger.
Men afgørende er ogsaa i denne Sarnrnenhæn" de betydelige og bestandige forøgede
Følg�r af Spareøkonomien, Udviklingen af,
Vannetekniken gj·orde det muligt me<l et Mini
rede
mum a,f Brændstof.fer at naa de forbed
.
a
nye
ndnstr
]
iomrai
f
Resultater. Dannelsen a,
der som �tmede .F'or,arbejcl11,ing·sstederne i
umiddelbar Nærhed af Metal- og Kullejerne,
overflødiggjorde automatisk en vigtig Del af
Mrussevaretranspor.ten. 1 derm.gete virker i
s•amme Retning Rationali�ering af Produk
ti, onen.
I denne fuldstændig! a:nd:rede V c 1 1den, ih vor
der iJ11tet var tilbage af Jernbanernes gyldne
Tidsalder� TryHeri, kørte den gaml.e Jern
bane nu ind. Den tekniske Udrustning var vel
forbedret, men ikke i nogen Maade blevet om
dannet i Overenss.temmebe med <l.e almene tek
niiske Fremskridt. Dens Led.el. e bestod paa
mange Maader af gamle næsten li0jt.ideligt ind
stillede . 'tatsembe<lsmænd, som overhovedet
ikke kunde begribe, at der var noget i Verden.
der kunde konkuncre med Jernbanerne. Bog
føringssysteme,t havde endnu de gamle wrvæ1·
dige Former, nemlig den kammeraJistiske Ind
tægts- og Udgift ·-Opstilling.
I denne Situation holdt Driftsomkostning-s
regnskabet sit Indtog i Jernbane.forvaltningens
Kontorer. Man maiatte i højere Grad dii.fforen
tiere Udgifterne. Mall maatte anvende private
Regningsmetoder, opgivo den gamle fi katiliske
lndtæg.ts- og Udgiftisbogføri11g. Men og,:;aa, tek
nisk maatte man fuldkommengøre :-;ig. M-a11
gaar over til Hurtigtogsvogne, til Dieselloko
motiver. Man begynder Elektrificeringen af
store Strækninger, særlig der, hvor den saa
kalidte »hvide« Elektricitet, Vandkræfterne
staar til Disposition. Man søger med alle Mid
ler at holde Stilling.en paa, Frag,tmark-edøt og
begynder i den formindskede, om tridte TraJ1,:;
port-Verden en overordentlig skærpet Kamp
0111 Transporter
ne.
Med al Magt . øger man igen at trække de om
trent mistedo• Mas,sev,arer til . ig. Hvilken Pris
kan man tage:> Disse �pørg •maa.l kan kun
Drift.�omkostnings1·cg11�ku-lie-t bt-;.;vnre. :Nn skil-

ler man Udgifterne i de aakaldte faste Om
kostninger, som i hvert Fald er til Stede enten
Transporten -finder Sted el I-er ikke, og de
variable eHer prop01·tionale Omkostninger, om
kun opstaar' ved en specifik konkret Trans
portyde! se. Man differerer Anlæg�omko ·tnin
gerne fra de øvrige Driftsudgif.ter.
Det er Jernbanerneti særlige Art som det
Transportmiddel, ·der -er bundet til Skinnerne,
der gør, de har en ·aa uhyre høj fast Om
kostningssats. 60 pCt. af alle Jernhanens
Drifbsomkostrui.n.gør er -opstaae.t før det fø,rste
Tog ruHer ov-er .Skinnerne. Jernbanen største
Udg1ftspost er Omkostningerne for Baneved
ligeholdelse. Af disse Omko tninger er tilmed
75 pCt. faste. Det betyder i PrakJSis, n.t Jern
banerne maia indhente de faste Omkostninger
ved saa meget større transportrnæssig rentable
F:orretnlinger.
Vi ,har her givet en histori. k Oversigt over
de Forhold, der førte Jernbanerne ind paa et
mere rationelt ført Driftsregnskab. Og vi skal
i en senere Artiikel komme ind paia de mere
teoretiske og praktiske Opg.aver, Driftsomkost
ningsberegningerne bliver trnet overfor.
1,:;1

DEN VIRKELIGE NATIONAL�
SOCIALISME
Da Nationalsocialismen endnu ikke var ved
Maigten, men maatte bejle til de tyske Arbej
dermas•ser, lovede den en Vii,keliggørelse af
Sociali ·men. Mian sa•gde, at man vilde bryde
Kapitalens Magt og opfylde Arbejdernes For
dringer. Endnu den 2. Maj 1933, som var den
Dag, da den tyske Arbejderbevægelses Fag
f.oreninger blev stjaalne, sagde Ley, Føreren
for den tyske A1·bejd.sf:i-ont: »Tyske Arbejde· ,re,
vi vil ikke tage Eders Fagfo1,eninger foa Eder.
Vi vil kun forhindre Eders Faigforeninger;:-;
Misbrug og gøre Fagforerui.ngerne til virkelige
Organer for Arbejderbevægelsen«.
Hvad er der nn blevet tilbage ,af disse Løf
ter?· Aaret 1934 demaskerede de national
socialistiske »Arbejderrepræsentanter«. Par
tiets saakaldte Socialister, saasom Feder,
B-rueclrner o. s. v., nrnatte overgive deres
Pastel' til clc rene R,eprn,sontanter for d<:'n ka-

