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SIKKERHEDSREGLEMENTET AF 1935 

Den 23. August 1934 nedsatte Generaldirek
toratet et Udvalg af Administrationsfolk til at 
gennemgaa »Togreglementet af 1920« og stille 
de Forslag til Ændringer eller Nyskabninger, 
som Udvalget maatte finde nødvendige. 

Udvalget Arbejde er nu resulteret i, at 
Statsbanerne har udgivet et nyt Reglement, der 
kaldes: »Sikkerhedsreglement af 1935«. Det 
træder i Stedet for det foregaaende »Togregle
ment af 1920« og træder i Kl'aft samtidig med 
den nye Køreplans Ikrafttræden fra 15. Maj 
1935. 

Dets Omfang i Forhold til »Togreglementet 
af 1920«, er noget forøget, idet man har ment 
det rigtigt at indføje en Del Bestemmelser, der 
tidligere fandtes i det almindelige Instruktions
stof i selve Reglementet. 

Heraf følger, at medens det tidligere Regle
ment bestod af 52 Paragraffer paa 124 Sider 
it ca. 31. Linier a ca. 33 Bogstaver, er det nye 
Reglement udvidet tH at bestaa af 61 Paragraf
fer paa 139 Sider a 37 Linier a ca. 42 Bogstaver. 
Dette vil sige, at Omfanget er blevet næsten for
doblet. 

Om nu Værdien af det nye Sikkerhedsregle
ment er bleven forøget i samme Forhold, som 
Udvidelsen af Indholdet har fundet Sted, skal 
vi, forinden Reglementet har været udsat for 
den praktiske Prøve, lade være usagt. 

Paa den anden Side giver Gennemlæsnin
gen af det, sammenholdt med det tidligere 
Reglement, Indtryk af, at man paa et over
vældende Antal Punkter har opbygget det paa 

de.gamle, prøvede Bestemmelser og Principper. 

Paa andre Punkter har man brudt med disse, 
men dog samtidig anvendt en vis Forsigtighed i 
Indførelsen af det nye. Heraf følger, at en be
tydelig Omkalfatring har fundet Sted. 

Da man har taget en Del af Instruktions
stoffet med fra Ordresamlingerne m. v., maa der 
nødvendig finde en anden Opbygning Sted af 
Indholdsfortegnelsen, og da Tiden fra 1920 til 
1935 heller ikke i jernbaneteknisk Henseende 
har undladt at sætte sine Spor, maa disse ogsaa 
give sig Udslag i Bestemmelserne i det nye 
Reglement. 

aar man derfor i det nye Reglement i 
nogen Grad bar simplificeret de mange Ting, 
der vil være at iagttage for at fremkalde en 
sikker Toggang, saa har man uden Tvivl været 
i høj Grad berettiget hertil. Berettiget igen
nem de uhyre store Fremskridt den tekniske 
Udbygning af Stationer og Materiellet har un
dergaaet i de idste 15 Aar, hvorved der for 
Personalet er fremskaffet ganske anderledes 
sikre og kontrolable Hjælpemidler, end man 
tidligere var i Besiddelse af, til en sikker Tog
ekspedition. 

Nu kan man selvfølgelig sige, at disse tek
niske Foranstaltninger ikke burde berettige 
Ud valget til at foreslaa og Generaldirektoratet 
til at lade udføre i Praksis en saa mægtig In
konsekvens, i Forhold til hvad der i analoge 
Tilfælde ellers kræves i Reglementet, at man 
ved Overhalingsforlægning tilbage undlader at 
underrette det overhalende Tog om, at en Over
haling skal finde Sted paa en ikke forudset Sta
tion. Men samtidig maa det elvsagt erkendes, 
at det vilde lidet nytte, om Statsbanerne paa 
alle Maader øgte at sætte Farten op, at køre 
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præcis, og aa igennem . ine Tog0kspeditions
be. temmelser lagde Hindringer i Vejen for, at 
dette kunde ske. 

Det maa uden Tvivl være en Nødvendighed. 
at der drages Omsorg for, at det muliggøres 
i forsvarligt Omfang at frem::;kynde Togggan
gen ogsaa under Uregelmæssigheder. Og hvil
ken uhyre· Skade det vilde volde Jernbanens 
Renomme, om den Nyskabning, som fra 15. 
Ma,j føres ud i Livet, Lyntogene, skulde faa be
tydelige Vanskeligheder med at komme præcis 
frem, kan enhve1· sige ig selv. At man alligevel, 
hvor prakti. ·ke Forhold ikke forhindrer Under
retning, burde lade slig finde Sted, synes vi, 
hnrde fremkalde Overvejelser. 

Taage og usigtbart Vejr er paa visse Tider 
af Aaret ikke ukendte Fænomener her i Landet, 
og at det er nogle hojst ubehagelige Kammera
ter at trækkes med i Jernbanetrafik, er en kendt 
Sag. l det gamle Reglement fandtes en Bestem
melse om, at der paa Blokstrækninger skulde 
køres merl Stationsafstand i usigtbart Vejr -
naar Ma tesignalet ikke kunde ,-,es i 250 m Af
stand. Denne Bestemmelse er ophævet ud fra 
det Ræsonnement, at Bestemmeben allerede er 
ophævet pa,a nogle af de stmrkest trafikerede 
Strækninger. 

Hvor denne Bestemme! ·e har været i Krnft, 
er den næppe bleven kategorisk overholdt, og 
Signalsystemets Forbedringer - hvad Lyset 
angaar - har sikkert bevirket sit hertil. Men 
mon alligevel ikke Begrundelsen, med Henvi,-;
ningen til Ophæveben paa de stærkt trafikerede 
Sti·ækninger, er lovlig tynd. Selve Signalernes 
Ud ·tyrelse er dog vist dot væsentlige paa dette 
Punkt. 

Ved de saakaldte skarpe Krydsninger har 
man brudt med den gode, gamle Hovedregel, 
at der ikke ma,atte videremeldes for et kryd
sende Tog, forinden d 0t rnodgaaende var an
kommet til Stationen. Om denne Ændring egent
I ig bo tyder nogen Tidsbo. ·parel-·e af Betydning 
maa vist anses for tvi vi. ·omt. Forsigtighed og 
Omhyggelighed ved Krydsninger er af stor 
Værdi, og selv om disse Ting ogsaa kan tage · 
i. Betragtning efter Ændringen havde en gan�
mel i Bevidstheden indgroet Regel, der aldrig
har sinket Togekspeditionen nævneværdigt, dog
maaske nok ogsaa ind i Fremtiden været af
Værdi. Forjagede Dispositioner ved Kryd. nin
ger er af det onde.

�ridligere skulde Tog, der medførte Vogne, 

altid have en ansvarlig Togfører med, baade af 
Hensyn til Bremsebetjeningen og Togets Sik
kerbedstjene t.e, Lokomotivfolkene har jo deres 
Ma kine at pas e foruden. Dette gennemførte 
Pincip er nu brudt, idet det tillades at sende 
Tog af Sted paa visse Strækninger - vel næppe 
de . tærkest trafikerede - men indtil 12 Vogn
ak ·ler, uden Togpersonale. 

Denne Foranstaltning er en ren og ·kær 
Spareforanstaltning og er næppe de Penge 
værd, om det principielle Brud paa den tidli
gere klare Linie betyder. Sikkerhedsmæssigt 
set, baade for Liv og Gods, er det af betydelig 
Værdi, at et Tog altid har tilstrækkeligt Be
tjeningspersonale ogsaa overfor uforudsete Si
tuationer. 

Ved Underretning af Tog om Krydsnings
f OJ·lægning er der for· gennemkørende Tog sket 
den Ændring, at kun Lokomotivføreren skal 
have Undenetningen. Da den nu bestaaende 
Ordning, hvorefter Togførerne ogsaa faar over
rakt Meddeleben om Krydsningsforlægningen, 
i Praksis næppe har været af sinkende Karak
ter, og da den .selvfølgelig indeholder et yder
ligere Sikkerhedsmoment, forstaar vi ikke, 
hvodOl" man unødvendigt har afsvækket dette 
Forhold. 
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TJENESTEMÆNDENES RETSSTILLING 

Vi gengiver eftce • Vor Stand• følgende 

interessante Artikel om Tjenestemændenes 

Retsstilling. 

For de allerfleste andre end Tjenestemæn
dene selv forekomer det maa ke fo1·underligt, at 
tier overhovedet eksisterer et Begreb, som hed
der Tjenestemændenes Rebstilling; thi man vil 
vel i Almindelighed ræsonnere som . ·aa, at. Tje
nestemændenes Retsstilling maa være ganske 
den samme som Retsstillingen for alle andre 
Samfundsborgere. Dette er naturligvis ogsaa 
rigtigt, for saa vidt man alene tænkee paa. den 
almindelige Retsordning i Samfundet. Over for 
den er Tjenestemændene selvsagt - og heldig
vis stillet som al le andre Borgere i Samfundet 
men ikke desto mindre ek ·isterer der alligevel 
et Begreb, som hedder Tjenestemændene.· Rets
. ·tilling, og dette har sin naturlige Forklaring 
deri, a� Tjenestemandens Stilling overfor Ar
bejdsgiveren - for os Staten - er en ganske 
anden end den ikke faste Arbejder · Stilling 
overfor .·in Arbejdsgiver. Den private Arbejder 
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kan i de fle:-;tc F'orhold i1dcn Tab af erhvervede 
Rettigheder søge . ig . ·it Arbejde andet Sted , 
i hvert Fald for saa vidt der er Arbejde at faa. 
medens Arbejdsgiveren er nogenlunde frit stil
let med Hensyn Lil at kunne skille sig af med 
Arbejdere, som han ikke mere ønsker at be
. kæftige. Saalede:-; ligger Forholdet imidlertid 
ikke, Staten og dens Tjenestemænd imellem. 

