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36. Aargang

TRYKLUFTBREMSENS INDFØRELSE EN KENDSGERNING
Efter at vor Organisation i 10 Aar har be
skæftiget sig med Kravet om Indførelse af
en gennemgaaende Godstogsbremse, er dette
Spørgsmaal nu definitivt afgjort. Der ·har for
c:aa vidt længe været Enighed om, at De Dan
ske Statsbaner ikke alene burde, men maatte
og skulde indføre Trykluftbremse i Godstogene;
men Spørgsmaalet har været, hvornaar dette
kupde lade sig gøre, og hvilket af de eksi te
rende Systemer, man skulde indføre.
Hvad angaar Spørgsmaalet om en sikker,
automatisk Bremse i Godstogene, saa har dette
som bekendt beskæftiget Jernbaneteknikerne
langt tilbage i Tiden. Der ha-r været gjort adskillige Forsøg, men som en Fællesnævner
kan det hævdes, at Vakuumbremsen hurtigt er
blevet forladt i Diskussionen om gennemgaa
ende Godstogsbrem er; Trykluftbremserne har
i saa Henseende bevist deres Overlegenhed.
Da vi her i Landet begyndte at køre med de
meget store Godstog, fremkom der ofte Utilfreds
hed med Brem ebetjeningen. Som det vil erin
dres, blev der gjort flere Forsøg med forskellige
Konstruktioner af Lokomotivernes Dampfløjte,
og der blev ogsaa foranstaltet Forsøg ved for
skellig Anbringelse af disse, men nogen syn
derlig Virkning havde de paagældende Foran
staltninger ikke.
I Oktober Maaned 1926 rejste Organisatio
nen derfor officielt over for Generaldirektora
tet Kravet om Indførelse af Trykluftbremse i
Godstogene, og ved en i December Maaned s.
A. ført Forhandling viste det . ig, at General-

direktoratet - som allerede et Par Aar for
inden havde foranlediget, at de nye H-Maski
ner blev leveret med Trykluftbremseappara
ter - for aa vidt ikke var uenig med Orga
nisationen deri, at det ogsaa for De Danske
Statsbaner vilde blive nødvendigt at indføre
Trykluftbremse i God tog. Og da man ikke vil
de have 2 forskellige Bremsesystemer, et for
Persontog og et for Godstog, vilde dette alt
saa betyde, at Vakuumbremsesystemet til sin
Tid fuldstændigt skulde udgaa.
I 1929 henvendte vi os skriftligt til Trafik
ministeren, hvilket medførte en ny Forhand
ling med Statsbanerne, hvorunder det viste sig,
at Generaldirektoratet stadig var enig med Or
gani ationen i Ønskeligheden af Indførelse af
Trykluftbrem e i Godstogene. Man enedes om,
at alt nyt Godsvogn materiel fra nu af skulde
anskaffes med Trykluftbremser, og for det
ældre Materiel Vedkommende blev der stillet
os en successiv Løsning i Udsigt.
Ved nogle aarlige Bevillirrger blev et Antal
God vogne saa udru tet som Trykluftbrem se
vogne, og vi havde saa smaat indstillet os paa,
at Sagen kunde være blevet løst omtrent af sig
selv; thi naar først det fornødm, Antal God vogne var trykluftbremseudrustede, maatte
Statsbanerne naturligvis tage Konsekvensen
heraf, d. v. s. ogsaa at udruste Lokomotiverne
med de nødvendige Apparater, saa Trykluft
bremsen kunde anvendes. Men der viste sig
Tendens til at ophøre med den nysnævnte For
anstaltning, altsaa de ældre Godsvognes Ud-
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ru ·tning med Trykluftbremseapparater. Vort
Blad indledede da en længere Kampagne, hvor
hele Bremsespørgsrnaalet Maaned efter Maaned
blev gjort til Genstand for indgaaende Drøftel
se og Belysning.
Umiddelbart derefter indledede Statsbanerne
�:in kollossale Udvidelse af Motortrafikken, og
da der samtidig meldte sig overordentlig sto
re Vanskeligheder paa Pengemarkedet, blev
Spørgsmaalet om Trykluftbremsen sat noget
i Baggrunden; men vor Organisation har som
bekendt stadig hævdet, at naar der modernise
redes paa saa mange andre Omraader, burde
dc1· 0gsaa paa Bremseomraadet, hvor der prin
cipielt ikke var Uenighed mellem Administratio
nen og Organisationen, ske Forandring. Vi
har derfor stadig holdt Sagen i Live, og det
glædelige er, at Spørgsmaalet nu er afgjort,
idet det er besluttet, at vi i vore Godstog 6·kal
have indført den saakaldte Hika- (Hildebrand
Knorr) Bremse, som er en Enkammerbremse,
der baade kan bremses og løses trinvis. (Vi
skal i næste Nr. af Bladet bringe en udførli
gere Omtale af denne Bremses tekniske Sider.)
Hika-Bremsen er international anerkend!,
og den . amarbejder med alle andre Trykluft
bremsesy.·temer, d. v. s., at et Tog kan for
meres baade af Vogne med denne Bremse og
Vogne med andre Trykluftbremsesystemer,
hvilket forøvrigt bliver Tilfældet selv paa vore
hjemlige Strækninger, idet vi allerede har 680
Godsvogne, s om er udrustet med Kunze-Knorr
Brnmseapparater.
Der vil naturligvis hengaa en Del Aar, in
den Trykluftbremsen er indført i et saadant
Omfang, at hele Trafikken kan betjenes af den
ne Bremse, men efter Generaldirektoratets fo1·eløbige Byggeprogram skulde det i Løbet af
forholdsvis faa Aar - forventelig 3 a 4 Aar
- være muligt at fremføre en hel Del Gods
tog og nogle enkelte Hurtigtog i 1. Distrikt med
Trykluftbremse. Det er foreløbig Meningen at
gaa frem omtrent paa følgende Maade: Først
udrustes Flertallet af 1. Distrikts Lokomotiver
samt en Del af D-, H- og R-Maskinerne i 2. Di
strikt med de fornødne Apparater, saa de er i
Stand til at fremføre trykluftbremsede Tog. I
samme Tidsinterval forsynes de 2-akslede Pak
vogne, der skal anvendes i Godstogene, og ca.
1 000 Godsvogne med Trykluftbremseapparater
af Typen Hik gl. (Hika Godstogsbremse med
mekanisk Lastafbremsning) ; samtlige øvrige