..
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pital;i.stiske Retning, d'Herrer Bankierer og finder man intetsteds i den nye tyske Økon�
Tn<lustriherrer. Men ikke nok med det.
mis Op·bygning. Arbejdsgiverorgianisationerne
Den saakaldte Nyopbygning af de tyske er stærkere, end de hidtil ha.r været fordi a1le
Erhvervsvirksomhede1· aabenbarer for alle Arbejdsgivere er forpHgtet til at væ�·e Medlem
dem. som endnu ikke har bemærket det, hvor mer heraf, og der er ingen uorganiserede. Den
langt Kapitalen har kunnet opbygge sit Herre sociale Modpart, Fa,giforeningerne, er ødelagte.
dømme under det saakaldte »nationalsoci,n Nogen Medvirkruing ved Erh,1ervspolitiken er
listiske« Regime.
der overhovedet ikke Tale om. Den tyske Ar
I denne den tyske Økonomis nye System bejdsfront er udelukkende en Organisation,
er Ideerne om den stænderagtige Opbygning hvis Formaal er at indsamle Kontingent. Kun
paa det . kammelig ·te blevet forraa<lt. Den den mindste Del af dette Kontingent ti.lflyder
italienske Fasci•smes korporative Tanker, som 11middelbart Arbejderne gennem <len allerede
i det mindste har gjort sig Umage for at binde omtalte »fine« 01,gamisation, »Kraft gennem
Arbejds,giveme og Arbejderne organisk sarn Glæde«. Forøvrigt disponerer det nazist, iske
me.11 ( selvom det ogsaa er :,;ket i en fordrejet Parti egenmægtigt over den tys• ke Arbejds
Form), har man ikke givet Plads for i det Fronts Pengekasse.
Saaledeis ser det nazistiske Arbejderparti,s
ty,ske System. Her hersker Kapitalen ganske
1 Socialisme« ud. Intet Løfte har dette Parbi
aabenbart og utils.Jøret.
Forvaltningen af Økonomien, d. v. s. fra o,·erholdt. De Spirer til et økonomisk Demo
Arbejds,giverside, inddeles fagvis og distr-ikts krati, der var fastlaig,t gennem Weimar-Repu
vis. Den faglige Side fal,der ind under Rigs blikken, er ødelagt. Det lyder i Dag ,s om et
grnpperne, Indu tri, Handel, Banker, Foæik Eventyr, naar det siges, at Arbejdsgiverne og
ringer o-g Energiforvaltning. Rigsgrupperne Arbejderne har været repræsenteret ved samme
deler sig igen i Erhvervsgrupper, og, hvis det Tal og Styrke i alle økonomiske afgørende
er nødven<Hgt, i Faggrupper. Dette er den fag :jtiillinger. Alt dette er forbi - som Følge af
lige Opbygnhig. De forskellige Undergrupper det nazistiske »Arbejderparti«s Sejr.
Det behøver ikke at pointei·es · yderligere
sammenfattes nu d1striktsvis i Erhvervsomraa
at.
dette
de kapital,i,stiske Arbejdsgiveres stær
der, hvis Rækkevidde omtrent svarer til de
c;
gamle Industri- og Handelskamre.. Erhvervs ke Appara.t bliver styret af Mænd, der er mile
omr-aaderne, Industri-, Handels- o,g Haand vidt fjernet .fr. a enhver social Tankegang. Ved
værkskiamrene, udgør tils, ammen d<:' saakaldte dette Apparats Styregrejer staar Schacht. Hans
E1·hve1·vskamre. Der findes i Øjeb1ikket 13 af betroede F-olk, hans Værktøj, betjener Appa
den Slags Erhvervskamre. Repræsentanterne rn tets Løftestang.
for disse danner sammen med Repræsentan
Allerede forlængst er Nazismens Diktatur
terne for Rigsgrupperne det saakaldte Rigs IJlevet identisk med Kapita;Jens Diktatur. Fra
e1·hvervskammer. som er det centrale Organ denne Erkendelse bør man ikke lade sig lokke
.. gogisk formu
for det tyske Riges økonomiske Struktur. Dette l}ort ved Hjælp af enkelte dema,
lerede
Love,
hvis
Formulering
kun tjener .til
Rig,serhvervskiammer har en Raadgiverinsti
tution, som bestaar af Lederne af Rigsgrup endnu en kort Tud at tilhylle de virkelige For
perne og Indushfons Hovedgruppe. Forvalt hold i Taage. Det vilde her føre for vidt at
ningska,mrene og Formanden for Rigserhvervs anskueliggøre de enkelte Forsøg af denne Ar.t.
kamret, som Rigsøkonomiministeren udnæv Det er fælles for dem alle, at til Trods for at
.. Kapitalen, saa
ner. Dette riµ1dgiivende Udvalg er Min�sterens m:i.n foregiver at ville lænke
rnadgivende Organ i alle Økonomianliggender. forer Vejen dog derhen, at man ,principielt vil
Men hvor er ArbejderTep1·æsentante1·ne gC"ngive Kaptalen stln gamle, førende Stilling.
• kontrollerer
henne? Hvad har dette Parti, 'som dog stadi•g Man giver det Udseende af, at man
kalder sig et Arbejderparti, bragt Arbejderne? Bankerne, men man formindsker samtidigt den
Svaret herpaa kan giives med faa Ord. De statslige Indflydelse paa Bankerne, som Sta
gamle, kapitalistiske Arbejdsigiverorganisaitio ten har erhvervet sig efter de store Understøt
ner bestemmer idag alene og souverænt den telser som Følge af Bankkri,
. sen i 1931.
Det er nødvendigt, at denne Sammenhæng
økonomiske Kurs, , og dermed hva,d Arbejds
lønnen skal være. Arbejderrepræsentanterne bli.ver erkendt overalt. Bag en Mur af . ocia-

-
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li-sti.ske Fraser :rejser der sig i Tyskland et
økonomisk Bygningsværk. der anskueliggør
Kapitalismens største Triumf. Dette er Resul
tatet af »den nazi-stiske Revo1ution«!

GENERALDIREKTØRENS NYTAARS::
BETRAGTNINGER
T Anledning af Aarsskiftet . har »Social-Demo
/,,raten« haft et lnlet·view med Generaldirektøren,
som har fremsat en Række Betragtninger i Anled
ning af det nye Aar. Vi finder Interviewet saa
interessant, at vi tillader os at aftl'ykke det.
For Statsbanernes Vedkommende gælder det,
at 1935 bliver et begivenhedsrigt Aar - et Erobrin
gens Aa1·, og jeg regner med, at man, naar 1935
til sin Tid gaar ind bag det store Forhæng, ogsaa
vil kunne sige, at <lette Aar blev et Overskudsaar
for D.S.B.!
- Det var et skønt Nytaarsøn.-ke!
-· Det er ikke alene et Ønske, men det er ogsaa noget, der ligger inden for Mulighedens Græn
set·. For det nye Finansaar har Statsbanerne bud
getteret et Overskud paa 3,6 Million Kroner, idet
vi regner med en fortsat Indtægtsforøgelse for
trinsvis af Persontrafikken. Ganske vist er der ikke
afsat nogle Beløb til Dækning af en eventuel Stig
ning af Reguleringstillægget, men man vil alligevel
so, at der regnes med Overskud.
- Et· det ikke det første Statsbaneoverskud siden
1914?
- Det kan man forsaavidt godt sige, naar man
sC'r bort fra, at enkelte af Efterkrigsaarene under
en unormal Højkonjunktur gav mindre Overskud,
som dog meget hurtigt forsvandt igen.
Lillebæltsbroen, som hidtil kun har medført Ud
gifter, vil i del nye Aar blive et indtægtsgivende
Aktiv. Nu bortfalder F,l:'rgoovorfarten, den kostbare
Omrangering paa Fredericia Station og meget andet.
Gennemførelsen af do direkte Tog betyder ogsaa en
meget vwsentlig Besparelse. Som Helhed ventes et
meget stort Trafikaar, og for fil stimulere den sti
gende Rejselyst vil D.S. B. i del kommende Aar
yderligere udvide Udfluglsarl'angementel'ne. Publi
kun;: kan iøvrigl vente trafikale Overraskeiset· .i den
kommende Sæson.
- Naa1· Generaldirekturen ser saa lyst paa Frem
liden,
er del naturligt al stille Spørgsmaalet om
.,,
Mulighederne for den regnskabsmæssige Balance ...
-- Ho1'lil vil jeg svare: Jeg Rnser det ikke for
haabløst at opnaa fuld Balance inclusive Afskriv
uinget· og Fonenlning, men Opfyldelsen af dette
Ønske or- _Jo afhængig af Tiug, der ligger uden for
Slatsbanernes Omraade, nemlig de Vilkaar, ·om
Samfu11clet vil give os al virke nnder -- navnlig
for God.·trnfikken, ;;om i <lr11 se11el'e Tid•
har vist
on stagnerende Tendens.

