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JUBILÆU MSAN CIENNITET 

Som meddelt for et halvt Aarstid siden (D. 
L. 'r ., 5. Juni 1936, Side 131) vil der fra og mecl
den 1. April 1937 ske en Ændring m. H. t. J ll
bilæerne. Vi vil til de mange forskellige Ancien
niteter, vi allerede har,Turnnciennitet, E orfrern
melse. ·anciennitet, Fo rflyttel:-;esanciennitet o.s. v .,
faa en ny, nemlig Jnbilæumsanciennitet. Seh·c
dette 01·d siger, at pørgsmaalet om, hvornaa1·
en Lokomotivmand kan holde Jubilæum, er no
·get, som skal beregnes, og det er for ::;aa vidt rig
tigt nok; men i langt de fle. ·te Tilfrolde vil Bc
reg11ingen vrcre saa let og lige Lil, at rlPr ikke
kan tænke:-; at opstaa Van.·keligheder.

Med Hensyn til Fastsættel.'e af Datoen for 
Jubilæer har der for vort Vedkommende hid
til vrcrct C'n Afvigelse fra den almindelige Re
gel, vel at mærke dog kun ved 25 Aars Ju
bilæet. For det øvrige Statsbanepersonafe er 
baade 25 Aars og 40 Aars Jubilæet blevet be
regnet paa Grundlag af Datoen for den far:;te 
AnRrettelRe ved Rt::i,tshanerne, altRRR, ekRempel
vis Ansættcbe som fa:-;t Haandvmrker, .ROlll 
Portør, Banearbejder o. s. v. Vi. Lokomotiv
mænd har derimod beregnet 20 Aars Jubilæet 
paa Grnndlag af Datoen for Udnævnelse til 
Lokomotivfyrbøder, -saalecles at det var »Lo
komotivmancbj11bi.læ1m1«, der holdtes, hvilket jo 
Ramtidi.g bf'tyder 25 Aar:-; Jubihcum som Med
lem af vor Organisation. Denne Ordning har 
imidlertid ikke været gennemført konsekvent; 
thi ved Beregningen af 40 Aars Jubilæet har 
vi altid regnet med Datoen for den fa::;te An
sættelse som Haandværker, hvb en saadan da 
var gaaet forud for Lokomotivfyrbøderudnæv-

nelsen, og det har der hidtil været i langt de 
fleste Tilfælde. 

Selv om der altsaa var noget besnærende i 
at holrlfl »Lokomotivmands- og Medlernsjubi
lænrn«, saa var der, saa længe vi havde eet 
G nmdla,g for 25 Aar.' Jubilæet og et andet for 
40 \ar:-; .Jubilæet, noget inkonRekvent, og Ho
vedbPRtyrelsen havdo indstillet •io- pi'la at . øo-c 
en JRndring paa dette Omraade. Dette blev med
mclt Medl romerne i den fon1d for sidRte Kon
grr,,.; ll!lsendte Virks01i1hedsberetning, og da 
snrntidig et Par A fdelino-er paa sidste ordinæ1·e 
Kongres fromr:;atte ForRlag om en ;-Pndret Be
regning af .Jubilæerne, var der altsaa forno
clcnt Grundla0• til at bygge videre j)fln. 

Nu.ar der nu endelig skulde foran lres pan 
dette 0n11'aade, var det vort 0nske »at gøre 1·ent 
Bord«, d. v. s. at beregne Jubilæerne paa sam
me Maade, som man gor det i mangfoldige 
andre Virksomheder, hvor der ikke er Tale om 
»Ekstraarbejdertid«, »fast Ansættebe« o. lign.,
rnen hvor der blot er 'I'ale om 25 Aars hen
holdsvis 4U Aars BeskæfUgel e i samme Firma.
Vor Organisation foreslog derfor Generaldi
rektoratet, at Jubilæerne beregnes paa, Grund
ing af den Dato, man har begyndt :-;in Ge1·
ning ved Statsbaneme. Dette vilde i H,ealiteten
sige Datoen for AntageJ:-;e som Lokomotivfyr
boderaspirant, og da hele A::;pirantordningen
nu er nedlagt i elve Tjenestemandsloven, ·om
direkte fore ·kriver, at der forud for An ættebC'
i det store Flertal af Tjene temandsstillinger
skal gaa mindst 2 Aars A ·piranttjeneste, saa
ledes at man saa ndmrcrket godt kan betrngte
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

dette som en Tilkendegivelse af, at Personer, 

Ller gaar ind i en Aspiranh,tilling i Virkelig
heden gaar ind i Statens Tjeneste for at for
b li ,'e der Resten af dere:,; Liv, vikle det have væ
ret det rimeligste,om vortØnskevar blevetimøde
kommet. Forholdet laa imidlertid saaledes, at 
ogsaa Værkstedspersonalet, af hvilke mange 
har v.-eret beskæftiget vod Stati--banernc 6-7-8 
Aar, inden de opnaar fast Ansættel:-;e, øn. kede 
at faa hele deres Ekstr a.arbe,jdertid medregnet 
ved Fastsættelse af Jubilæumsdato, og selv om 
der ikke fol' de paagældendes Vedkommende 
kunde henvises til Aspiranttjene,.;te i Henhold 
til Tjenestemandsloven, saa kunde en Imøde
kommen af vore Ønsker medføre visse efter 
Generaldirektoratets Mening ubehagelige Kon
sekvenser. Og da de1· efterhaanden er opnaaet 
en vis Ensartethed paa dette Omraade - Sta
tions- og Togpen;;onalet faar medregnet ·indtil 
2 Aars Stationsarbejdertid, Værksteds- og Re
misepersonalet faar medregnet indtil 2 Aars 
Ekstraarbejdertid - blev Resultatet for vort 
Vedkommende en Ordning lignende den for det 
øvrige Personale gældende, nemlig at Tjeneste

tiden sorn Lokomotiv[ yrbøde1·aspi-rant, dog 
højst 2 Aar, medregnes ved Ber·egning af Lo
lcomotivpersonalets Jubilæumsanciennitet, 09

saaledes at der ses bort fra midler·tidige Af

skedigelse1· i Aspirantticlen, der iklce slcyldes 
den paagældende selv. 

Læst nøjagtig efter Ordlyden skulde dette 
betyde, at en Lokomotivmand, som har været 
Aspirant i indtil 2 Aar, faar medregnet hele 

sin Aspiranttid, naar hans Jubilæumsancien
nitet skal beregne , hvorimod en Lokomotiv
mand med f. Eks. 4 Aspirantaar kun kan faa 
medregnet de 2 Aar. Da Forholdet imidlertid 

er det, at mange Lokomotivmænd forud fo1· 
deres Ans,ettelse som f-:aadanne har haft fast 

Ansættelse som Haandværker, og da allerndf' 
den hidtidige Ordning licrettiger til at b0regne 
.Jubilæerne efter Datoen for fast Ansættelse 
som Haandvæ1·kcr, samt da Værkstedernes og 
Remisernes Haandværkere jo faa1· beregnet 
derei-- .Jubii.rum nnde1· Med regnen af indtil 2 
Aars Ekstraarbejdertid, kunde en alt for bog
stavelig Læsning af den foran citerede Ordning, 
som nu gennemføres for vore Medlemmer, be
tyde Udskydelse af Jubilæet. Vi har derfor op
fattet de 11ye Bestemmelser om Beregning af 
J ubilæumsanciennitet saalecle. ·, at for dem, der 
har haft fast Haandværkerani--ættelse forud for 
Lieres Lokomotivmandsudnævnelse, kan der ved 
Fastsættelse af Jubilæumsda.to medregnes ind
til 2 Aar · Ekstraatbejdertid forud for Ansæt
telsen som Haandværker, medens der for dem, 
som ikke har været fast ansatte Haa.ndværkere, 
ene kan medregnes indtil 2 Aars Aspinwtticl 
foru<l for Lokomotivfyrbøderu<lnævnelsen, og 
dette vort Synspunkt har Genera ]direktoratet 
tiltraadt. 

Som nævnt træder den nye Ordning i Kraft 
den 1. April 1937, men da den jo vil medføre, 
at en Del af de Medlemmer, som efter de hid

tidige Regler endnu ikke har holdt 25 Aars 
Jubilæum, ved at faa. medregnet en Del Aspi-

Be�ndt 
ved .S.B. Fast an- Udnævnt Jubilæums-
som Aspi- sat som anciennitet . 

rant eller Haand- til Loko- Bemærkninger Ekstra- tivfyrbøder efter de 
I 

efter de 
haandvk. værker gamle nye 

Dato Dato Dato Regler RegJer 

19-4-1910110-12-1911
P. skulde efter de nye Regler have holdt 25 Aars 

1. J. E. Pedersen 1-2-1915 1-2-1915 19·4-1910 Jubilæum den 19-4-1935. I Henhold til Over·
gangsbestemmelsen ansættes det ·1il d. 1-4-1937, 

2. J. E. Frederiksen 25-4-1910 24-5-1914 1-2-1915 1-2-1915 24-5-1912 Afskediget fra 18-11-1911 til 11-5-1914 p. Gr .. af 
Personaleindskrænkninger. 

3. P. 0. J. Nielsen 23-7-1912 21-6-1914 1-7-1916 1-7-1916 23-7-1912

4. E. P. S. Jensen 10-2-1919 - 1-1-21919 1-12-1919 10-2-1919

5. R. V. Larsen 1-5-1921 2-12-1923 1-7-1925 1-7-1925 2-12-1921 Afskediget fra 10-12-1921 til 27-5-1922 og fra
15-10-1922 til 3-11-1923p. Gr. af Personaleindskr.

- -

6. K. E. Ramkilde 10-7-1925 1-12-1929 1-2-1930 1-2-1930 1-12-1927 Afskediget fra 31-8-1927 til 3-2-1929 p. Gr. af 
Personaleindskrænkninger. 

7. J. P. Hilll.Jrandt 27-4-1930 - 1-3-1936 1-3-1936 11-3-1934 Afskediget fra 8-1-1933 til 28-9-1935 p. Gr. af
Personaleindskrænkninger. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

ranttid, Haandværkertid eller Ekstraarbejder
tid, skulde have holdt Jubilæum inden den 1. 
April 1937, og da det jo nu engang ikke kan 
lade sig gøre at holde .Jubilæum »bagud«, er 
man :-;om en Overgangsbestemmel:-::e enedes om, 

at Overgangsdatoen 1. April 1937 _ansætte.· som 
J ubilæumsdag for al le de paagældende. 

Omstaaende illus1 rerer vi den nye Ordning 
Ycd nogle Eksempler. 

Som det fremgaar af disse Eksempler, faar 

de under Nr. 2, 5, 6 og 7 anførte Kolleger de
re, Jubilæumsanciennitet beregnet paa Grund-

. lag af en Dato, hvor de slet ikke har været ved 
8tatsbaneme; dette er en F'ølge af, at der ses 
bort fra Afskediguber paa Grund af Personale
indskrænkninger. 

Det kan endvidere paarngnes, at Overgangs
bestemmelsen vil medføre, at der den 1. April i 
Aar bliver et betydeligt Antal Jubilarer; men 
den paagældende Bc:-:tcmmebe kommer jo kun 
f i 1 Anvendelse denne ene Gang. 