Godsvogne uden Trykluftindretninger - og
saa dem der senere skal udrustes som Bremse
vogne - forsynes med Trykluftledninger, saa
ledes at de kan anvendes som Ledningsvogne,
indtil de efter Byggeprogrammet skal forsynes
med Trykluftbremseapparater; endelig paatæn
kes det at forsyne en Del af 1. Distrikts 4akslede Personvogne med Trykluftbremseap
parater, System Hik p 1.
Paa denne Maade skulde det i Løbet af for
holdsvis faa Aar være muligt at køre de store
gennemgaaende Godstog og visse internationale
Persontog, f. Eks. Berlinertogene og Togene til
Oslo, med Trykluft. l denne Forbindelse peger
vi paa, at uanset at de nor:::;ke Baner E'nd1111
ikke har indført Trykluftbremsen overalt, saa
har Togene Kornsjø-Oslo i flere Aar været
ført med Trykluft netop under Hensyn til at
disse Tog jo modtages trykluftbremsede paa
den svenske Grænsestation. Det er derfor na
turligt, at saadanne Tog, saasnart det er gør
ligt, køres trykluftbremsede ogsaa over de dan
ske Strækninger.
Naar denne første Etape er tilendebragt, ta
ges der fat paa Resten af det, som efter de lagte
Beregninger skal gennemføres:
Det er Meningen, at alle Lokomotiver af
Litra C, D, H, K, P, R og S skal udrustes med
Trykluftbremseapparater efter det allerede ved
H-Maskinerne indført\3 System, d. v. s. Knon
Enkammerbremse paa Tenderen og Direkte
Bremse paa Maskinen.
For�aavidt angaar Vognparken er det Hen
sigten, at alle 4-akslede Personvogne, Post
vogne og Pakvogne skal forsynes med Hik
Bremse System p 1 (Persontogsbremse), me
dens 2- og 3-akslede Personvogne af Side- eller
Midtergangstypen, Postvogne og Pakvogne
skal forsynes med Knorr-Enkammerbremser,
d. v. s. samme System, som anvendes i Motor
togene (som foran anført skal dog 100 af de
smaa Pakvogne, nemlig dem der skal anvendes
i Godstogene, udrustes med Hik gl. Bremse).
· Foruden de foran omtalte 1 000 Godsvogne,
som i første Arbejdsetape skal have Hik-gl.
Bremseapparater, vil yderligere ca. 900 Vogne
faa en saadan Udrustning. 475 Godsvogne, som
allerede har Knorr-Enkammerbremse, vil an
tagelig ogsaa blive forsynet med Hika gl Brem
se, og disse Vognes Knorr-Styreventiler tæn
kes i saa Fald anvendt paa de 2- og 3-akslede
Personvogne af Side- eller Midtergangstypen.
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eller i hvert Fald i een af Delene - for det i
Motortjenesten beskæftigede Personale, henstil
ledes det til I. T. F., at de1· indkaldtes en Kon
ference til Drøftelse af hele Motoriserings
spørgsmaalet, dets Følger for Personalet samt
Organisationernes Stilling heroverfor.
Ved Forespørgsel til de enkelte Organisa
tioner viste det sig, at der var Interesse for
det nævnte Spørgsmaal, og der indkaldtes da
en Konference, som afholdtes i Paris den 27.
og 28. Oktober, og i hvilken der deltog 44 Re
præsentanter - heraf 27 Lokomotiv.- eller Mo
tormænd - repræ enterende ca. 900 000 Jern
banemænd i 13 Organisationer og 10 Lande.
Af Hensyn til at de Spørgsmaal, som skul
de behandles, maatte siges at have Bud til og
være af Betydning for hele Verdens Jernbane
personale, var baade det russiske og det ameri
kanske Jernbanepersonales Organisation ind
budt til Konferencen, uanset at de taar uden
for I. T. F., og det saa en Tid ud til, at
i hvert Fald Organisationerne i U. S. A. vil
de lade sig repræsentere. I sidste Øjeblik
meddelte Lokomotivmandsforbundet i U. S. A.
imidlertid, at indtrufne Forhold forhindrede
det i at sende Repræsentanter til Konferen
cen, men der fremsendtes en s kriftlig Rede
gørelse angaaende Forholdene inden for Or
gani ·ationens Omraade. Det rus siske Forbund
kunde heller ikke deltage, men udtalte i et Te
legram til Konferencen, at det haabede i mcr
Fremtid at kunne deltage i en ny Drøftelse om
I. T. F. DRØFTER MOTORSPØRGS�
. amme Emne.
MAALET
Organisationen i Danzig havde anmeldt sin
Under Hensyn til, at Jernbaneadministratio Deltagelse, men dens Repræsentant var ved
nerne i høj Grad samarbejder internationalt, Opløsningen af det danzigske Jernbaneforbund
vil det forstaa , at det ikke alene er her i Lan blevet fængslet af de hjemlige Nazister, og
det, at Banernes stigende Tendens til at mo Kammerat G. Kaiser var s om Følge deraf ikke
torisere større eller mindre Dele af Driften . i Stand til at deltage i Konferencen. Heller ikke
Jernbaneper:=sonalet i Letland, Portugal, Jugo
har medført personalemæs:,,·ige Vanskelighe
•
..
der; blandt andre har vore hollandske Kolle slavien og Grækenland kunde deltage, da der
ger været ude for betydelige Besværligheder disse Steder ikke eksisterer fri Foreningsrot.
l en Resolution gav Konferencen Udtryk
i saa Hen�eende. Gennem I. T. F. udbad det
hollandske Jernbaneforbund - et Enhedsfor for sin solidaritet med de spanske Jernbane
bund, hvori alle Kategorier organisere - sig mænd, .<-:om kraftigt deltager i Kampen mod de
i den Anledning Oplysninger om Forholdene faf,·cistiske Oprørere.
i de forskellige Lande, og da det af det paa
J. Marchbank,
England, der var valgt til
•
denne Maade indkomne Materiale viste sig, at Ordstyrer, indledede selve Drøftelserne med en
Jernbaneadministrationernes Be,;træbelser næ Oplysning om, at medens det var første Gang,
sten overalt gik i samme Retning, nemlig rin Per...,·onalets Organisationer mødtes for at drøf
gere Arbejdsvilkaar - d. v. s. enten i baade te hele Motoriserings.5 pørgi:-·maalet, saa havde
lønmæssig og i tjenestetidsmæssig Henseende, vore Modparter, Administrationerne, behandlet
Da vi som anført allerede har 680 Vogne
med KK-Bremse, skulde Slutresultatet blive,
at ca. 25 pCt. af Statsbanernes Godsvognspark
forsynes med Trykluftbremseapparater. En Del
af de smaa gamle Godsvogne, f. Eks. K-Vogne
med 6 Tons Bæreevne, og de gamle 2-akslede
Kupevogne vil blive udrangeret.
Hvad angaar Bekostningen ved denne Mo
dernisering, ligger Spørgsmaalet saavidt o
bekendt nogenlunde saaledes, at den ene Halv
del af den . amlede Udgift vil medgaa til Ind
kob i Udlandet - denne Del er et Led i en
af de nµ saa almindelige Handelsoverenskom
ster, hvilket vil sige, at der leveres danske Va
rer for det paagældende Beløb - medens den
anden Halvdel vil medgaa til Materialeindkøb
og Arbejdslønninger i Indlandet. Det er nem
I ig Meningen, at en betydelig Del af Bremse
delene skal fremstilles herhjemme, eventuelt af
Statsbanerne selv, og Indførslen af Trykluft
bremsen vil saaledes ikke alene betyde visse
Forbedringer i trafikmæssig Hen eende, men
det vil ogsaa rent beskæftigelsesmæssigt være
af ikke uvæsentlig Betydning.
Lokomotivpersonalet er glade for, at dette
Spørg~maal nu gaar i Orden, og vi takker Ge
neraldirektoratet for, at denne Sag, i hvilken
vi har ført en lang og ofte trang Kamp, nu
er definitivt løst.
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Emnet ved flere Drøftelser, men naar man der
drøfter disse Forhold, er det som Regel Be
sparelser, man hæfter sig ved, og ikke Hensy
net til Personalet. Dette har haft til Følge, at
Elektrificeringen og Motoriseringen allerede
har sat mærkbare Spor paa det personalemæs
sige Omraade. Det er derfor paa Tide, at Or
ganisationerne samles om visse Retningslinier.
I en Sammenfatning af de fremlagte Rap
porter gør I. T. F.s Sekretariat opmærksom
paa, at Dieselmotorerne foruden i Togtjene
sten i stigende Grad anvendes ogsaa i Ranger
tjenesten. Det bemærkes, at Organisationerne
bør skænke dette Spørgsmaal deres Opmærk
somhed; thi der er hos Administrationerne
Tendens til ved Udtagelse af Betjeningsmand
skab at gaa helt uden om Lokomotivpersona
let.
I U. S. A. har Dieselmotordriften haft en
saa kolossal Udvikling, at det næsten kan be
tegnes som en fuldkommen Revolution paa
Jernbanevæsenets Omraade. Jernbaneselska
berne haaber saa at sige at kunne omlægge
hele Trafikken; men der findes derovre ogsaa
Motortog med helt op til 3 600 HK, og En
mandsbetjening søges gennemført i videst mu
lig Udstrækning. Denne pludselige Forandring
i Driften betyder store Forringelser for Per
sonalet og da i Særdeleshed for Lokomotiv
fyrbøderne, som jo bliver arbejdsløse ved En
mandssystemets Gennemførelse, og da dette
under Hensyn til de store Kørehastigheder
rummer en betydelig Fare for Sikkerheden,
sætter det amerikanske Lokomotivmandsfor
bund alt ind paa at faa Motortogene tomands
betjent.
I England har Motoriseringen endnu ikke
vundet særligt kraftigt Indpas. Man har jo der
de mange Kulgruber, og Grubeejerne vil sæl
ge deres Kul, dette har nogen Indflydelse paa
Jernbanedriften. Pladserne baade paa Benzin
motorvogne og paa Dieselvogne samt paa Die
selrangertraktorer besættes af Lokomotivper
sonalet, men da Rangermaskinerne i England,
som i næsten alle andre Lande, er 2 mands
betjent, betyder Rangertraktorernes Indførelse
Besparelse af en hel Del Lokomotivfyrbødere.
I Belgien er Dampdriften ogsaa opretholdt
i det væsentligste; men der forekommer dog
nogen Motordrift. I Begyndelsen tog man Mo
torførerne fra Lokomotivmændenes Rækker;
senere er man gaaet over til at antage unge

Mennesker paa 16-17 Aar og uddanne dem til
Motortjenesten, men til en betydelig lavere
Løn.
I Frankrig er Motorførerne placeret 1-3
Lønklasser lavere end Lokomotivførerne; Aspi
ranterne underkastes en meget streng psyko
teknisk Prøve, ca. 60 pCt. af dem, som ind
stiller sig, dumper. Organisationen kræver
baade lønmæssige Forbedringer og Indførelse
af 2 Mandsbetjening, ligesom der er rejst for
skellige Krav om Opvarmning af Førerpladsen
og bedre Ventilation af samme.
I Holland er en endnu større Del af Drif
ten motoriseret, end Tilfældet er her i Danmark,
og Tendensen gaar stadig i Retning af Udvidel
ser. Administrationen fastsatte straks betyde
lig lavere Lønninger for Motorpersonalet end
for Damppersonalet; men ved Hjælp af de Op
lysninger, den hollandske Organisation har
indhentet udefra og ganske særligt understøt
tet af de Oplysninger, dens Repræsentanter un
der Kongresser og ved andre Lejligheder har
faaet af vor Organisation, er det lykkedes at
opnaa betydelige Forbedringer baade med Hen
syn til Lønningerne og Uddannelsen. Førere
af saavel elektriske- som af Diesel-Tog rekrut
teres nu af Lokomotivpersonalet, og Motorfø
rerne er lønmæssigt rykket fra 4. op i 7. Løn
klasse (Lokf. staar i 8. Lønklasse).
I Norge er Motorførerpladserne delt nogen
lunde ligeligt mellem Lokomotivførere og Loko
motivfyrbødere. For disse sidstes Vedkommen
de ydes der dem, naar de tjenstgør som Motor
førere, et Tillæg af en vis Størrelse, dog ikke
til mere end Lokomotivførerbegyndelseslønnen.
De tjekkoslovakiske Baner anvendte til at
begynde med Lokomotivførere som Førere og
saa af Motorvogne; men dette er nu ændret, saa
Motorvognene betjenes af lavere lønnet Perso
nale.
I Svejts er· 85 pCt. af hele Jernbanedriften
elektrisk, og kun 15 pCt. af Kilometerne køres
med Damp; der er dog ogsaa indført enkelte
Motorvogne. Lokomotivpersonalet er saaledes
uddannet, at de kan køre med alle de forekom
mende. Typer, baade med Damplokomotiver,
med elektriske Lokomotiver og med Motorvog
ne. Omlægningen fra Dampdrift til elektrisk
Drift har medført, at Lokomotivfyrbødernes
Avancementsmuligheder en Overgang har været
fuldstændig standset, men der er Udsigt til,
atter at komme ind i normale Forhold.
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Som Af · lutning paa Diskussionen forelag-,
des en Re. olution indeholdende visse Retnings
linier for, hvad Organisationerne bør tilstræbe
ved Elektrificering eller Motorisering af Drif
ten:
1. At Førere af de nye Fremdrivelsesmidler
skal rekrutteres fra Lokomotivpersonalet.
2. At der ved Organisationernes Medvirken
sikre·,.. Personalet en tilfredsstillende Ud
dannelse, som kal finde Sted i Tjeneste
tiden.
3. At Diesellokomotiver eller andre Frem
drivel esenheder under Togfremførelse skal
være betjent af to Mand.
-L At Lønninger, 'fjenestetid og andre Ar
bejd. betingelser for Personale paa Diesel
vogne og lignende Typer samt paa de elek
tri..;:ke Tog ikke maa være ringere end dem,
der gælder for Damplokomotivpersonalet.
5. At Tjenestetiden, hvis Damplokomotivper
sonale bliver overtalligt, og det ikke er mu
ligt at beskæftige de overtallige paa de nye
:B remdrivelsesmidler, nedsættes, saa der
skabes Beskæftigelse for de overtallige.