Er del Generaldirektørens Opfattelse, at
Spørgsmaalet om Fragtbilerne kan løses paa en for
alle Parter tilfredsstillende Maade?
Jeg kan intet som helst sige herom, fordi
denne Sag nu er til Behandling i en ministeriel
Kommission, og jeg vil heller ikke udtale mig om
de - iøvrigt ganske forkerte - Indiskretioner, der
or fremkommet om Kommissionens Arbejde. Det
et· jeg ikke berettiget til. Men derimod vil jeg gerne
[rembtr've, al der Ol'oralt i Verden i disse Aar fore
gaar on Regulering al' Lastbiltrafikken. I Friheds
landene England og Frankrig samt i Sverige er
der foretaget meget dybtgaaende Reguleringer, og
en Ting er aldeles sikkert, nemlig: I det lange Løb
slipper vort Land heller ikke uden om en saadan
Regulering!
- Vil 1935 1.Jetyde Afslutningen paa Statsbanernes Erhvervelse af Rutebiler?
- Ja, jeg regner med, at vi med de Bilrulel',
der overtages i det nye Aar, vil have faaot saa godt
som alle de Parallel-Ruter, vi ønsker. Vort Rute
bilnet vil . da omfatte 2 700 km - og vort Banenet
2 500 km.
- Befolkningen i de Oplandskommuner, ln-or
D.S.B. overtog Rutebilerne, nærede Frygt for, at
det fortrolige Tillidsforhold mellem Beboerne og
Rutebilchaufførerne vilde forsvinde - afløst af
kolde Reglementer ...
Denne Frygt et ganske ubegrundet. D.S.B.
Chaufførerne henter gerne Marens Draaber paa
Apoteket og Jens Peters Støvler bos Skomageren.
Dot et· mit Indtryk, at man overalt er tilfreds med
Stalsbanernes Rutebilbetjening - og at vore Chauf
fører er i den bedste Kontakt med Publikum.
-· Alle ved, at Statsbanerne gennem sine om
J'allonde Materiel-Anskaffelser i en betydelig Grad
medvirker Lil Afhjælpning af Arbejdsløsheden og
saaledes giver Brød til mange Mennesker uden for
Statsbanernes Omraade. Derfor afventer man altid
mod stor Interesse Stalsbanemes Oversigt over• Ny
anskaffelser for det kommende Aar.
Herom bemærker Hr. Knutzen:
- I Løbet af 1935 vil D.S.B. bestille en ny
serie Lyntog, som skal leveres i Efleraaret. 1936.
Disse Lyntog bygges af Aluminium, og hvert 'Tog
skal be taa af fil'e Vogne med ialt 235 Pladser. De
Staal-Lyntog, ·om tages i Brug den 15. Maj, be
slaat· af tre Vogne med tilsammen 168 Pladser. V:
fortsætter ogsaa i det nye Aar med Omforandl'in-•
gen af 3. Kl.. Boggievogne til Brug for Fælles
klassen, og dette Arbejde ventes afsluttet i Løbet af
Aaret. Dermed vil D.S.B. raade over Verdens fi
neste Vognmaleriel. De gamle ubehagelige Træsæder
vil saa være afløst af fjedrende Sofaer ... I Ud
landet nøjes man med blot at lægge Gulvtmppetøj
paa Træbænkene - og det kalder man 1. eller 2.
Klasse! Danmark er langt foran - heldigvis.
- Hvormegel koster det rullende Materiel, der
skal leveres i 1935?
- Omkring 7 ½ Million Kr. Vi faar foruden de
fil'e Lyntog mod ialt 12 Vogue lev.oret l2 nye »M.O.« 
Vogne, der er eu yderligere Forbedring af »M. P.«-
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orn.e, som ogsaa kaldes Lynrognc, 32 elektriske Mo
torvogne og 16 elektriske Bivogne til Hoveostadens
Næl'lrafik. Det. er ialt 72 Vogne, og den samlede
Længde af disse Vogne er ikke mindre end 1500
Melet'!
•
Statsbanerne har ladet Motorfærgen »Korsør« om
hygge og i-esta1i"rere, fortsætter Generaldirektøren, og
Denne F,e,·gc e,· nu nøjagtig som de lo andre Motor
færger »Nyborg« og »Sjælland«. Opholdet. paa disse
Færger gør Tnren over Stotebælt til en righoldig
Oplevelse, og vil man ogsaa se Kattegat, da la•g Hjem
turen uver Aarhus-Kalundborg! Fæ,·gesejladsen vil
altid vmre en kærkommen Afvcbling tmdel' Rejsen.
Vore Diesclfærgel' og Dieselskibe bycl01· paa. alle Nu
tidens Bckvemmelighecle1·.
I Løbet af Eftetaaret aalmer vi den elektriske
.Drift paa. Strækniugen uu. Lil Holte, og jeg kan op
lyse, at del' er Planer fremme om at omlægge Linien
fra Rungsted over København til Roskilde til diesel
elektrisk Drift. Hvis disse Planer gennemføres, vil
der hlive .indfø1·l en saakaldt »st.iv« Køreplan fOl'
denne Strækning; del vil altsaa sige, at Togene altid
ankommer og afgaar med ensartede
Mellemrum for
·
hvet· Time.
Den jydske Handcls,;tand har klaget over, at
der ikke bliver af endt et lidJigt Lyntog fra Aalborg
mod København?
- Jeg vilde saa iuderligl gerne gøre alle tilpas,
men det. er ikke nemt. Dobbeltdrift med Lyntogene
01· først mulig, naar vi faat· den næste Serie. Man maa
altsaa have lidt Taalmodighed. Der er sket meget
inden for D.S.B. i Løbet af tre Aar, men der er
jo en naturlig Grænse for Moderniseringens Tempo!
- I Randers klager man over, at Lyntogene skal
køre fra Aarhus til Aalborg uden Ophold i Randers...
- Disse Taaret· kunde sandelig spares. Lyntog
Nr. 1, der udgaar fra København om Morgenen Kl.
8, kører fra Nyborg direkte til Aarhus, hvortil det
ankommet· Kl. 12 ½, og det fortsætter straks til Aal
borg, mrn med Standsning i Rander-s! Ankomsten
til Aalbo1·g finder Sled Kl. ca. 14. Ved 17-18 Tiden
l'elurnerer Lyntoget og ankommer til København
Kl. 21�. Jeg baaber, al man 1111 01· tilfreds i Niels
Ebbesens ærværdige Stad.
Vi afsender to Lyntog, og det :sidste Lyntog stand
ser ved alle de større Stationer. Det bliver ikke noget
»forsinket Lyn•, thi Togets Ankomst til Aarhus bli
ver kun 45 Minnller senere end Lyntog Nr. 1.
Nu maa man endelig ikke tro, at D.S. B. kun
lænker paa. Hovedrulerne. Og,;aa Siderlinierne faar
trafikale Glæder i del nye Aar. Saa snart de nye
Lyssignaler er opstillet ved de ubevogtede Overskæ
ringer, vil Ha"tighedeu blive sat op fra 45 til 75 Ki
lometer. Vi regner med, al man vil paaskønne denne
Fartforøgelse. Fra Statsbanernes Side gøres iøvrigl
en Indsats for at frigør-e de ubevogtede Overskærin
ger, saaledes at de Vejfarende faar fri Udsigt over
Overskæringets Omraade.
Tilbage i. min Nytaarsuver:sigt er kun Anlægs
arbejderne i. Kalendeeaarel 1935. Det gælder ogsaa
her, at disse Arbejder vil gil'c Bcskmftigelse til mange
Mennesker uden for Statsbanerne. Om de enkelte