En Statstjenestemand kan ikke undgaa at op
give erhvervede Rettigheder, dersom han søger 
::;ig Arbejde andet Sted.· (her ,;es naturligvi · 
bort fra Tilfælde af Overgang til anden pen-· 
sionsberettiget offentlig Virksomhed) og, taten 
kan ikke uden videre skil le :-;ig af med Tjene
stemænd, som den ikke mere ønsker at beskæf
tige, men maa yde dem Pen ion efter de gæl
dende Bestemmelser, saafremt denne ikke er 
forbrudt ved Handlinger (Undladelser) ha Tje
nestemandens Side. 

Men naar F01·holdet er saaledc:-;, 111aa Tje
nestemanden naturligYis have en Yis Beskyt
telse for ·ine Rettigheder i Lovgivningen, me
dens Statsmagten til Gengæld har an et det 
for nødvendigt at have vi:-;se Midler til at skride 
ind med mod Misligholdelse af Tjenestepligter, 
og dis ·e Midler har Administrationerne i den 
saakaldte disciplinære Straffemyndighed. Den
ne har Hjemmel i Tjenestemandslovens §§ 17 
og 18, og det er med disse Paragrafer, vi skal 
beskæftige os nærmere i det følgende. 

Heldigvis er det saaledes, at Samfundet 
. trafferetlige Retsma ·kineri saarc sjældent 
kommer i Virksomhed overfor den enkelte Sam
fundsborger; denne har derfor som Regel ikke 
noget .·tørre Indblik i åtraffe1·ettcns Mysterier. 
Han gaar i Almindelighed ud fra, at han blot 
kan leve et almindelig skikkeligt og arbejdsomt 
Liv; saa sker der ham intet ondt paa dette Om
raade. Og dette Synspunkt vil almindeligvis og
saa være rigtigt. Han lever i Tryghed for, hvad 
der kan komme, og Trygheden i dette Forhold 
har sin meget store Betydning. Gan ke vi ·t 
kan det ske, at en uskyldig kan blive malet ind 
i Retsmaskineriet Kværn. 

Men sker det, at en u. kyldig bliver sigtet, 
eller skel' det, at der rej. ·e. Sigtelser for langt 
mere graverende Forhold, end den sigtede har 
paa . in Samvittighed, da har man endnu Ret -
beskyttelsen tilbage, og saa sikkert som det er, 
at Domstolene søger den mest retfærdige Af
gørelse, vil Retsbeskytllelsen altid virke med 
til, at en sigtet ikke bliver uskyldigt dømt. 

Derfor underbygger Retsbeskytteben den 
Tryghed, der almin<leligvis raader paa dette 
Omraade her i Landet, og derfor vil alle _gode 
Borgere on:-;ke den bedste RetsbcskytteLe be
varet. 

l(un hvor man ønsker, at Magten skal sid
de i Spydstagen, hvor m·all vil skabe 1 tryghed 
og U:--ikkerhed, har Ret:-;beskyttel.·en været 
Magthaverne en Torn i Øjet. Vi har :,;et det 
under den store fran:-;ke Hevolution, vi har set 
det i Hu:-;land, ja, vi har ogsaa set det i Dall
mark, �vrrige for mange Aar tilbage, hvor det. 
- at nure :-;igtet - \'ar det samme som at være
dømt. l elhvert ordnet amfuncl vil Nutidell
reagere mod Tilba0·evenden til saadanne uho Id
bare og utrygge Tibtanrle.
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Ogsaa for Tjenestemændene er l{et:-;bef';kyt
telsen af den aller stor:-;te Betydning, hvor det 
drejer :-;ig om Forhold til den disciplinær· 
,"'traffemyndighcd; tlti ganske ,·ist �r de Straffe
midler, :-;om kan hringes i Anvendelse, begræn
:,;ede men ikke desto mindre kan de Yære saarc 
ubehagelige over for Tjenestemændene. Ou- her
til kommer. at Straffens Virkninrr i mange Til
fælde langtfra er 11dtomt. med dens Fuld
byrdel:-;e .. 

Derfor 111aa Tjenestemauden - li"e saa lidt 
,-:.om nogen anden - dømmes uretfærdigt, og 
derfor maa Tjenestemandens Adgang til Rets
beskyttel:-;' i heromhandlede Forhold være ub '
::;kaaret, ::;aa meget mere som Anklagemyndig
hed og Domsmagt ikke ved Stat tjenesten er 
ad ·kilte, hvor det gælder den disciplinære 
Straf fcmyn d ighecl. 

Anklagemyndighed og Domsmagt r ofte 
den samme, nemlig Generaldirektoratet; og 
dette gør det natmligvis yderligere nødvendigt, 
at Retsbeskyttelsen ikke tilside ·ættes. 

Den Retsbeskyttel. ·e, som Tjenestemændene 
har, findes udtrykt i samme Paragrafer, hvori 
den disciplinære Straffemyndighed hjemles, 
nemlig i Tjenestemandslovens §§ 17 og 18, og 
den er i sig selv saare beskeden. 

Nu er det sikkert ·aaledes, at mange Tje
ne temænd vel kender disse Paragrafers Ind
hold, men ikke har gjort sig Betydningen af 
dem helt klar. De har det ligesom den foran 
omtalte Samfundsborger, der skikkeligt og 
arbejdsomt pasers sin Dont, og om derfor 
tror, at der intet ondt skal vederfares ham, og 
endelig nærer de vel ogsaa Fortrøstning til den 
Retsbeskyttel e, som o-ennem Auditørforhør, 
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Bisidder o. s. fr. er sikret dem, saa snart det 
gælder større Bøder eller Straf�e . 

. Men er denne Fortrøstning berettiget mere? 

Vi ved, at Statsbanerne paa dette Omraade 
tidligere ydede Tjene temændene al den Rets
beskyttelse, de havde Krav paa, men gælder 
det fremdeles? Kan vi, naar vi har set, hvor
ledes Statsbanerne er faret frem mod Lokomo

tivfører Hammer, føle os trygge mere? 
Vi har bragt i Erfaring, at Statsbanerne og

::;aa paa et andet og for Tjenestemændene 
uhyre vigtigt Omraade ser anderlede · paa Tje
nestemændenes Retsbeskyttelse, end vi tidligere 
var vant til. 

I Tjenestemand. ·loven::; § 17 er fastsat, at 
den Tjenestemand, som sigtes for en Tjeneste

forseelse, skal afgive en Udtalelse i Sagen. Ud
talelsen kan bestaa i en Paategning om, at 
Fremstillingen af Sagen erkendes at være rig
tig, eller i Sager, der er saa alvorlige, at det 
maa forudsættes, at Forhør vil blive afholdt, 
af Paategningen »Læst«. (Tjenestemandslo
vens § 17,1.) 

Naturligvis kan man ogsaa i de mere alvor

lige Sager erkende Fremstillingens Rigti.ghed, 
men dersom man gør det, har man efter den 
Opfattelse, Statsbanerne nu har, ikke Krav paa 
Auditørforhør, selv om Sagen medfører større 
Bøde end 10 Kroner eller Forsættelse. 

Vi er ganske uenige med Gen_eraldirektora

tet i denne Opfattelse, thi ganske vist staar der 
i Lønningskommissionens Bemærkning til Tje
nestemandsloven, at der i et saadant Tilfælde 

vil være Mulighed for at undgaa Forhør, men 
vi er af den Opfattelse, at Muligheden kun fore

ligger, dersom Tjenestemanden er indforstaaet 
dermed. Vi bygger denne Opfattelse paa, at det 
Forslag, der medførte Lønningskommissionen 
Ændring af § 17, var indsendt af Tjeneste
mændene som et Forslag, .der tilsigtede en for
bedret Retsbeskyttelse, og vi vægrer os ved at 

tro, at Lønningskommissionen har villet gaa 
<len modsatte Vej. 

Under de nuværende Tingenes Tilstand, 

hvor en Erkendelsespaategning paa en Sag ved 
Statsbanerne kan være tilstrækkeligt Grund
lag for Bøder over 10 Kroner eller Forsættelse, 
maa vi advare alle, som ønsker eventuelle af 

den Slags Sager til Auditørbehandling, mod at 
skrive »erkendes« eller sligt paa Sagfremstil

lingen, selv om denne er aldrig saa rigtig. 
Man maa aldrig skrive andet end »Læst« i 

slige Tilfælde. Ellers vil man naturligvis for
skærtse Adgang til Auditørbehandling af Sa
gen. 

Hvorfor skal Tjenestemændene nu være ud
sat for den Slags Attentater paa den gennem 
Aarene oparbejdede Retsbeskyttelse? Den al

mene Retsbeskyttelse for Samfundets Borgere 
er dog bleven bedre og bedre. Vi tror, at det er 
en uklog Politik; thi som vi foran skrev, Utryg
hed følger i Kølvandet paa enhver Svækkelse 
af Retsbeskyttelsen, men at skabe Utryghed 

blandt Per onalet kan dog vel næppe være 
Maalet. Vi vil i hvert Fald søge at værne vor 
Retsbeskyttelse med de Midler, vi nu engang 
har. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Paa Kongrn;;seus Dagsol'den til Kongressen i Maj 
1935 under Punkl 11 er optaget Forslag fra Østerport, 
Afd. 6, saalydende: a) »25 Aars Jubilæet regnes fra 
Anlagelsesclagen som Lokomotivfyrbøderaspirant. « 

Til Dette Forslag ønsker jeg gerne at knytte nogle 
Bemærkninger. 