LYNTOGENES B.EMANDING 

Som det vil erindrei:;, henvendte vor Organi
:-:ation sig - da de første Lyntog var blevet 
bestilt, 00' man var blevet klar over den Tra
fik, de i-ikulde bc:-;ørge - til Generaldirektora
tet med en Anmodning om, at disse Tog, hvad 
Lokomotivpersonalet angaar, blev betjent af 2 
Mand. 

Vor Henstilling blev tiltraadt, og Admini
:-:trationen besluttede, at Lyntogene skulde be
tjenes af ialt 3 Mand, en Lokomotivfører, en 
Motorfører Il og en Togfører. Da Togføreren 
:--aaledes :-;kulde være den eneste Togtjeneste
mand i Toget, og der kunde tænkes at opstaa 
Forhold, hvor han ikke alene kunde klare de 
Tjenestepligter, som normalt paahviler Tog
personalet, blev der truffet den Ordning, at 2. 
Manden af Lokomotivpersonalet skulde kunne 
være Togføreren behjælpelig med Pladsanvis
ning, Rejsegods og eventuelt Brnettering. 

Det ligger i Sagens Natur, a.t naar vi som 
Lokomotivmandsorganisation fremsatte Krav 
om Tomandsbetjening af Lyntogene, saa skulde 
det ogsaa forstaas i lokomotivmandsmæssig Be
tydning, altsaa med 2 Mand paa Maskinen, i 
dette Tilfælde 2 Mand paa fone. ·te Førerplads. 
Men det viste sig snart, at Administrationen 
ikke var enig heri. 2. Manden - Maskina -·sisten
ten, som han almindeligt benævnes - blev 
nem lig beordret til at tage Plad:-; i Togets 
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Bagende. Da dette saa afgjort var i Strid med 
Organisationens Synspunkter, blev der gjort 
Forestillinger i Generaldirektoratet, og Sagen 
blev som bekendt rejst paa vor sidste ordinære 
Kongres, hvor flere Talere krævede, . at der af 
sikkerhed. mæssige Hensyn altid skulde være 
to Maad paa Lyntogenes Førerplads. 

En lang Tid vilde Generaldirektoratet dog 
ikke fravige sit Standpunkt. Ja, der var endog 
Tilbøjelighed til at hævde, at Organisationen 
ved i nogle Tilfælde at have gjort Lyntogs
assistenter opmærksomme paa, at deres Plads 
efter vor Mening var paa forreste Førerplads, 
havde indladt sig paa Omraader, hvor den ikke 
havde noget at gøre. 

Men som det gaar i saa mange andre Sager, 
er det ogsaa gaaet i denne, de sikkerhedsmæs
sige Synspunkter gør sig alligevel gældende. 
Vi har fortsat arbejdet med Spørgsmaalet og 
krævet, at den normale Plads for Lyntogenes 
Motorførere II er i forreste Førerrum, og at 
den paagældende kun maa fjerne sig derfra, 
naar Tilsyn med Maskine eller lignende kræver 
det; dog saaledes at han under usigtbare Vejr
forhold altid skal være paa foneste Førerplads, 

og Generaldirektoratet har nu tiltraadt vort 
Synspunkt, idet der er givet os Tilsagn om, at 
Instruksen for de oftnævnte Tjenestemænd vil 
blive ændret derhen, at de skal tage Plads i 
det foneste Førerrum i den Tid, som ikke med
gaar til periodisk Tilsyn, Arbejde ved Togets 
Maskineri eller Arbejde ved andre tekniske In
stallationet· :,;amt nødvendig A sistance for Tog
personalet. 

Selvfølgelig er det en Nødvendighed, at Lyn
togenes Maskineri af og til efterses, og i saa 
Tilfælde maa Assistenten gaa ud i Togets Bag
ende; men hans normale Plads vil altsaa nu 
være i forreste Førerrum. Hvad angaar den ved 
Lyntogenes Indsættelse i Driften trufne Be
stemmelse om, at Motorføreren ·kulde kunne 
være Togføreren behjælpelig, er der at bemær
ke, at denne Bestemmelse fast:-;attes under Hen

syn til, at Togføreren var ene Mand i Toget, 
men dette er forlængst ændret, saa Lyntogene 
nu altid ledsages af baade Togfører og Tog
tjent. Togførernn h:, r saalede::; nu en fast Med
hjælper til PladsaIJvisning, Rejsegods og Billet
ter.ing. Som Følge deraf maa det efterhaanden 
formene · at ligge saaledes, at der kun i et Faa
tal af Tilfælde vil blive Brng for endnu en 
Mand, 3. Manden, som Motorførerne altsaa vil 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

blive; dere::; Anvendebe i denne Hcn::;eende vil 
saalede:-; næppe blive almindelig. 

u, da Sagen er sluttet, :-;kal vi yderligere 
oply::;e, at vi, da vi sid::;t be::;kmftigede os med 
den, fra en Privatmand modtog Meddelelse om, 
at han havde tilsendt Dagspressen en Artikel, 
lt vo ri han netop af sikkerhedsmæ. ·sige Hen. yn 
opfordrede det i-ej. ·ende Publikum til energisk 
at ::;tøtte vor Organisations Krav; men vi fandt 
det hensigtsmæssigst; at lade den paag,cldende 
Artikel ligge i nogen Tid, og den kommer JIU 
slet ikke til AnvendeJ:-;c. 

DØDELIGHEDSPROCENTEN I DET 

NAZISTISKE TYSKLAND 

Atter og atter betegnes den nationalsocia
li:-;tiske »Revolution« ·om den nblodige Revolu
tion. Udlændinge, som rej. er til Tyskland er 
endnu begejstrede over Landets Orden, Ho og 
Sikkerhed udadtil. Den tyske Aruejd::;fl'Onts 
Hejseorganisation, »Kraft durch Freude«, an
:-;es af overfladiske Betragtere næsten for at 
være Losningen af det sociale Problem over
hovedet. 

Virkeligheden :-;er imidlertid ganske ander
ledes ud. Allerede i lang Tid hat· man iagt
taget, at i Modsætning til Dødelighedskurven i 
den øvrige Verden begyndte det ty ke Dode
lighedstal at .·tige næ::;ten umiddelbart paa det 
Tidspunkt, da den national ·ociali tiske Om
væltning fandt Sted. Fra den hidtil laveste 
Dødelighedsprocent i 1932 med 10,8 Dødsfald 
pr. 1 000 Indbyggere, er Dødelighcd:-;proccnten 
steget uafbrudt til 1935 rned 11,8 Dodsfald pr. 
1 000 Indbyggere; dette e1· c•n Stigning paa ca. 
10 pCt. 

I lang Tid har man ::;øgt at forklare dette 
Fænomen ved Influenzaepidemi eller de:--lige. 
Først i disse Dage har man kunnet fa::;tslaa den 
virkelige Grund dertil. De tyske Sygek8,!c;sers 
Aar beretning (»Dentsches Aerzteblatt«, Hæf
terne fra 10. og 24. Oktober) viser, at de 200 000 
flere Døde i Aarene 1934-36 end i 1932, er 
døde af en særlig, en nationalsociali ·Usk Syg
dom, nemlig af den r·ig01·istiske Nedsættelse af 
Sygekasseydelserne. Til Gengæld e1· de tyske 
Sygekas er i Løbet af de 3 Aar, Nationalsocia
lismen har haft Magten, blevet omdannet til 
Profitforetagender, der har maattet . tille en Del 
af deres Fonds til Raadighed for Rustnjng. ·
ojerned. 
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De tyske Sygeka ·ser har 18 Millioner Med
lemmer. Regner man paarørende med, vare
tages den hugemæ:-;sige Behandling af ca. H.alv
delen af Tyskland:-; Befolkning af Sygekasse
læger. Den ringeste Reducering af Sygekasse
ydelserno rnaa ramme disse Befolkning. ·Jags 
Sundhed paa afgørende Maade. 

Hvo1'ledes hm· nu Sygekassens Ydelse·,· ud
vilclet sig under Hitler-regirnentet� Antallet af 
Lrcgcr or blevet nedsat overordentlig stærkt. 
Men:-- ma.11 i 1932 endnu rnadedo over 40 000 
Syo-eka:--:--olccger, beløb Antallet den 1. Juli 1936 
sig kun til 30 500_ 

ygekas. ·elægen har alt,.;aa i Dag gem1em
:--n itligt ikke mere 450 sygefor::;ikrcdc Klienter, 
men 600 (med paarørendo ca. l 200). l Hoglo 
Distrikter, særligt i Sachsen, er Forholdene 
endnu værre. Den fuldstændigt overbeby1·dede 
Læge_ er det første Kendetegn paa den nuværen
de Sygefo1·sorg. Mulighedem0 for Udnyttelsen 
af denne Lægehjælp begrænses samtidig paa 
onbver Maade. Mens der endnu i 1932 pr. Syg
domstilfælde gennemsnitligt anvendte Medi
kamentL'r til en Værdi af 3,46 Reichsmark, be
ta !te Sygekas:-;erno i 1935 trod::; Dyrtid ·priser 
paa Medikamenter kun 3 Heich:--mark pr. Til
fælde. Hvorledes op11a.aedc man det? Meget 
simpelt; men udstedte :-:impelthen en Fornrd-
11ing, der for hver Sygeka:-;:-;elæge fastsatte et 
Mak imalbeløb paa Medikamenter, ud over hvil
ket lwn ikke rnaa gaa ved Uclstedel.-en af Re
cepter. Gør lian det alligevel, bliver Differen
cen trukket fra han:-; Indtægt. Manglen paa Me
dilcamenter er det ondet !(endetegn paa den 
nationalsocialistiske Sygefo·,· ·org. Paa :-:amme 
Maade maa Lægen kuu foreta.ge en begrmnset 
An vi. ning til Hospitalerne. Samtidig er Op
holdstiden paa Ho::;pitalerne overordentlig jnd
skn,cnket. Her ::;taar mall over for en T{lbagc
gang i _Opl1oldstidC'n pa.a 10 pCt. 

Hvem kan med det foran anførte i E1'ind.1·ing 
undre sig ove1· de officielle Statistilclce1·, som of
fentliggøres i de tyske Syge/ca ser.· Aarsberet
ninger? Heri oply:-;e:-; det, at der pr. 100 beta
lende Med lemmer er flg. Antal Dødsfald (inclu
sive for. ·orgelse:-;berettigede Familiemedlem
mer): 

1932 
1933 
1934 
1935 

Antal Dødsfald 
pr. 100 Medlemmer 

. . . . . . . . . . . . 2,05 
. . . . . . . . . . . . 2,32 
. . . . . . . . . . . . 2,57 

2,70 

Stigning overfor 1932 
i Procenter 

13 pCt. 
25 » 
32 » 
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Dette betyder sagt med Ord: Mens det gen
nem;:;nitligo Dodelighedstal for hele Riget er 
blevet foroget med 10 pCt., er Dødeligheden 
indenfor den sygekasi.-:eforsikrede Arbejder- og 
Funktionær. ·tand steget med 32 pCt. i Løbet af 
clct trcaarigc nationalsoeiali ·tiske Regime. Det
te betyder endvidere, at den større Dødelighed 
udcl ukkenclc falder paa A1·bejder- og Funktio
næn;ta nden, mens Dødeligheden indenfor den 
velhavende Del af Befolkningen - som overalt 
i Vc1:den - cndog,-;aa lllaa være blevet mindre. 
Som Forlda ring p:ta Dodoligheden. Tiltao-cn 
anfører det ,-,tatistbkc H.ig:::;kontor daarlige kli
nrntiskc Forhold, Influenzaepidemi, Aldersfor
,-;kydning blandt Befolkningen; alle disse Fm-
11omoncr l1ar alt,-,aa 0jcn,-;y11ligt rrjort Holdt for
n Il do velhavcmlc Lag. 