FRYGTELIG ULYKKE
Natten mellem den 15. og 16. November skete
der paa Fjenneslev Station en frygtelig Ulykke.
Tog 1, om kom med ca. 100 km Fart, paakørte
et Automobil, der netop kørte over Banen, da
Bommene ikke var lukket. Alle Bilens Passage
rer, 5 ialt, blev dræbt paa Stedet. Efter det hid
til oplyste maa Aarsagen til Ulykken ligge i, at
en eller · paalidelig og pligttro Ledvogter i et
Øjeblik har ·vigtet, hans Hjerne har forment
lig slaaet fuldstændig Klik. Den stakkels Mand
var paa Plads ved Overkørslen og saa baade
. Toget og Bilen komme, men han var i den Tro,
at han havde lukket Bommene, og opdagede
først Fejlen, da. det var for sent.

FRA MEDLEMSKREDSEN
Hammer og Ambolt.
Ved delte henleder jeg samtlige Medlemmers Op
mærksomhed paa, hvorledes Forholdene for Per o
nalet i Ms. bar udviklet ig gennem Aarene.
Ms. Depot er gennem flere Aar blevet behandlet
paa en Maade, som er under al Kritik. Trods gen-

tagne Henvendelser er der til Dato ikke i noget Til
fælde udvist nogen Imødekommenhed over for Per
·oualets Ønsker, og i Fremtiden skal vi være for
beredt paa flere Ubehageligheder. Strækningsturen
er for Aar og Dag siden frataget os, og i samme
Anledning har vi modtaget en Rangertur med 4 Re
servedage hver 20. Dag; nu kulde man mene, at
man var bævet over al Misundelse, men dette er
ingenlunde Tilfældet, begrundet paa at vi kan benyt
tes til alt forefaldende Arbejde paa Reserven; nu
er der frit Slag. Vi betragtes om en Ambolt, hvor
alle og enhver mener ig berettiget til at knalde løs.
Blot Ma skiningeniøren rækker dem den lille Finger,
saa er Fanden løs.
I Dag har vi Bevis for, at Tog 2077, som for
flere Aar siden blev frataget os, saaledes at 107 Tur
blev betydelig forringet i samme Anledning, ikke
mere er nogen Attraktion.
Formaalet, Splittelse af Ms. Personalets Stræk
ningstur, Frihed, Lighed, Broderskab, Halleluja.
Tidligere har Maskinbestyreren stillet sig imøde
kommende overfor et Andragende om Indlæggelse af
et Persontog i 107 Tur. Men der blev udvist den
skarpeste Protest fra flere Personers Side, mange
andre Tilfælde kan nævnes, men dette blot for at
minde om, at Frænde er Frænde værst.
Paa Reservedagen har vi en saadan Ordning, at
vi overtager Maskinen for Togene 11.3, 121 og 259,
nu er Forholdene saaledes: efter Ankomsten med
Tog 113's Maskine, ankommer Tog 121's Maskine ca.
10 Min. senere, og dette Personale skal vi iflg. Ordre
afløse Kl. 12,45. Dette kan ikke altid lade sig gøre,
og saa er Fanden løs med Spydighed og Ukvems
ord. Naar undertegnede er stillet overfor en saadan
mavesur Lokomotivfører, saa bliver der ikke ført
nogen diplomati-sk Samtale.
Som Forholdene er, har vi Bevis for, at Perso
nalet for Togene 113, 121 og 259 har for meget
Tjeneste, her kan der passende være Anledning til
al lade os køre et Par af Togene.

H. Leth-Nissen,
Lokomotivfører.

REORGANISERING AF
PRIVATBANEPERSONALETS
SAMARBEJDE
En inden for Privatbanepersonalet eksisterende
Centralorganisation blev for nogen Tid siden opløst,
da der ikke var Tilfredshed med denne. Der er nu
dannet en ny Sammenslutning, •Privatbanepers-ona
lets Fællesraad«, i hvilken de- 3 Privatbaneorganisa
tioner, der svarer til Jernbaneforeningen, Jernbane
forbundet og vor Organisation ved Statsbanerne,
samarbejder. Endvidere har Lokomotivmandsforbun
det og Privalbanefunktionærernes Forbund sluttet
Overenskomst om, at de i alle Spørgsmaal, der be
handles af dis e 2 Organi ationer i Fællesskab, op
træder som een Organisation.

259

--DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
FORHOLDET MELLEM INDTÆGT ERNÆRING OG HELBRED
I dette og følgende Numre bringer vi en Ar
tikel, Dr. Ejnar Nyrop, København, har offent
liggjort i »Samfundets Krav«, .Cl om er Organ for
det sociale Sekretariat og for Dansk Forening
for social Oplysning. Forfatteren belyser paa en
interessant og overskuelig Maade, hvorledes
der gennem Ernæring mulighederne er For
bindelse mellem Indtægt og Helbred.
Til langt hen i vort Aarhundrede var Spørgs
maalet om en N ation,s Forsyning med Levnedsmidler
ret simpelt, da det kunde koncentreres om en til
strækkelig Forsyning med Kalorier og Æggehvide
stoffer. Store videnskabelige Fremskridt i de idstø
20 Aar har derimod klarlagt, at en Kost, der er
tilstrækkelig til at stille Sulten, kan være fatlig
paa visse Ernæring bestanddele som Vitaminer og
Mineralsalte (Jern, Kalk, Fosfor) og derved foraar
sage de fol"'S'kellige »Mangelsygdomme•, der er gan
ske skæbnesvangre for Menneskeslægtens Fremtid.
Som nu almen kendt. er mangelfulrl Ernæri11g
Aars•agen til en stor Del af vore Sygdomme og .syge
lige Tilstande, liges1om Modtageligheden for visse
,smitsomme Sygdomme bliver mangedoblet ved fejl
Ernæring. Derved er -Spørgsmaalet om »Minimum«
Kost blev-en afløst af det langt betydningsfuldere
»Optimum« Kost, hvorved forstaas en Kost, cler kan
bevare en Helbredstilstand, der gør sin Mand i Stand
til ikke blot. lige at eksistere, men til at leve sundt
og virkedygtigt. Maalet maa derfor være at faa hvert
enkelt Individ ernæret isaaledes, at hans Helbred
ikke kan forbedres blot ved en Ændring af Kosten.
Af en Række Undersøgelser i 1932 over »Infek
tion, Dødelighed og Ernæring« har jeg kunnet paa
vise, hvor snæver •en -Forbindelse der er mellem
Ernæringens Indhold af Vitaminer og Dødeligheden.
For Danmarks Vedkommende viste det sig i 1935,
at de vitaminfattige Foraarsmaaneder April og l\faj
stod øverst paa Liisten med 4-035 og 4025 Dødsfald,
medens de vitaminrige Maaneder August ug Septem
ber stod lavest med henholdsvis 2838 og 2654 Døds
fald. Af Undersøgelser paa danske Tuberkulos·e
sanatorier fremgaar ,det meget tydeligt, hvor snævert
et Forhold der er mellem Ernæring og Helbred. I
den vitaminfattige Vinter- og Foraarstid er der flest
Udbrud af Tuberkulose, flest sengeliggende, flesb
Dødsfald og ringeste Vægtforøgelse, medens det mod
satte er Tilfældet i den vitaminrige Sommer og
Efteraar. Undersøgelserne har jeg gengivet grafisk
i ,Socialt Tidsskrift«, 1933. Pag. 295.
Paa saa mange Omraader var Aarene omkring
Ver·denskrigen et stort praktisk Eksperiment paa
Forholdet mellem Ernæring og Helbredstilstand. For
uden ved sin Smørrigelighed og Margarinemangel
(paa Grund af Undervandsbaadskrigen) var Aaret

H)J 8 her i Landet karakteriiseret ved sin ligeliye Po·r•
rlelinr; af Smørret paa Grund af Rationeringen. Det
har derfor. sin store Interesse af følgende Skema
at kunne sammenligne Smørforbruget med Dødelig
heden af Lungetuberkulose. Oplræde11 af Øjentørsot
(skyldes Mangel paa Vitamin-A, der S'ærlig findes i
Srriør og Mælk) og Børnedødeligheden, hvor Mode
L"ens Vitaminindhold utvivlsomt spiller en meget stor
Rolle. En lav Børnedødelighed er ogsaa et af Bevierne paa en tilfredsstillende Ernæringstilstand i
en given Befolkningsgruppe.

