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SKATTEBORGERFORENINGEN KRÆVER SKARPERE PERSONALEPOLITIK 

Under Finanslovens 2. Behandling i Folke
tinget fandt Folketingsmand Kyed Anledning 

til at an ·tille nogle Betragtninger over Stats

banernes Regnskab. Han gjorde gældende, at 
naar Statsbanernes Underskud under den nye 

Generaldirektør var »gaaet ned« til 19 Mill. 

Kr., saa betød dette i Virkeligheden ikke nogen 

Besparelse, men skyldtes den Omstændighed, at 
Regm;kabet var op tillet paa et nyt Grundlag. 

Banerne var blevet aflastet for 9 Mill. Kr. til 
F'orrentning og 5 Mill. Kr. til Afskrivning; en 

Drl af Pensiom;byrden var overført ti.l Finans
mini. ·teriets Budget, og over ½ Mil!. Kr., som 

tidligere udrededes til Statsbaneper::;onalets 

Sygekasse, var overført til Socialministeriet, 

saaledes at Under. ·kudet, hvis Regnskabet var 
opg_jort paa det tidligere Beregningsgrundlag, 

vilde væee paa, 40 Mill. i Stedet for paa 19 Mill. 

Under :-;amme Debat gjorde Folketingsmand 
K.orsgaard nogle Betragtninger over den haard
hændede Personalepolitik, Statsbanerne havde

ført med den tidligere Trafikministers Tilslut
ning, hvilket efter Hr. l.Corsgaards Mening var

den egentlige Aarsag til Friis-Skottes Afgang
som Mi.nister.

Det er jo nyt at høre Repræ entanter for de 
Konservative tale om, at Personalepolitiken 

har været for haardhændet, og det viser sig da 
ogsaa, at andre Grene inden for de Konserva
tive straki::i reagerede. Skatteborgerforeningen, 
Organ bragte den 15. Januar en Artikel, , om 

vi ikke vil undlade at give vore Medlemmer 

Lejlighed til at stifte Bekendtskab med. Frem

hævelseme i Artiklens sidste Af ·nit er fore
taget af os: 

»Der førte den 9. Januar en Forhandling
paa Rigsdagen, der vi. te, at den enestaaende 

fielclame, som 8tat. ·baneu1e under den nye 
Chef har iværksat, ingenlunde har konfunde

ret Begreberne ho hele Befolkningen, men at 

man tvertimod adskillige Steder har holdt Ho
vedet koldt og det kritiske Blik aabent. Og paa 
IUgsdagen synes man paa ingen Maade impo

neret over den nye Ledelse. 

Det var Folketingsmand Kyed, der havde 
laget sig for grundigt at undersøge, hvorledes 
uet f01·holdt ig med Stat. banernes Underskud, 

der Aar for Aar formindskedes - efter de of

fentliggjorte Regnskaber at dømme. Sidste Aar 
var Underskudet saaledes blevet bragt helt 

ned til 19 Mill. Kr. 

Hr. Kyed havde imidlertid fundet ud af, at 
Underskudet i Virkeligheden var ca. 40 Mill. 

Kr., medens det tidligere havde været ca. 30, 

og at de 19 Mill. kun var fremtryllet ved at 

borteskamotere en Del af Afskrivningerne. 

2;; 

Som vore Læsere vil vide, var vi her i Bla

det (fot 1. December) kommet til omtrent sam

me Re ·ult.at som Hr. Kyed, og det glæder os 

:.t se, at man ogsaa paa Rigsdagen er opmærk

som pa.a disse Forhold. 
Ogsaa fra andre Folketingsmænds Side, saa-
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ledes fra d'Hrr. Korsgaards og Jensen-B1·obys, 

blev Stat banernes Ledelse kritiseret, henholds
vis for dens haardl;i.ændede Personalepolitik 
og dens Rutebilpolitik. For Rutebilpolitikens 
Vedkommende er vi enige med Hr. Jensen-Bro
by, derimod ser vi ingen Grund til at kriti
sere Ledelsen, fordi den har søgt at bringe 
Pen:onaleantallet ned; og det tjener netop til 
1len faldne Trafikminister Friis-Skottes Ære, 
at han dri. tigt har taget Kampen op mod Fag
foreningerne om dette Spørgsmaal af Hensyn 
til Statsbanernes Økonomi. 

Sorn vi saa ofte har gentaget, er· det Pe1·so
nalespørgsmaalet, det altfor talrige Personale, 

cler er Hovedaarsagen til Statsbanernes Under
slcud, og saa længe Fagf01·eningerne reger·er 

hfr som paa alle andre Ornraader af vort Sarn
/'undsliv, er· der ingen synder·lig Udsigt til, at 
Ølconornien lcan bedres.« 

Det er jo overmaade interessant at bemær
ke, at det paagældende Blad, der repræsente
rer Kapitalistinteresser, uden mindste Hensyn 
til, hvad der med Rimelighed og med Saglighed 
kan byde · Statsbanernes Personale, fastslaar, 
at det er det alt for talrige Personale, som er 
Hovedaarsagen til Statsbanernes Underskud. 
Det er saa meget mere interessant at se denne 
Udgydelse af Had, dette Forsøg paa at stille 
Statsbanepersonalet i et daarligt Lys, netop 
paa et Tidspunkt, hvor det fra alle Sider -
Skatteborgerforeningen altsaa undtagen - er 
erkendt, at de Personaleforhold, vi var kommet 
ind under, ikke kunde fortsættes. 

Hvis en eller anden Tjenestemand endnu 
skulde gaa rundt med konservative Interesser, 
vil den citerede Artikel jo ganske sikkert aab
ne Øjnene paa ham, og vi har for saa vidt kun 
Grund til at være »Skatteborgeren« taknemlig 
for det hasarderede Standpunkt, den har ind
taget. Alle tronkende Tjenestemænd vil forstaa, 

at det herefter drejer sig om at slutte endnu 

fastere sammen om Fagforeningerne og om at 
forøge deres Indflydelse. 

PROTOKOL 

Aar 1935, den 18. Juni, førtes i Statsbanernes Ge
neraldirektorat Forhandling mellem Generaldirekto
ratet og Dansk Lokomolivrnands Forening. 
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Til Stede var: For Generaldirektoratet: General
direktøren, Personalechefen, Kontorchef H. Mamsen, 
Trafikinspektør L. Larsen og Trafikkontrolør A. 
Høegh. For Dansk Lokomotivmands Forening: Lo
komotivfører Soph. Jensen, Lokomotivfører E. Kuhn, 
Lokomotivfører H. N edergaard. Pedersen, Motorfører-
P. Jensen og Lokomotivfyrbød.ee A. Skødt.

ForhandlingsemnP: Fortsættelse af den d. 3. Aila.i
d. A. vaabegynclte Forhandling uin Norrneringslovs

forhold.
Generaldirektøren bød Velkommen til Forhandlin

gen, hvorhos ban ovPrfor de nyvalgte Personalerepræ
sentanter gav Udtryk for Haabet om frugtbart og 
fordrageligt Samarbejde. 

Det efter den indledende Forhandling nedsatte 
Udvalg til Undersøgelse af Distrikternes Beregninger 
med Hensyn til Lokomotivførerbehovet kom ti.I at be
staa af Personalechefen, Kontorchef Mamsen saml 
Dansk Lokomotivmands Forenings Formand og Sekre
tær; det er derfor rigtigst, at vi beder Personaleche
fen redegøre for Udvalgets Arbejde. 

Personalechefen: Udvalget bar undersøgt, om 
Statsbanerne har overholdt den i 1930 trufne Aftale 
med Hensyn til Beregning af Lokomotivførerantallet, 
særligt med Henblik paa Personale til Særtogs- og 
Arbejdskørsel. Undersøgelserne har vist, at Antallet 
af Lokomotivførere til bemeldte Tjenester er bereg
net paa Grundlag af Gennemsnitsbebovet i Vinter
køreplansperioden, saaledes at den trufne Aftale er 
overholdt fra vor Side, og der vil ikke nu kunde ud
nævnes nye Lokomotivførere paa Grundlag af en Paa
stand om det modsatte. Der har af Lokomotivfyrbø
dere været udført en Del Lokomotivførerfunktion; 
men det vil der altid være, naar Beregningsgrund
laget er det gennemsnitlige Behov. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvor mange 
Lokomotivførere det nu maa siges at være nødvei1-
digt at have, stiller det sig efter Udvalgets Under
søgelser saaledes pr. 30 .• Juni d. A.: 

Depot f\ormativ Styrke = Overtallige Ledige 

Gb ............. . 
Av ............. . 
Kk . ........... . 
Hg!. ........... . 

2Hi 191 

1 3 17 
9 

21 23 
J 4 4: 

Hg . ........... . 20 18 2 

Hi . ........... . 2 2 
Ro . ............ . 24 23 1 
Hk . ........... . 3 3 
Kb . ........... . 15 12 3 
Kø . ........... . 45 39 6 
Sg .... ·.· ....... . 16 20 4 

Rg . ............ . 3 2 1 
Ss ............. . 0 1 
Kj ............. . 2 2 
Næ ............ . 9 8 1 
Ms . ........... . 12 11 1 
Oh. 4 4 
Nf . .. ....... ... . 6 5 1 
Ge . ............ . 17 17 

ialt i 1. DisLrikL .. 422 1-02 5 25 

.. 
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Depot 

Ng ............. . 

Od . ............ . 
Ae . ............ . 

Fa . ............ . 

Kd ............. . 

Lk . ............ . 

Had ............ . 
Aa . ............ . 