Virkeligheden ,-;er .·ikkert emlim væno ud 
eud /:,tati,-,tikkc11, tlii Beretningou bemærker 
lakonisk, ut dot ved de for Aaret 1930 ansalle 
Talværdier dreje1· ;;ig om en forholdsvis Jay 
Vurdering; »de virkelige Tal ligger mflaske 
endnu højere«. 

Ty:--ldand er blevet et ejendommeligt, parn
dok:--t Land. Skønt Sygdommene er blevet :,;aa 
meget svære·l'e, at der dor 32 pCt. flere Patien
ter, er Sygdommene blevet ·aa meget lettere, at 
8ygekassernc kan kla1·e sig med 25 pCt. færre 
Læger, 15 pCt. f æne Medikamenter og med 10 
pCt. fæno Hospital ·dage. Døden bekæmper all
sa.ci Sygclornstcillet og forbedrer cle ty.c;/ce Syge
/w,ssers Balance. 

J do 3 Aar, det nationabocialbtiske Styre 
11ar varet, har Indskrænkningen af Sygeplejen 
ko:,;tet 200 000 Mennesker Livet blandt Arbej
der- og 11 irnktionær. ·tanden. 20U 000 Døde - det 
er formodentlig det samme Tal, som den ·pan
:,;ke Borgerkrig har kot:>tet af Ofre indtil i Dag. 
Bag Hitlenigcts straalende Facade dør og hen
:-;ygner den tyske Arbejderklasse. En officiel 
tysk ta,tistik ka8ter . ·om i et Glimt Ly over 
Nationalsocialismens sociale Virkelighed. 

36 GODSVOGNE »TABT« 

PAA STRÆKNINGEN 

Da Tog 203u, som ikke skal slandse mellem Fre
dericia og Odense, rallen til den 16 . .December var 
i Nærheden af Holmslrup s·prængles en Trækslang 
i Forlogel. Skæbnen vilde, al dette Uheld skete lige 
netop paa det Sted - eller i umiddelbar Nærhed 
deraf - hvo1• der spærre.s af for Dampen for al 
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Toget kan løbe paa Afspa'ning lil Odense. Delte 
havde li! 1• ølge, at .l'{ykkel• ikke blev opclagel paa 
Ma kinen, og da der kørtes paa \Lpa'1-ring, klmdl' 
rlel nalurligri,; heller ikk-0 m,erkes, •al Toget blcr 
lettere at lrække«. He ·ullall'L af alt delle var, al 
Maskinen og Togels· JO forreste Vogne kom kørende 
ind til Odense, medens -de hagesle i6· Vogne m0d dl'l 
deri vrerende bremsebetjenenrle Togpersonale forbier 
ude paa. Strækningen, hvor rle senere henledes. 

Denne i sig selv lille Ting har i en l�el al' Prrs
scn foraan;agcl en Del Postyr. Man ltar talt 0111 

svigtende Sikkerheclsbe,,(emn1elser og k1·a,vel For
bedring af Sikkerhed.·tjene·len. Failles for !'Irre Bla
de har -del værel, at cl-el var Lokornotivl'yrbøderen.� 
Skyld, al del passerede ikke var opdag•el allerede 
paa Slnl'kningen. »Fyns Lifttidende« spurgte ,en 
crEaren Jernbanema11d• om Ansvaret. og Svaret 
var: »Dr/ er Pyrbødereu pa11 Loko11wlirl'I, .00111 /1(11' 

Sk,11/dnt. H1111 skal 8likke f ·forcdf'I 11d i l\'11ru•rn1• /'"r 
at paasP. rtl Toge/8 Bagll}flier t'/' læ11dl. « 

Som enhver Jernha11e1m1ncl vil ride, har dcu, sou, 
har givet »Fyns Stifltidendl'« he1neld,to Oplysning-. 
ikke haft Tel megen jernbanemæssig Erfaring. og Hi
. torien er saa gaael Landet rundt til Troels for. al del 
.-elv for uclenfol'staaende Lllrde rære ret uærliggende, 
at Lokomotivfyrbøderen Arbejde u ncler Togfrem fø
relsen giver sin Mand saa meget at heslille, at <lel 
simpellhen ikke kan lade . ig gøre at kontrollere 
Togets Bagende i alle Kurrer; lhi clC'm el' der jo paa 
nogle af vore Strækning-er el Ulal af. Havde Stifl
tidende spurgte sig for paa cl Sled, hvor Ilian vid le 
Besked, havde den nok fa aet bed re Unclerretn ing. 
Men det:te er endnu engang- Hislo1·icn 0111 Fjeren, 
som blev Lil 7 Røn . 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Signalstokken. 

Som man ved, er cler paa adskillige Stationer 
indført ignalslok Lil Brug .-om Afgangssignal for 
Togene. Selve Systemet med ,Stokken« er vel fundet 
paa af en eller anden højereslaaende Bmbedsma11d, 
som har henlet Ideen fra Tyskland, hvor om be
kendt ogsaa denne ,Stok« er i Brug. Men naar de 
danske Statsbaners Ge11eral<lirektorat nu bar fundet 
del forma,alstjenligl al ofre den ikke helt ubelydelige 
men gan ko meningsløse Udgift til »Stokken«, hvor
for mon Generaldirektoratet saa ikke helt og fuldt 
har holdt sig Lil Systemet, som det er i Ty.-kland? 
Allsaa, naar Togafgang vi. es med Signalstok, kører 
Toget nden Togførerens Mellemkomst. Man skulde jo 
,;ynes, al cletlo ogsaa maalte kunde lade sig gøre hm; 
os, naar el saa stort Jernbaneland som Tyskland har 
prakti erel detle i mange Aar, og med lille Undren 
er del nok lilladeligt at pørge: • Hvorfor er detie 
gennemprøvede System fra Tyskland ikke blevet gen
nemført hos os, naar endelig rnr Administration har 
belemret os med Signalst.okken?« Er del maasko af' 

.. 
.., 

.... 

., 

' .. .. 

: 

1. 
s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Pietetshensyn over for Togføreren? Praktiske Grunde 
kan sikkert ikke anføl'es. 

Nu skal denne lille Artikel ikke opfattes saalede , 
at vi Lokomotivmænd vil forsøge al fravriste de Her
rer Togførere en af deres allerkæreste Pligter: al vise 
det grønne Lys og blæse i deres Fløjte. - Nej paa in
gen Maade. - :Men jeg vil gerne have Lov til i al Be
skedenhed at udtale: At Brugen af Signalstokken, 
som den praktiseres i Danmark, er at spille Halløj 
med Sikkerhed tjenesten. 

Forholdet er jo nemlig saaledes, at Lokomotiv
personalet i langt cle fleste Tilfælde ved Togafgang 
ikke kan høl'e Togførerens Fløjte (saa den kunde saa
mæn,d godt spares) og er som saadan om Natten ene 
henvist til det gl'ønne Lys, men om Lyset kommer 
fra Togføreren· Lygte eller fra Stationsbestyrerens 
Signalstok kan ikke afgøres fra Lokomotivet. At To
get sættes i Gang efter Stationsbestyrerens Afgangs
signal uden Togførerens Mellemkomst et· farefuldt, 
men er dog en daglig Begivenhed, hvilket man· skulde 
synes, at elv bøjereslaaende Embedsmænd ogsaa 
kunde indse. 

Det danske Sy ·tern med Signalstokken er 'ik
kerhed ·mæssigl set en Utilbørlighed, og den me
nige, praktiske Jernbanemand forbavses i sil stille 
Sind over, at der kan faas Penge til lige Ekspel'i
menler, særligt naar der tages i Betragtning, hvor 
smaalig Administrationen er, hvis det f. Eks. gæl
der Personalets Velfærd, her møder Tilli·dsmændene 
fln kold Skuldel' og Melodien om, at del koster for 
meget. 

Som en Konklusion _af det ovenfor anførte vil jeg 
tillade mig al fore laa, al hvi Generaldirek1ora:tet 
stadig vil bibeholde Signalstokken, maa det, fol'inclen 
der sker større Ulykker, ordnes saaledes, at Afgang 
for Togene gives direkte lil Lokomolivpe1·sonalel, alt
·aa uden Togføreren om Mellemled, saaledes al al
Misforstaaelse af givne Signaler e1· udelukket. Vil man
ikke det, lad os saa beholde del gamle, .-om maaske
til syvende og sidst alligevel er del bedste, og Gene
raldirektoratet kan saa uynne den kenclle Melodi:
•Hen lil Kommoden og le'bavs igen«.

Frederikshavn, i December 1936.

Carl Peteri;eu.. 

Saavidt os bekendt, blev Spørgsmaalel om Anven
delse af Signalstok drøftet indgaaende i den Kom
mission, som for faa Aar siden gennemgik og bearbej
dede Signalreglementet, og det blev her oplyst, at An
vendelsen i Ty k land u II heller ikke er sal .-aaledes 
i System, al den følges slavisk. Den kan nemlig ikke 
anvendes paa de Stationer, hvor Togene holde1· paa 
Sidespor ellel' paa Pladsen langt borte fra Stations
bygningen. Da saadanne Forhold ogsaa maatte paa
l'egnes al indll'æffe hos os, blev Systemet ikke slan
dardisel'0l mere end Tilfældet er. Det skal indl'ømmes, 
at en Del Forvekslinger vilde kunne undgaas, hv.is 
Afgangssignalet blev givet direkte til Lokomolivpel'
sonalel; men enhver Sag - ogsaa denne - bar siuc 
smaa Morsomheder, og for denne Sag Vedkommende 
e1· det mor omme del, at meden. nogle Lokomotiv
mænd klager over, al Signalstokkens grønne Lys for-
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veksles med Togførerens Lygte, saa er der andre, der 
klager over, at Togføreren overhovedet aldrig viser 
noget Lys, men kun indskrænker sig til at fløjte. 

Vi kan, aa længe Systemet er, som det er nu, 
ikke give Lokomotivpersonalet bedre Raad, end al 
blive holdende, indtil de bar opfattet baade Fløjte
og Haandsignal fra Togførerne. Hvad angaar Ind
senderens Forslag om evt. al vende tilbage til det 
gamle System, saa tror vi nu ikke, at der er ret 
mange, som vil give Tilslutning til, at del vilde være 
en Fordel at vende tilbage li! Afgangssignal ved el 
grønt Flag; thi del var der i Virkeligheden ingen, 
der kunde se. 