Hvad er et 25 Aars Jubilæum og hvordan be
regnes den? 

Fra den private Industri ved vi, at 25 Aarsdagen 
regnes fra den første Dag, man indtræder i et Ffr
mas Tjeneste; men iJ;1den for D. S. B. er det første 
Aar et Prøveaar, som ikke tæller med; og hvorfor 
tæller dette Aar ikke med, naar man umiddelbart der
efter [aar fast Ansættelse, saa maa Prøveaaret- dog 
have værol tilfredsstillende, ellers vilde Afsked vel 
have været Følgen, og saa vilde der selvsagt aldrig 
blive tale om ,Jubilæum. 

D. L. F. har i sin Tid indtaget det Standpunkt, at
Lokomotivmændenes Jubilæum regnes fra Ansættel
sesdagen som Lokomotivfyrbøder, uanset hvornaar 
vedkommende Medlem var antaget, evt. ansat, ved 
D.S. B., og derved bliver Jubilæumsdagen en Paro
di af, hvad den burde være; ganske vist ved vi alle,
at enten en Lokomotivfører holdel' Jubilæum regnet
fra Antagelse-, Ansættelses- eller Forfremmelsesda
gen som Lokomotivfyrbøder, viser vor Arbejdsgiver
D. S. B. os ingen Opmærksomhed af den Grund, der
hejses ikke engang Flag for os, fra Administrationens
Side!

Hvorledes vil det i de kommende 3 a 4 Aar se ud 
for Jubilæarerne? Det bliver Aspiranterne fra Efter
aaret 1908 og Aarene 1909 og 1910, hvor de dengang 
saakaldte Evighedsaspiranter staar for Tur til at fej
re Jubilæum; disse Medlemmer opnaaede en Aspi
ranttid fra 3 til 5 Aar. Naar D, L. F. efter de gængse 
Regler sender det oblig.ate Lykønskningstelegram til 
de kommende Aars Jubilarer, som faktisk burde fejre 
30 Aarsdagen for deres Antagelse i Statens Tjeneste 
i Stedet for 25 Aars Jubilæum, burde der samtidig 
medfølge en Plovmand fra Organisationen, som Tak 
for vedkommendes Indsats i 30 Aars Krigen i D. L. F. 
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Jubilæumsdagen indenfor D. L. F. 01' et forældet 

System, og derfor maa vi bort derfra, saa vi i Frem
tiden kun regner med og fra Dagen ved Antagelse 
som Lokomotivfyrbøderaspirant, den nuværende Or
ganisation ledelse for D. L. F. har jo ogsaa i flere 
Tilfælde dispon eret fra de gældende Regler, og hæd
ret Motorførere, som er tilgaaet D. L. F. fra andre 
Organisationer, paa deres Jubilæumsdag regnet fra 
deres An ættelsesdag indenfor D. S. B., hvilket jeg dog 
fuldtud billiger; men alle Medlemmer indenfor D. L. F. 
bør og skal have samme Rettigheder! Del'for vedtag 

Østerports Afd. 6's Forslag paa Kongressen i Maj 
1935. 

1'11. Fra11cl en, Gb., Afd. 1. 

Kommunistforskrækkelse. 

Herhjemme 1 vort lille Land har hele den borger
lige Presse en vi Forkrerlighed for at skrive om, 

hvor yndigt vi har det i Danmark, og ikke mindst 
Arbejdo1·en, der uyder alle de ·ociale Fortrin og Fri
heder, som ikke gives bedre i andre Lande. 

Men begynder Arbejderen at blive revolutionæl"l 
indslillet, saa er ]anden løs. Bøller, Splittelsesfolk 
og Forræddere, er do Ord, som er mest anvendelige 
imod denne Bevægelse, selv daglige Prnvokationer 
gaar man ikke af Vejen for. Enhver, der har tilsluttet 
sig den revolutionære Beva•golso ryster uvilkaarligl 
paa Hovedet. 

Kan man bebrejde dem, al de ved at rølge den 
politiske og økonomiske Udvikling er kommet til det 
Resultat, at det kun er en revolutionær indstillet 
Arbejderbevægelse, der kan føre dem frem I i I Socia

l i mens Maal. 
Er det Splittolsesarbejde, at de søger at indføre 

en Enhedsfrontelan nelse med de socialdemokr atiske 
Arbejdere, for at nedkæmpe do fascistiske Tendenser, 
som allerede giver sig Udtryk inden for Reaktionens 
Rækket·. 

En a [ do slør te Faret· inden for saa vel de fag
lige som politiske Organisationers Bova•golse, rr re
formistiske Lederklikedannelser. Man ser Gang paa 
Gang de saakaldto Stræbere, som har henrykket sine 
Kammerater mod revolutionære Fraser og Onl:;trøm
me, den Dag, do kommer ind i do stedlige Organi

sationer, slaa en Kolbøtte og vise derns fu Id tænctige 
Ligegyldighed over for Organisationernes Formaal. 
De viger mange Gange ikke tilbage for i afgørende 

Tilfælde at slaa paa Linie med Udbytterne, og saa 
ved demagogiske Talemaader narre sine Kammera
ter, og endda høste Bifald og Ære derfor. 

Hvorledes kommer man dette Onde tillivs? 

Først og fremmest ved at Medlemmerne inden 
for de forskellige Organisationer tropper op og gør 
deres Pligt til at Organisationen faar Liv, ved al vise 
den sin største Opmærksomhed i alle saavel smaa 
som store faglige og politiske Spørgsmaal, og ikke 
som nu, hvor man har det Indtryk, at Ligegyldig
heden fra Medlemmerne Side tager mere og mere 
Overhaand. Det er heller ikke nok at hvert enkelt 
Medlem er med ved Stemmeafgivninger, men det er 
hans Pligt at anskaffe sig de mest objektive Oply -

ninger i de enkelte Tilfælde. Dernæst burde der lages 
For·holdsregler som bevirker, at ingen Tillidsmand 
kan drage økonomi ke Fordele i Kraft af deres Til
lidsposter. For det sidste og ikke mindst vigtige, at 
gøre Fagbladene til virkelige Fagblade, hvor all bli

ver behandlet ·agligt paa saavel det politiske som 
[aglige Omraade. 

12. Februar 1935.
M-ichelsen, 

Lokomotivfyrbøder (128). 

Vort Blad er jo ikke noget rent politisk Blad, men 

el Fagblad; som Følge deraf burde alle heri inde
holdte Artikler, selv om de har politisk Tilsnit, be
handle dot faglige . om Hovedemne. Dette kan ikke 
iges om fornnstaaende Indlæg, men naar vi allige

vel oplrykkor det, er del fordi Indsendel.'en har saa 
rørende Ret i, at det er Medlemmerne, som i Stedet 
for at vise Ligegyldighed burde vise en saadan Inter
esse, at de var »med«, cl. v. s. vel orienteret i de 
forskellige Spørgsmaal. Der om dette var Tilfældet, 
vilde en slot· Del a[ den herskende Utilfred hed va•ro 
rottet mod and ro Maal ond Ti I fældet nu er. 

Iøvrigt . kal vi med Hensyn til Indsenderens Bo
mæ1·kning om »Stræbere«, som har narret deres 
Kammornter bemærke, al det maa væro Betragl11 i u
ger over Livet i Almindelighed; med vort Kendskab 
til D. L. F.s Tillidsmænd kan vi roligt sige, al Be
nuerkningerno ikko ga,ldor nogen af disse. 

Motor contra Damp. 

Der har i den sidste Tid begyndt al h,l've sig 

Røster om den overbaandtagende Motordrift, D. S. B. 
er begyndt at praktisere. Det er forskellige Argumen
ter man bruger imod Motordriften, men laget om 
Helhed, er det fra de forskellige Mennesker, rlcr bar 
givet deres Mening tilkende, en Forherligelse af 
Dampdriften, om de mener absolut er urnmer et. 
Lad o,-; begynde med el Indlæg i »Lokomotiv-Tidende« 
fra 20. Februar, hvori Ind ·enderen drager Handel;;
politiske Spørgsrnaal ind i Spørg maalet, idet han 
mener, at det vil . kade Handels amkvPmmet med 
England, naar vi ikko aftager Kul, grnndet paa Ind
førsel af Motordrift. Det skal med del samme shtas 
fast, at den Slags Argumenter er heil nd i det blaa, 

hvilket Tallene kan bevise. Ifølge Statistik en ucl
gjonle Englands Udførsel for Aaret 1934 39 661 000 

Tons Kul, medens D. S. B.s Forbrug del samme Aar 

udgjorde i all 334 000 Tons, saa man vil deraf se,
al selv om alle Danmarks Jernbaner blev motor

cl revne, vilde del ikke faa meget Incll'lydelse paa 
Englands Kuleksporl. Rent bortset fra den Kend·
gerning, al England hal' Kontrol over ikke aa faa 
Oliekilder i Verden, og som Følge derar ogsaa en 
stor Ek port af Olie. 