Sdb . ............ . 
Pd . ............ . 
Tdr . ........... . 
Es . ............ . 

Va . ........... . 
Vj . ............ . 

lis . ........... . 

Ar. 
Srl. 

Rd. 
Hb. 

Ab. 
F'h. 

Str. 

Ti . ............ . 
No . ........... . 

Rj . ........... . 
Ho . ........... . 

Sk . ........... . 
Gy . ........... . 

Vg . ........... . 
Lg . ........... . 

Sj . ............ . 

Hr . ........... . 
SI . ............ . 

Bh . ........... . 

ialt i 2. Distrikt .. 

Mormativ Styrke = Overtallige Ledige 

!'iO 

11 
3 

71: 

3 

10 

3 

5 

8 

18 
18 
lt:7 
0 

6 

3· 

lHi 
3 

l9 
11: 

33 
16 

4.7 

10 

2 
0 

2 

2 

2 

16 
13 

7 

10 
1 

20 

582 

50 

11 

3 
71-

3 

10 
l1: 

6 
8 

17 

17 
l1:9 

2 
6 

5 

118 
3 

18 
It: 

30 

15 
/�1 

1J 
2 

J 

2 

2 

2 
16 

13 
7 

10 

1 
17 

578 

1 

1 

2 

2 

2 
2 

12 

1 

1 

1 

3 

1 

6 

3 

16 

Normativet kulde saaledes være 1004, medens 

Styrken kun er 980. Under Hensyn til de paaregnede 
Besparelser ved Elektrificering af Holtebanen og 
Motorisering af Driften Roskilde-Rungsted (11 hen

holdsvis 17 Mand) samt for at undgaa til Efteraaret 
at skulle tvangsforflytte overtal] ige Lokomotivførere 
fra København, er Udvalget enede om at se bort 

[ra de nuværende ledige Pladser i København og 
Roskilde (9 + 1). Herefter skulde der mangle 14 

Lokomotivførere, og Udvalget ind tiller, at disse 14 

Pladser besættes ved Nyudnævnel e, 10 i 1. Distrikt 
og 4 i 2. Distrikt. Udvalget er endvidere enig om, 
at 6 af de overtallige Lokomotivførere forflyltes, og 

at Resten af Overtalligheden udlignes ved tilsvarende 

Mangel andre Steder, hvor der saa vil ske Udfyldning, 
cfterhaanden som der paa Depoter med overtallige 

Lokomotivførere er Afgang fra Tjenesten. Endelig er 

del fra Udvalgets Side en Forudsætning, at Lokomo

tivførere, som afgaai· fra Tjenesten, erstatles, Kø
benhavn dog undtaget. 

Soph. Jensen: Med Hensyn til Overholdelse af vor 
Aftale vedrørende Beregning af Lokomotivførerantal
let er del saaledes, at Distrikternes og vort Materiale 
bygger paa forskellige Synspunkter; men det er rig-
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ligt, at sær! ig 1. Distrikts Materiale er sagligt godt 
gennemføl't. Vi følel' os ikke heil overbevist, men 

maa indrømme, at Billedet er bedre, end vi havde 
udregnet eft'er vort Materiale.

Vi var i Udvalget enige om al kunne vende til

hage til Normativerne foe København og Fredericia, 
,,aar •Forholdene .i Løbet ar nogle Maaneder er faldet 
i Ro. I Fa. er der f. Eks. 19 Lokomotivførere mere 

i Rangertur end beregnet; men det er endnu ikh 

muligt. at se, hvorledes dette vil blive i sin endeligr 
Form. O1'gani ationen forbeholder sig derfor at vende 
tilbage ti I dette Spørgsmaa I ved næste Normerings

lov. 
Ved den første Forhandling var vi inde paa 

Spørgsmaall'l om ogsaa al faa beregnet Lokomotivfø
r·ere til Sygdoms- og Orlon;afløsning i Rangertureuc. 

Udvalget har drøftet dette Spørgsmaal, og hvis vorl 
Ønske tiltrædes, hvilket i og for ig vilde være rime
I igt, vil det medføre en yderligere Forøge! e med 32 

Lokomotivførere. Det er vel ikke let for Generaldirek
toratet at komme til Bevillingsmyndighederne med 
dette Spø1·gsmaal nu, men vi henstiller, at Spørgs

maalet tage· op til Overvejelse ved Behandlingen af 
Forslag Lil næste Aars Normeringslov. 

Vi ønsker her ved Forhandlingen at udtale, al 
Under øgelserne i Udvalget har vi t, at der, saaledes 

som det fra Organisationens Side er paastaaet, ogsaa 

skal beeegnes og er regnet med Lokomotivførere til 
eventuelle :Ekstl'arangerma kiner og .Lil eventuel Fri
dagsafløsning i Rangerlure, hvor denne Afløsning 

ikke be ·ørges af Turens eget Personale. 
M_ed Hensyn til de Forfremmelser, som nu skal 

finde Sted, gaar vi ud fra, at de sker fra Toppen 
af Lokomotivfyrbøderrækken uden Hensyn til, om de 

paagældende er Motoraspiranter eller ej, ligesom vi 

gaar ud fra, at eventuelle 2. Grads Motorførere med 

en kortvarig Udnævnelse som saadan ogsaa forfrem

mes til Lokomotivførere, for saa vidt deres Lokomo

li vfyrbøderanciennitet berettiger dertil. 
Ved sidste Forhandling henstillede vi, at de 24 

Lokomotivfyrbøderaspiranter, om har været paa 
Jernbaneskolen, nu udnævnes til Lokomotivfyrbødere, 
og vi gaar ud fra, at dette imødekomme . 

Generaldirektøren: De 14 Nyudnævnel er er lidt 
mere, end jeg havde tænkt mig; men naar Udvalget 

et· enigt, vil jeg tiltræde dets Indstilling. Forfrem
me! erne vil ske fra Toppen af Lokomotivfyrbøderne; 
men de, som forfremmes, maa være klar over, at de 

kan komme til at blive paa deres nye Slationerings

sleder i flere Aar, og at det i hvert Fald er ganske 
usikkert, om og hvornaar der kan blive Tale om 

Anbringelse paa de særlig eftertragtede Steder (Kø

benhavn og Aarhus). 

Hvad angaar Normalivet i Fredericia er jeg enig 

i, at vi kan drøfte dette paa ny, naar Forholdene er 
faldet i Lave. 

Spørgsmaalet om, hvorvidt der til Afløsning for 
Sygdom og Orlov i Rangerturene skal beregnes Lo

komotivførere, paa samme Maade . om til al den øv
rige Lokomotivførertjeneste, er et rent Bevillings

spørgsmaal; jeg har - uden dermed at give noget 

som helst Løfte - intet imod at drøfte Spørgsmaalet 

s 

s 
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ved en kommende Norrneringslov; men vi maa i hvert 
Fald vente og se, hvad der bliver ud af Tjenestetids
sagen. 

Ved den indledende Forhandling berørte Organi
sationen ogsaa det tidligere fremsatte Krav om, at 
Molorførerudnævnelserne sker efter Lokomotivfyrbø
deranciennitet. Vi lovede at undersøge det og kan 
meddele, at Generaldirektoratet, efter at vi nu er gaaet 
over Lil at udtage Motoraspiranter helt efter Ancien
nitet, er sindet i Hovedtrækkene at imødekomme For
eningens Ønske; men vi har endnu 6-8 Mot.oraspi
ranter af 1931-Holdet, dem ønsker vi at udnævne til 
Motorførere først, og vi maa altid forbeholde os at 
tage fornødent Hensyn til Ansøgernes Dygtighed. 

E: Kuhn: Distrikternes Beregning med Hensyn til 
Personalebehovet til Særtogs- og Arbejdskørsel er 
forelaget paa Grundlag af Gennemsnittet i Vinterpe
rioden. Men da der almindeligvis ikke løber Arbejds
tog om Vinteren, og da Antallet af Særtog maaske 
ogsaa er størst om Sommeren, vil det sikkert være 
rigtigere at foretage Beregningen paa Grundlag af 
det helaarlige Billede. 

Personalechefen: Vi kan undersøge, om Helaars
beregning skulde give et gucstigere Resultat; men det 
er ikke givet, at dette er Tilfæ,jet. 

Generaldirektøren: Organisationens Modstand mod, 
at Lokomotivførere gør Lokomotivfyrbødertjeneste, 
gøt· det nødvendigt at normere paa Grundlag af Mind
,;tebehovet. 

Personalechefen: De 24 omtalte Lokomotivfyrbø
deraspiranter vil pr. 1. Juli blive udnævnt til Lo
komotivfyrbødere. 

Vi har endnu et Spørgsmaal at skulle have af
gjort, nemlig en midlertidig Tilladelse til udvidet An
vendelse af Arbejdsmænd til Lokomotivfyrbødertje
neste. 

Det er forbudt at anvende Arbejdsmænd paa H, 
P, R og S-MasLiner samt i det hele taget til Loko
moti vfyrbødertje 11este i Tog, der i Opslagskøreplanen 
er betegnet som Ekspres- eller Iltog; men paa Grund 
af do øjeblikkelige vanskelige Forhold ønsker 2. Di
strikt Dispensation fra denne Bestemmelse, da det 
ellers kan komme til at knibe med at skaffe Loko
motivfyrbøderne en rimelig Sommerferie. Vi henstil
ler indtrængende til Organisationen at tiltræde, at 
der i Godstog i 2. Distrikt maa anvendes Arbejds
mænd paa I-I, P og R-Maskiner. Vi giver det Tilsagn, 
at Tiltrædelsen kun skal blive betragtet som givet for 
denne Sommer, og at der ikke derved skabes noget 
Præcedens. 