Red. 

Tjenestefordelingerne. 

Nu og da fremkommer et Indlæg fra Medlems
kredsen omhandlende vore Tjenesteforhold, talende 
Vidnesbyrd om den Hensynsløshed Distrikterne fort
sat og uhindret anvender overfor Lokomotivpersona
le!. Saalede · præciserer Th. Jensen i en Artikel i 
D. L. T. N1·. 21 en sammentrængt Tjeneste, hvis
Lovlighed (eftel' Tjenesletirlsregleme) hviler paa
rettidig Toggang og sluttelig Distriktets ignorerende
Holdning til Afdelingens Henvendelse i samme Sag
- et karaklel'istisk Billede af Nutidsforholdene mel
lem Personale og Aclminisl.ration præget af Tjeneste
tidsreglerne I

Sagen Pointe: »Tjenestens Tilrettelægning og Or
ganisationens Indflydelse herpaa« leder uvilkaarlig 
Tanken hen paa Forholdene i \!mindelighed. Gen
tagne Gange bar Afdelingernes Tillidsmænd foreholdt 
\dminislralionen del uheldige i de sammentrængte 

Tjenester - Ture, hvis Struktur konsekvent følger 
Tjenesletidsl'eglerno -, men lige meget hjælper det. 
Togene l:ikal køres, som de nu en Gang er fastlagt i 
Kørsel fordelingen, og Personalets berettigede Paa
laler, ti li ede Ændringsforslag og lignende tages ikke 
til Følge. De fleste Afslag er vel nok forbundet med 
en Fortolkning af Tjenestetidsl'egleme, hvilket op
fattes om el Diagl'am for Personalets normale Ar
bejdsyd°elsL'. En udpræget rationel Taktik, som bl. a. 
har den Fordel, al paaklagede Forhold faar et reali
lelsfatligl Udseende! Naar Admini trationen saaledes 
vælter Ansvarnt fra sig over paa Tjenestetidsreg
lerne, ophørnr enhver Realitetsforhandling. Arbejdet 
vurderes ikke længere ud fra prakli ke Synspunkter. 
men lakseres ved en eller anden Passus i Reglementet. 

Lad os da følge Administrationens Bevægelser 
indenfor den Ramme, Tjene letid reglerne udgør. Faa 
konstateret om clr Principei:, der ligger til Grund for 
Tjenestens Tilrettelægning, er i Overensstemmelse 
med Reglerne Formulering og per-sonalebeskyttende 
Hensigt. 

Det første, man falder over, og del mest bemær
kelsesværdige er, at flere paa hinanden følgenrle Tje
nester anses for uangribelige, naar de blot er ad
skilt af de foreskrevne 9 Timers lI vil (henholdsvis 
6 paa fremmed Depot). Fortolkningen er klar. Den 
tenderer TildBling af TjenestBr i Flæng med kun den 
maanedlige Norm som Holdepunkt, hvorimod Be
stemmelsen nærmere præciseret har til Heusigt al 
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dann Skel mellem 2 tilstødende »Døgn • Hoved
arb jder. »Døgnet« og »Hovedarbejdet« er saaledes 
del afgørende for Bestemmelsen i Prak is. 

Døgn el· Hovedarbejde er et elastisk Begreb for 
Lokomotivpersonalet. Dagene svinger med et ulige 
Tjcnesletimeanlal, ofle kender man ikke Bevidst
li den om, al Dagens Gerning er endt, LleltP har Ad-
111inislralionen laget Lil Indlæg!. 

Det forekommer mig som et rimeligt Forlangende, 
al vi. ,.:aalmngL' Tjene lelidsreglcrne er generelle, faar 
rasl -Iaacl ,Døgnet« .·om UdgangspuDkl for Tjenestens 
Tilrcllelægning. »Hovedarbejdet• vil da defiuern sig 
selv, om den Tjeneste, der ifølge Turens Struktur 
!'alder indenfor eller har Tilknytning Lil paagældende 
Dogn. Ligesom Minimumsfriheden, naar den uncl: 
tagelsesvi.· anordnes, kommer i del heusigt mæssige 
F'orhold Lil 2 Dages Arbejde. 

agen var oplagt, hvis vi tilhørte en Kalegori, for 
h vom den daglige Tjenes le (Hovedarbejdet) faldt in
den fol' Kalenderdøgnet. Her kunde Bestemmelsen 
efter sin Hen igt praktiseres ved Overgangen fra f. 
F.:ks. Aften- til Morgentjene ·Le! Te11den;;e11 er tydelig: 
2 Dages Arbejde regulere,- umiddelbal'l ind i hver sil 

Døgn, uden al skabe Præceden,· for mere end el Ho-
1·eclarbejcle daglig«. 

Forsøger man tlcl moc.balte - ,\clmi11i 'lralionens 
Princip - L Eks. 6 Tim0r paa fremmetl Depot, mel
lem 2 Tjenesleperioc.lcr, lwl'r paa ca. 7 Timeu - lad 
os kalde dem Morgen- og AJtentjeueslc - opstaar 
Kalamiletcu. Adminislralion •n er uclmærht. indfor
,.:taael med, al Dagens Tjeneste (a Timer) er for 
lang. Af amme Grund er 6 Timers Hvilet anbragt. 
2 tilstødende Døgns Hovedarbejder foreligger•. 

Spørgsmaalet er nu: »Bliver Tjenesten mere accep
tabel, naar den gælder for 2 Dage?« - Tilfældet vi
ser, at Minimumsfriticlen ikke i a.l le Maacler er fyl
destgørende som :Mellemled mellem 2 Dages Arbej
de, hvor over Døgnet den :;a.a end anvendes, Kon.se
kve11 en er uvægei-lig sammentrængt Tjenes'le! Stadig 
følgende Administrationens Princip udfører vi næste 
Dag en Tjeneste paa ca. 7 Timer. »3 Hovedarbejder 
indenfor 2 tilstødende Døgn 01· en Kend gerning.• 
La.cl os nu klare Begreberne! Hvor findes den Passus 
i Tjenestetid reglerne, der for ·varer en aacian Dis
position? - Spørgsmaalel er af stor Betydning for 
det mest vitale i vor da�lige Gerning »Tjenesten 
Fordeling«, og mange venter paa Svaret. 

S. Mortensen.

Det er jo ingenlunde vor Opgave al forsvare Tje
nestetidsreglerne, vi har saa godt som nogen paa
visl, al Lokomotivpersonalet havde Krav paa Lettelse; 
men med Henblik paa Indsenderen Bemærkning om, 
<11 flere paa hinanden følgende Tjenester adskilt ved 
de minimale Hviletid, 9 Timer paa Hjemstedet og 6 
Timer ude, anse::; for uangribelige, c nsker vi dog at 
bemærke. al hvi el af Distrikterne .·kulde mene noget 
�aadant, :,;aa 01· vore Afdelinger -·aa vaagne, at de nok 
skal forklare vedkommende Distrikt, al Tjenestetid. -
kommi ionen i sin Betænkning udtrykkelig har an
[ørt, al det skal tilstræbes. al et lmu 9 T'imers Ov
hofr/, 11cra H.ie1w;teclssloiionen mellew. lo Vogns H ovecl-
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arbejder bliver det undtagelsesvise, ikke mindst paa 
do sløn;te Tjenestesteder. 

lJet er rigtigt, som S. M. anfører, al der i 2 til 
hi 11andcn stødende Døgn kan paalægges en Tjeneste
mand 3 D.ages Arbejde, ja, der kan i Løbet af 24 Ti
mer paalægges ham 2 fulde Dages Tjeneste - 8 Ti
mers Tjeneste + 6 Timers Hvile + 8 Timers Tje
neste = 21� Timer, og vi vil i Almindelighed hæ�de. 
al delle er inhuman Tjene.'leanordning; men det bø. r 

ikke uvernes. at en Tjenesteleder, der til Stadighed 
di ·ponerer paa.demie Maade, snart vil »køre tør•; thi 
omkring den 20. i MaaHeden vilde hans Persona.le 
have indkørt hele deres Maaneds11orm og skulde »fe
riere« Resten af Maaneden. En saadan Tjenestean
ordning - dens Inhumanitet ufol'lall - standser 
derfor sig selv. 

Red. 

AMERIKANSKE KØREHASTIGHEDER 

Som bekendt ynder· Amerikaneme al kunne slaa 
om ·ig mod :,;lore Tal og mægtige Ydelser, og i særlig 
Grad fremkommer delle under Omtale af Kørehastig
heder o·g Togslørrelser. De Kørehastigheder, som op-
11aas nu, er egentlig ikke noget 11yl; de ·amme Hastig
heder er opnaael for over en Menneskealder siden, 
111011 da var del kun enke.Ile Pnestalionsture, der var 
Tale om. Del forlyder saaleclos, al el Tog paa New 
Jor:,;ey-Banen i 1892 har kørl en engelsk Mil (1,61 
km) paa 37 Sekunder, hvilket giver en Timehastighed 
paa 156 km. Aarnl efter kørtes paa New York-Cen
tralbanen en Prøvefarl med del Re ultat, at Køreliden 
for en engelsk Mil blev bragt ned til 32 Sekunder, 
hvortil der svarer en Hastighed af 181 km/T. Denne 
Hastighed stod uovorlrnffen i 10 Aar, indtil el Seer
tog paa lo Vogne i l.903 paa J Jpnnsylvania Banen 
kørte 6,2 M.il (10 km) paa 3 Minuller, hvilket giver 
en Hastighed al' 200 ·km/T. 

To 1\ar senere ::;kal ol Tog paa samme Bane mel
lem Now York og Chicago have uaael e11 Hastighed 
af 205 km/T. Del var Eksprestoget, del saakaldlo 
Broadivay-Li111.ifell, som kørtes for første Gang -efter 
en uy Køreplan, der paabod, al Toget :,;kulde til
bagelægge 1 462 km i. J 8 Timer. JJel giver en Rejse
hastighed paa 81 km/T., hvilket maa kaldes en flot 
Præstation over en . aa lang Stnekning, men den et 
saa meget. rnern bemærkelsesværdig derved, at der 
maatte skiftes Maskine en Gang ekstra, fordi eu 
Tenderaksel løb varm, hvurvL•d der labtes 26 Minut
ter. For al i nuv.intle den tabte Tid gennemkørte el 
211 km langt Strækningsafsnil paa, 114 Min. 30 Sek., 
hvortil . varer en Hasligheu paa 110 km/T.; og el 3 
Mil (4,83 km) langt Afsnit lilbagelagdes i 1 Min. 26 
Sek., hvad der "iver det for Datiden 11æste11 utrolige 
Res_ullal paa 205 km/T. 

Naar Talen er om høje Toghastigheder, bør der 
;;kelnes mellem Hastigheder, som er opnaaet i faa 
Minuller paa en kort Strækning, og Hastigheder, 
som resulterer i den virkelige Rejsehastighed. Denne 
faas ved al beregne Tiden og Afstanden mellem to 
Ophold, eller Toget. Totalkøret id og Afstanden, inklu-
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xirn el eller flere Ophold 11ndel'rejs. Det engelske 
Tidsskrift Roilway Age har hragl Pn Oversigt. over 
hele Verdens h11rlig:;le Tog. Det risPr sig ogsaa her, 
at Hej:;ebastighcclen aftager med hl'ngere Afstande, 
men ikke de:;lo 111ind1·p fl'�111gaar ,det. al der ovel' 
11wget lange .Distancer Cl' kørt med llejschasLighcdcr. 
. �orn er væl'd al bemæl'ke. 