En af Paaskedagenc var en af Lokomotivfører 
H. P. Hansen indsendt AL"likel offentliggjort i »Ber
lingske Tidende«. H. P. Hansen anstillede nogle 
Sammenligninger imellem de saakaldte Lyntog, der 
som bekendt skal fremføres med Motor, med de for 
Tiden benyttede P-Maskine1·. Dog H. P. Hansen 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

gjorde sig i dette Tilfælde til Modstander af et Frem
skridt, som vistnok ikke deles af alle Lokomotiv
mænd. H. P. Hansen mener, at vore P-Maskiner 
godt kan køre Lyntogene, ja det er vel rigtigt nok, 
men man kommer da ·ikke uden om, al der bruge 
ca. een Tons Kul fra Kh til Kø, og hvordan det er 
og ikke er, saa skal de nu puttes ind ved Haand
kraft. Alt imedens Røg, Støv og Skidt staar Perso
nalet om Ørene, og helt let gaar det nu ikke, naar 
man skal køre fra Kh til Kø paa 67 Minulter med 
ca. 15-20 Ladninger paa Krogen. 

I Motorvognens Førerum staar man da ander
ledes behageligt, og Udkigget er da ogsaa betydelig 
bedre, og naar man mener, al have driftsikte Mo
torer, der ikke kræver det fysiske Arbejde som 
Damplokomotivet, saa lad da dem arbejde. Guderne 
skal vide, at Lokomotivfyrbøderne sommetider bar 
Kvaler nok med baade det ene og det andet. Kullene 
er jo ikke altid første Klasses, og Vinterdage med 
stort Tog og Taago med mere, ja aa kan der være 
nok at gøre for baade Fører og Fyrbøder ved Frem
førelse af Hurtigtogene. 

En anden Ting er, at man maa være klar over, 
at Rejselysten er stor, naar blot Trafikmidlerne er 
i Orden, og Folk kommer hurtigt afsted til en rime
lig Pris. Et godt Eksempel bal' man i de elektriske 
Tog. Der er de Rejsendes Antal steget ganske bety
delig, særlig om Søndagen, og det er vist ikke fordi, 
at Københavnerne lige pludseligt har opdaget, at 
der er saa kønt i Klampenborg, nej det er selv
følgelig fordi Trafikmidlerne er blevet betydelig for
bedrede. 

Paa Holtestrækningen kører vi jo stadig med 
O-Maskiner, men sikken en Lettelse, naar det nu
bliver elektrisk, især med det Maskinløb, vi er be
lemret med her paa Gb. Om Søndagen er det særlig
slemt. En Maskine kommer ind efter at have kørt
tre Ture; ti Minutter efter skal den ud igen, og paa
det Tidsrum skal den kul- og vandforsyne samt ren
ses, thi man kan nu engang ikke køre 5 Holteture
uden at rense. Især ikke med de Køretider vi har nu,
og der saa samtidigt hægtes ca. 20-25 Ladninger
paa Krogen.

Det der nager H. P. Hansen er, hvad han ogsaa 
giver Udlryk for, at de gamle Førere skal vrages 
til Fordel for yngre, men det er vist en unødig Be
kymring. Der er ingen Tvivl om, at Damplokomoti
verne skal bruges mange Aar endnu, ogsaa til Hur
tigtog samt meget anden Kørsel. Men Teknikens 
Fremskridt kan man ikke stampe imod, selv om og
saa Charmen ved Jernbanedrift gaar med i Løbet, 
naar engang om mange Aar det sidste Damploko
motiv gaar til Ophugning. 

Nu skal det erkendes, at det Syn H. P. Hansen 
har paa Motordriften deles af flere Lokomotivmænd, 
ogsaa blandt de yngre Lokomotivfyrbødere, men det 
har vel sin naturlige Forklaring i selve det Forhold, 
nemlig Besættelsen af Motorførerstillingerne. Der er 
vel ingen Tvivl om, at i Begyndelsen, ved Motor
driftens Indføre! e, belragtede man det fra Loko
motivfyrbødernes Side som Løntrykkeri, og derved 
skabte man den Situation, al yngre Lokomotivfyrbø
dere og Folk fra andre Kategorier rykkede ind paa 

Pladserne. Delle er dog et Forhold der skal og bør 
rettes, og rettes saledes, at del bliver til de fleslf's 
Tilfredshed, thi det har jo efterhaanden udviklet sig 
lil al blive et forfærdeligt Virvar ogsaa rent organi-
alionsmæssigt set. 

Den bedste Løsning paa Forholdet er ofler min 
Formening den, at Organisationen ved en kommende 
Lønningslovrovision gaar ind med hele sin Styrke 
for Lønancionnitelen, saaledes al man lige fra sin 
Ansættelse som Lokomotivmand, efter at have be
slaaet de af Administrationen foreskrevne Prøver, og 
ofler en vi · Aarrækkes Forløb naar Slutlønnen i den 
for Lokomolivmænd fastsatte Lønningsklasse. Dot er 
nu engang ikke Stillingsbetegnelser og Grader de 
fleste træber eflol', nej det er det økonomiske, der 
tæller, og ogsaa det, de fleste af os stræber efter. 

Til Slut dette: Lokomotivfyrbøder-Aspiranterne, 
der nu har arbejdet fol' D. S. B. nogle Aar, ser og
saa mod Mismod paa Forholdene som do tidviklel' 
sig, og _var det ikke snart paa Tide, at der blev gjort 
noget alvorligt for dem, hvem der saa skal gøre det, 
enten Smedeforbundet eller Lokomotivmandsforenin
gen. Vi har ifølge vore Love et Samarbe.jde med 
hinanden, men det er da ikke rigtigt, at disse Men
nesker stadig skal gaa og ikke vide nogen rigtig 
Besked om Fremtiden, især dem der nu har gaaet 
i fem Aar paa don lille Aspirantløn. 

S. Siineson.

ARBEJDSLØSHEDSRAADETS 

REDEGØRELSE FOR 

ARBEJDSLØSHEDENS KARAKTER 

OG OMFANG 

Af Hans Cl. Nybølle.

(Fortsat.) 

I denne Forbindelse skal endnu blot anføres, at af 
39 000_ ledige Mænd var· 25 000 Familiefædre og ca. 
7200 unge (18-25 Aar). Og en ikke ringe Del af de 
unge har i det hele i Løbet af· de sidste 2 Aar været 
ledige i længere Tid, jfr. følgende Fordeling efter 
Antallet af tabte Arbejd ·dage i Tiden 1. Juli 1932-
1. Juli 1934:

Antal 
tabte Dage 

0 

1-150
150-300
300--450
over 450

Tilsammen .... 

Antal Medlemmer 
Samtlige 18-25 Aar 

113 900 22 800 
85 800 16 700 
63 900 9 200 
32 700 4 900 
18 600 3 000 

314 900 56 600 

Scl v blandt de yngre, der endnu ikke har været 
udsat for de mange Aars Tilbøjelighed til at sætte 
Skel mellem mere og mindre værdifuld Arbejdskraft 
(skiftendo Teknik, Sygdom og anden Modgang), fin
des saaledes næsten 8000 med mere end 300 tabte 
Dage, Personer, som altsaa ikke har haft lønnet 
Beskæftigelse i Halvdelen af de to sidste Aar. 

At gaa nærmere ind paa Ledigheden inden for de 
forskellige Fag tillader Pladsen ikke; enkelte Forhold 
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m. H. l. do forskellige Fag og forske li igc Krav ti I
faglig Dygtighed, fysisk Styrke o ... v. Foi- de neden
nævnte 4 Hovedgrupper af Fag finder man for de se
neste Aar følgende Ledigbed. procenter pr. ultimo
Juni:

1930 

Bygningsindustri . . . . . 5,3 
Anden Indu ·tri . . . . . . 9,3 
Handel . . . . . . . . . . . . . 6,7 
Arbejdsmænd . . . . . . . . 9,2 

1932 

36,0 
23,7 
11,7 
25,0 

1934 

10,1 
14,6 
8,7 

t8,8 

hvilke Tal, bortset maaske fra Handcl:;fagcnc ikke 
stærkt organiserede Be land, v.i:ser en ganske karak
teristisk Bevægelse. Byggefagene viser størst Ned
gang siden 1932, rla Ledigheden var ·tørst, men trod · 
det omfattende Byggeri sidste ommer var Ledig
heden dog større end i 1930. Imidlertid maa rlcl 
erindres, al 1934-Byggeriet rimeligvis i ret ene
staaende Grad ha1· været ensidigt. Hverken Repara
tionsarbejder eller industrielt Byggeri har gjort sig 
gældende i tilsvarende Omfang som Tilvejebringelsen 
af nye Boliger. Dette kan nalurligvi ikke undgaa al. 
øve en direkte Virkning paa Lcclighedstallet, og dennr 
Virkning forstærker ·andsynligvis igen indirekte den 
Styrke, hvormed de forskellige Byggefags forskellige 
Sæson influerer paa Tallet for alle Fagenes Ledig
hed under eet, derved, at disse Fag, der efter den 
naturlige Orden, hvori de ved Opføre-Isen af Boliget 
maa vente paa hinanden, kan finde anden Beskæf
tigelse, medens de venter, naar ogsaa Reparationer 
og andet Byggeri kan give rigelig Beskæftigelse. 