Soph. Jensen: Dette sidste er cl meget kildent 
Spørgsrnaal. Under Hensyn til den stadige Skærpelse 
af Lokomotivtjenesten har Lokomotidørernc Krav 
paa, at der medgives dem fuldt kvalificeret Medhjælp; 
men dersom Forhandlingen kan afbrydes et Øjeblik, 
kan Organisationens Repræsentanter tage Stilling ti.I 
Spørgsmaalet. 

E. Kuhn: Fandt Anledning til at pege paa det
uheldige i, at del Gang paa Gang viser sig, at Ad
ministrationen paa Grund af fejlagtige Personaledis
positioner ikke kan overholde Aftaler eller reglemen
tariske Forskrifter. Fra Organfaationens Side er Ge-
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neraldirektoralet for et Aars Tid siden gjort opmærk
som paa, at det netop under Hensyn Lil Personale
forholdene var nødvendigt at paabegynde Uddan
net e af nye Aspiranter. 

A. Skødt: Der vil blive en hel Lokomotivfyrbødel'e,
som kommer til at udføre Lokomotivførerfunktion 
skiftevis med deres egen Lokomotivfyrbødel'ljeneslc. 
Kan det ikke forhindres, at en Funktion afbrydes, 
umiddelbart før den paagældende opnaar Funktions
vederlag? 

Generaldirektøren: Paa Side 61 i Ordre A er det 
udtrykkeligt foreskrevet, at Afbrydelse af Funktion 
alene for derved at undgaa at yde Funktionsveder
lag ikke maa finde Sted. 

Efter en kort Afbrydelse meddelte 
Soph. Jensen: Organisationen kan med del ud

trykkelige Forbehold, at det kun skal gælde for denne 
Sommer, og at der ikke skabes noget Præcedens, gaa 
med Lil, at der anvendes Arbejdsmænd til Lokomotiv
fyl'bødertjeneste paa I-I, P og R-Maski net· i Godstog 
i 2. Distrikt. 

Forhandlingen sluttet. 
(sign.) Knutzen. (::,ign.) Knlm.

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Tjenestetidsnævnet. 

Saa blev Tjenestetidsnævnet altsaa en Kend::,gcr
ning, og vi har jo for saa vidt alle faael Undel'l'et
ning om dets Fonnaal, Sammensætning o. s. v. samt 
om, hvilke Forhandlinger, der er gaaet forud for 
dets N edsætlelse. Spørger man nu, om et saadant 
Nævn bar sin Berettigelse, maa Svaret blive et ab
solut Ja, ;:n.en gaar man videre og undersøger nær
mere, hvad der har bevirket Nævnets Nedsættelse, 
kommet' man til den Slutning, at Grundlaget for Tje
nestetidsnævnets Fremkomst i Virkeligheden er Tje
nestetidsreglernes noget uklare Form. Nu skal del 
fastslaas, at de nuværende Tjenestetidsregler, trods 
alt, dog ret ofte har virket beskyttende overfor Per
sonalet. Men som nævnt, er deres uklare Form fra 
Administrationens Side blevet udnyttet saaledes, at 
man har konstateret, at Administrationen ikke kan 
eller ikke vil forstaa den Aand, hvori Tjenestetids
reglerne i Grunden blev formet. Om Tjenestetidsnæv
net vil faa lidt eller meget al bestille, afhænger jo 
saa af, hvorledes Administrationens Mænd. for Frem
tiden vil udarbejde Tjenestefordelingerne, og det er 
her, der efter min Formening bør kunne skabes en 
anden Form end den nuværende, der i Virkeligheden 
ikke er tidssvarende. Som enhver, der er stationeret 
ved et større Depot, ved, bliver Tjenestefordelingerne 
udarbejdet nogen. Tid før Køreplanskiftet, og otte 
Dage føt· de skal træde i Kraft, bliver de tilstillet 
Afdelingerne, der saa skal stille eventuelle Ændrings
forslag samt Krav om Lettelser i de forskellige Ture. 
Nu er Forholdet det, at Tjenestefordelingerne bliver 
optrykt og mangfoldiggjort samtidig med, at Afde
lingerne faar dem til Udtalelse, og naar Køreplan-

s 
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skiftet indtræffer, ja, saa træder de i Kraft i den 
Skikkelse, Administrationen har formel dem, og saa 
først nogen Tid efter kommer de Ændringer, som Af
delingerne eventuelt har opnaaet. Med lidt god Vilje 
fra Admini trationen Side maa denne Form kunne 
ændres, saaledes al Tjenestefordelingerne bliver ud
arbejdet i Samraad med en af Afdelingens Tillids
mænd. Nu er det klart, at denne Tillidsmand ikke 
vilde faa nogen let Opgave, thi som skrevet ovenfor, 
er Tjenestetidsreglerne uklare, og om Fortolkningen 
af Reglerne er Organisation og Administration ofte 
uenige. Men der vilde uden Tvivl være opnaaet en 
Del, hvis man allerede under Udarbejdelsen af Tje
nestefordelingerne fik talt sammen om dem. 

Det er nu engang et Arbejde af en særegen Ka
rakter, Lokomotivmændene udfører, et Arbejde, som 
er noget vanskeligt at bedømme fra en Kontorstol, og 
selv om Administrationens Repræsentanter vil hæv
de, al de har Kendskab til del praktiske Arbejde paa 
Lokomotivet, idet de jo engang imellem tager en Tur 
med, saa er det nu ikke del samme som at udføre 
Tjenesten Dag ind og Dag ud Aaret rundt. Lad os 
derfor tage denne Opgave op; vi forlanger ikke Sær
rettigheder eller stiller uovervejede Krav, men kun 
en uhildet, retfærdig og l idssvarende Behandling, og 
det er jo i Vi t·kelighedcn det, v1 alle stræber hen 

imod. S. Siineson.

Maskinløb og Tjeneste. 

I D. L. T. Nr. 23 1935 skriver r_ P. om Forhol
dene i I Distrikt: sammentrængt Tjeneste og Maskif!
løb. Forhold, som vi i II Distrikt har været kernll 
med i mange \.ar. Det maa vel erkendes, at en ra
tionel Udnyltelse af Lokomotiverne er baade tidssva
rende og økonomisk; thi det er en Selvfølge, al som 
der tidligere hat· neret disponeret ved Jernbanen med 
Hensyn til Maskiner, vil det ikke være muligt at 
følge med i Udviklingen og faa de Maskiner, som 
ikke mere er tidssvarende, sat ud af Drifl. Et godt 
Eksempel herpaa er vel, at Maskiner, som omtrent 
er 100 Aar gamle, indtil for et Par Aar siden gik i 
fast Tur her i Jylland, ja, de blev vel endog næ1·
mest taget ud af Tur for at bringes til Jernbane
musæet. 

At saadanne Forllold maatte æudrus, er Lokorno
tivper onalet de første til at erkende, men at det saa 
skal foregaa paa den Maade som omtalt i N. P.s 
Artikel, ha1: vi jo noget vanskeligere ved at er
kende Nødvendigheden af. Vi her i Jylland, som 
i en Del Aar har al'bejdet under Ingeniør Søren
sens Maskinløb, maa dog erkende, at selv om Ma
skinløbene var lagt saa .·uævert, at blot en enkelt 
større Forsinkelse ellel' el enkelt Maskinuheld kunde_ 
have Følger, det varede mange Dage at oprette, og 
det naturligvis paa mange forskellige Maader fik 
T ndflydelse paa Lokomotivpersonalets Tjenestetid 
foruden de forskellige Ulemper, som følger med en 
forceret Klargø1·ing o. s. v., saa var der dog allige
vel et vist System i det hele, saaledes at der kunde 
blive Tid, selv om den var knap, til Udvask og 
strengt nødvendige Reparationer, lige. om der var en 
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vi· Forbindelse mellem Personalet og de bestemte 
Maskiner, ·aadan at de ikke helt gik fra Haand til 
Haand uden Kontrol. 

Nu er Forholdet i 11 Distrikt ·aaledes, at der 
overhovedet ingen Steder er Forbindelse mellem Ma
skine og Personale. Det er nu saadan, at der paa 
en enkelt Tur frem og tilbage køres med 3 forskel
lige Maskiner. Ulemperne herved for Personalet be
høver ikke nærmere Omtale, men Resultatet el' for 
Maskinernes Vedkommende, at de er i en Forfat
ning, som er under al Kritik og det baade med Hen
syn til Pakning af Armatur, Renholdelse o. s. v. 
En Lokomotivfører, som er død for 25 Aar siden, 
vilde vende sig i sin Grav, om han aa, hvorledes 
Maskinerne nu ser ud. De tørre Reparationer, Lej
ning af Stænger eller Krydshoved er der aldrig Tid 
til, for ikke at tale om de fore krevne periodiske 
Eftersyn, som nu vist overalt er »en saga blott•. Det 
ser ogsaa ud til, at der heller ikke paa Maskindepo
lerne er tilstrækkeligt Personale hertil. Skal man 
have kiflet en Gasflaske eller lignende, faar man 
. om Regel Besked paa, at det ikke kan foregaa her, 
da det er f. Eks. en Aarhus Maskine, og den Slags 
Ting skal foregaa paa Hjemstedsdepotet, ligesom alle 
større Reparationer ogsaa skal ske der; Resultatet 
er, al Maskinerne skramler, banker og blæser, saa 
man ligefrem skammer sig for at køre forbi en Per
ron med dem; man kører aldrig en eneste Tur med en 
Maski11e, der er fuldt ud i Orden, som den altid 
skulde og burde være. 