Dcu største Hejscba 'lighed er opnaael paa Cb icago 
-13udington og Qui11lon Jembanen, hvor del bc
kendlo Ek ·pre log Zeph.11r den 25 . .Maj HJ34 tilbage
lagde 1 635 km mollem Denvor og Chicago paa 13 Tim. 
:i Min., svai-endo lil en Hejset.id paa 12:'"> km/T. Hrol' 
111ange Gange der er ski[lcf i\faskino 1111de;· V!'j:-;, L'I" 
desværrn ikke omtalt. 

En anden betydelig Ydel:;c var e11 Prnve[arl paa 
Sant.a. Fe-Jernbanen den 16.-17. Oktober 1!J35 med 
el 3 f\00 HK diescl-clcklrisk Lokomoliv og et Tog bc
slaac11dP ar en :Maalcvogn og 8 and rp Vogne. I•:11d
sk011l Togel 1mrnlfP ovcrskrirlo tre Bj('l'gk,Pdcr og hlPr 
opboldl i 1 Tim. l�O i\li11. paa Grund af J\l[aalinger. 
hl'ugle del kun 39 Tim. 35 Min. fil af gennemkon· · 
d�ll 3 5 6 km lange Strækning fra Lus Angele· Lil 
Chicago, og opnaaede der\"Cd en Rrjsehaslighed paa 
lidt over 90 km/T. Senere er Lokomoli\"Cl brngl lil al 
rcdligebolde en ugentlig Ekspresforbiudelso mellem 
do lo Byer; den afgaar fra Chicago Tirsdag Kl. 19,15 
og ankommet· lil Los Angeles Torsdag Kl. 8,00. Det 
nye 'log er ind ·at i Driften den 12. Maj og forkor
ter Rej:;eliden over 14 Timer. Det turde vist være det 
oncsfo Tog i hele Verden, der kører 3 500 km uden 
at skifte Maskine. 

Med delle Tog hai- Sa11fa Fe-Jernbanen giveL A11-
loclning Lil on voldsom Kappestrid med Union Pacific
og Chicago Nordwesl Jernbane, som i Fællesskab har 
sal et strømlinet Damptog paa 11 Vogne ind, der 
lober hver femte Dag og bruger samme Køretid, end
skønt det lr,ber over en Slnt>kni11g, der er 113 km 
la011gerc. 

F. Spøer.

JERNBANERNES ELEKTRIFICERING 

Dun prakl isko ug okonumiske 13elydning ar elck-
1 l'i,-k Togd ri fl till nL·k ker sig mere og mere Trafik
lek n ikernos Opmrnl'ksomhod. Fordelene vod eleklri:;k 
Togbefordring kan ikke 11ndel'ke11dcs, , eh· om ogsaa 
dens Mangler tages med i BelragLning. 

De lekni ·ke Van kclighoder ved Huvodba11cr · 
Elektrificering ci- nu overvundet· fuldslæudigt ved de 
udmærkede Resullalcr paa Omraaderne: Kraft.udvik
ling, Kraftledning og -fordeling. Bn1gbarheden af de 
for Hovedbaner anvendelige Strømsystemer, og frem
for all den enfasede Vck ·cl trøm og højspændte Jævn
strøm med de deri.il hørende Banemotorer o. s. v. er 
nu saa vidt fremskreden, al den cleklri.·ke Togbefor
dring er Dampdriften j.-L'vnbyrdig i Drirtssikkerhcd, 
O' i Ydeevne endda overlegen. 

Udviklingen er man bedst af de Fremskridt, som 
Baneeleklri ficcri ngen har gjort de sidste Aar over 
helo Verden. Nedenstaaende viser hvor stor Procent 
a[ forskellige Landes Banenet, der er ndruslel til 
rlektrisk Drift: 
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Schweilziskc Baner . ....... . 
Fransko Sydbanm· ......... . 
Svenske Statsbaner . ....... . 
Østrigske Statsbaner ....... . 
Ila! ion. kc Statsbaner ....... . 
Brasilian:;ke Baner . ....... . 
Spanske Nordbane ......... . 
Chicago Sl. Paul-Pacific ... . 
Norske Statsbanet· ......... . 
Hollandske Statsballer ..... . 
Tyske Rigsbaner ........... . 
Andrn Baner i U. S. J\ . ..... . 
Sydafrikan. ke Statsbaner .... . 
Japan:;ko Statsbaner ....... . 

70 pCt. 
37 
t8 • 
lii 
13 • 
l2 
10 • 

7 
6 
5 
3 • 
2 
I ,ii • 

Ar den elektriske Togdrifls bed;;te Egenskaber maa 
nævne:; dens bestandige J;3ered:;kab, slol'C Rc11lighed, 
lette Betjening ug i-imcligo Vcdligebuldelsesonikosl-
11i11gPr. Tilligo har den en gucl dril'f:sma•:;sig Uclnylfel
,.-csgrad og i\fulighed for I 11dskil'11kning af tle nncl
rPndige Drirnnhcdcr, ;;om alk• kan mauuvn•res rrn 
PI Sted. Endvidere er dens store Acccleraf iu11sev11e, 
:;lore Kørehastighed, næ ·le11 ubegrænsede Ydecn1P 
ug den gode Udnyllelsc uf Kraftkilden n1•i:di[11ldL• 
Egenskaber. Dertil kommer 011 storre Udnyllelse o' 
dermed en Formindskelse aI Lokomotivparken. 

Den 11. Januar 1911 lob det fø1·ste elcklri . .-ko Lo
komotiv paa en lysk Hovedbane; ·del var paa den 26 
km lange St nekning Dcssau -Billcrfeld.. Den først 
,1nvendle Kørelraadspamding paa JO kw blev hurtigt. 
sal op til 15 kw og Frekvensen forhøjede· fra J5 til 
16,6 Hcl"lz. Kørclrnaclcns Anbringelse har gen11om 
Aarene gennemgaael va•�e11lligo Forandringer, hl. a. 
bl.ev den først a11vc11clte dobbelte Isolation mndret lil 
cnkell Isolation. 

Del var paa deu Tid 011 vanskelig Opgaye al bygge 
el brugbart elektrisk Lokomotiv; del skulde jo V<Pre 
dot i 75 Aar udvikledo Damplokomuliv jwvnbyrdigl. 
Vekselsf rnmmoloren var paa del Tidspunkt saa vidt 
udviklet, at do brugtes lil mind.ro Ydelser i Vogne, 
men Spørgsmaalel om dens Brugba.rhed som T,oko
molivmolor stod aabent. 

Paa del førslo ly:;ke Fjernlokomoliv ovedorLe.
Krarten• fra en højt, liggende :Motor med till1urende 
Blindaksel og Drivstænger I il do koblede Hjul. For
delen ved den Anordning skulde for del forsle ligge 
i del højt liggendo Tyngdepunkt og et dermed ful
gendc roligt Løb. Nu til Dags tvinger de paakrwvedc 
sloro Kørehastigheder i Kurver til at 8ænko Tyngde
puuklel. En højtliggende Motor har tillige den For
del, al den er nem tilgængelig ogsaa under Korsle11, 
hvilket man den Gang lagde mere Vægt paa end nu, 
hvor Skader paa Elektromotorer kun sjældent fol'e
kommel'. 

Ved Lokomotivernes Kon 'lruklion lil:;lnuble.- don 
slørslo Enkelt.hed i Opbygningen for al fremme Drift·
:;ikkerhedcn. Det var ikke mtlligt straks al i11dskra�11ke 
do elektriske Lokomotiver til ganske faa Typer, da 
mange forskellige Elektrofirmaer kom Lil at bygge 
nye, og alle Konslrnktører hver for sig hævdede, al 
de havde fundet den rigtige Type. Men i de forløbne 
Aar har Rigsbanerne haft Lejlighed Lil at fastslaa 
hvilke Typer, der er bedst ca-nede, og er nu kom-
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DANSK LOKOMO'I'IV TIDENDE 

mel saa vidt, al der af elekll'iske Lokomotiver til at 
kure med store Haslighedel' kun findes fire Typer. 

De elektriske LokomoliYer, som for 25 Aar iden 
blev sal i Drift, er fuld lændig forsvunden; cle maalte 
hurtigt vige, da Ydeevnen blev for lille for de voksen
de Krav. Af de senere anskaffede har mange rnaallel 
lide samme Skæbne. Nu raader de lyske Rigsbaner 
over 401 ældre Lokomotiver og 83 af de nrnvnle fire 
nye Typer, endvidere 126 cleklri. ke Vogne for Fjern
trafik og 018 fol' For ladstrafik. Den samlede Yde
evne af alle elektriske Kørrl.øjer i Ty. ·kland beløber 
,-;ig lil 1, Mill. HK. Del siclsle nye Elcklrificerings
projekl gac>lcler Stnekningen Ntirnhrrg-HaHe-Leip-
zig. 

ISLAND OG DETS 

ARBEJDERBEVÆGELSE 

cresc.

Der bYor Atlanlerhavels og del nordlige Ishavs 
Bølger mødes, stiger en vejl'bidt og furet Ø frem ar 
Vandel, et Land, rigt paa slorslaaede Bjergland ka
ber, men samtidigt af en saadan Beskaffenhed, al ikke 
rngang lfalvclelen af Landets Overflade - der 
11dgor ialt 102,819 km2 

- er egnet til Beboelse.
Landet ligCTer læl under Polarkredsen. fjernt fra. 
men ikke uberørt af del øvl'ige Eui-opas sydende 
Heksekedel. I Aarhundrcdcr har Landet kunnet leve 
r-;i l eget Liv, hvad der tyde! igt kan se. paa Sproget, 
der har holdl sig mt•slcn nforanclrel fra den Ticl, <le 
første rord1mr11d bosatlo ·ig pan. den harske Ø for 
mere end tusinde Aar siden (874). 

Island er en ·clvsla:mdig Slat, men har ftt>llcs Kon
ge med Danmark. Parlamentet (Altinget) lwslaar af 
1�\J Medlemmer, <kr Vfl'lges for 4 Aar. Baade Mænd 
og Kvinder har Valgret fra 21 Aari- Alclerr11 og er 
valgbare. 

Island,; Bofolk11it1g · lreller iall. L13 000 Mennesker, 
1�0 pCt. heraf er bosat i Landets Indre, medens Rc
.-len hor ved Kysterne. Hovedstaden er Rcykjavik 
(Røgbugten) - et Navn. der antagelig har sin Op
rindelse i Dampen, der stiger op fra de nærl iggrnrle 
Yanne Kilder - og har ca. 35 000 Indbyggere. 