Arbejder kan jeg sige, at Kurvereguleringerne og
Sporforstærkningerne fort. æltes over det meste af
Landet og vil blive fuldført i del nye Aar. Paa alle
Stationerne langs Hovedlinierne vil ogsaa blive udført
visse Arbejder. Paa Falster · og Sydsjælland, ved
Lillebælt og ved Oddesund fortsættes de Jordarbej
der, der staar i Forbindelse med Brobygningerne, og
vi mener tillige, al Bygningen af en ny Jernbanebro
over Limfjorden mellem Aalborg og Nørni Sundby
kan paabegyndcs i det nye Aar. Det samme gælder
Oddesundsbroens Overbygning.
I Henhold til Vejkl'ydsloveu vil iøvrigt i det nye
Aar blive ud[ørl en Række store Vejbroer Landet
over. - Til Gennemførelse af Anlægsarbejder, der
veclrøre1· Statsbanerne, er der paa Finansloven for
1935-36 :søgt bevilget el Beløb paa ialt 15,3 Mi.Il.
Kr. Endelig kommer he1'lil Udgifter til Anlæg, der
ikke afholdes af det paagældende Finansaa1·s Be
villing, hvilke Arbejder i Løbet af 1935 vil medføre
Udgifter paa ca. 10 Mil!. Kr.
Generaldirektøren slutter:
Forhaabentlig har Læserne nu faael el lille Ind
tryk af Statsbanernes Stilling ved Indgangen til del
nye Aar, del Aar, der vil faa en uhyre stor Betydning
for dansk Trafik, og mit Nytaarsønske er, at Publi
kum ogsaa i 1935 vil vise D.S.B. den samme store
Interesse som i de foregaaende Aar.