At den Slags Ting slider paa Personalet, er en 
Selvfølge, og al det heller ikke kan gaa i Længden, 
er lige saa elvfølgeligt. Selv om vi faar vor Tjene
stetid nedsat til 6-7 Timer daglig i Gennemsnit, vil 
del endda være uudholdeligt under de nuværende 
Forhold. Føt·st og fremmest maa vi have et saa
dant Ma ·kinløb, at der er Lejlighed til for bestemte 
Sæl Personale al kontrollere bestemte Maskiner og 
sørge for, at disse holdes i nogenlunde Orden. Der 
maa paa Depoterne væ1·e Folk (ogsaa om Natten) 
til at foretage mindre Reparationer, og endelig 
var del vel snart paa Tiden, at Damplokomotiverne 
forsynedes med elektrisk Belysning; der er noget vist 
beskæmmende i, al en Motordraisine, som man 
krydser paa et Dobbeltspor, er fuldt moderne oplyst, 
medens Lokomotivet med sin lille ·Petroleumslanterne 
er ca. 100 Aar bagefter Tiden; i Særdeleshed nu om 
Stunder, hvor man saa godt som aldrig ser et Loko
motiv med rene Lanterner og Lamper. 

Det er vor Pligt at raabe • Vagt i Gevær« imod 
den Slags utidig Sparsommelighed, som i de senere 
Aal' breder sig overalt. Naar Generaldirektøren over
fot· Publikum reklamerer med sit »Rejs sikkert og 
bekvemt med Jernbanen«, er det vor Pligt at vaage 
over, at det sikkerhedsmæssige ikke gøres til Skam
me, og dette vil uvægerligt blive en Følge af det for
kvaklede Maskinløb og øvrige overdrevne Sparsom
meligheder, vi for Tiden er udsat for under Tjene
stens Udførelse. Paa Papiret ser det meget flot ud, 
naar en Ekspert har lavet et Maskinløb, som er saa 
og saa godt, medens det. i Virkeligheden bliver no
get ganske andet, hvorledes ser det" for Eksempel ikke 
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ud med Olieforbrug nu om Dage, hvor Smørepum
pet· og Stangventiler stilles helt tilfældigt, og alle de 
mange Smaating, som af og til kræver Tilsyn, nu 
helt forsømmes. Depoterne nødes til, for at ikke hele 
Trafikken skal bryde sammen, at have flere Maski
ner slaaende under Damp o. s. v. Den Slags Ting 
giver i Virkeligheden et ganske andet Resultat end 
Papiret viser. Der er ikke Tvivl om, at Lokomotiv
personalet vil medvirke til Økonomi paa alle Om
raader, naar det kan foregaa paa en fornuftig Maade, 
men Overdrivelse af enhver Art, nogel som Jet vil 
forekomme, naar Teori og Praksis arbejder hver for 
ig, bør vi ·være de første til at protestere imod. 

Det er i højeste Grad uøkonomisk og upraktisk, at 
P.-Maskinen, hvis sammentrængle Konstruktion net
op fordrer særlig Kendskab og Pa ning, skal gaa fra 
Haand til Haand, Følgen er, at ikke een eneste af 
disse Maskiner er i den Orden de burde være. 1 del 
hole er den megen Skiften ·Personale lil Betjening af 
Maskinerne uprakti k og uøkonomisk, og dette ganske 
særligt for de større Maskintyper, f. Eks. H-Maski
nen med sit kombinerede Bremse ·ystem o. s. v. Det 
er meningsløst og uden Hensyn til de i Praksis fore
kommende Forhold, at der i Mulm og Mørke anord
nes Personaleskiftning, saa det Personale, det' til-. 
træder, ikke engang kan faa Lejlighed til at lage et 
Overblik over Maskinen, ·om de i mange Tilfælde ser 
for før te Gang, hvoraf følger, at de ikke har noget 
Kendskab til denne Maskines Særegenheder; thi lige 
saa.vel som der er Forskel paa Violiner - Stradiva
rius'or er jo heller ikke alle ens - e1' der jo ogsaa 
Forskel paa Lokomotiverne, og for de Menne ker, 
som kal bruge dem, er det af . tor Betydning at 
have Kendskab netop til den enkelle Maskine. 

Lad os baabe til næste Køreplanskifte at blive 
præsenteret for et mere fornuftigt Maskinløb som 
ogsaa Lokomolivpel'Sonalet kan være nogenlunde 
tjent med. 

E ·bjerg, Januar 1936. 
H. 0. Fe,iriny.

Do be krevne Forhold er fuldstændig rigtige. 
Administrationen er forlængst gjort opmærksom her
paa, ogsaa i rnerværende Blad. Vi er rørende enige 
med Indsenderen, og mon ikke Administrntionon 
ogsaa. snart faar Øjnene op. 

Reel. 

Rejseindtryk fra Rusland. 

Idel jeg gaar ud fra, at det vi I interessere flere 
af de danske Lokomotivmænd at faa en lille Smule 
al vide om, hvorlede Forholdene er i det slore Land, 
som dækker 1/a af Jordens Overflade, vil jeg som Del
tager i en af »Sovjet Unionens Venner« arrangeret 
Rejse til U. S. S. R. gerne fortælle om nogle af mine 
Rejseindtryk fra de interessante Dage, jeg tilbragte i 
Rusland. 

Først vi I jeg bemærke, at jeg ikke er eller har 
været Kommunist. Som saa mange andre bar jeg 
blot været interesseret i, hvad der er opnaaet efter 
18 Aars Sovjetstyre. 
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Rej ·en, om begyndte den 1. ovomber i Fjor, . 
gik over Sverige og Finland, og det kan ikke næg
te , at det var med en vis underlig Følelse, jeg 
forlod den finske Grænsestation og gik op i del 
russiske Tog. Lidt senere kom vi til den russi ko 
Grænsestation; det var en ny Bygning, ly og til
talende. Toldeftersynet foregik ligeledes i et lillalende 
Lokale med behagelige Møbler. Efter et lettere Efter
syn gik det videre til Leningrad, hvor vi blev mod
taget af en dansk Tolk. Han havde arbejdet i Kø
benhavn fra 1911-17 og senere fra 1922-27, og han 
talte godt Dansk. 

Næste Dag aflagde vi Besøg paa forskellige Fa
brikker. Den første var en Gummifabrik, som be
skæftigede ca. 35 000 Mennesker, hernf 75 0/o Kvin
der. Produktionen vat· paa ½ Milliard Guldrubler 
om Aaret. Der blev fremstillet 50 Millioner Par Ga
loscher om Aaret, 700 000 Automobilringe og des
uden tekni ke Artiklee til Jernbaner og Miner. Til 
Sammenligning med Tiden før Krigen oplystes det 
os, at dengang blev der i hele Rusland frem.·tillet 24 
Millioner Par Galo cher aarlig. 25 °/o af denne Fa
briks Overskud gaar til Forbedring af Arbejdernes 
Kaar; sidste Aar var der ydet 16 Millioner Rubler 
alene til Socialforsikring. Resten af Overskudet, 
75 °/o, anvendes til Forbedring og Udvidelse af Virk
somheden. Fabrikkens Direktør faar 2 000 Rubler 
maanedlig i Løn; en Arbejdet· kan tjene indtil 45-50 
Rubler om Dagen; men det er ikke alle, som tjener 
aa meget. Gamle Arbejdere, cl. v. s. Mænd over 60 

og Kvinder ovet· 55 Aar, faar 100 Rubler i Pension 
om Maaneden; de har uanset Pension Ret til at ar
bejde aa meget de kan, og det er ikke ualmindeligt, 
at saadanne gamle Arbejdere kan have indtil 300 
Rubler om Maaneden. Er de helt ude af Stand til at 
arbejde, faar de 50-100 °/o af den Løn, de havde det 
sidste Arbejds.aar. Her som alle andre Steder ar
bejdes der 7 Timer om Dagen i 5 Dage og Fridag 
hver 6. Dag. I sundhedsfarlige Virksomheder, og hvor 
der er baardt legemligt Arbejde, er Arbejdsdagen 
kun 6 Timer. Arbejderne i disse Virksomheder har 
Ret til l Maaneds Ferie med fuld Løn; d·e først om
talte har 14 Dage Ferie. Hvis en Læge skønner, at 
en Arbejder trænger til længere Ferie, faar vedkom
mende det og faar tillige Ophold paa el Sanatorium 
paa Krim eller i Kaukasus. Rejsen frem og tilbage 
saavel som selve Opholdet er gratis. Kvinder har 
fri 6-8 Uger før og efter en Fødsel, ligeledes med 
fuld Løn. Jeg spurgte, om Svangerskabsafbrydelse 
var tilladt, som jeg herhjemme havde, hørt det var.; 
deetil svaredes Nej, tværtimod er noget saadant straf
bart baade for den paagældende Kvinde og for Læ
gen. Der gaves dog Undtagelser i Tilfælde af Sygdom. 