Den egentlige Arbejderbefolkning bor ved Kyster-
110 - med Undtagelse af Landarb •jderne. En . tor 
Del af denne beslaal' af Sømmncl og Fi. kere, der i 
mange Tilfælde ogsaa udfører andet Arbejde som Bi
et·hvcrv, navnlig Havnearbejde, Byguings- og Vej
arbejde. Hovederhvervene er Landbrug og Fiskeri. 
1 de senere Aar er der, navnlig om Følge af Rege
ringens Selvforsyningspolitik, op laacl en Del Indu
-trivirksomhed paa Øen. 

I Modsætning til de øvrige skandinaviske Lande. 
er Fagbevægelsen. ikke cenlraliserol. T alle Byer fin
des der Fagforeninger, men clis.-e er ikke sluttet sam
men i Landsforbund. Kun i de fire . lørsle Byer fin
des •rene« Fagforeninger, d. v. s. Organi,sationel', 
hvi. Medlemmer udøver el bestemt Fag. Den største 
a.f Sømændenes Fagforeninger er i Hovedstaiden --

jomannafelag Reykjavikur - den tæller 1 126 Med
lemmer og er tilsluttet ITF. De fleste Fagforeninger 
organiserer baade Sømænd og an<lre Arbejdere. 

Langt de fleste Fagforeninget' er tilsluttet Del is-
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landske Arbejderforbund, som dog ikko er el rent 
Fagforbund. men samtidig en Sammenslutning af 
politiske ( ocialdcmokratiske) Foreninger. Den 1. No
vember 1936 bestod Arbejderforbundet af 89 1' oren in
ger med ialt 12 234 Medlemmer fordelt .-om følger: 

58 Fagforcni11ger r. Sømæncl og a11ilre Arhejclere med ialt 8.835 Medl. 

6 • kvindelige Aruejclme....... • 1.546 

l1J • faglærte Arhejdere . . . 774 

a • Kont,or- og Butikspersonale • • 348 

2 • Lærere og Musikere. . . . 4 t 

ti s(1cialclcmokrntiske Partiforeninger. 687 

Del i:;landske Arhcjdedu1·lm11d afholder Kongres 
hrert andel Aar, siclst.e Gang fra den 2!). Oktober til 
den 10. Novcmbc1· 1936. 

Kun 3 Fagforeninger, hvoraf 1 Sumandsforening, 
.-Laat· udenfor Arbejderforbundet, men di. se er uden 
Betydning og under kommunistisk Ledelse. 

Der finclrs onclnn en M,-f'ng<ll• mindre Foreningl'r 
for faguddannede Folk i lndu. lrien, ,;om har el inliml 
Samarbejde med do l 1Hl11slridrivendl'; :;amllleu med 
disse danner rle de faglærte · Forbund, hvi,; Ledelse 
er i Hænderne paa de Konsel.'vative. Fra Arbejder
bevægelsens Side er man i ndo paa at faa. cl isse For
t•n i nger med i Arhejderforbundel. 

iden t934 hat· Island haft en Koalition regering 
beslaaencle af Socia lclemok rnl icl og Fremskridlspar
licl. Kabinettet beslaar af 3 Ministre, hvoraf den ene, 
nemlig lnduslri- og Undervisningsniinisler Haraldur 
Gucl1im11d.-son, tilhører Arbejderpal.'liet. De siclsle, i 
1934, sledfundne Valg gav følgende Resullal: 

Man<IHtP.r 

A.rbejderparliel (Socialdemokratiet) . . . . . . . 10 
Fremskriclt.·parlicl (Landbrugere) . . . . . . . . Hi 
Selvslændighcclsparliel (Konservative) . . . . l!) 
Konservatirn Bønder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Parlilø,se (der som Regel støtter Regeringen) 2 

Regeringen bc:;lncher sig for al bekæmpe Krisens 
Følger paa den bedst mulige Maadc, navnlig ved selv 
al sætte Arbejder igang og ved at fremme Starten af 
nye Foretagender. Den har anvendt l'et betydelige 
Beløb til lJdføl.'clse af offcnllige Arb,cjdcr, saasom 
Anlæg og Udbedring af Veje, Bygning af Broer, .An
læg af Havne o. lign. Den har ligeledes indført Syge-, 
Alderdoms-, Ulykkes-, Arbejdsløsheds- og lnvalidi
lelsforsikriug. All delle har bevirket, al direkte Fat
tigdom er el ukendt Begreb paa Island. 

Kooperationen er ret" kraftig udviklet, navnlig 
blandt Bønderne; den 01.' under Fremskridtspartiet· 
Indflydel c. En stor Del af Industrien drives efter 
Kooperationens Principer. 

I Byer med socialclemokralisk Flerlal er der dan
net kommunale Fi. keredericr med 1 it 2 Trawlere. 

Kommunisterne har kun ganske faa Tilhængere 
paa Island. Ved de :;idsle Valg opnaaede de - ca. 
il 000 Slemmer. Ogsaa hor er Enhedsfronten deres 
vigtigslo Agilalioir-nummer, uden al de dog har stønc 
Held med denne 11u snart gamle Traver. Paa Arbej
derforbundets sidste Kongres var der kun en af de 
Delegerede. der stemte for Enhedsfronttanken. 

I de senere Aar har den konservative Ungdom 
. kabt et Faremoment, idet de disse er blevet grebet 
af den nalionalsocialisliske Ideologi; de har endda 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

dannet deres eget Parti med Sløtle af de Konserva
tive, hvis Ledere synes at have en ikke ringe Sym
pati for nazist.i ·ke Ideer, skønt de ellers lalel' om po
litisk Frihed i Tide og Utide. Kampen i de kommen
de Aar vil derfor uden Tvivl komme lil al slaa mel
lem Demokratiet og Diktaturet. Det er imidlertid tvivl
somt, om Førerprincipet vil faa Held med sig paa 
Island. Det islandske Folks demokratiske Traditioner 
gaar saa langt tilbage som til Aaret 930; det er et 
fredeligt Folk, der foraglel' Voldsgerninger, men ude
lukkende vil kæmpe med aandelige Vaaben. 

l. T. F.

LØNNIVEAUET I TYSKLAND 

Andetsteds i Bladet bringer vi en Artikel om 
Dødeligheden i Tyskland. Det oplyses deri, at Døde
ligheden i Aarene 1933--35 er leget ootydeligt. Som 
en passe'nde Pendant hertil bringer vi paa Grundlag 
af » Norsk Lokomotivtidende« nedenstaaende Oplys
ninger om Løn- og Leveforholdene i Tyskland. 

En bekendt Industrileder holdt i April f. A. et 
Foredrag for den øverste Ledelse i den Organisation 
»ArooJdsfronten«, ·om er traadl i Stedet for de tid
ligere F'agforeninger. Foredragsholderen oplyste. at
Arbejderne var meget utilfredse med de stol'e Afdrag
paa LønliS'terne, og han paavisle uden noget Omsvøb,
at Afdragene li! Sygekasse, Invalideforsikring, Ar
bejds'1øshedsforsikring og Skat, men frem for all
lil de mange nazistiske Orga.ni. alioner amt de »fri
villige« Bidrag til forskellige sociale Formaal gaar
helt op til 23,3 pCt. af Lønnen. Han beviste, at det
nationalsocialistiske Parti i Form af forskellige Af
gifter havde pre set de tyske Arbejdere for omkri11g
en Milliard Mark alene i Aarel 19-35. Disse store
Afdrag gjorde Arbejdsgiverne urolige og foranled·i -
gede dem til energisk at kræve Bidragene li! de for
skellige nazistiske Organisationer bety<leligl nedsat.
Arbejderne kunde nemlig ikke indsk n.enke deres• Ind
køb af Levnedsmi<ller yderligere, og �om Følge deraf
krævede de Lønforhøjelser.

Arbejdsfronl-en offentliggjonle ku11 betydning -
løse Defailler af Foredraget. og <le nazistiske Dag
blade fort.av det fuldstændig; men del' var el Stu
denterbla-d, som bragte Foredraget i sin Helhed; Ar
bejdsfronten foretog sig dog inlet førend paa Parti
dagen i Efteraaret. Her lod Dr. Ley offentliggøre 
nogle Tal, der skulde bevise, at de lyske Arbejdere 
havde tilstrækkelig Indtægt til at kunne købe til
strækkelig Mad for. Til Trods for. at de'l officielle 
statistiske Burea II har beregn el den tyske Arbejders 
Gennemsnilsugeløn til 20,04 Hm., meddelte Dr. Ley, 
at den udgjorde 27,80 Hm. 

Men selv om delte sidste var rigtigt (hvad del 
altsaa ikke er efter -den officielle Statistik), bliver 
Nettoindtægten, naar de forskell_ige Afdrag har fun
det Sted, kun 21,32 Rm. pr. Uge. Men dette skulde, 
efter hvad Dr. Ley oplyser, være tilsitrækkeligt, da 
en Arbejder kun behøver al •bruge 11,08 Rm. pr. 
Uge til Mad, og saa kan han endda faa ordentlig 
Føde. 

Det er interessant at se en Sammenligni11g mel
lem, hvilke Kva11ta Levnedsmidler det officielle sla
lis,tiske Bureau mener er nø-dve-ndige pr. Uge, og 
med hvilke Kvanta den tyske Arbejder efter Dr. 
Ley's Mening kan leve. 

Statistisk Bureaus Dr.Le:y's 
Beregning Beregnrng 

H.ugbrød ............ . 7 500 Gram 2 000 Gram 
Hvedebl'ød .......... . 1500 '100 

Andre Melvarer ..... . l 875 intet 
Sukker ............. . I 125 500 
Kartofler ........... . L2 500 . 3 000 • 

Rodfrugter ......... . 375 intet 
Grønsager .......... . 3000 i 000 • 

Kød og Fi k ........ . 3 400 J 250 
Mælk . ............. . 11 ¼ Liter 3 Liter 
Fedt ............... . 1125 Gram 500 Gram 
Ost . ............... . 375 L50 
Æg ................ . f) Stk. 3 Stk. 

Dr. Ley har allsaa ved at halvere eller lredell:' 
d-el nødvendige Forbrug efter del statis•tiske Bureaus
Beregninger ment a-l . ku11ne Eastslaa, at den tyske 
Arbejder kun behøver al anvende 11,08 Rm. pr. Uge 
til Levnedsmidler, men han maa have regnet med 
PL"iserne pa.a de allerbilligste Steder; thi i Storbyerne 
og i Industricentrene kan ikke engang de anførte 
smaa Mæng-der købes til del af Dr. Ley ,rngivne 
Beløb. Da der her e-ndda er Tale om Gennemsnits
lønninger, som jo langt fra oppebæres, af alle, ka11 
enhver paa Grundlag af disse Oplysninger danne ig 
et Skøn om, hvorvidt den tyske Arbejder lider Sull 
eller ej, og del er værd at lage dette med i Eri nclring, 
n-aar man lænker ovel' Dødelighedens Stigning.
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STATSBANEPERSONALETS SYGEKASSE 

Dr. Guulli Husck er eJter ege! Ønske fralraadl Poste11 
som Jemhanelæge i 3. Lægedi�trikt (Christianshavn, Is
lands Brygge og Amager ) fra deu I. Januar J.9-37. og 
Dr. A. Glccrup er fra samme Dalo anHat so111 Jer11hane
lægc i Distriktet. 