I

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

MargarineForbrug

45
55
58
33
1
38
54

Mill. kg

-

-

-

-

-

SmørForbrug

21
19
20
24
40
20
14

Mil!. kg

-

-

-

-

-

-

-

I

Dødsf.

af

I I

1267
1234
1492
1689
1307
1197
1204

Antal

Børne-

Tilf. af
Øjentørsot

9,80/o
9,5 0/o
10,0 0/o
10,00/o
7,40/o
9,2 0/o
9,0 0/o

48
53
78

Lunge- dødeligtuberk
hed

71

!)

4
25

Ernæringsbehovet er fors•kelligt for Alder, Køn,
Klima og Arbejde, ligesom der maa være en Sik
kerhedsmargin for at beskytte mod Uvidenhed •og
Tilfældigheder. Af de Undersøgelser, der er fore
ta.get for at bestemme en Nations Ernæringstilstand,
maa først og fremmest nævnes de, som den eng,els1ke
Ernæringsfysiolog John Boyd Orr for nylig har ,sam
let i en Rapport, der nmdt om i Verden bar vakl
Interesse for et Problem af vidtrækkende Betydning
for Menne·skeslægtens Fremtid.
Orr's Undersøgels•er er det første Forsøg, der er
foretaget paa al faa et Billede af et Lands Ernæ
ringstilstand udfra Slægtskabet mellem Indtægt, Er
næring og Helbred, og det mer end sørgelige Resul•
tat af hans Undersøgelser er, at en ful,dlødig Ernæ
ring svarer til en Indtægt, der kun naas af Halvdelen
af Befolkningen i England og Skotland.
En Mands Standard of Life kan kun bes1lemmes
af hans Indtægt, naar man ved, hvor mange Munde
Indtægten skal mætte. Orr's Fremgangsmaade med
at dele Befolkningen i Grupper svarende til lndtægts
Enh.eder, d. v. s. den Indtægt, der pr. Uge staar 'til
Disposition for hvert enkelt Individ, er ny og viseT,
at en vis Indtægt pr. Familie ikke simpelt hen kan
identificeres med »rig« eller »fattig« i disse Ords
. ædvanlige Betydning. Delte fremgaar tydeligt af føl
gende E.ksempel: For en Familie med en Maaneds
indtægt paa 500 Kr. (6000 Kr. pr. Aar) bestaaende
af Mand, Kone, 4 Børn og 1 Husassistent, er hver
,.
Indtægts-Enhed
= 16 Kr., medens Enheden for
en Arbejderfamilie med 60 Kr. om Ugen (3120 Kr.
om Aaret), bestaaende af ·en Mand og Kone, er: 30
Kr. Det er indly,sende, at denne Familie er la,ngt
bedre stillet end førstnævnte.
Ud fra omfattende Undersøgelser har Orr kunnet
inddele Befolkningen i England og Skotland i føl
gende Gruppet:
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I

I
I
I

Anslaaet
gennemsn.
Udgift til
Kost

Anslaaet Antal
Personer i Grp.
Antal
I 'lo

svarer delle omtrent til de anvendte: 49,012 Milliar
der Kalorier (2984 pr. Dag), hvilket slaar over Gen
nemsnitskravet ifølge omfattende amerikanske Un
del'Søgelser: 28·10 Kai. pr. Indb. og Dag.
I........
10
4.500.000
4 s.
indtil 10 $.
Af Skemaet nederst i forrige Spalte fremgaar, at
II....... .
20
9.000.000
10-15 s.
6 s.
de
forskellige Gn1pper er emæringsmæssig saaledc,;
III........
20
9.000.000
8 s.
15-20 s.
stillet:
20
IV........
9.000
.000
10 s.
20-30 s.
20 Gruppe
V ........
9.000.000
12 s.
30-45 s.
VI........
10
4.500.000
14 s.
over 45 s.
I. Alle Bestanddele u11der Optimum.
,--45.000.000 100
9 s.
30 ..
Gennemsnit!.
II. do., dog er der kalo1·iema•ssig omtrenl nok af
I
j _
!
Æggehvidestoffer og Fedt.
Af -dette kema fremgaar, at Mand og Kone
III. Optimum i Kalorier. Æggehvidestoffer og
med 50 Kr. om Ugen uden Børn vilde falde i Gruppe
Fedt, men under Standard i Nlineralsloffer
IV, med et Barn i III, med 2 eller 3 Børn i II og
og Vitaminer.
med 4- eller flere Børn i Gruppe I. Det skal allerede
her pointeres, at cle fattigste JO pOf. af BcifollmingPn
IV. Optimum, (ormenflig dog ikke i Kalk.
væsentligst. be taar af Familier med rit ·uforhulcl-�
·mæsi,rigt stort Antal Børn (20 pOt. af det samlede
V. Har en rummelig Margin i alle Bestanddele
Antal Børn) - ne�op Grunden til, al Faimilierne
undtagen i Kalk.
økonomisk set er ,,;aa daarligt -sWlede.
Jo laverE) Indtægt, d -es større er den Procent af
VI. Optimum langt over,skredel.
Indt,l'gten, der maa anvendes paa Ernæl'ingen, -der
er det vigtigste for at kunne opret.holde Livet. De11
Det skal endvidere fremhæves. at i Gruppe .l .
gennem ·nitlige Udgift til Fødemidler strækker sig
der
-0mfatte1· 4½ Million Mennesket· (deraf Hah
fra under 20 pCt. i Gruppe VI til ca. 50 pCt. i
delen
Børn), er det totale Kon: um meget lavt og
Gruppe I, II og III; blandi de fattigste er Procenten
rummer
i,sær de billige Ydere af Energi. De lavere
vel endda højere. Et meget tort Antal arbejdsløse
Grupper
,
der procentvis b ar det største Antal Børn.
Familier b ar 2'--3 s. pr. Enhed til Mad, og mange
har
en
Ernæring,
der baade kva.ntiiativt og kvali
lavt lønnede Arbejdere er lige saa daarligt stillet.
tativt
e
y,derst
mangelfuld,
medens -del ee ganske
r
Udgiften til Fødemidler indenfor •de enkelte Grupper
omvendt
i
de
højere
Indtægtsgrupper
. Af Æggehvide
pr. Individ og Uge (Enhed ) fremgaar af Skemaet
stoffet, der er særlig vigtigt for den opvoksende
Side 2 62.
Slægt, vokser Mæng-den af animalsk Oprindelse som
Naar de enkelte Gruppers Ernæringsforhold ord
har højere biologisk Værdi end den vegetabil.ske,
nes saaveI kvantitativt (Kalorier.) som kvalitativt
Ira Gruppe til Gruppe (fra 36 til 59 pCt.). Det
(Vitaminer, Mineral sal I e og fu1dlødige Æggehvi<le
samme
er Tilfældet for Fedtets Vedkommende.
stoffer). kommer man til følgende Resultat, hvor
I
1934
kunde man i Storbritannien for,clele Bør
X betyder. at Gruppen har det paagældende Ernæ
nene
indenfor
den skolepligtige Alder saaledes i de
ring,smiddel svarende til Optimum-Standard. d. v. s.
forskellige Grupper:
den ideelle Ernæringsstandard:
-

Gruppe

Indtægt pr.
I Individ
og Uge

I

Gruppe

I

I

II

Æggehvides toffer....
?
�""'----'----=-"---I-----

I

III

I

IV

I

V I VI

X -x -X -x
-X
X·
X
x

? ---- -- -Fedt ..... . .........
-----------•--.
.
.
.
.
.
.
.
? --X --X -x -X
Kul
h
ydrater
---''--------•--- --Min!mum .. ......
X
X
X
X
Kalk Optunum....... ..
X

---------1---- ----------

X
X
X
Fosfor . . . .........
---------1--- -- -- -- -- -x_
:... J..:..er'-'n"-._·_·._._·_·_·.._ _. _· _· ._._ 1_ ___________x__
.........
Vitamin-A
'
X
X
X
X
---------•--- --- --- -- -- -...__
.. 1--- --- --- --....._
x --x --x
Vitami
n_.:.__
-C __
_c.c.__
_
?
X -X -X -X
Kalorier ....
, ...... •-- ---------,
2317 2768 29 62 3119 3249 3326

I Storbritannien havde man til Disposition i
1934: 5 5,093 Milliartler Kalorier, d. v. s. 3350 Kai.
pr. Individ og Dag. Med Fra·drag af 10 pCt. Spild

.

I. (4.5 Mill.): 2.2 Mil!. Børn
II. (9
- ): 3.0
f 7. 7 M ill. u: 71 vCt.
III. (9
- ): 2.5
IV. (9
- ): 1.3
V. (9
f 3.1 Mill. D: 29 pOt.
- ): 1.2
VI. (4.5 - ): 0.6

Af Orr's Undersøgelser frerngaar saale<le,,;, al den
mangelfulde Ernæring i r.le lavere Grupper svarer
til en udpræget daarligere Helbred. tilstand i de
samme Grupper og særlig hos Børnene, hvoraf 71. pCt.
findes i de 3 laveste Grupper; alene Gruppe I (10 pCt.
af Befolkningen) har mere end 1/5 af alle Børn i
Storbritannien. Det skal saaledes fremhæves at der
i 1934 i Newcastle blev foretaget en Unde;søgeLse,
der viser den store Forskel paa Sundhedstilstanden
hos Børn fra fattige og bedre stillede Hjem. En
Gruppe (A) paa 125 Arbejderbørn (103 af dem hav-de
arbejdsløse FædTe) blev sammenlignet med 1 24 Børn
fra bedrestillede Klasser (B) med følgende Resultat:
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A
pCt.
pCt.
pCt.
pCt.
pCt.