Efter de Oplysninger, der blev givet mig, laa Lo
komolivmændenes Lønninger, sel i Forhold til don 
øvrige Arbejderklasse, temmelig godt. Som Eksempel 
kan nævnes: Paa »Samara Slatoustbanen« var en 
Lokomotivførers Indtægt paa nuværende Tidspunkt 
482 Rubler om Maaneden i Persontogstjenesten og 
510 Rubler i Godstogstjenesten. Paa »Orenburg-Ba
nen« havde en Lokomotivfører i Persontogstjeneslen 
659 Rubler, og i God togstjenesten 574 Rubler om 
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Maaneden. Det maa dog bemærkes, al di. se Tal er 
Gennemsnitstal for Aar 1935 og omfatter baade tarif
mæs. ig Løn, Kørepenge og Præmier. En Lokomotiv
fører, jeg besøgte i Mo kva, havde den 1. November 
faaet udbetalt 1 200 Rubler; til Oplysning tjener dog, 
at vedkommende var en mere fremtrædende Lokomo
tivfører, nemlig en aakaldt »Stødbrigader«. For ·kel
len i Lønnen laa i flere forskellige Ting, der var f. 
Eks. et udviklet Præmiesy tern, saasom for indvun
det Tid under Kørsel, for Kulbesparelse, for grundigt 
Eftersyn, hvorved Uheld blev undgaaet, for Kør el 
udover ormen og deslige. Til yderligere Oplysning 
paa Lønnens Omraade kan endvidere anføres, at det 
meddeltes os, at Reallønnen er steget ganske betydeligt 
do sidste Aar, idet Leveomkostningerne er gaaet ned
ad siden Kort yslemet er ophørt. For en Familie paa 
4 Personer er der en Besparelse paa 62 Rubi.er om 
Maaneden, hvilket selvsagt ogsaa giver en Forbedring 
med Hen. yn til den ociale Stilling. 

Efter det mig meddelte, maa det siges, al Tjeneste
lidsforholdene for Sovjet. Lokomotivmænd ligger paa 
et godt Stade. Normen for den enkelte Dag. er 7 Timer, 
den samlede Tjeneste paa den enkelte Dag maa ikke 
overstige 8 Timer. Der gives en Maaneds amtet Ferie, 
som kan tilbringes paa deres Feriehjem; hvi. Lægen 
skønner del paakrævel, kan ogsaa de blive sendt Lil 
K1·im eller Kaukasus. 

Den 7. November var jeg til Festlighederne paa 
den re-de Plads i Moskva, hver Mand fik et Kort, som 
maalle forevises flere Ga11ge, før man fik Lov til at 
komme ind paa Pladsen. Kl. 10 begyndte Fesllig
hedcrne med en mægtig M.ililærparade, derefter kom 
de gamle, om havde kæmpet under Revolutionen. Til 
:;idst defilerede et Optog af Arbejdere fra de forskel
I igo Arbejdspladser og fremstillende de forskellige 
Virksomhede1· m. m. forbi Lcnius Mausoleum, hvor 
·stal in og flere af Lederne . tod og hils le paa de forbi
defilerende; delte varede lige til Kl. 4½ om Efter
rniddagcn. Det var en Oplevelse, som man aldrig
glemmer.

De Mennesker, jeg under mit Ophold saa og kom
i Berøring med, gjorde allesammen Indtryk af al være
tilfredse, og det skal fastslaas, at Samkvrmmct med
.Befolkningen var frit, f. Ek ·. kunde vor Fører paa en
tilfældig padserelur opfonlre en eller anden til selv
at udpege en hvilken som helst, vi vilde op og besøge,
og ved Samtaler med disse tilfældig valgic Beboere
fik man et ab ·olut Indtryk af, al der herskede Til
fredshed med det nye Styre og dets Mænd.

Den 1. December tiltraadlc vi Hjcmrej en efter ,i.
Ugers yderst inleressaule Opleve!. er· i Sovjet Unionen.
Jeg er kommet hjem ladet med Indtryk. Som jeg
skrev i. Begyndelsen af delte Indlæg, er jeg ikke Kom
munist, men enhver, der har besøgt Sovjet Unionen,
maa nære den dybeste Beundring for det mægtige
Oplysningsal'bejde, som i Øjeblikket foregaar der. Om
Sovjet Unionen vil naa sit Maal: At skabe det virke
lige Fremtid land med Lykke og Tilfredshed for alle
dets Beboere, vil Fremtiden vise; men man maa ind
rømme, al der gøres et beundringsværdigt Arbejde for
at naa delle Maal.

E. Bomme.
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FORDELE VED AT ANVENDE TØR 

DAMP 

Efter The Locomolive ved F. Spøer. 

Val'me, som er tilført Damp for at opnaa Over
hedning af Dampen er meget værdifuld og kan ud
nyttes mere virkningsfuldt end Val'mC, der er tilført 
Vand, for at delte kan ovcrgaa li! Dampform, og d t 
er i højeste Grad vigtigt at anvende alle mulige Mid
ler Lil at sikre Damp fra en Kedel den højeste Tøe
hedsgrnd. Hvis Dampen medeiver Vand, bliver det 
Overhederens første Opgave at virke som Fordamper, 
og en slor Varmemængde anvendes da Lil dette For
maal i Stedet for at gøre langt større Nytte ved at 
overbedo Dampen. 

Den gengivne Tabel visP.r Mængden af den Varme, 
som er nødvendig li I at fordampe forskellige Pro
centdele Fugtighed samt den de1:rnod følgende Redu k
tion i Overhedning, som . kylde , at Varmen bruges 
Lil Fordampning. Tager man eksempelvis Damp paa 
16 Alm., i hvilken den bundne Fordampning varme 
er 465 V. E., vil det bemærkes, at Reduktionen i Over
hedningen varierer fra 12 Grader for 1 Prncenls til 
134 Grader for 10 Procents Fugtighed. 

En ny Damplørre1· CL' konstrueret i England og 
patenteret. Den anbringes i Kedlens Dampdorn, hvor 
den udfører en dobbelt Opgave: at udskille Vand fra 
den mættede Damp, forinden den kommer ind i Over
hederen, og tillige ren e Dampen ved at udskille Slam 
og andre Urenheder, idet den saaledes holder Ovcl'
hederelemcnterne stadigt rene. 

Stønclsen af Dampforbruget pr. I. H. K. T. rnl'd 
Damp, som el' overhedet med et bestemt Anlal Grader 
og med en større eller mindre Procent Fugtighed, 
der er undgaaet i Overhederen, · ses i nedenstaaende 
Skala tillige med de resulterende Forøgelser i Damp
forbrng og Hedetab. Det fremgaar klart, at Varme
tabet forøges hurtigt, naar Fugligl1edsprocl'-nten bli
ver større. 

l<'ugtigbed Damp Damp pr. Forøgelse i Varme-
i Damp overhedet I. H. K. T. forb. pr. I. H. K. T. 

• Procent Grader Kilogr!lm Procent 

1 149 7,0 
2 142 7,·1 0,73 
3 135 7,2 1,60 
4 127 7,4 2,53 
5 11 !) 7,!J 1,83 
6 111 8,0 5,95 
7 101 8,1 8,72 
8 93 8,5 11,45 
9 84 8,7 14,88 

10 74 8,9 18,93 

Fugtig Damp med foecr i kkc alene Tab af Ornr
hede, men ogsaa Skader paa Overhederelementerne, 
dels ved Tæring og dels ved for høj Temperatur, frem
kommet ved Varmeophobning, der ·kyldes Stendan
nelser, som hindrer Va1·mens Overføring til Dampen. 
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KRUMTAP AKSLER OPBYGGET 

AF 7 STYKKER 

Efter Tlte Locomotive ved F. Spøer. 

Spørgsmaalot, om hvorvidt dPI er be<bl al lavL' 
en Krumlapak el Lil et Lokomoli1· af u •t tykkr eller 
opbygget af flere Stykker, har været diskuteret og 
prøvet paa de fran ke Baner. Der r mango Loko
motivteknikere, om holder paa Krumlapakslen sme
det i et Stykke, og derfor udv ises der stor lntere,;sr 
for de nye Krnmtapak ler, som 01· opbygict af 7 
Stykker og nu er i Dr i ft paa Par is-Lyon- 1erlilerra
nean Banen. 

Denne Banes Lokomotiver til at køre paa Bjærg
strækninger er 4-cylindrede Kompound-Lokomotiver, 
med Lavtrykscyhndrene liggende udenfor Rammen. 
Krumtappene overfører Højlrykscyl inclrencs Arbejd;;
ydelso paa ca. 1800 HK. med ol lu ngl Tog og n Ha
sti gbed af 80 km/Tim. 

Krumtapaksel, bygget af 7 Stykker. 

Man fandt ud af, at en Aksel, smedet i ect tykke, 
var ude af Stand til at mod ·taa Spændingel'llc og de 
forekommende Revner efter al have løbet for\Joldsv.is 

faa Tusinde Kilometer. Revnerne forekom sædvanlig
vis ved Samlingstederne for Akselhalsene og Krum
taparmene, men ogsaa i mindre Grad ved Samlings
stederne for Drivtappene og Krumtaparmene. 

Der blev prøvet med en Krumtapaksel hc ·taaende 
af to Akselstykker med Drivtappe og ol Mellemstykke 
krympet paa. Derefter blev en Krumlapa ksel bygget 
op af 5 Stykker, og Resultatet blev, at ma11 gik end
nu videre og byggede en Aksel af 7 Stykker, som 
den ses i Tegningen. Dot blev nødvendigt at forøge 
Krumtaparmenes Tykkelse fra 100 til 125 mm, hvil
ket betød, at Drivtappenes Længde maatte gøres 
mindre. For at undgaa Varmløbning, foraarsaget ved 
den form indskede Trykflade paa Drivtappene, blev 
disses Lejer pakket med olievædet Filt for at opnaa 
bedre Smøring - en Fremgang maade, som ogsaa 
bruges paa andre franske og engelske Baner. Paa 
den Maade blev det muligt at faa den nødvendige 

Tykkelse paa Krumtaparmene. Sammenkrympningen 
er udført i kold Tilstand med en Ration paa 0,2 
Pl'Ocunt. Dot er endnu ikke muligt at sige, ved hvil
ken Kilometeralder Akslerne behøver Ud kiftning, 
men det .-er ud til, al denne Fremsti'llingsmaade laver 
drn bedste Lø.-11ing af Problemet. 