Dr. Gleerup afholder Kunsullalio11 [,;lands Brygge () 
Kl. 13-14 og Torsdag Kl. 1 19. Telefon Amager 505. 

De paa Christianshavn ug falands Bryg-ge inden for 
Amager Fælled vej (ekskl.) boende Intere ·sen ter kan her
efter hver l. April vælge mellem Jernhanelægerne Glee
rup. Islands Brygge !:J. Otle.-en. Belgiensgade 8. Lauritze11. 
Vesterbrogacle 57. Thamsen. Veslerhrogacle 68. lllum, Eng
haveplads 25, og Biering-.l:'eler:;en. Ve:slre Boulevard 4. 
meden.- de øvrige i Distriktet boende lnlercssenter kan 
vælge mellem Jernbanelægerne Gleerup og Otlesen (de i 
Distriktet inden for Københavns .Kommune boende kvinde
lige Interessenter kan tillige vælge den kvindelige Jern
banelæge. Frk. Reinhard. Frnderiksborggade IH). 

Jernbanelæge Nygaard, Struer, e1· fratraacll .l:'osle11 
som Jernbanelæge i 133. C Lægedistrikt, i hans Sted er 
Dr. V. E. Poulsen ansal som Jel"llbanelæge i Di,lriktel 
fra I. Januar 1937. 
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Lønningsindtægt Kalenderaaret 1936. 

a. b. c. d. e. c. 
Lokomotivførere. 

Grundløn gifte ................. 4140 4092 3978 8888 3768 8660 
3060 Kr. ugifte ovet· 40 Aar .. 3940 8892 3778 3688 8668 8460 

ugifte mel. 35-40 Aar 8840 8792 8678 3588 8468 8860 
andre ugifte ....... , . 8740 8692 3578 8488 8868 3260 

do., I. A.'I.'. gifte ................. 4500 4452 4338 4248 4128 4020 
ugifte over 40 Aar .. 4300 4262 4138 4018 3928 3820 
ugifte mel. 35-40 Aar 4200 4152 4038 3948 3828 3720 
andre ugifte .......... 4100 4052 8938 3848 3728 3620 

clo., 2. A.'I.'. gifte ................ -1860 4812 4698 4608 4488 4380 
ugifte over 40 AAr .. 4660 4612 4498 4408 4288 4180 
ugifte mel 35-40 Aar 4560 4512 4398 4308 4188 4080 
andre ugifte ......... 4460 44 I 2 4298 4208 4088 3980 

Motorførere af I. Gr. 

Gmndløn gifte ................. 3984 3936 3822 3732 3612 3504 
2940 Kr. ugifte over 40 Aar .. 3796 8748 8634 3544 3424 3816 

ugifte mel. 35-40 Aar 8702 8654 8540 3450 8830 8222 
andre ugifte ........ 8608 3560 8446 8856 3286 3128 

do., 1. A.1.'. 

do., 2. A.'l'. 

gifte ................ 4320 4272 4158 406/l 8948 8840 
ugifte over 40 Aar .. 4120 4072 3958 3868 3748 3640 
ugifte mel. 35-40 Aar 4020 3972 3858 3768 3648 3540 
andre ugifte ........ 3920 3872 3768 8668 3548 8440 

gitte ................ 4620 4572 4468 4868 4248 4140 
ugifte over 40 Aar .. 4420 4372 4268 4168 4048 3940 
ugifte mel. 35-40 Aar 4320 4272 4168 4068 3948 8840 
andre ugifte .... , ... 4220 4172 4068 3968 8848 8740 

Motorførere af 2. Gr. 

Grundløn 
2820 Kr. 

clo.,1.A.T. 

gifte ......... , .... , .. 8864 3816 8702 8612 8492 8884 
ugifte over 40 Aar .. 8676 3628 3514 8424 3804 3196 
ugifte mel. 35-40 Aar 3582 3534 3420 8880 8210 8102 
andre ugifte., ....... 8488 3440 88l6 3236 3116

1
3008 

gifte ........... , ..... 4080
1
4032 3918 8828 3708 3600 

ugifte over 40 Aar .. 3880 8882 3718 3628 3508,3400 
ugifte mel. 35-40 Aar 8780 3782 3618 3528 13408 8800 
andre ugifte ......... 3680 3632 3518 3428

1
8808 3200 

Lokomotivfyrbødere. 

Grundløn gifte ................. 3294 3246 8182 8042 2922 2814 
2260 Kr. ugifte over 40 Aar .. 3106 8068 2944 2854 2734 2626 

ugifte mel. 85-40 Aar 8012 2964 2850 2760 2640 2632 

do., 1. A.'I.'. 

do.,2.A.'I.'. 

do.,3.A.'l'. 

andre ugifte ........ 2918 2870 2756 2666 2646 2438 
gifte ................ 8444 8396 8282 3192 3072 2964 
ugifte over 40 Aar. . 8256 3208 8094 8004 2884 2776 
ugifte mel. 85-40 Aar 8162 8114 8000 2910 2790 2682 
andre ugifte .... , ... 8068 8020 2906 2816 2696 2688 
gifte ................ 3594 8546 8482 8842 8'.!22 8114 
ugifte over 40 Aar .. 8406 8858 3244 8154 3034 2926 
ugifte mel. 35-40Aar 8812 8264 8150 3060 2940 2882 
andre ugifte ........ 8218 8170 8056 2966 2846 2788 
gifte ................ 8744 8696 3582 8492 8872 8264 
ugifte over 40 Aar .. 3556 3508 8394 3804 3184 8076 
ugifte mel. 85-40Aar 8462 8414 8300 8210 8090 2982 
andre ugifte ........ 8868 8820 8206 3116 2996 2888 

Ovennævnte Beløb maa dog for de i Sønderjylland statione
rede Tjenestemænds Vedkommende yderligere forhøjes med 

120 Kr. (midlertidigt Løntillæg.) 
For Tjenestemænd med Tjenestebolig nedsættes Stedtillægs

beløbet samt midlertidigt Løntillæg med 1/a 
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TAKSIGELSER 

Modtag herved min hjerteligste Tak for venlig Del
tagelse ved min Mands Sygdom og Død. 

Ingeborg Helmer. 

Hjertelig Tak til alle fol' venlig Deltagelse ved vor
kære Manrl og Faders, pens. Lokomotivfører Peter Olsens 
Bisættelse. 

Frrdrtikke 0/sru. K, Olsrn. 

Hjel'lelig Tak for udvist Deltagelse vcrl vor Hustrus 
og Mors DHd og Begrave Ise. 

:, 
:•;• ' 
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Friis Petersen og Son. 

Tømrerne og Søfyrbødere indmelder sig i De 

. mnv'irkende F'a,gforbund. 

Ved Afstemninger i Dansk Tømredorhunc.l og i Søfyr-
børlrrne.· Fol'bund er det merl 2526 Stemmer mod 9(l/4. 
henholdsvis 103i Stemmer mori 8'1 verltagel al indmelde 
sig i D. , . F. Søfyrbøderne har endvidere med 1001 Stem
mrr mori I vedtaget al gcninrlmelrlr sig· i T.T.F. 

D. S. B.s Kino naar sin første Million Besøgende.

Mandag den 21. December 1936 havde D.S. D.s Kinr, 
dter 1 Aar og 10 Maanctlers Eksistens sin første 1.nil
lionle Gæst inrle, det va1· Dansk Amerikaneren, Fabrikant 
Theodor Edgal' .Tensen. som under sit. Ophold hei·hjemm1• 
hor i Blidah T'ai-k 31. Da. Fabrikant Jensen havde købt 
sin Billet. blev ha.n lykønsket af Teatrets Lede!', Direktø1· 
A. Møller, samt Kontorchef H. G. Olrik fra .Reklamcko11-
loret og fik desuden ovenakt cl Bevis for, at hiln indenfor
Tidsrummel 22. December 1900 til l. September Hl3, har
Hel li! el 8 D11ges Kort til De Danske Stntsbane1·.

Lokomotivpersona.lets Krav ·i Storb1·ita.m1'ien. 

Fol'handlingcrne om det engelske Lokomotivpersonales 
Krav - Forkortelse af Arbejdstiden til 6 Timer dagligt. 
Ophævelse af del procentuelle LønfradrJg. højere God1-
gørclse for Overarbejde saml længere Ferie mrd Løn -
fo,·E>gaar for Tiden i det nationale Lønning. tribunal. Sel
skaberne bekæmpes kraftigt af Lokomotivmandsforbundet. 
llrlsla.gel P1· endnu ikke faldet. /. 7'. F. 

Et beS!Jnderl'igl JernlJrmeul,e/d. 

Da. 2 Tog Dagen !01· Lillejuleaften krydsede hverandre 
paa. Dohbellsporct rnellom Roskilde og Viby, skete c.lel' 
r-t. højst hesynrlerligl Uheld. Et af de paa Vognsiderne
anbragte kilte. hvorpaa den paagælrlen1lc Vogns Rute
rr· :rngivel. var paa en eller anden Maade kommet løs
og blev af Lnftprcsset mellem de lo Tog slynget i 
Vejret med det Resultat, at nogle Ruder i begge Tog
splintredes. To Passagerer kom herved en Del til Ska·de. 

-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Svrængt en J er11bcmebom for af redde Livet. 
En Bilist. som var 1rna Vej fra Korsør li! København. 

havde paa Grund af [oran kørende Bile,· ikke bemærket. 

al Bommene for Overskæringen ved Glim - tæt uden for 
Hoskilde - var i Fæl'Cl med al blive lukkede. Han kom 
derved under den enr Bom. inden den endnu va1· f-aa 

langt nede, al den generedr ham: men da Bommrnef; Luk

ning jo fortf;attes, opdagede han, rla han var kommet 

i1HL paa Dan en, 11 l don a 11den Tlom n11· lukket. Som 
l·'ølge de1·af standserlr han: men da drr allerede v,H 

r.l Tog- i Sigte, og !made llilistens og lrnnR Paf;sagers Liv 

rlorved va1· i ydCJ'f;le Fare, log han en rask Bef;[utning.

Han salte fuld Fart pan, Bilen. kørte frrm og rrængte

rlon foran ham værende Jrrnbanehom, og ved denne he

slulf;omme Han,lling- hlev Livet 1·rilrlet.

En Ligb-il va.a J ernbanelin-ien. 
En S,miand var død i Helsingør, og hans I<æt·esto 

va,· i en Lighil paa Vej rlerli'I for al afhente Liget. Om 
Natten ved halv fire Tiden befandt Bilen sig ved To1·
pcd mellem So,·ø og Ringsted; i den hælgmø,·ke Nat 

log Cha11f[01·c11 fejl af Landevejen og Banelinien og kø1·lc 

ud ad selve Strækningen i Steilrt for ad Landevejen. 

li:ør ll'u paa rlPnnr ujævne »Vej« va1· imidlertid mere 

end l:lil,•n kunde laalc, dens Fortøj lnød sammen. Bil, 

Chauf[ør og Passager sad uhjm]pelig Jast pa.a Banr
linien. hvor der endda vrntedeR C'l Tog fra Ring, ted. n t 

lykkedes i111irllertid al. f,m delle Tog holrlt tilbage i Ring
.·lecl. og Falck heRc-,rgrcle Tlilen fjel'llet. 