Aar efter Krigen, hvorfor det maatte antages, at det
pCt. var det ældste Kuld, der paa Grund af de vanskepCt. 1 ige Ernæringsforhold under Verd€nskrigen var usæd
pCt. vanlig lille, medens det yngste Kuld i det hele var
pCt normalt udviklet. Det er ogsa
• a velkendt fra Under
pCt. •.øgelser i andre Lande, at Krigsaarenes vanskelige
Ernæringsforhold havde hæmmet Børnenes Udvik
Hertil maa føjes følgende Udtalelse i en Rapport ling. Senere Undersøgelser op til 10-11 Aars Alde
fra F'olkeforbundets Hygiejneafdeling: • Virkningerne ren har vi.st, at det ældste Hold stadig er lige saa
af Underernæring, som skyldes Fattigdom, vil først langt tilbage for det yngre, som det var i 7-8 Aars
vi e sig efter et længere Tidsrum. Et Barn, hvis Alderen.
Ernæring for en stor Del omfatter billige Kulhydrater,
For at opnaa fuld Udvikling og Modstandskraft
kan beholde »normal« Vægt i temmelig lang Tid, selv kræver alt voksende Cellevæv et rigeligt Tilskud af
om der er indtraadt Blodmangel og svækket Hel Vitarriiner og fuldlødig Æggehvide; i modsat Fald
bredstilstand. «
bliver Organismen mindre modstandsdygtig, saa at
I 1926 blev der udført Maaling
og Vejning af Infektionsstof langt lettere kan sætte sig fast og
•
4640 københavnske Skolebørn i Alderen 6-7 og 7-8 anr€tte langt større Skader end ved normalt mod
Aar. Det viste sig, at de 7-8-aarige Børn ikke var . landsdygtigt Væv. Det bliver ikke mere bestridt, at
saa meget større end de andre, som man skulde for et forholdsvist ringe ·Forbrug af Æggehvide ikke be
vente •efter den Tilvækst, der .sædvanligvis finder Sted høver at skade den enkelte Person, men det er paa
i Løbet af et Aar og som gennemsnitlig beløber sig den anden Side utvivlsomt, at en Nation ikke vil
for Højdens Vedkommende til 6 cm, for Vægten til kmrne forblive kraftig og handledygtig, hvis den Ge
henimod 2,5 kg. Forskellen var kun henholdsvis ca. nerationer igennem faar en æggehvidefattig Kost. Det
2 cm og ca. 1 kg. Det viste sig, at det ældst€ Kuld meget debatterede Spørgsmaal om Æggehvidemini
var født i 1918 og det yngste i 1919, det første mum er slet ikk€ saa simpelt, .som man tidligere
Under normal Vægt ......... .
Over
do.
..........
Under normal Højde . ........
Over
do.
. ....... .
Blodmangel ..................

oo
11
47
2
23

13
48
5
t1
0

Gruppe
I

B

I

Gruppe
Il

1

Gruppe
III

I

Gruppe
IV

I

Gruppe
V

Gruppe
VI

Procent af Befolkningen .................

10 0/o

2 0 0/o

2 0 0/o

2 0 0/o

2 0 0/o

·1 0 D/o

Genntmisnitlig Kostudgift pr. Enhed .......

4 s.

6 s.

8 s.

1 0 s.

1 2 s.

1 4 s.

Udgift til:

pence·>

..

pence

I

pence

Okse og Kalv ....... ..... . ... . ....
Faar og Lam ....... .. .... .. .... . . . . . .
Bacon og Skinke ......................
Andre Kødvarer .......................

4.7
1.7
2.9
4.1

Kød ialt . . . . . . . . . ............ ...

13.4

1 9.7

2 5.9

3.4

6.4
1.2
4.7
1.4

8.5
1.1
5.6
1.7

Mælk, frisk ...........................
do. kondenseret .....................
Smør .......................... .... .

.

u

Ost ...................................

2.1
1.0

Mejeriprodukter ialt .......... . ...

7.9

...........

.... ' ...........
Margarine
Fedt, Tælle etc .......................
Æg ...................................
Brød, Mel .............................
Kartofler ..............................
Grøntsager ............................
Frugt ..............................
Fisk .................................

Marmelade og lign. ............ . .....
The ... - ..................... - ..... - ...
Forskelligt ............................

1.6
1.2
1.7
9.0
2.5
1.5
2.4
1.0
1.9
1.3
2.5
0.1

Samlet Forbrug ...................

48.0

Sukker ...............................

.

7.U
3.1
4.4
5.1

I

1 3.7

I

1.3
1.7
2.3
2.9
2.6

4.6
2.4
2.4
1.5
3.6
2.3
7 2.0

1 6.9

I
I
I

1.0
2.0
3.1
1 2.4
3.0
3.9
6.6
4.1
2.7
1.7
4.1
8.6

11.0

I

9.8
5.0
5.1
:6.0

I

9 6.0

2 0.0

I

0.8
2.2

4.0
13.8
3.0
5.2
9.5
5.8
2.8
1.9
4.6
14.6

I

pence

9.2
6.7
8.0

1 0.7
6.1
5.5
6.6

3 8.4

4 4.4

2 8.9

1 3.2
0.8
8.0
2.4

1 7.8
0.6
1 0.1
2.1

9.8
1.0
·6.2
1.8

3 0.6

18.8

0.6
1.9
7.6
1 7.5
3.0
8.5
2 0.0
9.3
3.2
2.4
4.8
1 4.2

1.0
1.9
3.8
13.2
3.0
4.6
9.0
5.0
2.7
1.8
4.2
1 0.1

14.5

1 0.2
1.0
6.8
2.0

1 2 0.0

I
I
I

9 s.

15.4
1 1.0
8.0
1 0.0

pence

12.0
7.,1
5.9
6.8
3 1.8

Gennemsn.
Forbrug

pence

pence

I
I

I

I

2 4.4

I

0.7
2.2
4.9
1 5.3
3.1
6.5
1 3.0
7.6
3.1
2.2
5.0
1 7.6
14 4.0

I

1 6 8.0

I.

1 0 8.0

•) 12 Pence = 1 shilling (s.) = 90 Øre (under normale Forhold). Paa Grund af det forskellige Prisniveau i England og Danmark
og det tilfældige Forhold mellem Kr.og s.har jeg ladet Tallene blive staaende I engelsk Mønt.
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har ment, da den nødvendige Æggehvidemængde
meget afhænger af dens Lødighed*), og jo billigere
Æggehviden er, des mindre lødig er den. Fuldlødig
Æggehvide træffer man navnlig i grønne Plantedele,
Mælk, Kød, Æg og til en vis Grad i Kartofler og
Nødder, medens Brødkorn kun indeholder ufuldstæn
dig Æggehvide. Dertil kommer, at det overhovedet
ikke er hen sigtsmm igt kun at give Æggehvidemini
mum, analog med, at en Ingeniør ikke beregner en
Bros Bæreevne efter den mind te Belash1ing, men
efter den mulige Belastning. Paa samme Maade skal
lage, Hensyn til de optimale For
der hos Menneskel
•
dringer, for at Organismen kan have Modstandskraft
under svære Belastningstilstande, som Sygdom,
Svanger, kab, anspændende Arbejde.
Forskellige Undersøgelser kunde tyde paa, at det
slaar saare vel til med Befolkningens Sundhedstil
stand. Af følgende Skema ses ·aet saaledes, at en
0-aarig i Danmark nu kan forvente at leve ca. 20 Aar
lc-engere, og en 20-aarig ca. iO -Aar længere end for
Leveudsigten
Middellevetid) for

1840-49

1895-1900

1926-30

0-aarige
20-aarige

40.9
4-0.l

50.2
44.5

60.9
49.6

.......

1.00 Aar sidE'n. Paa. samme Maade ser man anført
i England, at Forbedringen af ationens Helbreds
tilstand vedvarer, og at Leveforventningen ved
Fødsle'Il er steget med 7 Aar i de sidste 20 Aar.
Dette er uomtvisteligt, men har nærmest sin Aarsag
i en Forbedring af Hygiejnen og i en Formindskelse
af de forskellige Farsoter. Hvis derimod Su11dhed
.-kal ses i Forhold til det enkelte Individs aandelige
Kraft, Handledygtighed og daglige Velvære, fa.ar vi
et ganske andet Billede, der viser, at der i store Be
folkningskla.sser findes en mangelfuld og utilstrække
lig Ernæring, der i det. lange Løb vil bryde saa meget
af det ned, som Hygiejnen har bygget op.
Af en Række Undersøgelser over københavnske
Skolebørns daglige Kost i 1.935 fremgaar. at Kostens
Vitaminindhold lader en Del tilbage at ønske, saa
at Forbruget af Mejeriprodukter synes at være alt
for lille. Naar 1/" af disse ·Børn sjældent eller aldrig
fa.ar Mælk, maa dette betegnes som sørgelig forkert;
ligeledes naar ca. 1/a aldrig faar Smør, men kun
Margarine. Det maa ogsaa siges at være en meget
alvorlig Fejl, at 2/a af Børnene aldrig fik Frugt og
saa godt som ingen af Børnene raa Grøntsager. Det
er derfor forstaaeligt, at kun 15-19 pCt. af Børnene
maa antages at have fa.aet rigeligt med A-, D- og
C-Vitaminer, og det kan næppe fejle, at en saadan
Kost til Skolebørn rummer visse Farer og bør for
bedres ved, at der gives· mere Mælk, mere Smør,