DIESELMOTORERNE VINDER STADIG 

TERRÆN INDEN FOR 

JERNBANEDRIFTEN 

Spanske Lyntog med danske Motorer. 

Den brili ·k-indi ke ordve;;tbane har for nylig 
bestilt 2 diesel-elektr.iske Lokomotiver paa liver 1200 
HK. De er beregnet til en Hastighed af 112,6 km/T, 
og de skal kunne køre 2500 km uden Paafyldning 
af Motorbrænd el, hvilket er af ·tor Betydning, da 
det er Meningen, at de skal anvendes paa Stræk
ningen Hombay-Karacbi, sum gennemløber fle1·P 
ørkenagtigo Terræns. 

Union Pacifik-Jernbanen har 2 stl'Ømlinieforrnedc 
Motortog under Bygning. Togene, som hver skal hc
staa af 11 Vogne, ,·entes Jærdige henimod lntni11ge11 
a[ Mads. De skal indsættes paa Strækningerne 
Ch icago-Los Angeles og Cliicago-San Franci. co. 

Del b •lgi;;kr Iordban1.:•selskab har bestilt 2 Diescl
molorvognc i:t 250 1-1 K.., de rnmænske Statsbaner 
har be t ilt 40 Die. elvugnu a. 150 HK., dot spanske 
Nurdbanesl'lskab, som c1· Spaniens største Jer'u
bane ·cl ·kab, hat· bestilt 6 Dieselvogne a 275 og 6 a 280 
HK., Madrid-Zanagos;;c1-Alicante Selskabet har 
bestilt 6 a 100, 6 a 280 og 10 a 265 HK., Statsbanernr i 
Rhodesien bar bestilt 1 Dieselvogn it 300 HK., og 

talsbanerne i Argentiua, som i Fjol' an kaffede 18 
Motorvogne a 220 HK., udvider nu dette Antal til 34. 
Endelig er Motortog paa 1000 HK. for 'Iiden undel' 
Konstruering baade ved de franske· og de span ·ke 
J rnbaner. Hvad Spanien angaar, har Ol'dbanesel
skabet foruden de ovennævnte m indre Vogne bestilt 
6 dieselelektriske Tog med danske Motorer til Dri [
LPn ar Linierne mellem Madrid og Nord- ug Jonlvo t
kysten, nemlig 2 Fil'evogn;;-Luksustog ug 2 Firevogns
Log mod 2. og 3. Klas8es Udstyr, alle med Burmeister 
& v\Tains Totakts Motorer, og 2 Trevognstog med 2. 
og 3. Klasses Ud tyr og med F'l "ichs Firetaktsmotorer. 

3-2 

Luk ·u togene skal løbe fra Madrid til don franske 
Græu e ved Hendaye, hvor man med en gennemsnit
lig Kørehastighed paa ca. 70 km/T. vil formind ke 
Rejsetiden, der nu el' 11 ½ a 12 Timer, med ca. 3 
Timer. Togene bliver bygget for en Maksimalha lig
hed af 120 km/T. og ·kal kunne gaa op ad de slæl'ke 
Stigningel' med en Fart af 80 km/T. 

Det andet B. & W. Togpar skal køre fra Madrid 
til Gi jon, Coru 11 na og Vigo, hvortil Rejsetiden nu er 
henhold vis 11 ¾, 16 ¼ og 16 Timer, hvoraf vil blive 
;;paret 2 a 3 Timer, idet navnlig Vigo Linien ha1· 
stærkt nedsatte Køretider i Bjergegnene. 

Togene med Frichs Motorer kal bruges mellem 
Madrid og Santander, ca. 500 km, hvortil Rejsetiden 
nu er 11 Timer. 

f' 

., 
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I Spanien er det et Problem at opnaa en stor 

Rejsehastighed paa de lange Distancer med svære 
Stigninger og skarpe Kurver, hvor lilmecl Sporet ikke 

er af saa høj Rang ·om f. Eks. paa Frankrigs og 

Tysklands Hovedbaner. Som Følge heraf maa det 

tilstræbes at opnaa en relativt . lor Hastighed opad 
Bakke og i Kurverne uden al anstrenge Sporet og 
Broerne mere end, hvad der er Tilfældet med nu

Yærende Damplokomotiver, og her mener man, al 
Dieselvognene frembyder en god Løsning. 

Bortset fra Motortypen er Forskellen mellem Bul'
meisters og Frichs Tog navnlig, at de førstnævnte 

har Fællestmcker, medens de sidstnævnte beslaar af 
3 særskilte Vogne. Burmeislers Luksustog har 175 

Pladser i 1. og 2. Klas e, de andre Tog 254 Pladser 

i. 2. og 3. Klasse, og begge disse Tog vejer ca. 134 l.
De har 4 Motorer, to i hver Ende, paa ialt Vt60 HK.,

af omtrent samme Type som den, der anvendes paa
Sydfynske Baner siden 1933. Det elektriske Udstyr

leveres af Asea af samme Konstruktion ·om i de dan

ske Lynlog. Den mekaniske Del bygges af en spansk

J?abrik.
I Frichs-Togene bliver Motorerne som i de dan

ske Lynlog, 4 Motorer paa mak::;imalt 1100 HK., og 

Togvægten anslaas til 11.7 t. Til disse Tog leveres den 

elektriske Installation af Brown Boveri & Co., og den 
mekaniske Del af et spansk Firma. 

(Efter »Dansk J ernbaneblacl«.) 

FOREDRAG OG FILM 

Iler er fra Organ i ·ationens Side ananger1it 4 Forc-
d rngs- og J<'ilinsaflener i Februar Maaned, nemlig 

den 4. i Struer, 
den 12. i Aalborg, 
den H. i l<'redericia og 
den 15. i Esbjerg. 

Programmel vil alle de nævnte Steder være del samme. 

Tidligere juridisk Sekretær i clel tyske Jernbaneforbund, 
Hr. Dr. H. Jacoby, vil tale 0111 »De lyske Rig ·baner 

(Verdens størs le Jernbaneorgan isme)•: derefter vil cler 
blive fremvist en af Arbejdernes Oplysning:;forbunds Smal

films: •Væverne«; eu Film, som er bygget over Gerba,'l 

Ha11ptmanns berømte Skuespil, og som giver en social 

Skildring fra Tiden. før Arbejderbevægelsen opstod. 

Vi opfol'drer alle Medlemmer saavel ordinære som 
ekstraordimcl'e til at møde op ved disse Lejligheder. 

Meddelelse om Tid og Sted for de forskellige Foredrag 
vil blive bukendtgjorl ved Opslag i de enkelte Afdelinger. 

LOKOMOTIVFØRERNES SANGFORENING 

afholder stor Faslelavnsfest Tirsdag den 25. Februar 1936 
Kl. 20,00 i •St. Andreasordenen«s Selskabslokaler, Frede
riksberg Alle 11. 

Alle :Medlemmer bedes møde, der vil blive mange store 
og morsomme Overraskelser. Salen vil blive pyntet •Som-
mer i Danmark«. Mød alle! Bestyrelsen. 
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TAKSIGELSER 

Hjerlelig Tak for al venlig Deltagelse ved min kære 
Mand. C. M. Christensens Begravelse. 

Mary Chri:,;ten:,;en. 

Hjertelig Tak til de mango forskellige Afduliuger ug 
Lil hver enkelt for don venlige Deltagelse. som vistes os 

ved vor kære Mand og l<'adcr, Lokomotivfører Emil Marius 
Petersens Død og Bisættelse. 

En særlig Tak til Afdeling !'.· Formand for de mukke 
Ord. 

Paa Børns og egne Vegne 
A. Petersen.

Alle, der har udvist Ucllagebe ved vor kære Mand 
og Fader, Lokomotivføl'Cr S. P. Jensens Død og Begra
velse, bedes herigennem modtage vor dyblfølte Tak. 

Jolwnn1! Jensen og Børn, 

Fredericia. 

Lokomotivførerne i 1. Distrikt sendes burved 111in 

hjerteligste Tak for udvist Deltagelse ved min Mand. pensl 
Lokomotivfører K. Y. Schmidts Bisættelse. 

Jol1anne Schmidt og Bwrn. 

RABAT PAA BADEANSTALTEN I ODENSE 

Badstuen i Odense har tilbudt Jcrnba11eol'ganisationer-
11es Mcdlemrucr paa ·Fyn Nedsæltcbe Io,· ahnindcligo Bade 

og Halvrussere ( Foreningsrabat). 
Nær111e1·c Oplysning faas ved Henvenclel:;e til Odense 

Station, hvor Rabalkupuner kan købes. 

VALGET 1935 

En af vore pensionerede Kolleger har 
skrevet en Sang, hvori ban priser det ud
mæ,·kede Valg i Efteraaret. 

Tone: To Drosler sad -

To •Kæmper« sad paa •Rigsdagskvist•, 
og fremtvang Valg i Fjor forvist. 

Den ene sang om •Taburet«, 

den anden mored' sig kun slet. 

Den ene •Kæmpe« sikker var 

paa, at til •Sejren« hen det bar. 

Den anden fulgte Trop - men •Knold, 
var fuld af Angst og langtfra - kold. 