Det Forsøg, der ved A 1·bcjdsløsbcuslælli11gcn er 
gjort paa i Almindelighed at belyse Ledighedens le1Ti
loriale Fordeling, synes i Modsætning til Under øgcl
sens øvrige, mere almindelige Afsnit al have frembudt 
Vanskeligheder, som det i alt Fald paa Baois af det 
foreliggende Materiale ikke er lykkedes at overvinde. 
Ganske vist vrimler det med overraskende og betyde
lige Forskelle, s;rlig m. H. t. Arbejdsmændenes Le
dighed. Det maa jo imidlel'lid siges at være et stort 
Spørgsmaal, hvad saadanne Forskelle i Virkelighede11 
betyder. Selve Tallene er kun Symploner, og fra ad
skillige andre Omraader - ikke mindst de demogra
fiske - kender jeg og har - ogsaa her i Tids ·ki-ift -
gjort opmærksom paa tle Farer, tler ved Samfærdsels
midlernes revolutionerende Ud.vikling truer med al 
gøre den statistiske Eftervisning af •territoriale Aar
sager« illusorisk, i hvert Fald naar man ikke brin
ger ganske særlige Metoder i Anvendelse, Metoder, 
som imidlertid i Følge Sagens Natur ogsaa maa blive 
ganske særligt besværlige, hvis man gaal' uden fot' 
de helt snævre Specialundersøgelser Omrnade. 

Imidlertid maa alt jo prøves, om ikke af anden 
Grund aa af Hensyn til Eftermælet; naar man imid
lertid f. Eks. hører om den Rayon, inden for hvilken 
Lillebæltsbroen henter sin Arbejdskraft (bl. fra Aar
hus), faar man et Indtryk af Opgavens virkelige 
Mægtighed. 

Af de mere almindelige Resultater er Ledighedens 
Fordeling efter Alder og samlet Ledighed i Løbet af 
de to foregaaende Aar allerede berørt ovenfor; da en 
nærmere Redegørelse for de i denne Forbindelse 
vundne Resultater straks fører ind i Kredsen af de 

Specialpl'Oblcmer, Raadct har skænket en :a•rlig Op
mærksomhed, er der en anden Specialundersøgelsc 
vedrørende Arbejdskraftens Flyttelighed, nemlig den 
faglige, der i Tilslutning til den lige omtalte Kritik af 
Mulighederne for en Undersøgelse af den leJTitoriale 
Flyttelighed først bør fremhæves som langt me1:c vel
lykket. 

Denne Specialundersøgelsc beskæftiger ig med den 
oprindelige og nuværende Beskæftigelse indenfor en 
Række Fag. For Arbejdsmændene undersøges saaledes 
Ledigheden, eftersom deres oprindelige ddannclsc 
har været af den ene olier den anden Art. Store For
·kellighedet· kommer dog ikke frem, naar undtages de

oprindelig ufaglæl'lc, der har større Ledighed end an
dre Arbejd mænd;- og ga11 ·ko sæl'lig gælder delle clr
opriudcl ig fra Landbrug •indvandrede«, der nu e1·
gamle, hvad der kunde tytlc paa, at ogsaa Arbejds
mandsfaget cflerhaaanden specialiseres og gør det
vanskeligt for denne Gruppes nu »gammeldags« Ar
bejdsmtentl at finde Beskæftigelse.

Som ærlig vellykket maa den for Smcllefagcl gen
nemførte Analyse betegne.-; det vises her, hvorledes 
Uddanne! en er forcgaact paa relativ!. .faa ordinwrc 
Smedebrancher (Grovsmed, Klejnsmed o. ,;. v .) , nw11 
at el ·tort Antal senere er »vandret over• i Special
brancher, hvorved Risikoen for Ledighed i hoj Grad 
udjævnes; thi er en saatlan af den lek11iskl' Udvik
lings Behov nødvendiggjorte Vandring i det hele laget 
mulig (den forndsætter fortsat Opøvelse og Udclau
uclsc), ligger l1cri et ledighedsucljævncnde Moment, 
der synes at være fuldt effektivt, og Bc ·træbelsernr 
herpaa maa naturligvis i højeste Grad anerkendes. 

Vender vi os nu til del ovenfor nævnte meget om
fattende Afsnit, der omhandler Forbindelsen mellem 
Arbejdsløsheden paa Tællingsdagen og Arbejdsløs
heden i rlen forudgaaende 2-Aars Periode, træffer 
man her bag den statistiske Behandliug af Stoffet 011 
Konfrontering med en Række for den ellkelte Arbej
der yderst vigtige Problemer. 

Grundlaget e1: her den foran omtalte Opgørelse af 
de den 30. J"uui 1934 henholdsvis beskæftigedes og 
lediges Fonlcliug fagvis efter Alder og Antal tabte 
Arbejd dage i 2 Aars Perioden. Som Hovedtræk viser 
Tallene her, at de Grupper af Arbejdere, der baYde det 
,;tørste Antal ledige Dage, ogsaa gennemgaaende var 
mest ucbat for Arbejdsløshed paa Tællingsdagen. Som 
Følge af Bedringen i Beskæftigelsesforholdene havde 
imidlertid endog tlc, der havde gaaet læng.-t ledige, 
paa Tællingsclagen faact en større Chance for Beskæf
tigelse end de forud havde haft, omend Bedringen var 
svage. t for dem med det største Tab. Dette gælder og
saa som Helhed de forskellige Aldernklasoer, men dog 
. aaledes, at de ældre Arbejdere overalt synes at have 
vanskeligere ved atterc at faa Arbejde end yngre med 
samme forudgaaende Ledighedsmængde. 

Opløser man derimod i Fag kommer visse Forskel
ligheder frem; aalecles udgør Personer med stor Le
dighed i 2 Aars Periode□, og som ogsaa var ledige 
paa Tællingsdagen, en fra Kasse til Kasse højsl vari
erende Brøkdel af Medlemstallet, men med det fælles 
Træk, at Nedgangen i Ledigheden for de langvarigt 
arbejdsløse i det væsentlige følger I edgangen i Fagets 
Arbejdsløshed, omend i lang ommere Tempo. Man 
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kan med Redegørelsen kun være ganske enig i, at det 
føest nævnte af disse Forhold synes at vække Formod
ningen om, at støere Del af de organiserede Arbejdere 
er uanvendelige i Produktionen. At det sidstnævnte 
skulde besidde en særlig Kraft til at vise, at Kon
junkturforholdene kan bedres saa stærkt, at næsten 
alle Peesoner med lang Ledighed kommee i Arbejde, 
har jeg derimod lidt svært ved at indse. At Højkon
junkturen, ligegyldigt hvad man herved tænker sig 
(Priser, Beskæftigelse, Investering o. s. v.), har den 
paastaaede Tendens, staar vel i den Grad fast, at man 
maatte have set sig godt om efter en rimelig Forkla
l'ing, hvis Tallene paa dette Punkt ikke havde føjet sig. 

Man ee her ved et Punkt, de organi,;erede Arbejde
res Anvendelighed i Produktionen, der har spillet en 
·tor Rolle i det sidste Aars offentlige Diskussion om 
Arbejdsløshedsproblemet. En af Aarsagerne hertil har 
og aa været Organisationernes stærke Vækst i de se
nere Aar, og da et Par af Redegørelsens særlige Un
dersøgelser gaar dybt ind paa Belysningen af dette
Forhold vil det være rimeligt først at omtale disse
Afsnit.

At Organisationerne - baade Fagforeningerne og 
Arbejdsløshedskasserne - er vokset stærkt og betyde
lig tærkere end Folketallet samtidig er steget, er 
utvivlsomt, f. Eks. for Fagforeninger fra 128 000 Med
lemmer i 1911 til ca. 400 000 ved Begyndelsen af 1934. 
At denne Vækst ikke i nævneværdig Grad beror paa 
FolketaUels Vækst - ikke engang naar man tager 
Hensyn Lil, al de produktive Aldersklasser i de seneste 
Aar er vokset endog stærkere end hel.e Folketallet -
er evident; selv om Udviklingslinierne ikke er heil 
jævne og navnlig ikke for de enkelte Fag heil pa
rallelle, er Forklaringen - omend kun i første Om
gang - den simple, at det første eflcrhaanden er lyk
kedes at gennemorganisere de Fag, der tidligst paa
begyndte dette Værk, og at Organisationsbestræbelser
nc endnu først i de seneste Aar har faaet Vind i 
Sejlene paa nye Omraader. Betænkningen gaar imid
lertid ikke ind paa Spørgsmaalel om, hvilke Betin
gelser del da 01·, der begunstiger en saadan Udvikling; 
med en i alt Fald i denne Forbindelse velbegrundet 
Ret peger en derimod paa det ogsaa i mit ovenciterede 
Arbejde i Socialt Tidsskrift fremhævede Forhold, at 
Antallet af Personer, der som ikke selvstændige Er
hvervsdrivende i og for sig opfylder Betingelserne for 
at blive Medlemmer af de faglige Organisationer, .i 
Følge de sidste Folketællinger maa ligge omkring 1 
Million; og af disse er altsaa endnu kun ca. 40 pCt. 
organiserede. Den Mulighed, som jeg i Socialt Tids
skrift ogsaa har ment at maatle tage i Betragtning Lil 
Forklaring af særlig de sidste Aars stærke Vækst, 
nemlig, al man paa Gmnd af Ændringer i Social
lovgivningen i større Udstrækning nu end tidligere 
kan fastholde Medlemmerne i Organisationerne, me
ner Betænkningen er af saa ringe Betydning, at det 
samlede Tal for Tilvæksten kun er umærkeligt paa
virket heraf. Hvordan det siden forholder sig her
med, er jeg naturligvis enig i, at saa længe selve Ud
videlsesomraadet endnu er saa stort, er det dette, man 
i første Række maa hæfte sin Opmærksomhed ved. 