mere Frugt, mere Grøntsager, ogsaa i raa Tilstand,
og mere Fisk incl. Lever, Hoved og Rogn.
I Storbritannien har der i mange Aar lydt de
samme Klager som herhjemme over den tiltagende
daarlige Helbredstilstand hos den Ungdom, der mel
der sig til Soldatertjeneste. Orr fremhæver, at man
hos Børn, der faar en mangelfuld Ernæring, finde:r
en ringere legemldg Udvikling, engelsk Syge med den:,
forskellige Følger, daarlige Tænder -og Blodmangel,
1 igesom forskellige Infektioner forløber alvorliger,i
hos mangelfuldt ernærede Børn; engelsk Syge bevir •
ker, at Kighoste, Mæslinge.r og Difteritis kommer
til at optræde mere ondartet, med flere Komplikatio
ner og en højere Dødelighedsprocent. Det er bevist
at de Børn, der fødtes i Krigstidens Sulteperiode;
blev mere sygelige og fik en langt daarligere Udvik
ling end Børn fra mere normale Aargange, ligesom
jeg har kunnet paavise, at Aarsagen til, at den store
Influenzaep1demi omkring 1918 fik en saa hærgende
Karakter, var den udbredte Mangel i Ernæringen
paa Vita.miner og fuldlødige Æggehvidestoffer.
I mange Lande ser man nu hævdet, at Tand
sygdommene optræder som en hærgende Sot og er
en af de største Farer for hele Folkeslags Sundheds
lilstand. Man udtrykker dog Forholdet bedre ved al
sige, at de daarlige Tænder er et yder&t alvorligt
Tegn paa en fejlagtig Ernæring, da Tænderne ikke
taaler Mangel" paa Vita.miner og Mineralsalte, hvor
for deres Tilstand bliver et godt Bevis paa en Ernæ
rings Værdi. De skotske Højlændere og Beboerne i
Oberwallis i Schweiz, hvis væsentlige Ernæring er
Mælk, Ost og Grovbrød, har udmærkede Tænder,
medens Beboerne i Lavlandet, der har fa.aet et mere
forfinet Køkken, har yderst daarlige Tænder. I svensk
Norrland findes i udstrakt Grad C-Vitaminunder
ernæring, der har givet en Form for Skørbug, som
navnlig ytrer sig ved Tandlidelser; fra Boden med
deles, at knap hver anden af Rekrutterne har Tæn
·derne i Behold, og at de unge Piger fra Skovdistrik
lerne kommer ned til Byerne og fa.ar fuldt Gebis i
Konfirmationsgave. Fra Norge berettes tilsvarende,
at Befolkningen lider under en højgra,dig Fejlernæ
ring, der navnlig giver sig til Kende ved de saa
alment udbredte Tandsygdomme Paa Island var
Tandkaries ukendt før 1850, og ved de Tider havde
man i Skandinavien i det store og hele uskadte Tæn
de:r og s-om Følge deraf kun faa Tandlæger; i Dag
forholder det sig omvendt, fordi Folkeernæringen nu
er bleven som hos andre europæiske Folk med høj
Kariesprocent.

*) AH levende, det være sig Dyr eller Planter, anven
de r som Byggemateriale Æggehvide, der er sammensat af
ol stort Antal Aminusyrer, der maa være fuldtallig til
Stede, for at der kan være Tale om fuldlødig Æggehvide.
Forskellige af Aminusyrerne er saa vigtige, at Organis
men gaar til Grunde, hvis de ikke stadig bliver tilført
med Ernæringen. Det drejer sig særlig om Tryptophan og
Lysin, der findes i Mælk og Æg og til en vis Grad i Kar
tofler og Nødder.
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NY DISTRIKTSCHEF
Di.'triklschef Aalborg, 2. Distrikt, fylder 65 Aar
den :3. Januar Hl37 og falder d-ermed for den midler
tidige Aldersgrænse. Visse Steder havde man ventet,
[lt General-direktoratet for Hr. Aalborgs Vedkom
mende vilde have set bort fra de 65 Aar, saaledes
som det f. Eks. er sket for Maskinbestyreren i 1.
Distrikt, men <lette er ikke sket, og Aalbo1·g træder
med Udgangen af Januar Maa
. ned ud af de aktive
.Jernbanemænds Rækker.
Da Distriktschefspladserne ifølge Sa 0·ens Natur
ikke søges, har det med en vis Spamding neret
imødeset, hvem Generaldirektoratet vilde udpege til
Plad en - vi erindrer om, at da cle 3 Distrikter 1
in Tid indførte-'l, var det Tanken, at de 3 Distrikls
rhefspladser skulde besættes mecl hcnholc'lsvis en
maskinteknisk, en baneteknisk og en l. rafiktekni. k
uddannet Man-cl,
.-aa alle disse 3 Grenes smrlige Sag
•
kundskaber var repræ enteret paa Distriktschefs
pladserne, men denne Tanke blev dog aJ.drig reali
seret. - Ad killige har været udpeget som »Favo
ritter«, Trafikin pektør Larsen, Generaldirektoratet,
Stationsforstander Humle, København, Trafikbesty
rer Gustav Hansen, Aarhus, Trafikinspktør M. E.
Jen. en, København, og Trafikin pektør Okkels, Ar.
Spændingen er nu udløst, idet Trafikbestyrei· G.
Hansen, 2. Distrikt, er udnævnt I il Distriktschef fra
1. Februar 1937.
Da den nye Distriktschef næste Sommer bliver
61 Aar, og da Generaldirektøren jo tidligere har
hævdet den Anskuelse, at Folk i en fremrykket Alder
ikke burde avancere op til de øverste Lederstillinger.
vil adskillige Jernbanemænd i denne Di,striktschef. udnævnelse se et Tegn paa, at Anciennitetsprincip
perne endnu har Hævd.
Vi ønsker tillykke med Ud11ævnelsen.

Med den foreslaaencle Jul for Øje hal' Heitzels Bog-
forlag udse11dl en illustreret Børnebog. Toget, med Stab
banernes officielle Forkorlels'e, D. S. B. lydeligt fremha:
vet i Undertitlen »Den Sjove Bog«, og det maa indrøm
mes, at den lille Bog virkelig 01· ·morsom. En lille Dreng
kommer mecl sit Løbehjul hen til et kæmpemæssigt Lo
komotiv, og i en Række letløbende Rim lader Digteren
Harald R. Lund Lokomotivet tage den lille Dren� med
ud paa en Tur gennem Landet og samtale med h:1in om
det, de møder. Han faar baade Be.-kecl om Smøl'ing, Fy
ring, Vandtagning, Signalerne, Færgen m. v.
Det hele er gjort paa let og underholdende Maaclc. 0111
Lyntoget udspiller der . ig mellem Lokomotivet og D1·en
gen følgendo Samtale:
Lokomotivet: F�t, Fut, Fut, Fut, jeg elske1· Fa 1·t er Fætter Lyntog ikke sma1·t? Han lo'r ro·rbi mig, han
er fiol, mer fin end jeg, det ved jeg godt. Han har Re
kord, han er en Helt, der farer o'ver Lillebælt. Til, naa1·
jeg i Remisen gaar, i mine Øje Taarer . laar.

Men Drengen svarer tl'østende: Miwndelig•) Nej, hvol'
for dog? Du er da meget mere sjov at se paa end din
i"ællel' Lyn! Hvad tror du, han faar �cl af Fyn? Og hal'
han Skorsten, Damp og Høg? Nej. du e1· rneget mern 8pøg!
Tegneren Arne Unger111anu hal' fol' ynet Bogen ,ned en
Hmkke aldeles fortrinlige llluslrationel'. som ikke alene
Børn, men i lige saa høj Grad Voksne vil kunne glæde
sig ovel'. Det ur a[gjorl en Bog, del' nok skiil blive popu
lær.

DØDSFALD

Den 19. Oktober døde Lokomotivføl'er Aksel Laursen,
Aarhus, efter_ faa Dages Sygdom.
Laul'sen, der kun blev 4!5 Aar garnrnel. var godt kendt
a[ Lokomotiv[otk over det meste af Landet og kendt . om
en brav og god Kollega. Han havde vist endnu ventet
sig meget af Fremtiden, bl. a. havde han lige købt Villa.
som han dog aldrig naaede at komme til at bo i selv.
Laursen var Motormand og val' de sidste Aar delvis
be·kæftiget som Lyntogslokomotivfø,·er; han efterlader sig
Enke, 2 voksne Døtl'C og 1 ukoufirmel'Ct Søn. Et Bevis
for, at Laursen var en meget agtet Mand, der havde
mange Venner, var det store l<'ølge, som fulgte ham til
det sidste Hvilested.
Ved Begravelsen blev vor afdøde Kollegas Kiste baaret.
til Graven af Kolleger i Unifol'm. Under G rnv ælnin.gen
sænkedes de tilstedeværende 4- Afdeling8faner og Lokomo
tivfører V. Johansen bragte paa Lokomotivmandsforenin
gens Vegne den afdøde del sidste l<'arvel.
. Ere være han· Minde.

TAKSIGELSER
Hjcl'lelig T ,i; til alle, der viste mig Opmærksomh L,cJ
1 Anlecln.iug af mit 25 Aars Jubilæum og derved gjorde
Dagen til en ufo1·glemmelig Festdag for mig.
S. T. Hansen, Lokomotivfører, Gb.
Min og mine Børns bedste Tak for udvist Deltagelse
ved vor kære Mand og Faders Døcl og Begravelse.
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Lilly Laursen.
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ST ATSBANEPERSONALETS SYGEKASSE

Efteraarsstonner.s Hærgen.
Under Efteraarsstor-rnen fornylig, hvor der ,kele ,a,t
megen Ra\·age. skele der ogsaa for- Banerne et J';r I' IH•
Lydeligc Uheld. Ved Indsejlingen til San.sø blev Statsbil
ner·nes nyeste Skib • F1·eja« en Del ruolcsteret, del fik bl. a.
r.!aacl Hul i Bougen, og paa Gl'ibskovbanen væltede Stor
men et stort. Tl'æ ned over en Motorvogn. der- netop kom
for·bi. Vognens ene Ende blev . Iaael SHil fuld. trcnrligt i
l\vas. at den ikkr vil kunne r·ep,ll'C'l'<'S.

