
5. Juli 1937 37. Aargang

NORDISK LOKOMOTIVMANDS FORBUNDS KONGRES 

ordisk Lokomotivmands Forbund afholdt 
i Dagene den 14., 15. og 16. Juni sin femtende 
Kongres. Disse Kongresser skifter som be
kendt mellem de tre skandinaviske Lande, i 
Aar holdte · den i Oslo, i Ingeniørernes Hus. 

Deltage! en var større end nogensinde tid
ligere; ca. 600 Personer var til Stede ved Aab-
11ingshøjtideligheden, der var meget stemnings
fuld, hvilket i øvrigt altid har været Tilfældet 
ved N. L. F.s Kongre ·ser. 

Forbundet:-; Præsident, Rob. Lund, orge. 
aabnede Kongressen med et hjerteligt Velkom
men saarnl til de Repræ;:;entanter, der ::;kulde 
behandle de faglige 8pørg:,;maal paa Kongre. ·
sen, :-;0111 til de mange Kammerater med Damer, 
der havde anmeldt dere::; Deltagelse. l denne 
rfid, hvor der ornkring i Verden er saa megen 
Uru, t"r det en Tilfred.·.·tillelse at se ordens 
Lokornotiv111æntl og der s Damer saa kraftigt 
manifestere Samhr,,righede11 og 8ammenholdets 
Betydning. Denne burde ikke blot opretholde:-;, 
me-n ycletligere be.·tyrkes til Gavn for de Sam
hmd, vi tilhører. 

An·angemenbudvalget havde liaabet i For
bindelso med Kongre,::;se11 at kunne foran::;talte 
eH samlet Udflugt til Højfjældet, f. Ek ·. til 
Fin ·e, men dette havde maattet opgive:,;. 

Derefter bragte A. Borg::;tedt, Sverige, Sopl1. 
.Jen:-;en og r . reh. Brix, Danmark, .-amt 'fh: 
Narvestad, orge, l{ongressen Hils-ener fra 
hver af de tilsluttede Organi ·ationer. L. Buland 
bragte en Hil::;en fra I ordi ·k Jernbanemand' 
Union, og E. Långholrn, Finland, overbragte 
det finske Lol omotivmandsforbund. Hilsener. 

Samtlige Talere blev hjertelig hyldet af den 
store Forsamling og ind mellem Talerne blev 
de respektive Landes ationalsange samt So
ciali ·tmarchen og Internationale afsunget 
under Orkesterledsagelse. 

Kongressen fik derefter Be ·øg af den engel
. ·ke Jernbanedronning for 1937. Som bekendt 
vælger de engel,;;ke Je,rnbanemænd i Forbin
del. ·e med Kooperationen hvert Aar en ung 
Pige til »Jernbanedronning«. Ledsaget af en 
Sekretær rejser denne »Dronning« saa ud til 
et ellel' andet fremmed Land - et nyt Land 
hvert Aar - f01· de1· at blive modtaget af Jern
banepersonalet.· og Kooperationens Sammen
slutninger samt forskellige Autoriteter. Naar 
hun atter kommer hjem til England, berejse,; 
dette Land; der holdes i de for:·kellig Byer 
Møder med 'raler om Fred og Forstaaelse 
blandt Folkene. Det hele er .-aaledes tænkt so111 
et Arbejde i Fredens og den international<" 
Fordrageligheds Tegn, og ua netop den sture 
Deltagelse i v-ore nordiske Lokomotivmands
kongre ·ser r et Udslag af Samfølel. e og Sam
hørighed, var det meget u propos, at den 
engelske Jem banedronning for indeværende 
Aar, hvor Rejsen e-r lagt til orge, besøgte 
Kongressen. Hende:-; Ankomst var, som man 
siger, uden for Pl'Ograrnrnet, og da hun i ·it 
Dronninge:,;krud skred op igennem Salen, ble,· 
hun modtaget rneu stormende Velkomsthil ·e
ner. Th. Narve tad bød hende og hendes Led
sager Velkommen. Efter at »Dronningen« hav
de oplæ$t sit Budskab fra de engelske Lokomo
tivmænd, og Sekretær Neilson havde frem at 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

nogle supplerende Oplysninger, fik hun over
rakt en smuk Buket Blomster med Baand i de 
norske, svenske og danske Farver. 