I Forbindelse med Spørgsmaalet om disse Udvidel
sesmulighedel's reale Betydning viser sig hel' ogsaa 

Spørgsmaalet om det Omfang, i hvilket det i Sammen
ligning med andre Erhverv i særlig Grad kriseramte 
Landbrug kan formodes at have skudt Arbejdskraft 
fra sig, skønt det jo langtfra er sikkert, at netop denne 
Arbejdskraft med det samme har fundet Optagelse i 
Organisationerne efter en Maalestok blot nogenlunde 
svarende til dens egen Eksistens. Ikke destomiodre 
er der næppe noget andet af Arbejdsløshedsproblemets 
specielle Sider, der er blevet trakteret - og maltrak
teret - tilsvarende Grad i Vinterens Debat, og Raa
dets Betænkning ofrer derfor ogsaa med Rette denne 
Side en betydelig Plads, altsaa paany en de øvrige Un
dersøgelser sideløbende, men selvstændig Special
undersøgel e om et Emne, som det maaske i det hele 
laget ikke er muligt at sige det sidste Ord om, men 
om hvilket der næppe for Tiden nu kan siges meget 
mere af Betydning, end der her er sagt. 

Ulykken er her, at det ikke er sikkert, at alle taler 
om det samme, men alligevel ender det med, at Pro
blemet tilsyneladende staar fast. Raadels Behandling, 
der paa et enkelt Punkt bl. a. indeholder en Analyse, 
der i sin Ide udmærket lod sig benytte som el statistisk 
Skoleeksempel, har den Fordel, at Usikkerheden ved 
Opgørelsen ikke er søgt dulgt, men belærer den op
mærksomme Læser om Forskellen mellem al stille en 
Opgave og forsøge al løse den; det er ikke ualminde
ligt, at forsl det sidste afdækker Opgayens sande Na
tur, det· her kommer frem i Forsøget paa at opgøre 
Nedgangen i Anvendelsen af fremmed Arbejdskraft 
paa Ejendomme af forskellig Størrelse i Tiden fra 
Driftsaaret 1!)29-30 Lil 1932-33. Uden a.t anvende 
den unævnelige Betegnelse »Middelfejl«, kunde den 
Side af Opgaven, som kendetegnes ved dette Begreb, 
ogsaa som Følge af Analysen maaske have afsat 
sig cl stærkere Spor i Konklusionen, der gaar ud paa, 
at hvis man skal nævne et Tal, som det mest sand
·ynlige, skønnes det at udgøre omkring en Snes Tu

sinde Arbejdere; hvis man mere havde lagt an paa 
al beregne nogle Græn::;er for Antallet, kunde det maa
::;ke have bidraget Lil i højere Grad at afsvække den
Betydning, der er tillagt Spurten efter dette Tal. Til
syvende og sidst er der jo endelig tilbage at af
gøre, hvormeget af det formodede Tal, der ekstraordi
nært er kommet til Følge af den forøgede Spændvidde
mellem Landbrugserhvel'Vets og de øvrige Erhvervs
Konjunkturer. Dette Spørgsmaal har dog heldigvis
ikke været rejst med Krav om ogsaa at faa sit ende-
lige Svar. _____ 

(Fortsættes.) 

RUSTFRIT STAAL 

Staal, som ikke mster, har længe været kendt, 
men da det er forholdsvis dyrt, har det ikke kunnet 
konkurrere med almindeligt Staal. Forbedrede Frem
stillingsmetoder har imidlertid medført en Billig
gørelse og en mere almindelig Anvendelse. Rust
dannelse paa Jernet er oftest en Oxyderingsproces, 
hvori Luftens Syre i Forbindelse med Fugtighed 
opløser Jernet og danner Oxyderinger, som er 
brune og graver sig dybere ind i Jernmassen. Svovl
holdige og sure Røggasser angriber Jernet paa 
lignende Maade. Kemisk rent Jern forekommer 
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ikke i Teknikken, det er for dyrt og uden Betydning, 
men i kemiske Reagenser og i Medicinen. Dot tek
niske Jern har ved sil Kul tofindhold heil andre 
Egenskaber, som gør del til Kulturens vigtigste 
Metal. 

Kulstoffet forekommer i kemisk Forening med 
Jemet og kaldes Jernkarbid. Kal'biden er analog 
med den kendte Kalkiumkarbid, som bruges til 
Acetylengas. Jernkarbid forekommer mindst i Smede
jern, mere i Staal og mest i Støbejern med Ind
til 6-7 pCt. Ophedes Jem med 0,9 pCt. Kul tof
indhold til 725 Gråder eller ved større Kulstofind
hold ·til endnu større Temperatur, saa oplø er Kar
biden sig og danner en Opløsning, som kal.des 
Austenil. Den antaget· Krystalfol'mer svarende til 
Temperaturen og en Haarbedsgrad, som I igeledes 
bestemmes af Temperaturen. Ved langsom .-\ fkøling 
gaar Jernet tilbage til in oprindelige Tilstands
form, men ved pludselig Afkøling f. Ek,;. i Vand 
faar Au tenilten ikke Tid Lil at udskille Karbiden. 
og Auslenitstrukturen fastholdes. Delle er .Teruets 
Hærd/1in'g;· og'· dl f-oiekommende llaanl hed' grader 
el', saaledes bestemt af Krystal(laruielsel'ne. I Ku I
slof kan .Jr�mkomme Haardhedsgrarler I ige fra det 
bløde ·La.mpeso·cl Lil den haardeste af alle: Diaman
ten, alt beroende paa Kryslalisalionsprocesseme. 
Faar ophedet Jern en langsom Afsvaling indtil en 
bestemt Temperatur og saa afkøle· pludseligt, eller 
efter en pludselig Afkøling en lempelig Opvarm
ning indtil del antager en bestemt Farve, saa dan
ner de til Slullemperaturen varende Krystalfol'
mer Haardhedsgraden, og denne forbliver. Del er, 
hvad der sker, naar el Stykke Værktøj »løbes an«. 
Med de vekslende Ku lstofholdigheder i Jernet kan 
man ved for kellige Varmebehandlinger fremstille 
de mangfoldige Slags Jern og Staal, som er nød
vendige. 

Men alle Jernal'ler bar den fælles Egenskab, at 
de ruster. Jernet er el kemisk aktivt Stof og ind
gaar gerne i kemiske ProcesseL Del Kapitalfor
brug, Rusten foraarsager, er enormt og er af kyn
dige anslaaet til 40 Millionet' Kroner pr. Dag for 
hele Jorden. Naar officielle Tal angiver, al der 
aarligt bruges 22 Mi Il ioner Ton Jern li I al rstalle, 
hvad· Rusten fortærer, saa forslaar man, hvilket 
økonomisk Problem Alverdens Metallurger har al 
brydes med. Tallø e Forsøg er gjort for al hindre 
disse kolossale Tab. Almindeligst er det al paa
stryge en beskyttende Farve, men denne forgaar 
med Aarene og maa erstattes med en ny. Det er 
derfor let at forstaa, al del et· forsøgt al frem
stille rustfri Jernlegeringer - ru t.frit Staal -
som det kaldes, og del er tildels ogsaa lykkede ·. 
Det har vist sig, al en Kobbertilsætning paa en 
Kvart pCt. i Jernet er af god Virkning, da Kobberet, 
som det antages, danner en Slags Beskyttelseskappe 
af mikroskopisk Stønel o udenom J ernpartiklerne, 
hvorved Rusteevnen forringes, og Malingen holder 
længere. Kobberholdigt Jern er særligt modstands
dygtigt i røgholdig Atmosfære og har 50 pCt. læn
gere Levetid; det opgives, at et stort amerikansk 
Jernbaneselskab derved har sparet 1,5 Millioner 

Dollars i el Aar. Senere er andre rustfri Jern
sorter kommet frem, som synes at have Anvendelig
hed paa andre Omraader, nemlig Jern tilsat Krom 
og Nikkel. Da smaa Variationer i Jernets Kulstof
indhold medfører en Mangfoldighed af Kvaliteter, or 
det klart, at en Tilsats af andre Metaller bringe,· 
yderligere Variationer i Haardhed, Sejghed, Hærd
ba!'hed o. s. v. utidens rustfri Staal indeholder i 
Forhold Lil dets Anvendelse omkring 55-85 pCl. 
Jern, 15-25 pCt. Krnm og 8-20 pCt. Nikkel. 

Det rustfri Staal fremkom først som Bol'dkuive 
i England i 1914. Udviklingen blev imidlertid stærkt 
forbundet med Krupps Værker, som paa den Bal
tiske Udstilling i Malmø i 1914 gjorde sig stærkt 
gældende. I Svorrig begyndtes efter mange Ekspel'i
menter en fabriksm,e sig Fremstilling af rustl'rr 
Staalprodukter, de1· har udviklet . ig til, at Sven·ig 
nu er et a[ de størst producerende Lande i Europa. 
Ru lfri Staal var først en Kromlegering. Kl'Om er 
elektrolytisk sol uædlero end Jernet og danner am
men med Jernet ol galvanisk Element, 80m frem
ka1de1· Korrosion (kemiske 1◄.,orbindelser). Et lavt 
Krnmindhold forøger til en vis Grad Korrosionen, 
medens et højt formindsker den. Forklaringrn or 
den, at mikeoskopisko Jernparlikler ovorlrækkos 
med on usynlig Hinde af Kromoxyd i molekyla1· 
Tykkelse, som paa Grund af in Tyndhod ikke kan 
paavisrs hvol'kcn opli ·k eller analytisk. Denne Hinde 
spæner fol' ydol'ligere Korrision. En Tilsat.:; af Krom 
gø1· saalede · Legeringen passiv overfor en hel Del 
Reagenser, som ellers angriber alminclcligl .Tern, 
dog ikke for all.o. Men her kommer Nikkel til. Hjælp. 
Svovlsyregas angriber kraftigt Kromstaal, men ikke 
Krorn-Nikkelstaal. Pas iviteten indtræder ogsaa hor 
vod, al der dannes en Oxydhinde af molokylar Tyk
kelse, som ikke kan paavi es. 