FRA MEDLEMSKREDSEN.
Fjenden indenfor Murene.
I »Dansk Lokomotiv-Tidende« for 20. December
1934 er en Artikel med ovenstaaende Overskrift; Ar
tiklen er ret interessant, men man kan vist ikke sige,
at det er noget Nyt, den fremdrager, det er Ting, der
bar eksisteret i mange Aar. Enhver, der vil studere
lidt om internationale faglige Forhold, vil derigennem
faa at vide, at saa længe de internationale faglige og
politiske Organisationer har bestaael, har der vmret
ført stærke Kampe imellem de forskellige Opfattelser.
Omend Maalet for dem alle har været det samme,
har der hersket dyb Uoverstemmelse om Midlerne
til at naa Maalet, og der har været rettet Beskyldnin
ger baade af den ene og den anden Art imod Mod
standerne for at trumfe bestemte Synspunkter igen
nem. Man maa jo heller ikke glemme, at naar cler
findes yderliggaaende Elementer indenfor de forskel
lige Organisationer, internationale som hjemlige, der
vil bruge Midler som Flertallet ikke kan anerkende,
,;aa sker det jo ikke bevidst for at splitte eller gøre
Skade, men derimod af en glødende Tro paa deres
Synspunkters Rigtighed, eller af Utilfredshed med
det bestaaende. Hvis man derfor skal fremdrage no
get som •en Fjende indenfor Murene«, i alle Til
fælde her i vort lille Land, saa er der en Fjende,
som betyder- en alvorlig Fare for Organisationernes
Vækst og Tri1·sel, og det er den Ligegyldighed, mange
Medlemmer udviser overfor Organisationernes An-
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Jiggender. En besynderlig Ligegyldighed . om man
ikke forstaar, f. Eks.: Da der for nogen Tid siden
fandt en Afstemning Sted indenfor en stor Organi
sation, en A fslemning der havde vital Betydning for
alle Medlemmerne, ja der blev man stillet overfor
den Kendsgerning, at kun ca. 60 pCt. af Medlems
antallet stemte. Nu kunde denne Ligegyldighed maa
ske undskylde·, hvis Forholdene for den arbejdende
Befolkning var nogenlunde tilfredsstillende, og at der
var Arbejde nok li! enhver, der vilde lage fat, men
det er jo langt fra Tilfældet. Et af de Spørgsmaal,
som absolut maa og skal løses, er jo Beskæftigelses
problemet, del er for den Sags Skyld blevet gentaget
saa ofte, men der er vel ingen Tvivl om, at Arbejder
nes, saavel faglige som politiske Organisationer, maa
være medvirkende til Problemets Løsen. Vi har jo
indenfor vore egne Rammer Aspiranterne, de blev
som bekendt afskediget - alle de, der ikke havde
været paa skote -. Men Kendsgerningerne beviste,
at D.S. B. ikke kunde undvære dem ved Ferie- og
Højtidstrafik, og i Mellemtiden kan der saa blive
to a tre Dages Arbejde om Ugen, fordelt imellem
dem, der ikke har været saa heldige at faa stadig
A1·bejde i det private Erhverv. Det er jo et Forhold,
det· et· beskæmmende for Samfundet, naar ydermere
Forholdet er det, at disse Mennesker udmærket kun
de beskæftiges ved Lokomotivtjenesten, blot der fandt
en fornuftig Arbejdsfordeling Sted. Samtidig vilde
det jo ogsaa bevirke, al vi kom ud af den trøsteløse
Situation med Hensyn til Forfremmelser, som vi nu
har været i de sidste Par Aar. Eller tag for Eksem
pel den opvoksende Ungdom, Forældrene bringer øko
nomiske Ofre, Ungdommen selv uddanner sig· merl
Ihærdighed og Flid, og hvad byder man dem saa
under de nuværende Samfundsforhold, Arbejdsløs
hed eller Arbejde til en ussel Betaling, saa del vilde
da værn en Ul'imelighed at forlange, at disse Menne
sker skulde føle sig tilfredse med de sædvanlige Ud
talelser om, at bare vi staar samlede og enige, sa.a.
skal det nok gaa. Det Tiden kræver er Hanrl.ling, men
det forudsætter ubetinget, en interesseret og overfor
Tidens Spørgsmaal lydhør Arbejderbonegelse, der
maa og skal ruskes op af den Ligegyldighed, hvol'i
mange befinder sig. Det er jo ogsaa uforslaaelig, naar
man ved, at Tjenestemændene som Hellwcl er demo
kratisk indstillede, den Ligegyldighed der udvises,
naar det· skal være Valg af Tillidsmænd og deslige,
uagtet at hele Ulejligheden kun er at tage en Blyant
og sætte et Kryds, og derigennem være medbestem
mende om Organisationens Liv. Til Slut delte: Vi le
ver i en bevæget Tid, overall bryder og gærer det, mon
lad os alligevel tage de Ord til Efterretning den eu
gelske At·bejderpolitiker, Sir Stafford Gripps udtalte
paa ol Møde i Efteraaret 1934: »Jeg tror ikke paa
den Teori, som en Overgang val' aktuel, at Tilhæn
gerne af det kapitalistiske System er onde Menneker, nej, en stor Part af dem er interess
eret i al
:;kabe bodre Forhold, men naar
det ikke er muligt
unde,· det.te Systern, ja, saa er der ikke ande at
gøre
t
end at frigøre os fra det kapitalis
tiske System og
, ætle PI an og Orden i Stedet..
København i Januar.
S. Sunesort.

Lyntogsaaret 1935 har paabegyndt sin Kørsel.
Hvorledes Rejsen vil forme sig, ved i�gen. Adskil
ligt tyder dog paa, at Aaret, rent jernbanemæssig
set. vil byde paa Overraskelser. Dog skulde nødig
det nye, som komme· r, kunde sammenlignes med en
Nytaarsraket, som lysende og hvæsende stiger til
Vejr s under Mængdens Jubel, men hurtig slukkes
og falder til Jorden.
Men lad os blot faa Sving i Driv- og Kobbel
hjulene og fuld Speed paa Motorerne, vi lever jo
i Fartens Tidsalder. Men en Ting bør ikke glemmes,
trods al Lyntogsfart, Mekanik; og Maskineri, og det
er at bruge Ventilen for menneskelig Forstaaelse.
For Aarnt, der svandt, har vi paa flere Om
raader mærket en svigtende Forstaaelse af vort nu
en Gang specielle Arbejde. - Skud er blevet af
ryret fra begge Fronter - men forhaabentlig bliver
Forslaaelseskapacilelen udvidet i det nye Aar til
Gavn og Glæde for alle i Aktieselskabet D.S. B.
Der er jo noget der hedder •Entente cordiale•.
Men lad det gamle Aar ligge;. vi er parate til
at tage fat med fornyede Kræfter med Blikket rettet
paa Fremtiden. Dog maa det tillades at slippe lidt
Spildedamp ud en Gang imellem.
Der blev sidste Aar vist vor Forening en lille
T ndrømmelse angaaende Enkeltværelser paa Over
natningsdepoterne.

Men det er -langt fm nok endnu.

Den Gene og Ubehag, det er med Fællessove
værelserne, maa finde Forstaaelse hos vor Admini
stration, saaledes at alle Soveværelserne laves om til
Ei1keltværelser.
I en Tid, hvor D.S. B. faar bevilget Millionbe
løb li! Nyanskaffelser, vil det sikkert ikke være
vanskelig at fremskaff� en lille Klatskilling til en
saadan haardt tiltrængt Omforandring. Som sagt,
naar bare don gode Forstaaelse er til Stede.
Lyntogsaarel vil ·ikkert stille endnu større Krav
lil Persona.let og uden al lide af •Mereværds-Kom
vlekser«, tør vel nok antydes, at dette i Særdeles
hed gælder Lokomotiv- og Motorpersonalet. Toge
nes Præcision og Sikkerhed,. afhænger for en stor
Del af dette Personale paa Trods af al moderne
Teknik. Vi kan sige med Frits Jiirgensen: Gudbe
rares, jeg bøjer mig for van Dyck, - men enhver
har jo sine Fortrin. Arbejdet paa Lokomotiv og
Motorvogn tager helt og fuldt sin Mand, og store
Dele af Personalet e1· ikke tjent med, at de Nætter,
som tilbringes i Remiserne, spoleres paa Grund af

Karlekammer Systemet.