Lørdag den 31. Oktober afholdte el Møde. hvor samt
lige Tillidsrmend for- alle Kategorier indenfor- .Jernbane
etaten i Hel,ingøl' var til Stede for al søge dannet en
Hjemme·ygeplejefo1·ening med del l<'ormaal at ansætte en
Sygeplejer·!'<ke til al bistaa Hjemmene under Sygdom. D:t
rnan gel'lle ønsker-. al alle indmelder . ig i denne Forening
for- al gør·e det saa billigt som mulig, bedes man tegne
sig [Jaa de fremlagte Lister inden 25. Novembrr-. 1-i:onlin
gentet bliver ca. f)() Øro pr. lnte!'eS ·enl pr. Maanl?cl. Samt
lige Tillid mænd giver beredvillig alle Oply:ninger· an
gaaende, hvilke Fordele Sygekassens Medlemmer vil haw
af l?n saadan Sygplejerske.
Pension i!'<ler bedes legnr sig hos Hr. prn�. Hangernw�trr· V. "l)ybvang. RarlPvej ·t 1, 1.
P. U. V.
.Jacob larsr11.

:,
:·.::.

/)a.m,pfærgeforbindelse mellem Prmt!,:-rig og Englm1d.
Medens vi i mange, mange Aar- har kendt til Overfør
sel af I ersonvogne og Sovevogne bande imellem de en
kelte Landsdele og i .Forbindelscr·nc til Svel'ige og Tysklaurl.
hitr- noget sa;1d1111t mærkvær·digvis ikke hidtil rn)r-C'l Til
fa Jld1'I rncllcn1 Kontinentet og England, hvor- del' hidtil
kun har· vmr·et narnpffl:!'g'COvcr-førsel af Gudsvog-nc (ntl'l
lem Holland og England). Men fra l:1. Oktobel' Cl' dL•t·
aalrnel gcnnemgaaC'nde ]'cr-�onlr-afik mellem Par·is og Lon
don. l<'ra hegge do nmvnle !lyer afgaar der Sovevognslog
Kl. 22 med Ankomst til London og Paris henholdsvi�
J< I. ,30 og 8,55 næste Morgen.
Forbindelsen ker over Dunke!'que-Dovel', og for o:.
der- har kendt en saadan Transport i uendelige Tider, er·
det morsomt at se. hvor kr-artigt de fr-anske og engel. ku
Haner reklamerer med, at man nu kan gaa i Seng i Paris
og staa op i London eller omvendt og med kun ca. 4
Tinters Sejlads. Ved Nol'dbancgaarden i Par-is [in ries dL•r
f. Eh. stor·e Reklamelmrredcr udspændt over hele Gaden.
l'aa Grnndlag af foranslaaende kan man bedre ror-
staa. al mango 1 dlændinge - ogsaa udenlandske J crn
baneautor-itetcr - studer-er vore Færgrr mrd san stor· ht
tcrrssc. naar- rlC' komme1· hel'lil.

�;:. ··.·�·:::··--. . . . . .

Den nye Lyntogsremise ved Helgoland Devot.
Sorn Lidligern meddelt, har Statsbanerne eksproprieret
de ](olonihaver, som ligger- ved Helgolaud Depot. Disse
Have!' er nu blevet sløjfet. og Jordarbejdel'lle Lil den nye
Hemi�P er paabegyndt. Den er beregnet til at skulle r-um
me de fire nye Lyntog, men vil ikke kunne blive fær-d.ig
føl' til Efteraarel 19·37, og de nye Lyntog .-kal som be
kendt køre allerede til l<'oraaret. I den mellemliggende
Periode vil man klare ·ig med de Iorbaandenvær-Pndr
Remise!', selv om det. ogsaa kommer til al knibe med
Pladsen.
Samtidig med Opførelse af den nye Hemise kan det·
ogsirn ventes opfør-l en ny Opholdsbygning med Hvile
og Ovet·natningsværelser m. v

Privatbanerne ønsker Hjælp af Staten.

-

Motorlokomotiv ødelagt.
l·'reclag den 13. ris. skete der rncllent I{ rogag-er n,U:
Gl'i11dstcd paa Strækningen Bramming
B,·ande et be
symlerligl Uheld. Af en endnu uopklaret. Aarsag udbn,rl
der Tid i Motorlokomotiv MT L06. som fr-emrørte Tog fil!l.
,\lfot1ll'r11rcrc•u, .I. G .. Jacobsen. Tdr., standsede straks To
g-N og foninlcdigedc i'L•J'sonvog-nen koblet fra Ma�kin<'n,
og rjcl'llel et Stykke fra samme. I Løbet af faa Øjeblikke
slog der stoi-e Flammer ud rrn Lokomotivet. Da del ikke
lykkedes at slukke Ilden med de i Motorlokomotivet an
bragte Ildslukning. apparatel', blev Falck Lilkftldt fl'a
Gr-inrlsterl; men liden kunde ikke begrænses. alt. Trw
vær-ket brænrltc. saa kun Unrler·strllet og .lel'llskelettet
hlev tilbage.

En Deputation for P1·ivatbanernc }'ællesrepræsenta
tion har henvendt sig til Trafikministeren med Anmodnin�
om Hjælp. Privatbanerne har fremsat deres Ønsker i 011
i I I Punkter opstillet Redegørelse. Ministeren hcnvislc til
den Tr·afikkonnnission, som ventes nedsat, og . om og-Sita
vil komme til at beskæftige sig med Privathanrrnes For
hold.

1 ·clvide/8e 11/ S/ot1,hr111erues Rutebilnel.
Statshanerne har for- nylig shrllel Overenskornst ,ned
Aabcnr·aa Automobilselskab, hvorefter J)_ S. Il. fm I ..Ja
nuar ove!'tager Bilrulen Aabenraa-Flensborg.
He1·efter vil Statsbanerne raade over ikke mindre end
&3 Flilr·uter· med el :arnlel Rutenel paa 2728 krn. og da
.fer·nbanenetlel kun omfatter 2514 km, vil del alt. aa sige.
at. Hutebilnettel fra Nytaar bliver læng1?1·P end ;Jernbane
strækningerne.

Kronjyden nær ved en Katastrofe.

Den sjællandske Midtbane.

En Aften, da. l( ronjydcn fomylig kørte over Fyn, paa
kør-tes ved Aarup en ]{o, der blev fuldstændig massakre
r-el. Da Lyntoget fik den ene Buf afrevet. kan man gøre
�ig Ide om, hvor· kraftigt Sammenstødet var. Heldigvis
rng TI11ff n ud til Siden og lagde sig ikke paa. Skinnerne.
hvilket jo rneg!'I lrt kunde hnre medført en Afsporing.

Ertcdrnanden som Skinnerne fjernes fra den gamle
Jernbanelinje, skulde Arealerne jo gerne ·ælges, og der
vil i den Anledning blive forhandlet med hver enkelt
Lodsejer, som hat· Jord op til Banen. Da Antallet af Lods
ejere paa Midtlrnnestrækningen er over 400. bliver dette
natudigvis en ret omstænrlelig Historie.
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LOKOMOTIVMÆNDENES ENKEKASSE
Regnskabsoversigt for Aaret 1935-36.

Indtægt.
Kr. 0.
Kassebeholdningen den 1. August 1935 ...... 6 914. 75
Kontingent . ................................ 6 399. 00
Renter . .................................... 5 319. 14
18 632. 89

Udgift.
Kr. Ø.
Understøttelser .............................. 11 805. 00
Provision for Afdrag paa Lønningslisterne ..
188. 41
Kontorhold . ................................
300. 00
Gebyr til Girokontoret ......................
52. 21
Porto ......................................
9. 30
Leje af Box ............................... .
15. 00
Konvolutter ............ .
1. 25
Trykning af Regnskabet ....................
7. 00
Kassebeholdningen den 3J. Marts 1936 ........ 6 25'1-. 72
18632. 89

Aktiver.
Kr. Ø.
Østifternes Kreditforenings Obligationer med
paalydende Værdi 128 000 Kr. Dagskursens Værdi ................. ........... 111 694. 00
Indestaaende i Bikuben og Girokonto ........ 6 254. 72
117 948. 72

Passiver.

Kr. 0.

Enkekassens Formue ...................... 117 94-8. 72

Enkekassen. rentebærende Formue udgjorde den 1. August 1!}35: 134 914 Kr. 75 Ø.
og den 31. Juli 1936: 134 254 • 72 •
Den 1. August 1935 var Medlem santallet 363, den 31. Juli 1936 3oi. 8 Medlemmer: R. N. Wendelbo, J. P.
Nielsen, E. Fliis, E. M. Petersen, C. M. Christensen, K. F. Schmidt, V. 0. Hansen og E. Pedersen er døde. Ved
Aarels Begyndelse ydedes der Understøttelser til 86 Enker, ved Aarets Slutning til 92. 27 faar 100, 2 120 og 63
lil0 Kr. Herefter bliver den aarlige Understøtlel e 12 390 Kr.

Axel Madsen,
Kasserer.

Jlegnskabet revideret og befundet rigtigt ifølge de fremlagte Bilag. Obligationer og Kassebeholdning til Sterlc.

H. Kann,

Den 13. August 1936.

N. J. Themsen,
Revisor.

Revisor.