Den passive Tilstand indtræder bastigt i Krom
legeringer og i Særdeleshed i Krom-Nikkellegerin
ger, eudskønt Legeringernes Flader synes fu ldstæn
dig klare og blanke. Den kemiske Modstandsevne 
holder sig og ·aa ved høje Temperaturer, hvilket 
betyder meget for Rør og Apparater indenfor den 
kemiske Industri. I Svovlsyreindustrien anvendtes 
tidligere Blyrør, da de ikke angribes af Syrerne ved 
Luftens Temperatur, men ved højere Temperaturer 
ødelægges Blyrørerne og orslatte.· dedor 11u med Rør 
af rustfri Staal. 

Staal med Krom- og Nikkellegeringer kan støbes 
omtrent som almindeligt Staal. Smedning og Krymp
ning er ogsaa lig almindeligt Staal, men dog noget 
vanskeligere paa Grnnd af Staalets Haardhed og 
Sojghed. Tin- og Slaglorlning volder ogsaa noget 
Besvær. Til først nævnte bruges Klorzink, som Ren
semiddel og til sidstnævnte bruges Borax og Slag
lod bostaaende af 60 pCt. Kobber og 40 pCL. Zink,
mon Godset maa være mindst !)50 .Grader varmt. Til
Svejsning maa anvendes kulfattigt Svejsejern for at 
undgaa Hærdning. Ved Afkøling opstaar let Spæn
dinger, om kan foraarsage Brud, hvorfor en Op
varmning til 750 Grader maa følge efter for at ud
ligne Spændingeme. Al Forarbejdning af rustfrit 
Staal er som sagt sværere. og kræver stor Erfaring.
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Smeltepunktet ligger ved 1400 Grader og Forarbejd
ningen kræver stærk Varme. Vi ·se Kvaliteter kan 
anvendes til skærende Instrumenter og Værktøj, 
men giver ikke den skai·pe Æg som almindeligt 
Staal, og bruges derfor mest ti I skærende Instru
menter, som er . ærligt udsat for- kemiske Paavirk
ninger. 

NYE ELEKTRISKE LOKOMOTIVER P AA 

ST. GOTTHARD,BANEN 

Paa ovennævnte Bane er i mange Aar brugt 
elektriske Lokomotiver med 6 Drivaksler og 104--108 
t Adhæsionsvægl. Denne Lokomotivtype anvendtes 
til saavel Ekspres-, Person- og Godstog, men har 
ikke været i Stand til at honorere de Krav, som 
stilles nu. Det var derfor nødvendigt al anskaffe 
Lokomotiver, som paa Stigninger 2,7 : 100 kan frem
føre Ekspres- og Persontog paa 60 Vgl. og Godstog 
paa 75 Vgl. med en Hastighed af henholdsvis 62 og 
50 km/Tim. 

Af forskelllgo Udkast antoges el af Firmaet 
Brown-Boveri og el. af Lokomotivfabrikken W·in

lerthur soin de bedst egnede. Af den elektriske Ud
rustning blev den ene overgivet til Brown-Boveri og 
den anden til Firmaet Oerlikon. Begge Lokomotiver 
bestaar af to Halvdele, som fraregnet enkelte Hjæl
peindretninger er symelriske. Aksler'nes Antal er 14, 
hvoraf de 8 er Drivaksler. Akselanordningen er for 
hver Halvdel 1 Løbeaksel, 2 Drivaksler, 1 Løbeaksel, 
2 Drivaksler og 1 Løbeaksel, ialt 7 Aksler. Den forre
ste og bageste Løbeaksel er indbygget i en letbevæge
lig Truck. Transformatorens Anbringelse i hver 
Halvdels Midte og den symelriske Akselanordning 
giver Lokomotivet et roligt Løb. 

Et Lokomotiv i denne Udførelse vejer 246 l. Da 
der ingen faste Aksler findes, og hver Halvdel kun 
føres i de kombinerede Trnckers Center, kan Loko
motiverne, endskønt de er 34 m lange, løbe gennem 
Kurver med 100 m Radius og S-Kurver med 195 
m Radius. Lokomotiverne er udrustet med Westing
house-Dobbeltbremsen og Haandbremse, som virker 
med 32 Bremseklodser paa Drivhjulene og 8 Bremse
klodser paa Løbehjulene. Bremseklodstrykket er ca. 
70 pCt. af Akseltrykket paa Drivhjulene og ca. 60 
pCt. paa Løbehjulene. Den til Bremsens Betjening 
nødvendige Trykluft fremstilles i Kompressorer med 
en Kapacitet af 2 I/Min. For al fremme Igang
sætningen er hver Lokomotivhalvdel udrustet med 
en Anordning til al forhøje Adhæsionsvægten. Over 
den midterste Løbeaksel er der paa Lokomotivram
men fastgjort 2 Cylindre med Stempler - en paa 
hver Rammeplade - som gennem en Vinkelarm 
kommer i Berøring �ed Underfladen fra Løbe
hjulenes Fjederkurve. N aar der indlades Trykluft i 
Cylindrene udøves et Tryk paa Stemplerne, som 
overføres til Løbehjulsfjedrene, hvorved Løbehjulene 
aflastes og Vægten overføres gennem Rammen til 
Drivhjulene. Samtidig med denne Vægtforskydning 
træder Sandsprederen i Virksomhed. Ved 7 Atm. 
Lufttryk i Cylindrene stiger Adhæsionsvægten paa 

hver Aksel fra 20,0 til 21,5 t og Lokomotivets totale 
Adhæsionsvægt si i ger· fra 160 til 172 t. 

Paa Grundlag af Prøver er det fastslaaet, at 
Lokomotivet fra Brown-Boveri ved en Kørehastig
hed af 59 km/ Tim udvikler en Timeydelse paa 7 500 
HK. maalt fra Motorakslen, og en varig Ydelse 
7 000 HK. ved en Hastighed af 61 km/Tim. Svarende 
dertil er Timetrækkekraften 34 300 kg og den va
rige Trækkekraft 3 100 kg. Til Igangsætning slaar en 
Tnekkekraft af 50 000 kg til Raaclighed. 

Lokomotiverne er udrustet mecl elektrisk Bremse 
med en Bremsevirkning saa stor, at ingen Hastig
lledsforøgelse finder Sted paa Faldstrækninger 2,7 
: 100. Sammen med den mekaniske Bremse kan Ha
·tigheclen br.inges ned fm 65 til 5 km/Tim. paa en
Vejlcengcle af 1 000 m. Lokomotiverne opfyldte i en
hver Henseende de stillede Krav.

DAGSORDEN FOR 

LOKOMOTIVFØRERNES KREDS, 

GENERALFORSAMLING 

Som U11ly811ing til Punkt 6. 
,Krod:;formanden vælges for 2 Aar• t_jener, at Lokf. 

N. M. Ladeby. der indtraadle i Kredsbestyrel:;en som
Suppleant for J(redsformanden, afgaar.

P. K. V. 
L. M. Schmidt.

25 AARS ANSÆTTELSE 

Den 11. Maj d. A. fejrer Lokomotivfører Thor-vald

Chri6lense11, P. Knudsensgade 44,, L. 25 Aars Dagen for 
,·in Ansættelse ved D. S. B. 

Th. Christen:;cn c,· ikke meget kendt blaHdl Lukomo
liv111ænde11e, men bliver der sagt »Jyden•, saa 01· de fleste 
indenfor D. L. F. med. 

Jubilaren begyndte inde paa det gamle, so111 vi i dag
li:,; Tale siger. i. Maj 1900 og har siden gjort Tjeneste 
i l{øhenhavn. Her paa Godsbancgaarden synes vi om at 
have Christensen i blandt os, særlig for hans gode, ukue
lige Humor, som ikke slaa r Fejl, enten der et· Modgang 
µaa den ene eller den anden Maade, for den Præstation, 
hvormed Christensen udfører sil Arbejde, det være sig 
som Lokomotivfører med Damp eller elektrisk, og ikke at 
forglemme ha ns Interesse og Deltagelse i Organisations
arbejdet. 

Afdeling l bringer dig bNmed Ønsket orn Held og 
Lykke i Fremliden. 

N. P. 
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LOKOMOTIVFØRERNES SANGFORENING 

Sangforeningen agter al tilrettelægge en Udflugt tii 
Fiskebæk en af de første Dage i Jun i med medbragt 
Frokost paa Hotel Fiskebæk. Dagen vil senere blive be
kendtgjort ved Opslag paa Stuen. 

Senere - antagelig i Juli - vil der blive arrangeret 
en Aften med clskabelig Samvær i de smaa Haver i 
Pilealleen. Beslyrelsen. 