Livet er ikke luller Smørkage. - Og den nød
rnndige Søvn og Hvile man nødvendigvis skal have
i Remiserne, med dens Røg og Støjplage, er sande
lig ikke for god. i :Forvejen. Indførelsen af Enkelt1·.erolser vil tage det værste Stød af og betyde et
Skridt i den rigtige Retning. Et Ønske som af
tjen::;llige og menneskelige Hensyn maa opfyldes.
Lad os derfor :;,PI le Raaberen for Munden og
0111 nødvendigt gentage og gentage Ønsket, :;aa det
til sirlst ga.ar �ennrm rlP graa tykke Mure 1 Sølv
gade.
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Pardon! Jeg kom da vel ikke li! at fornærme
nogen?
. Og lad_saa det lille og yclel'sl beskedne Nylaars
�nske faa Lyntogsfart paa i 1935.
· Frederikshiivn, Januar 1935.

�-

@art Petersen.

· FRA JULETRÆSFESTEN
Ved de københavnsk·e Lokomotivfyrbøderes Juleh·æs
[esl den ·5. JanuaT blev følgende Numre udlrukket: 107
- 1074 - ·1049 - 1581 - 909 - 919 - 019 · - 676 ,_
343 -'- 836 - 1563 - 2'9 - 1419 - 00 - 1252. ·
Hovedgevinsten blev udtl'ukkel paa Nr. 791.
For ·Afdeling 2Sv. Slenlcvist. ·

Lønningsindtægt i Kalenderaaret 1934.
I

25 AARS JUBILÆUM

Grundløn
3060 Kr,

Den 1. Februar 1985 kan Lokomotivfører J. Nielsen
Aimslev, Enghavevej 00, fejre 25 Aars Dagen for sin
Ansættelse som Lokomolivmand ved D. S. B.
· Aunslev har, skønt født Fynbo, tilbragt hele sin Jern
banetid i ·København, �1vor vi i Tidens :tøb har lært al
�ælte Pris- paa ham. Det solide Præg, som er over selve
Skikkelsen Aunslev, skuffer helle1· ikke paa anden Maade
Han er den ,·tøt-te Udøver af sil Fag. og en Mand man
stoler paa i Hverdagen.
.Afdeling I bringer derfor Jubilaren en Tak saml Øn
tikel om Held og Lykke i Fremtiden.

do., 1.A. T,
do., 2.A.T,

gifte ........... : ..... 4371
.ugifte over 40 Aar •. 4214
ugifte mel. 85-40 Aar 4135
andre ugifte .......... 4057

Kære Redol.:tør!
Ja, 11u er Tiden inde, da man ude omkring i Landet
sidder og, passer paa, om der nu er nogle, der drister
sig ti.I noget saa . sindssvagt som at fylde Plad.5en i ,Lo
komotiv Tidende« med Beretninger om Julelræsfester.
T
N\ta, det er nu ligemeget, vi har holdt ] est i Struer L'11dda en knippel Fest -, som for den Sags Skyld godt
kunde Yære værdig at komme i Bladet. Del begynder nu
al knibe for os at skaffe den nødvendige Afløsning, naar
man undlader al erstatte dem, der gaar af og udddanner
Loko.mo-tivfyrbødere som Motorførere ogsaa ude11 Erstat
ning. saa skal del jo bli�•e galt med Tiden. Naar man
saa tager i Betragtning den ret høje Sygdomsprocent.
�om vi har i· Vestjylland, om del 11u er paa Grund af
det _barske Klima eller, som den ærede Indsender skrev
her i forrige Nummer, det gamle Spor med sin Belæg
njng af Spytbakkesand i Stedet for Stenballast, saa er
det nu ved at være saaledes, at de Medlemmer. som ikke
deltager i Festen, ·maa forrette 2 Mands Arbejde. Vi ved
godt, I{ammerater, at I maat1e slæbe den Aften. vi havde
Fest, og vi ved ogsaa, at det var frivillig, al I selv til
bød at køre. og det sige1· vi Eder Tak for, paa Forenin
g-en� Vegne bringer jeg Eder herved. vor hjerteligste Tak.
Struer, i Januar.
I C Nørgaard.

c,

d.

e,

f.

4323 4209 4119 3999 8891
4166 4052 3962 3842 3784
4087 39;3 3883 3763 3655
4009 3895 3805 3685 3577

I

Grundløn
2940 Kr.

gifte ................. 3855 3807 3693 3603 3483 3375
ugifte over 40 Anr .. 3710 3662 3548 3458 3338 3230
ugifte mel. 35-40 Aar 3637 8589 3476 3385 1 3265 3167
andre ugifte ........ 3566 3517 3403 3313 3193 3085

do.,2.A.T.

,gifte. ................ 4491 4443
ugifte over 40 Aar .. 4334 4286
ugirte mel.35-40 Aar 4255 4207
andre ugifte ........ 4177 4129

do·., 1.A.T.

JULETRÆSFEST

b.

gifte ................. 4731 4683 4669 4479 4359 4261
ugifte over 40 Aar .. 4574 4626 4412 4322 4W2 4094
ugifte mel 35 -40 Aar 4495 4447 4333 4243 4123 4016
andre ugifte ......... 4417 4369 4266 4165 4045 3937

Vognmestre og Motorførere af l. Gr.

N. P.

a.

gifte ................ 4011 3963 3R49 871i9 8639 3531
ugme over 40 Aar .. 3854 3806 3692 8R02 8482 3374 ·
ugifte mel. 35-40 Aar 3776 3727 �613 3523 8403 3296
andre ugif.te ......... 3697 3649 3636 3445 3325 3217

Lokomotivførere.

gifte ................ 4191
ugifte over 40 Aar .. 4034
ugj.fte mel.35-40 Aar 3955
andre ugifte ........ 3877

�otorførere li

I

4143
3986
3907
3829

4029
3872
3793
8715

3939 3819
3782 3662
3703 3583
3625 3605

3711
3564
3475
3397

4329 4239 4U9 4011
4172 4082 3962 3854
4093 4003 3883 3775
4015 3925 3805 3697

..

gifte ...............•.[3735 3687 3573 3483 3363 3255
ugifte over 40 Aar . - 3590 8542 3428 3338 3218 3110"
ugifte mel.35-40 Aar 3517 3469 3355 3265 8145 3037
3 2965
andre ugifte ........ : 1344.5 3397 3283 3193
�:
do., 1 A.T. ·.gifte,, .............. - 3951 3903 3789 3699 35,9 3471
ugifte over 40 Aa r ..18794 3746 3632 8542 3422 3314
ugifte mel. 35-40 Aar\8715 3667 3553 3463 3343 3235
· andre ugifte......... 3637 3589 3475 3385 S-265 3157

Grundløn
2820 Kr.

Grundløn
2250 Kr.

do.,2.A.T.
do.,3.A.T.