Og •Dværgene« løb løbsk omkring, 
men kunde ingen Verdens Ting. 
De mored' sig. al Valg der ble', 
saa alle fik en ren Beske'. :. : 

Saa kom den store Mærkedag, 

hvor Vælgerne slog Kæmpeslag. 
.,. I Skægget lo vor brave Ven 

og sa': •Kom nu kun du igen!« 

.. 
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:'":": 

Vor Slatrning eller Kaos var 
et. Enten - Eller - soleklar. 
Fra Kaos frelst blev Danmarks Land, 
Valg - st.yrked' stærkt. vor Førstcma11d !

To ,Kæmper« slider »Higsdag.·kvist.«, 
nu morer de ig skidt. forvist. 
Den ene fik ej Taburet, 
den andens Lod var ikke let . 

Nu .Masserne sig glæde kan, 
at. vi beholdt. vor Førstemand. 
At Danmarks Folk placerC lt. fik 
de »Kæmper« to fra Rigmænds Klik'. 

I Aar til Valg! - det. bliver Svil', 
naa1· Urets Flertal slcwet bli'r. 
Ved Valg i Fjor er banet Vej, 
for Spær'tings Død - Farvel med Dig! 

I. D. H.

"1 : . ·-··�:-:: -·.·- . . .. 

Stofsbanerne kø/Jer en ny Krn11. 
l'aa Hillerød Stat.ion ek�perimenl.ct·cr man for Tiden 

1110d en Larv•efod-l(ran, der er fabrikeret. a[ Firn1act li. 
Nielsen, Aarhus, og købt. a[ Statsbanerne. 

Krnnen. er den første af denne Art., der lage.· i llr11� 
!1L•r i Landet., medens man enkelte Steder i Udlandet. an
vender saadanne Kraner ved Ladning og Losning Hf 
Jernbanevogne. Statsbanernes Larvefod-Kran er i Sla11d. 
til at læsse en Jernbanevogn rned store Bøgetræskævler 
paa 35 Minutter, tidligere tog det samme Arbejde 4 Timer. 

Kranen er bygget JJaa samme Maadc som en Krigs
lank, men i Stedet for Kanon [orsyuct. mecl en 1<to1· 
Gribeklo, og den bakser med G rihskovs største Sta mme1· 
med lige saa stor Let.bed. sum et. Uarn flytter Tænd
stikker. 

Ny Urnisinetype fre111,slil/ef i Hil/.erød. 
Hviids Maskinfabl'ik i Hillerød skal levere lu Drai

�iner ar cu hel HY Konstruktion lil Statsbanerne. Maski
nerne ventes al have :;torn Afsætningsmuligheder. 

Fabrikant Hviicl. bar sammen med Statsbanci11guni1�rer 
foretaget. en Prøvetur p,HL Frederiksværkbaucn med en 
af de nye Draisincr, der kun vejer 660 kg og som skød 
en Fart. a[ 70 km i Timen. 

Maskinen drives af en Fordmotur, ·Køler og Mot.orhjcl111 
er bibeholdt, og der er en Jukket Overbygning som paa en 
2 Personers Bil. Blot er Sæclul saa bredt, at. der kau 
sidde tre Personer paa det. Der er Selvstart.er og elekt ri, k 
Lys saml et effektivt. Bremsebaand som paa en Bil. 

Desuden er Draisinen forsynet med den sædvanlige 
Anordning, hvormed man ved Hjælp af et Dunkraft.system 
kan hæve Draisinen og vende den paa fri Bane udeu al 
benytte Drejeskive. 

De to nye Draisiner skal benyttes af Overingeniørerne 
i Sønderjylland og Sydsjælland. 

Holland pa.atænker at pensionere alle 55-aarige Jern
banemænd. 

Direktionen for de hollandske Jernbaner har foreslaacl 
l'ersunalraadct. al fastsællc Personalets Aldersgrænse I.il 
fJ5 Aar, saafrcmt. Personalets Fagforeninger er indfor
slaael hermed. Pcrsonalraadet ha1· allerede henvendt sig 
til de for�kellige Fagfol'C11ingcr og bedt. om deres Mening. 

l.T. F.

De australske Jernbanemænds Arbejdstid. 
Arbcjdstids[orkorlelsens Ide\ vinder stadig mere Tor-

1·æn hos Jernbanerne i Australien. r Henhold til en Under
>:øgelse arbejclc1· f. T. over 72 788 Jernbanemænd i de 
australske Stater 4.4 Timer eller færre om Ugen, og 
20 935 over 4-4- Ti111c1·. Dutte betyder, at 77,6 pCt.. af Jern
hancma:)lldenc har en 44 Timers Arbejdsuge eller kortere. 
Situationen er dog ikke lige gunstig i alle Stater. Medens 
i flcrn Stater allo eller de fleste ,Jernbanemænrl allerede 
har en 41• Ti111er� Arbejdsuge. gælder i andre· endnu for 
St.ørstcdcle11 48 Timorsugen. Det er bemærkelsesværdigt, 
at det er i Stater, bvor JClr11ba11umæudenes Faghevægelsc 
har stor Jndflydelse, al 14 Timersugen allerede er gen
nem ført. Jcl'llbane1mundenes Forbund bestræber sig Jill 

fnr at opnaa 'Il almindPlig Ge1memførelse a[ IJA Timl'l'S-
11gen. 111e11 vil samtidig paahegyude Agitationen for. -10 
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Ti111 •1·sngcn . 
_____ 

/. T. V

Udnævnelse fra 1.-2.-36: 
Motorfører 1 V. A. A. Jeppesen, Helgoland, til Loko-

111olivfører i Brande (rni11. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder til Lokomotivfører: 
0. F .. Jensen, Struer, i Thisted (min. Ud.11.), C. A. 0.

Lønqvist.. Aarhus. i 'Frederiksbavu (min. Ucln.), H. J. 
Malmgaard, Korsør, i Gedser (min. Udn.), T. Jensen, 
Gedser, i Gedser (miu. Ucln.), H . .I!'. V. Nielsc•11, Frederiks
havn, i Oddesund Nord (Depotfor�tander) (min. Udn.). 

Moto-rfører 11 I.'. J. R. Svendsen, Aarhus H., c. Ans. 
i flg. Opslag til Mot.01-førcr I i Tønder (min. l dn.). 

Motorfører lI J. Christiansen, Næ:lvcrl, e. Ans. iflg. 
Op�lag til Motorfører r i Tønder (min. Ucln.). 

r'or/lyttelse frn 1.-2.-3(i: 
Lokomotivmest.er l K. C. J<'rederikse11. Københavns 

Godsbanegaard, efter Ans. til Helsingør. 
Lokomotivfør:ere: 
n. V. S. Jnkobse11, Thisted, eCter Ans. til Gh.
C. J. Andersen, Gedser, efter Ans., til Gb.
T. V . .T. Hoppe, Vejle, eCtcr Ans. til Gh.
0. Zoru, BJ'andc, efte1· Ans. til Vejle.
C. Michelsen, Lunderskov, efter Ans. til l•'redericia.
J. S. Andersen, Oddesund N., efter Ans. til Lunrterskov

(Ophør af Fnuktion som Depotforstander). 
P. C. Andreasen, Masnedsund, efter Ans. til Ringsted

(Depotforstande1:). 
P. V. Jeusen, Gedser, efter Ans. til Roskilde.
Lokomotivfyrbøder V. E. T. Sørensen, Helsingør, efter

An . til Enghavc. 

.. . ,. 
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Dødsfald,: 

T,okomotivfører S. P .. Jensen. Fredericia, den 4.-1.-36. 
Lokomotivfø1·er E. M. Petersen, T<bhavn, Godsbgrl., 

den 12.-1.-36. 

nødsfald blandt Pensioni�ter: 

Pens. Lokomotivførf'r C. 1". f'hmidt (København) den 
J 1.-1.-36. 

Pen .. Lokomotivfører A. H1rn en (Aarhus) den 25.-
12.-85. 

Pens. Lokomotivfører C. M. Ch r-i�tenson (København) 
den l2.-l.-36. 

Oplligefac af n11r. !tfecllemmer pr. l. Januar 1.936: 

OvPrflyllet fra .Dansk .Ternbancfol'll11nd: Motorførerne l I 
A. V. Holst og J. P. .T. TiasmussP11 , lwggr Enghavc.

1'.o/i:omot-ivførPrafclelingerne: 

Skern Underafd.: Repra•sr11t<111 te11s Navn rettes til: 
:1. Scbrel Poulsc•11, Skern. 

Knlwwborg Afrl.: Fornrn11dC'11s Navn og Arlresse relt.es 
til: N. Ric11ter, Valrlemai-sgade 8, St. 

H<<lsingør Afd.: Formandens Navn og ArlrPs, e rclles 
Lil: H. V. NiPl�Pn. Ji'lynrlPrborgvrj Hl. 

"fif otor førerafdelingerne: 

Rcmders Afd.: Formandens Navn og Ari rrsse er: R. 
Or'l111an11 Hansen. St. lllir·hersgade 12, 3. 

Kas. rre1·ens Navn og Arlr-rsse er: L Jensen. l'rins 
Christiansgade 11, 1. 

Lokomoti'vfyrbøderafdelingerne: 

Brande Afd.: Kassererens Ad res. e rettes lil: Store
gade 8. 

Hobro Undnrafd.: Repræsentantens Navn og Adresse 
rette· li!: K. V. Møller, Enghavevej 21, 1. 