TAK 

Mi11 hjerteligste Tak til Medansalte og Kolleger for al 
den Venlighed, hvormed de alle kom mig i Møde paa min 
Jnbiiæumsdag. Tak for den smukke Gave og de hjerte
lige Ord fra Afdelingsformanden, da Gaven blev mig 
overrakt. 

lj.-hl1ter 

17321 
17322 
17323 
17824 
17325 
17326 
17327 
17328 
17329 
17330 
17331 
17332 
17333 
17331--
17335 
17336 
17337 
17838 
17339. 
1731-0 
1i341 
17342 

1731--3 
1734ft 
17345 
1734.6 
17347 
1731-8 
17849 
17350 
17351 
17352 

17353 
17354 

N. C. Thomsen, Lokomotivfører,
Randers. 

STATSBANEPERSON ALETS 

BIBLIOTEKER 
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16402 
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16398 
16399 
16439 
9305 

16403 
16400 
16401 
16404 
164-06 
1640 
16407 
1'6416 
16423 
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1641 l 
16M7 
16448 
16414-
16426 
16/4-22 

HY,20 

16359 

1643 l 
16428 
163/4-7 

Nye Bøger. 
Munck-Steensgaard: Billy Brooks Bent. 
Muckadell-Chaffalitzky: Søkadet Flink. 
Heinberg, E.: Altid først. 
Hempel, H.: Lilly og hendes Gudmoder. 
Presskorn, N.: Ilse bag Disken. 
Hørlyck, H.: Musse. 
Perkins, L.: De japanske TviJlinger. 
Kielgast, G.: Oles Fjeldtur. 
Mikaely, L.: Den dejligste Jul. 
Presskorn, N.: Hvad ler Du ad? 
Storm, G.: Mol.te. 
Westergaard, A. C.: En Stedfortræder. 
Stokke, B.: I Nat flygter vi. 
Egeberg, E.: Landsbykongen. 
Gudrnundsson, IC: Hvile Netter. 
Keller, P.: Slottet i Skoven. 

Andersen, A. B.: Muld og Sten. 
Anker, N. R.: Elling Thorsens Hjem. 
Huxley, A.: Mexiko i Kikkerten. 
Bukrlahl, J.: Det skjulte Foraar. 
Jægermester Plov: For aaben Dør. 
Greenwood, W.: Kærlighed og 15 Kr. 
om Ugen. 
Allsheler, J. D.: Den ,·orte Panter. 
Bridges, T. C.: Den hemmelige Korle. 
Reed, i\L B.: Bortført.. 
}'rederiksen, K.: Fra Amagermulden. 
Hauwinkel, E. P.: Tvivl. 
Hagerup, J.: Sommernat i Nordland. 
Madsen, Børge: Mindreværrlige. 
Kjær, .J.: Hagedalsfolkene. 
Lemche, G.: Bedemandrns Datter. 
Mathews, n.: Tidehverv i det fjerne 
Østen. 
Jensen, T.: Kvinder i Grundtvigs Liv. 
Kran1p. A.: En dansk Kats Liv. 

17'355 16444 
17556 1G392 

17357 16361 
17358 16372 
17359 
17360 16419 

17361 
17362 16432 
J 7363 161,24 
17364 
17365 1641-0 

17366 HV.t.-63 
17367 16383 
17368 
l 7369 161--4-9 
J 7370 1M52 

Neale, J. E.: Dronning Elisabeth. 
Pfister, Dr. 0.: Psykoanalysen. 
Jacobæus, H.: Et Kundskabens Træ. 
Ring, B.: Chancen. 
Heiberg: Tag den Ring. 
Fangen, R.: Mannen som elsket 
Rettferdigheten. 
Mahrt, H. B.: Vejen til Kreml. 
Melsing, S.: Det evigt kvindelige 
Heinesen, W.: Blæsende Gry. 
Lawyer, R.: Lykken paa Landevejen. 
Rasmussen, T. A.: Manden som Gutl 
glemte. 
Ott, E tl'id: Bøl'llene paa Grønland. 
Fevre, Georges: Over Himaleia. 
Dickens, Charles: Vor Frelsers Liv. 
Sporon-Fiecller: I Afrikas Klør. 
Langdon-Davie ·: Mennesket og 
Universet. 

17371 1&H5 Clink, P. A.: Trn fra Monte Moni. 
17372 161-38 Piotrowski, R.: En polsk Flygtnings 

Historie. 
17373 16436 Olafsson, I.: Thorkil paa Bakki. 
17374 16421 Glentoft, V.: Altid paa Stikkerne. 
17375 16430 Kræmmer, E.: Paa Livets Højslette. 
17376 16451 Bourne, L. R.: Styrmand Kobberød. 
17377 16460 Hamsun, M.: Landsbybørn. 
17378 16425 Herdal, H.: En l irlt alm. Historie. 
17379 16417 Egge, P.: Oprørere. 
17427 16507 Silone, I.: Fontamara. 
.I 71,23 Brennecke, J.: Blomstre som en Rosen

gaard. 
17429 16508 Kronika, .J.: Revolutio11. 
171,30 16509 Oppenheim. E. Ph.: Med .Løkken om 

Halsen. 
171..3 l Lind bæk. T.. op; H oda m M.: Jøderne 

vender hjem. 
171.32 Johnson, L.: Men vi venter·. 
171,33 16531. Maedonell. A. C.: Kære gamle England. 
1.i4-34 1li5't7 
l7435 161,13 
li!.36 
17 4-37 l 5992 
17438 
171-39 15\.)91
171L40 16533
17/44-1
I 74Jt2 Hi528

174-43 16382
L 71,t,./t
li4.1�5 lf\5/o2

li4-4-6 
J 744-7 l6546 
l7Vt8 
I i/4-4-9 16535 

Nielsen. N. Møgelvang: Urlenfor. 
Boo, S.: Alle !enker paa sig -
Simenon, C.: Del gjælder et Liv. 
do.: Døden i Kirken. 
do.: Pa. sasj ren paa •Polarlys«. 
do.: El Drnrnn. i lfolla11d. 
Borherp;, S.: Cirkus juris. 
Bourgone, P.: Et godt Glas Vin. 
Hansen, Michael: 4.'l 000 km gennem 
Luften. 
En moderne Sinclbad: En Selvbiografi. 
Mølle1·, K. Friis: arreskib. 
Nielsen, N. Mogrlvang: Gudløsheden 
Leningrad. 
Freud, S.: Det ubevidste. 
Krnif, P. rle: Dødens Banemænd. 
Vercel. H.: Capitaine Conan (fransk). 
Pirandello, L.: Een -- ingen Hunrlrerl
tusind. 
Benllry. E. G.: Mander·on Mysteriet. 
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RETTELSE TIL 

ADRESSEFORTEGNELSEN 

Lokomotiv/ytbøderkreclsen. 

PERSONALIA 

Afsked: 

Korsør: Kassereren og Repræsentanten for Feriehjem

met. Adressen rettes til Dyrhaugevej 7 B, St., fra 25. 

April d. A. 

Lokomotivfører 0. V. . Johansen, Kbhavns Godsbgd., 

efter Ans. p. Gr. af Svagelighed med Pension fra 31.-7. 

-35 (min. Afsk.).

Lokomotivfyrbøder A. Kristensen, Esbjerg, p. Gr. af

Svagelighed med Pens. fra 30.-li-.-35. 

50 Aar gammelt Specialfirma i Herreskræderi 
Klædni ng Vinterfrakke 

De varlcer eller Deres Smac blandt �oo udsøcte 
encelske oc skotske Stoller oc vi syr det erter 
Deres Øn■ke som llneste HAANDSYBT SKRÆDERI 

Ira Kr. 1150,-. 

Skrædersyet Maal-Konfektion med Efterprøvning 
i engelske og danske Stoffer fra .. ....... Kr. 98,-. 

Charles A. Hansen 

Vesterbrogade 35 

Telf. Eva 692 
D$! Herrer Tjenestemænd tilbydes Konto til kontante Priser. 

HOVEDSTADENS 
BRUGSFORENING 

TUBORG 

Marketenderiet 
i Centralværkstederne og Godsbanegaardens 

Lokomotivremise anbefales. 

Øjet faar Hvile 
i "Brillen" fra Thiele. 
I 116 Aar "Briller" K••magergade 3, 

Sammenlign vore Priser og Til
pasning med andres og døm selv. 

Leverandør til Syirekas■en. 

Tandlæge 
FRK. SØRENSEN 

Konaultation: 10-7. 
Istedgade 69. 

Telf. Vester 906. 

DRIFTSUDVALGET 

BLOMSTER 
,,Eranthis" 
Enghaveplads 11. 

I Kist;d;k;;�ti:ner 

_I LE DIG 

Billigste Dagpenge. 

Dagp. 7 Kr. ugl. Kontingent 4 Kr. '/• aarlig 
- 14 - do . 8 - -

- 21 - do. 12 - -

indtil 50 Aar. Fra 50-60 Aar 100/o Forhøjelse. 

Hu rtig og r eel Afregning. 

GÆLDER OVERALT I DANMARK 

Syge• Hjælpe kasaen "Ecco", 
Reventlowsgade 24, 1. K•benhavn V. 

Telefon Ve■ter 3 3 3 4. 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret clen 6. Maj 1935. 

REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal. København V. ANNONCE-EKSPEDIT ION: 
Telefon Vester 3016. Reven tlowsgade 28, Købenba vn 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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