I

I

I
gifte ....... , ......... 3165 \ 3117 3003 2913 2793 2685 ,

Lokomotivfyrbødere.

do.,1.A.T,

.

ugifte over 40 Aar .. 3020 2972'285812768 264812540
ugifte mel. 85-40Aar 2947 1 2899 2785 269� 2575 2467
andre ugifte ........ 2875 2827 2713 2623 2603 2395

gifte .............. , . 3315 3267 3163 3063 2943 2835
ugifte over 40 Aar .. 3170 3122 3008 2918 2798 2690
ugifte mel. 85-40Aar 3097 3049 2935 2845 2725 2617,
andre_ ugifte ........ 3026 2977 2863 2773 2663 2546
gifte ................ 3465 3417 3303 3213 3093 2985
ugifte over 40 Aar .. 3320 8272 3158 3068 2948 2840
ugifte mel 85-40Aar 3247 8199 3085 2995 2876 2767
andre ugifte ........ 3175 8127 8018 2923 2803 2695
gifte ... ..... . .. ..... 3615 3567 3463 3363 3243 3135
ugifte over 40 Aar .. 3470 3422 3308 3218 3098 2990
ugifte mel.85-40Aar 3397 3349 3235 3145 3025 2917
andre gifte ......... -13325 3277 3163 3073 2963 2845

Ovennævnte Beløh maa dog for de i Sønderjylland statione
rede Tjenestemænds Vedkommende yderligere forhøjes med
120 Kr. (midlertidigt Løntillæg.)
For Tjenestemænd med Tjenestebolig nedsættes Stedtlllægs
beløbet med 1/,

18

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

Angreb paa de belgiske Jernbanemænds /,ønuinger.

Den belgi ke Regering agter at benylte en mindre
Nedgang i Pl'islallet som Motivering for en 5 pCI. Ned
sættelse af Tjenestemændenes Lønninger saml ti.I en Ned
i-:ætlclse a( .Pensioner m. v. Per ·onalet, �om mener, at.
Hegeringens Krav er uberelligel, agter al sætte sig til
Modværge, og de forskellige Organisationer er enedes om
<'Il fælles Aktion.
1. T. F.

Graclvis l 'dligning af T,r,mnedsættelMrne verl cle
Ijekki.�ke Jernbaner.

Ved en Tiegeringsforordning var der anordnet Nedsæt
telse af Lønningerne for Aaret 1934 samt en Forhøjelse
af Bidraget til Pensionskassen. Regeringen havde egent
lig til Hensigt al lade d.etle gælde ogsaa for ·1935, men
da Statsbanernes økonomiske Forhold har forbedret sig
betydeligt, er Resullatet i Stedet for en Forlængelse af
Lønnecl.-ættelsen blevet en gradvis Udligning af samme.

I. T. F.

banemænd nu fremsat Forslag om en Lovgivning gæl
dende for alle Stater. Lovforslaget definerer Begreberne
Lokomotiv, og det kræver, al hverken Person- eller Gods
tog maa føres i melJemslatlig Trafik, saafrem1 Lokomo livet ikke er bemandet med en Lokomotivfører og Loko
motivfyrbøder. Under Begrebet Lokomotivfyrbøder falder
ogsaa Medhjælperne paa elektriske og andre Specialloko
motiver.
Del amel'ikanske Lokomotivmandsforbund har ogsaa
foretaget en grundig Undersøgelse af Sagen, som faar en
alsidig Belysning. Af stor Interesse er de Tal, som For
bundet giver angaaende Ulykkestilfælde, som kunde have
været forebygget netop ved a-t bemande Lokomotivet med
lo Mand. I de fire Aar 1929-1002 indtraf der nemlig
ikke færre end 23 Tilfælde, i hvilke Føreren under Togets
Gang blev ude af Stand til at gøre Tjene te eller afgik
ved Døden. 13 af disse Tilfælde indtraf paa Godstog og
I.O paa Persontog. I 6 Tilfælde faldt Fø1·eren af Toget,
og i lo Tilfælde blev· han ramt af en Genstand ved
Siden af Banelinien. I samtlige Tilfælde var Fyrbøderne
nærværende paa Lokomotivet, og som Følge heraf kunde
alvorligere Ulykkestilfælde undgaas.
1. 7'. F.·
Vi sk_al sene1'e vende ·tilbage til denne sidste Sag med
en udførligerc Redegørelse.

Red.

Sovjets Jernbaner overholder ikke Loven om Ar
bejdstiden.

Organet for de forenede Fagforeninger i Sovjetrusland,
»Trud«, beklager sig i sit Nr. af 27. Noverober f. A. over,
at Loven om Arbejdstiden ikke overholdes af Jernbanerne
i Provinsen Perm. I Henhold til en Regeringsbestemmelse
kan Lokomotiv- og Togpersonalets Arbejdstid forlænges
udover 8 Timer, men maa ikke overstige 12 Timer om
Dagen. Bladet citerer Tillælde, hvor Jernbanemænd har
maatlet ,tage Arbejdsdage paa 13, 14 og 15 Timer. Loko
motivførerne er ofte tvunget til at arbejde i 254, 280
og endda i 290 Timer om Maaneden i Stedet for de regle
meuterede 192 Timer. Fordelingen af Overarbejdet er
overladt ti\ Direktionens Forgodtbefindende, ligesom Tu
sinder af Overtimer aldrig bliver betalt. Til -Slut kon�
klnderer Bladet: »En daarlig Arbejdsorganisation, en
yderst indviklet Maade at beregne Lønningerne paa, Man
gel paa, enhver Kon tro! fra Fagforeningens Side, all dette
gør, at Jernhanemændene berøves for deres Lønninger .. «
I. T. 7''.

J<'ra den 1. Maj d.. A. fratræder:
som Beslyrelsesmedlemmei·: Fhv. Trafikinspektør R. Har
boe, Regnskabsfører Chr. Schmidt,
som Suppleanter for Bestyrelsen: Remisearbejder R. E.
Clausen, Ekspedition. sekretær H. V. C. G. Tauson,
som Revisor: Trafikkontrolør 0. E. M. Heurli1i.
:om Revisor-Suppleant: Trafikkontrolør E. A. L. C. Olsen.
D'Hrr. er alle villige til al modtage Genvalg.
Eventuelle- Kandidatlis1er, �underskreyel af mindst 10
Medlemmer, skal ifølge ,Vedtægterne: være indsendt til
Bestyrelsen for Biblioteket, Distrikt.sfløjen, Københavns
Hovedbanegaard, Bernstorffsgade 4- C, København V, in
den 1. Februar 1935.