Da der for første Gang i l>3 Aar er el Underskud paa Regnskabet . tort 000 Kroner, ser Bestyrelsen sig nød
saget til i Henhold Lil Lovenes § 8 at forhøje Kontingentet med 50 Øre i 4 p;rn hinanden folgende Maaneder.
første Gang den 1. December d. A.

J. Boyesen,

Annexstræde 12, 3.
Tlf. Valby 1821 x.

N. Sørensr.n,

J. Junge,
Vester Fælledvej 4-3.
Tlf. Eva 1253.

Strindberg. vej 44, Valby.

Axel Maclsen,

C. V. Christensen,

Rudolph Berghsgade 37, 1.
Tlf. R.yvang 1416 x.

Sommerstedsgade 6, 4. V.

PERSONALIA
Udnævnelse fra 1.-11.-36:
Lokomotivfyrbøder A. K. A. Berg, Esbjerg, til Loko

motivfører, Lunderskov (min. Udn.).
Lokomotivfyrbøder P. S. Petersen, Randers, til Loko
motivfører, Skive H. (min. Udn.).
Lokomotivfyrbøder A. R. L. Jacobsen, Nybol'g, til Lo
komotivfører, Gedser (min. Udn.).
Lokomotivfyrbøder M. P. Petersen, Nyborg, til Lokomo
tivfører, Brande (min. Udn.).

Lokomotivfyrbøder 0. Jensen, Aalborg, til Lokomotivfø
rer, Struer (min. Udn ).
Lokomotivfyrbøderaspirant N. B. Dahlsen, Nyborg, til
Lokomotivfyrbøder, Brande.

Forflyttelse fra 1.-11.-36:
Lokomotivfører A. P. T. Rasmu sen, Skive H., efter

An.. til Viborg.
Lokomotivfører J. C. Astrup, Lunderskov, efter Ans.
til Banders.
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7•'ritagelse for Hvervet som Depotforstamder:

Lokomotivfyrbøder V. PelIl rsen-Ro S !gaal'Cl, Brande, er
ter Ans. til Randers.
Lokomotivfyrbøder A. L. . A. Jensen, lruer. til Hel
goland Mdl.

·Lokomotivfører P. Pedersen, Kolding (Depolforslan
der), er efter Ans. fritaget for Hvervet . om Depotforslan
der fra den l.-12.-36.

Fra 1.-12.-36:

-Dødsfald:

Lokomotivfører L. C. CIHislensen. l(bhavn
efter Ans. til Enghave Mdl.

Godsbgd ..

Motorfører I
10.-36.

iE[l(lU.l!bmD

Slrræder oc Herreeltvlperlnpf.
anbefales.

Støt vore Annoncører!

GODE VARER • BILLIGE PRISER

I Telf. 50.

tfolonlal - Vin - Kaffe
Konserves . Isenkram.

Chr. Schrøder Murermester og Cementvarefabrikant,

Kallundborg Farvehandel
Alt i Tapet- og Malervarer
Gulv- og Lakfernis,
Rullegardiner.

Telf. 254.

Chr. Hansen,

Storegade 28.

1HUSK!

HANS NIELSEN"S
SKOTØJSFORRETNING

Spec.: S lro føJ sr e p a r allon.

GODT OG BILLIGT

ALT I TRIKOTAGE
Broderier, Kjoler, Hatte

Storegade

Vilh. Nielsen og Søn
Sls1termestre

Telef. 100

M. Balles Handelsgartneri
og Kranseforretning
bringes i velvillig Erindring.

-

Kød• og Paalægsforretninat,

Cordllgade J 0

TELEFON 1 • BRAJfDE.

Torvecade t.

Køb Deres

Anna Trier Brændgaard.

anbefaler sig med alt Murerarbejde,
Terrassoarbejde, Havefliser,
Flagstangsfødder m . m.

I

I!!

JENS RASMUSSEN & SØN '8

og Købmandshandel.

Telefon 360

-fgz�·l•�
-

Kallundborg Brugsforening

•

H. T'. Wilken skjelrl, Tønder. den 24.-

I

KØD, FLÆSK oe PAALÆG
hos mig.

l

Kun prima Varer til
[
absolut billigste Priser.

Fr. Eriksen.

Telefon 167.

Køb danske Varer!

Telefon 173. Kallundborai.

Skibbrogade 1

Leverandør til Feriehjemmet.

Wienerbageriets Brød
smager bedst 1

H. Hanaen har det -

ALFRED NIELSEN.
Telefon 231.

Ko r d lI;c a d e 54
T elf.149

Kun t. Kl.s Varer anvendes.

Leverandør til Feriehjemmet.

"'�

Monffr Deres HJem fra

L!I
�lil\Pl"Z·ZE�
!

.

H, Hansens Møbelforretning

e&1r1�mm

- MÆGTIGT TÆPPELAGER -

I

Støt dansk Industri!

,

I

I

-

II

Husk Svendborg Bryghus Øl

I

. Deres
,,l{øb
Uhre' og Briller hos os"
- .
Martin Petersen & Søn, Svendborg

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte
ansvarhavende. Vestre Boulevard 45, København V.
Telefon Central 7708.
I clgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig.

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

Kon tan tforreln ingen; j
A/5 J. P. NIELSEN . Stenstnegade

L everandør li I Vare- og Landbrugslot ter ie t.

Forlang hos Deres Købmznd det bedste Bagerimcl

II

,,ATLAS"

fa.u i 6 kg og 2'/! kz Palmins«,

Aktieselskabet Slagelse Dampmølle.

ANNONCE-EKSPEDITION:
Vestre Boulevard 45, København V.
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-4.
Postkonto 20 541.

Fr" clerik.Iberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49.

]

Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN
NYBORG

[steentoft

Telefon 346

Industrihotellet,

::�:r!ie-;, Telefon 301

Nyrestaurerede Lokaler - 1ste Kl.s Køkken
GOD KAFFE - RIMELIGE PRISER

Aug. Jørgensen (ny Vært)

�:�·.�:.c:iJ:ulselund,

Telefon 346

NORDISK KAFFE KOMPAGNrs
For1a,:o� de:n. hos Deres Køb:c:na.:o.d_

Kaffe er bedst!

RICHARD LEHN Blume nsaadts

-

1 . .Kl.11 Mejeriprodukter.

K • b v o r • t a s s a n i • e r e d e M æ I k.

GAA TIL

Telefon 660
Spec.: Kranse, Buketter,
Planter og Potte-Kultur.
Direkte Sal,q fra Drivhus.

derfor

Jnpn BullllsleJe,
b I li I c• t • P r he r.

Huskl

Søren Jensen•

G

Oste• og Fedevare•
forretning.

R�ø!�!fr�

N

L. J. HANSEN
Stenhuggeri og mek. Sliberi
Frlsengaa rdsvej
(bag gl. Kirkegaard) NYBORG

I_

ALLIANCE
BAGERI & CONDITORI

== P. C. PETERSEN L-

Tlf.136 Nørregade Tlf.136

Altid Kvalitetsvarer!

Nyborg . Herregaardsmejeri.

Tit. 79.

C. Knackstredt

Sæber.

I. Kl. Herreekvipering. • Telef. 68

WILDE

Tlf. 79.

Jydske Strikkeriers Udsalg.
Tlf. 666.

Indeh. H. Prehn.
Nørregade 16. Nyborg.

Alt i Trikotage.

saa gaar De ikke forkert.

Nyborg

;===================:::;- .!�!.��:� s!!a�!���! r:.e!��:.���1

e

Største Lager I Ø■tlyn
af T ræla s t og B yg n in gsa r t l k ler

F O B L A. N G K A. F F E

fra P. Ill. BRUUN'• Kanerl■terl.
(Ved A. M. Petersen.)

LIGKISTER

·��..·��·
·�� ���JENS ANDERSEN

er billig med

Telefon 9H,

�

DREV

Te1eron 216.

.... Egne Ligvognc --A It vtdr .B,gravtls,r&L lgbrændlng b.sørg<J

KJOLER OG OVERTØJ

S

EMANN

�
�d ,
�e�ra�-. �ø�eg
Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning.

Telefon Nr. 26.

Ligaenge, Ligtøj og Kranse
an befales

Johanne• lversens

N
,'.a:·

Telefon Nr. 189.

P. JAKOBSEN

tra11port ■d Ll1�1l �es,rres onralt I D11■ar•.

�

Johs. Wichmann's
Træskoforretning

Sadelmager- og Møbelforretning
anbefales D. L. F.

Nørregade

arl Petersen

Glarmester

llellømgu

Telef. 284

Nyberg

Rullegardiner. Gardinstznger. Billeder
indrammes. Rammer i alle Størrelser.

I Bøger

Telefon 171

ved Slottet

d'Hrr.

anbefales
Lokomot,vmænd.

paa Ratebetaling!
H. Bødtcher-Jensen.

B o g h a n d e I.

N y bo r g.

CAFE FÆRGEGAARDEN

WERNER HANSEN

Godt Madsted. - Billige Priser.

URMAGER & GULDSMED

TELEFON 1182,

MELLEMGADE 11 - TLF. 530 - NYBORG --------------------

Hotel Royal
Koncert & Solistoptræden
Østervemb

Godtfred Petersens

Købmandshandel,
Strandvejen,

bringes

i

Erindring.

Nyborg Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. "/.
ll■kkelow.. • llo•hlrer • Byg■lagaetallegoda

Tel-'oner 76 og 231. Slat Byena Indutri. Telefoner 76 og 281.

.._____________________,J

l

H. L. Christiansen,

Telt. 606,

StrandveJen

Køb danske Varer!

•

Tell, 606.

• Cykler • Radio •
Tilbehør • Ladestation

N Y B O R
Havnegade 6 og .;

�cd C�r
.

�

te�enl M

P O R

T

Tlf. 15 og 23