STATSBANERNES DRIFTS=INDTÆGTER OG DRIFTS=UDGIFTER 

m. v. i Oktol,e,· Manned 193u f;aml i Tidsrnmmel April-Oktober 1936 og en 
lohPne i de tilsvarende Tirl,rnm i 1!)35 i rnnde 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 . ........................... . 

Indtægter i all ................................... . 

Driftsudgifter ........................•....... 

Afskrivning ................................. . 
Forrentning ................................. . 

Udgifter i all ..................................... . 

Statens Tilsknd til Driften 

Oktober .\faaued 
l!J3(i 1935 

1.1i80000 

/4000000 

u70 ooo 
fl80 000 

!) 730 000 

10 4-20 000 
fru() 000 

l 110000 

12090 000 

2 360 O()(J 

1-250 000

3680000
600000

5!)0000 

!)120000 

!J 710000

5fi0 000
mlOOOO

11 250 000

l!l 30000

April-Oktober 

l!J36 1\135 

1,0 860 000 

:!5 730 000 
Ji. 1.50 000 

3 530000 

74 570000 

lili t:120 000 
:-1 !l:'1O (J{J() 

7 220000 

77 !)70 000 

:1 -',00 ti(
)

() 

3H ;,.,rn 000 
J-1. 450000

3 950 000 
3 550000 

71 380000 

li/4-of>0OO0 

3 :!0000 
6 fi50000 

7fi 120 000 

H 740 000 

n. S. B. O/,;/obl<r l93(j_ 

San11nrnligning med Ile-

t\JB(I 

Forøgelse Funnindskelse 
230 000 
820 000 

70000 

fH0OO0 

710 000 
10000 

120 000 

84-0 000 

230 000 

1936 

10 000 

�·orøgelse liormint'lskt:ls� 
I 430 000 

I 280 000 

:"i()() 000 

3190 000 

:! 170 000 
110000 

570 000 

2 850 000 

20000 

340 000 

I Forhold til Oktober 1935 er l'e1·sonbeford1·ingsinrltæglen steget med 230000 Et·., lndtægten nf Godsbe
fordringen er steget med 320000 I<r., og paa de øHigo Incllmgtsgn,ppee er der en Stigning paa 60000 Kr. 

ne egentlige Driftf;udgifter er steget merl 710000 Kr. Der har i Oktoher i Aar været en Ugelr.msperioclc 
mere enrl i Oktober i Fjor. Foruden delle Forhold skyldeR Stigningen navnlig Merudgifter lil ek traordi

nrcre Srorarhejner, Helatingsforskydninger og Tjenestelidsreguleringer. 
For den fo,-!Hhne Del af Fimrnsaaret 1036/37 er Driftsindtægterne ca. 3,2 Milt. ](r. og de egentlige flrifts-

1tdgiflrr ca. 2.2 Mil!. Kr. højere end i Fjor. Drifls1·rs11ltatel m· Ranlerles ca. 1.0 Milt. Kr. b dre og 
na,11· JfoMyn lagrf; til 1len rorogcrle Afskrivning og For1·cntning - ra. 0.:'\ ·Milt. Kr. hr,l,·e end i Fjor. 
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DA JSK LOKOMOTIV TIDE DE 

PERSONALIA 

Ud11ærnelsr frr, 1.-1.-37: 

Lokomotivfyrhoder T. A . .Jr11scn, t1·uer. til Lokomotiv
fOl'er, kive H. (min. Udn.). 

Motoi-f0rer lT A. Pedersen. Aarhus H .. efter Ans. if. 
Op. lag til Motodorer f. T011dC'1' (min. dn.). 

Lokonwtidy1·bødera pirant ·I<. A. H. S. ielsen. Ka-
l11ndbni-g. til T.okomotivfyrhorlc- r, Gly11gøre. 

1"orfl11/ll'l.�1, rfler Ans. fra 1.-1.-37: 

Lokomotivfører R. Jen en, Bi-andc, til I<orsor. 
Lokomotivforer P. S. ]�eterscn, Skive H., til Viborg. 
Motorfører l J. S. M. Bensen, Helsingøi-, ifl. Opslag 

til Hclgolnnd. 
Moto1·forer T A. K Hnnsen. Helsingoi-. ifl. Opslag til 

llelgolanrl. 

HOVEDSTADENS 
BRUGSFORENING 

'CiUMMIVARER 
Modersprøjter, Pessarier. Bog om Børnefødslernes Begrænsning, 

samt vort rigt illustrerede Katalog sendes gratis og diskret 

mod 35 Øre i frimærker til Ekspeditionsomkostninger. 

Amk. Gummi Industri, Vesterg. 3 Kbhvn. K. 

Jens Albrechtsen, 
Gl. Torv 10. 

• 

Lokomotivmændrnes Guldsmed 

VALD. POULSEN 

» Trikotagehuset«
Underbeklædning og ltrnekonfektlon 

Stort Udvalg - "Bllllgst, Priser 

Ko n ta n tf orretn ingen. 
A/5 J. P. NIELSEN - Stenstuegade 

Leve randør til Vare- o g  Landbrug s l olteriet. 

Forlang hos Deres Kebmznd det bedste Bagerime! 

,,ATLAS" 
faa& i 5 kg og 2'/1 leg Palmin6ff· 

Aktieselskabet Sia elae Dam mølle. 

Motorføret· I r_ 0. C. Nielsen, Randers, ifl. Opslal-( 
til Aal'hus H. 

Lokomotivfyrhøcler L. H. E. l-i:iihc-1. Glyngøre. til Ros
kilde. 

Dodsfalcl: 

Lokomotivforc1· K. H. M. Helmer. Kbhavns Goclshgd .. 
den 12.-12.-36. 

Dodsfalcl bland/ Pensionister: 

Pens. Lokomotivforc-r L. Nielsen. · 1 yborg, rlc-n 30.-11. 
-36. 

Pens. Lokomolivfoi-C'I" M. C. Pete1·sen, Nyborg. den 
2.-12.-36. 

Pens. Lokomolivførr,- P. 0. Olsrn. l(obc-11havn, den 
:W.-12.-36. 

Støt vore Annoncører! 

Helsingør Vin-Kompagni. 

Ud■øtrfe Vine Ol' SplrUuo■a. 

Telefon 929. 

Fællesf oren,noen for 

Danmarks Bruosf oreninoer 

Hovedkontor: 

Ui Njalsgade lli 

København 
Telef. 4016. 

RIBE 
FUNKIS 

KAMIN 
er emoilleret 
og leveres 
i en af følgen
de smukke 
klore f"arve,: 

RØO•GRØN 
BRUN•SORT 

og 
forskellige 

marmorerede 

PATENTBESKYTlET 
rOIUANG &AOCHUAE 

Telef. 4016 

Kan efter Ordre 

forsynes med indbygget 
Kedel forCentralvarme 

A/s RIBE JERNSTØBERI 

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kulm, fø r stnævnte 
ansvarhavcncle. Vestre Boulevard 4-5, København V. 

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Vestre Boulevard -1-5, København V. Telefon Central 7708. 

llclgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig. 
1'eg11es paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Telefon Cent r al 7708 - Kontortid J{l. 10-4-.

Postkonto 20 541. 

-
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[steentoft Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN 
Telefon 346 NYBORG Telefon 3 46 

Industrihotellet, ::::r!ie-;. Telefon 301 NORDISK KAFFE KOMPAGNrs 
Nyrestaurerede Loka ler - l ste K l.s Køkken 
GOD KA F FE - R IMELIGE PRI S ER Kaffe er bedst! 

Aug. Jørgensen (ny Vært) Forla.:n~ d.e :a.. h o s D eres K øbm a.:a..d.-

C. Knackstredt 
Telefon 660 

Spec.: Kranse, Buketter, 
Planter oi P olte-Kultur . 

RICHARD LEHN 
I. Kl. Herreekvipering. • Telef. 68 

Nyborg Herregaardsmejeri. I 
Fineste Mejeriprodukter ! I 

Tlf 79 Se efter paa Kapslen, at Mælken er fra s amme Datr, 
• og ikke gammel Mælk fra Dagen i Porvejen. 

GAA TIL 

WILDE 
saa gaar De ikke forkert. 

--

- D-ir-ek-te_ S_a_l,q_f:_ra--D- ri-vh_m_.__. l_F_O_B_L __ A._N_G ___ K_A. __ F_F_E ______ . Incen 
derfor lit I I 11 S t • Pr er. fra P. M. 

(Ved A. M.. Petersen .) 

Strandvejens 
Kød- og Paalægsforretn. JEN S AN DERSEN Telefon 216. 

T. Tørgensen. er billig med 
Telefon lit•· KJOLER OG OVERTØJ 

Ny bo .. ~
0
a

0
m!!as, 

Husk! 
Ellen Hansen 

Modeforretning 
Minka EffJ. 

N ørregade 10 • Telef. 594 

Jydske Strikkeriers Udsalg. 
Indeh. H. P reh n. 

Tlf. 666. Nørregade 16. Nyborg. 

A l t i '1,ri k ota~e. 

Nyborg Læderhandel 
v. Th. Hansen, 

N•rre1ade 2 6. 

A lt i udskaaret Læder og 
Skomagerartikler til 

billigste Priser. 

Hotel Royal 
Koncert 6. Solistoptræden 

Øst e rvemb St min, Varer og h11r min, Pr/s,r. 

__ H_u_s_k _ __ __. D R E V S E N & N E L L E M A N N LILLE-KONGEGADES KIOSK 
Isenkram-, Støbegods•, 

Glas•, Porcella in• og Udstyrsforretning. A bonn, m,nt paa all, Ug,blad, K 8 r I ff OS 8 n b 8 C k S .~~~,1.1~ ~~. Tt ltKfamm, r , all~ Anl,dnln,rtr 

Bageri & Condltorl. 
Tlf.180. Knudshovedvej . Tlf. 180. 
Brødet bringes overalt I Byen. 

NYBORG KULIMPORT 
ved C hr. Petersen 

Havnegade 6 og 3 T I/. 15 og 23 

Støt dansk Industri! P. MADSENS Sparekassen 
Slaglerf orrelning, for 

N ørrehus, Nørregade 34, N 'l.'BO R G D Y 
Telf. 403. Telf: 403. OG 0 1'.IEGN 

BIL-KØRSEL 782 -
iefer? ~b~1! l ~:.!:. •o::.=ED• 

G dl t 7 J . lS l 7 ~VALITETEI. . run ag . um . · 

TeU. d-1 A. IVERSEN 

Hansen & Han s en 
STATSAUT.ELEKTRISKE 

INSTALLATØRER 

Tlf. 366 Kongegade 12 Tlf. 882 

DE 
DANSKE 
DECiO-CiRYN 

i den hermetiske 
S undheds pakke 

lyborø Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. A/. CAF E FÆRGEGAARDEN 
Kakkel••-- • Ko•furer • 

Telefoner 76 o,: 231. 8t.t Byena Indu tri. Telefoner 76 oe ,a1. 
Godt Madsted. - Billige Priser. 

TELEFON 68 2. 
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