F'redericicL Afd.: Formandens Navn og Adresse !'elles 
lit: C. Søgaard Rasmussen, ,Tjørneho«, ,Jasminvej. 

rrecf.eril,shavn Afd.: -�'ol'mandens Navn og Ad ro. e 
rettes til: C. Noltensmejol', Emiliovej 45. 

Slagelse Afd.: Formandens Nn.vn og Adresse rette. 
til: V. Jensen, Olufsgade 6, 2. 

Samme Afd.: Kassererens Navn og Ad resso rettes til: 
H. E. Petersen, Elmevej 8, Sl. lv. 

Sj.•Fallltr 

17674 
1767!:i 

17676 
17677 
1767 
17679 
17680 
17'6 1 
J7682 
J 76 8 
1768/4 

17685 
17686 
17687 
l76 
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BIBLIOTEKER 

J1r.-,,, 

16773 
16778 

16779 
16777 
16783 
16788 

1.6781 
16784 
16772 

l(i782 

16785 

.1.6770 

Nye Bøger. 
Ashlon, H.: Hvepsei-edon. 
Jensen, Johs. V.: Ih. Renaults 
Fristelser. 
Lemche, G.: Vuggen gaar. 
Hansen, Mal'tin A.: Nu opgiver ban. 
Rosenberg, P. A.: Efterladte Digte. 
Petersen, Robert Storm: Med løst Kn1dt. 
Olerdahl, G.: Helga Vilhelmina. 
Roslund, A.: Niels til Sorg og Glæde. 
Andreasen, Andrna: Stoi-mPn fører os. 
Laxness. R.: Vrie Mænd. 
nandenborgh, E. v.: l,ivels haar·rlr, Her
lighed. 
Si mpson, If..: Sarabande. 

l7689a 16792 

Rønne, J. Falk: Dusi.net Iuldl m. fl. 
Graa Ugle: Min Ven Bæveren. 
Lieberkind. J.: Mo. en fortæller . 
Nrergaarrl, N.: Erin ri r·inger 
Michaelis, K.: Mor. .17fi-90 16809 

17691 16801 

17693 16800 
17694 16816 
17695 16815 
176()6 16807 
17697 16810 
17698 1fim1 
17699 16813 
17700 16760 
17701 .16753 
17702 ·t675fi 

17703 11866 

17704 16758 
17705 1676l 

·t7706 167fi5
1.7707 lfi763
17708 1Cl755
J770U 16766

17710 16767

17711 JH764

17712 1(\768

l 7713 J6769
1771/4- lfi757

17715 16752 
1.7716 16762 
1.77l7 1fi853 
17718 16862
17719 16850 

17720 1685'1 

1772.l Jfi855 
17722 16854 
l.772.3 16858
17724 1&700
17725 16818
17726 16 11
17727 16814
17728 16808
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Carlsen-Skiødt, J. C. A.: Med Under
grundsplov. 
Buchholtz, ,J.: Mennesker vil være Gndei-. 
Rasmussen, Emil: Spaniens Helt. 
Plovgaarcl, K.: Nordlys. 
Kristensen, E.: Noget for enhve1: Smag. 
Mukerji, D. C.: Jægeren Chond. 
Woel, Cai M.: Det gamle Sogn. 
Osten so. M.: Slæglen. 
Marlowe. M.: Yeninrler·. 
Ebrencron-Kiddc, A.: SeL kabsfuglene . 
Fossurn, G.: Politimestcr·rns Kathrine. 
Girvin, B.: Tre Piger paa Eventyr. 
Ellis, E. S.: Paa Flugl over P1·æriC'n. 
Meyn, N.: Planet-Skibet. 
Skaarup, V.: Peter Filmssljernc. 
Høed, I. A.: Anrlreas rej, er 11d. 
Elsler, K.: Vi vil frem. 
Westergaard, A. C.: Kampen om Øen. 
do.: En Dreng i Verdenskrigen. 
Falk-Rønne, P.: Pigen fra Drengeskolen. 
Winther, E.: Troldungerne. 

do.: Ellen klaret' Ærterne. 
Gibson, Major: El hvislende Gurle-

hiLlede. 
Duurloo, E.: Polly fra Circus. 
Pedersen-Sejerbo: Vi flygter -. 
Hansum, Marie: Ole i Byen. 
Dahlsgaard, M.: Fyrmeslerens Søn. 
Bentzon, I.: Rigmandsbørn. 
Bucbhave, H.: Trods alt. 
Westermann, J. F. C.: Skatteøen. 

Tandrup, H.: Lasse kommer til Hoffel. 
Zacke, A.: Svæveflyverne. 
Bjarnho�, IL Møl og Rust. 
Wulff, J.: Et Menneske saar og høstei-. 
Murray, D. L.: Blæs Trompeler! 
Petersen, J.: En Verden stiger af Havet. 
Cour, P. la: Kramer bryder op. 
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J.,729 16802 Corsari, W.: Ene, men stærk. 1773 8 16804 Deeping, W.: Moaer og Søn. 

17730 16812 Nørgaard, R. B.: Længsel. L7739 16859 Bræmer, A.: Pierres Penge. 
l773L 16827 Newmann, B.: Spion. 17740 Jean, James: Gennem Tid og :Rnm. 

17732 Hansen. Lars : Kej.-erlodsen. 1774-L 16759 Jungsbøll, E.: Sejlkongens Søn. 

17733 Holm, Anne S.: Del første lysegrnn nc. 17742 16750 Altsheler, J. A.: Apachernes Skal. 

l.7731� lfi805 Fisker, R: Tidernes Morgen. 17743 16751 Bevan, T.: Smuglerreden. 

L 7735 1681.7 Wieche1·t, E.: Majorinden. 17744 16754 Ellis, E. S.: :Rødhudernes Fange. 

17736 1 (i&iO Cowper, E. E.: Paa Flugt. 1774,5 16819 Abell, Kjeld : Melodien, der blev væk. 

17737 Thomas, A.: Tre Kvart Nysgerrighet. 17746 1683 8 Foot, S.: I Gaar begyndte Livet. 

STATSBANERNES DRIFTS�INDTÆGTER OG DRIFTS�UDGIFTER 

m. v. i December Maaned 1935 samt i Tidsrummet April-December 1935 og en Sammenligning med Be

løbene i de tilsvarende Tidsrum i 1.934 i runde Summer. 

Personbefordring ............................ . 

Gods- og Kreaturbefordring .................. . 

Postbefordring . ............................. . 

Andre Indtægter ............................ . 

Indtægter i alt ................................... . 

Driftsudgifter ............................... . 

Afskrivning ................................. . 

Forrentning ................................. . 

Udgifter i alt ..................................... . 

Statens Tilskud til Driften ......................... . 

Personbefordring ............................ . 

Gods- og Kreaturbefordring .................. . 

Postbefordring . ............................. . 

Andre Indtægter . ........................... . 

1.ndtægter i all ................................... . 

Driftsudgifter ............................... . 

Afskrivning ................................. . 

Forrentning .................. : .............. . 

Udgifter i alt .....................................  . 

Statens Tilsknd til Driften 

December Maaned 
1935 1934 

4 9 80000 

3 290000 

610000 

460000 

9340000 

9 170000 

550 000 

970000 

10 690000 

l 350000

5 330 000 

3 350000 

590 000 

370000 

�640000 

9 020000 

510 000 

840000 

10 370 000 

730 000 

April - December 
1935 1934 

48 030000 

31520000 

5 150000 

1. 4-3 0 000

8H 130000 

83:{10000 

1. 910 000

8 58000 0

OH 800000 

7 670 000 

43 480000 

31230 000 

4 720000 

3 74-0 000 

83170 000 

801>li0 000

4-580 000

7 580000

9 2  620000 

91-50 000 

Hl35 

Forøgelse Formindskelse 

350000 

60000 

20000 

90000 

150 000 

4.-0 000 

130 000 

320000 

620 000 

1935 

3 00 000  

Forøgelse Formindskelse 

,� 550000 

290 000 

430 000 

690 000 

5 960000 

2 850000 

330 000 

1000 000 

1� 180 000 

1 7 80000 

JJ. S. B. December 1935. 

Pcrsonhefordringsindtægten viser i Forhold til December 1934 en Nedgang paa ca. 350 000 Kr. Da der i 

Forhold til i Fjor er en Indtægtspost paa ca. 600 000 Kr., som er forskudt fra December til Januar, har dei 

været en reel Stigning i Personbefordringen paa ca. ¼ Mill. Kr. Paa Godsbefordringsindtægten er der en 

mindre Nedgang (ca. 60000 Kr.), og paa de øvrige Indtægtsgrupper er der en Stigning paa 110000 Kr. 

Sammenlignet med December 1934 er de egentlige Driftsudgifler steget med 150 000 Kr. 

Fol' Tidsrummet April-December 1935 er det samlede Driftsresultat - med Hensyntagen til en For

øgPlsc i Udgifter til Afskrivning og Fonentning paa ca. 1,3 Mil!. Kr. - ca. 1,8 Mil!. Kr. gunstigere end 

i rlel samme Tidsrum i Fjor. 

Nærværende Nummer er afleveret paa AvisvoRtkonloret clen 4. Februar 1936. 

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte 
ansvarhavende. Reventlowsgade 28, København V. 

Telefon Central 77.08. 
1Jdgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig 

Tegnes paa alle Postkontnrer i Skandinavien. 

ANNONCE-EKSPEDITION: 

Reventlowsgade 2 8, København V. , 
Telefon Central 7708 - Kontortid KJ. 10-11c. 

Postkonto 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 
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	Side025
	Side026
	Side027
	Side028
	Side029
	Side030
	Side031
	Side032
	Side033
	Side034
	Side035
	Side036