De amerikanske Jernbaner har for Tiden ca. 1000
elektriske Lokomotiver i Brug, a ( hvilke mindst 200 an
vendes i Passagertrafik. Desuden har de J 22 Lokomotiver
ar anden Type end �le elektriske og Damplokomotiver.
Ogsaa i De forenede Stater er Jernbanerne tilbøjelige
til at indføre Eenmandssystemet paa de elektriske Loko
n ,otiver og paa Specialtyperne med den Følge, at Lokomo_
1 "·personale er blevet afskediget. De amerikanske Jern
hanemænd deler med deres europæ
iske Kolleger · den Opfattelse at saåd.å.nn ·F
e 'orans1 a11 mnger
D n·r1 ss1
- ·k' bringer
·
·
_ '.
kerheden i Fare, og de kræver
en. .:Lov om fuldstændig
Bemanding af Lok
omot·iver. Saadanne Love fm
· des gan.
ske vi. l allerede i 20 Stater,
men ·da Forholdene er æn
dret en �el siden, disse Love blev gyldig
e, og Lovene
desuden ikke er �ensårled<', · -n'ai·. o. - ameri anske ern
d
k
J -

Fra den nye Køreplans Ikrafttræden efter Lillebælls
broens Aabning vil der opnaas en fremskyndet Nat.for
bindelse med Hamborg over Fredericia med Afgang fra
København Kl. ca. 21,20, Ankomst Hamborg Kl. 7,51.
Der bliver i Hamborg Tilslutning til ]!'jernhurtigtog ti.I
Køln, Pari , Miinchen, Leipzig, Dresden, Tjekkoslovakiet
og Berlin. Toget vil medføre Sovevogn til Hamborg;
Sovevognen udsendes fra Helsingør i Tilslu1ning til ·Dag
forbindelsen fra Oslo. I omvendt Retning afsendes Tog
fra Hamborg. Kl. 21,28-, Ank. København Kl. ca. 7'lf2,
over Frederfoia, ligeledes medførende Sovevogn. Foran
stalln ingen betyder en væsentlig Forbedring af Natfor
bindelsen København_:__Hamborg og Vesteuropa samt mel
lem J-yl-la�cl. og Hamborg.

SJÆLLAND,FALSTERSKE BIBLIOTEK

GENERALDIREKTORATET MEDDELER

1'J11mandssysle1net i Amerika.
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
F1·a samme Tidspunkt gennemføres en direkte Sove
vogn mellem København og Pari. over l<'l'eciericia-Ham
borg-Hannover-Køln. Vognen afsende, fra København
med Hurtigtoget. til Jyllai1Cl Kl. 9,10, Ank. Paris Kl. ca.
L L,25 næste Dage. J•'ra Pari Kl. ca. 19,Hi, Ank. Køhen
havn KL ca. 19,10 næste Dag. Mellem Hannover og
Paris befordre Vognen i det. internationale Luk"nstog
Pal'is-Warsza.wa (Nord-Ekspre�sen).
De nævnte Foranstaltninge1· har væn•t Genstand for
lcorhandling paa Kørnplanskonfcrence11 i Dubrow
, nik i
,.
Ok-tober L A. samt tilsluttende Konference1·
med tyske
Rig"haner i Altona o.cr Flensborg.

TAK
Modtag min hjerteligste Tak [or al Venlighed ved min
kære Maud, Lokomotivfører Alf Valentins Sygdom, [)ød
Astrid Valenl·in.
og Bisættelse.
Vor hjerteligste Tak. for mlvi�t Deltagelse mel vor kære
Moders Begravelse.
P;ia Søstres og egne Vegne
N. P. Nielsen (lllørkc),
T,okomotivfører Kk.

.

Afsked:
Lokomotivføre'1· A. Rosenkilde-Laursen, København.·.,
Godsbanegaard er efter Ansøgning paa Grund af Svage
lighed afskediget med Pension fra 31.-3.-35 (min. Af
sked).

STATSBANEPERSON ALETS
BIBLIOTEKER
11'-Pahler 1,1.-1,,

17259 16280
17260 16300
L726J. 16283
17262 16316
17363 16288
17264 16294
1.7265 16304
[7266
17267
J.7268
1726!-l
l7270
17271
17272

16344
16346
16290
16287
16200
Hi'273
16'291

Nye Bøger.

Dahlerup, K.: Mandfolk.
Randenborgh, V. E.:
Og min Dag
blev ny.
.Faulkner, W.: Mørk August.
Wulff, J.: Lykken kommer flyvende.
Jacob, N.: Hu et Gollantz.
Lind. ay, J.: Rom til Salg.
Nørgaard, R. fl.: Vær klog - lille
Kvinde.
Nygaard, F.: Kurbasch.
Westermann, p F: Emirens Rubin.
Kri. tensen, E.: Dreiers Hotel.
Hoffmeyer, N.: Adrienne.
Li.itken, P.: Præstens Datter.
Ammer-Ki.iHer: Jenny Heyst.en.
Kørmendi, F.: Eventyr i Budapest..

172'73 16236

Du skal! Du rnaa ikke
Den gc1111le
Lektie.
l 727'4- 16'292 Lauesen, M.: Kmt.teren fra Eislebe11.
17275 [6237 Skjoldborg, J.: Min Mindebog.
17276 1'6318 Harding, T.: Djævle-Trommerne.
17277 J&286 Hal'tbern, E· En Jøde rejser til Palæstina.
[7278 [6319 Cable, M. 0"
Frenrh. F.: Ad Asiens
0
ældgamle Veje.
l727!) 1@7!) Colledon, A. r..: Kongo-J ack.
l7280
Monfreirl, H.: Det røde Havs Remmelighed.
17281 16317 Nielsen, Aage Krarup: Blaudt. Hovedjægere i Ecuado1·.
172'82
Rieck, L.: Jæg·erliv.
17283
Hassø, A. G.: Kristiansborg-s Bra ud.
l7'284 l-6002 Dahl, L.: Vi overlever Døden.
l 728-5 16349 Cronin, A. J.: Skæbner paa Stue K.
17286 16365 Kaae, H.: Haa Do wot i Hob1·ow.
17287 1·6377 ·woel, C. M.: .En Roman om lo.
17288 �6298 Ma efield. J.: Del vilde Jag.
17289' 163>7:i Petersen. Robert Storm: Snak om eu
Ting.
17290 [6369 Muusma1rn, Els<': f<logr Sidsel.
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