Efter denne festlige Indledning begyndte de 
egentlige Kongresforhandlinger - over hvilke 
der til sin Tid udsendes en fyldigere Proto
kol - i samme Bygning, men i et mindre Lo
kale. 

Mandaterne godkendtes ved Navneopraab. 
Til Dirigenter valgtes: Rob. Lund, Norge, 

Ekberg, Sverige, og G. 0. F. Lund, Danmark; 
til Sekretærer valgtes: Sandaker, Norge, Sjø
berg, Sverige, og E. Kuhn, Danmark, med 
Stadtheirn som Generalsekretær. 

Beretning over Sekretariatets Virksomhed 
samt Regnskab for Aclmini ·trationsfonden god-
kendtes. 

Forbundets Medlemsantal er i den 3-aarige 
Kongresperiode gaaet ned med 80 Mand, hvil
ket skyldes Personalenedgang i Sverige. Det 
samlede Medlemstal pr. 1. Januar 1937 var 8284-. 
N. L. F.s samlede Reservefond udgjorde pr. 1.
Januar d. A. J{ 1·. 546 365,00 fordelt paa de fire
tilslnttede Organisationer; heraf tilhører Stør
steparten natui-1 igvi · vor svenske Broderorga
nisation, som tæller over Halvdelen af N. L. F.s 

Medlemmer.
Af de fra de forskellige Lande aflagte Be

retninger*) om Lønforholclene fremgik det, at 
cle nOl'ske Jernbanemænd skal have ny Løn
ningslov fra og med den 1. Juli i Aar. 

Lokomotivførerne er rykket en Lønklasse 
op, Lokomotivfyrbode1·ne har faaet hvert af 
deres Alderstillæg forbedret med 25 Kr., og 
A. ·pira11terne, som i Norge er maanedslønnede,
har faaet et Ald·erstillæg mere end hidtil; dette
er dog af underordnet Betydning, da det først
skal opnaa. efter 17 Aars Tjeneste, og selv om
Aspiranterne undertiden gaar mange Aar i
Norge, saa er det dog ikke normalt, at de skal
være 17 Aar om at blive Lokomotivfyrbødere.

I Sverige beskæftiger en Kommission sig 
for Tiden med Forberedelse af en ny Lønnings
lov, der var ventet færdig i Aar. Da dette ikke 
blev Tilfældet, har Personalet faaet en midler
tidig Hjælp i Form af et vi t Tillæg pr. Barn. 

Ved Privatbanerne i Danmark er det ikke 
lykkedes Personalet at komme bort fra den 
»midlertidige« Be. ternmelse om, at Lønninger-

*) Vore egne F01·holcl omtales ikke her, da de forud

sætte. tilstrækkeligt bekendt. 

ne er 3 pCt. lavere end ved Statsbanerne, Regu
leringstillæget 2 pCt. lavere, og Pensionsbidra
get 1 pCt. højere. Under Hensyn til, at Motor
førerne af 2. Grad som Regel er ene Mand i 
de Tog; de fremfører, og saaledes maa udføre 
3 forskellige Hverv - Motorfører, Togfører og 
Postpakmester - er det dog lykkedes vore Pri
vatbanekolleger at faa Slutlønnen for Motorfø
rere II ansat til 3150 Kr. 

Med Hensyn til Tjenestetiden oplystes det, 
at der for nylig er udsendt nye Tjenestetids
regler i Nm:-ge, og et Udvalg er beskæftiget med 
en Gennemgang af de forskellige Ture. I disse 
Regler er det bl. a. foreskrevet, at den længste 
sammenhængende Tjenestetid som Regel ikke 
maa vare over 12 Timer, og at der i Alminde
lighed skal gives Personalet 10 samlede Hvile
timer i Døgnet, men disse kan dog under visse 
Forhold indskrænkes til 7 Timer, f. Eks. naar 
en rationel Fordeling af Tjenesten kræver det. 
Raadighed ved Depot regnes for •;. 'Tjeneste, 
Raadighed i Hjemmet for ¼ og Passagerrejser 
for ½ Tjeneste. Paa fremmed Depot regne · tje
nestefri Ophold paa mindre e·nd 4 Timer for 
¼ Tjeneste; ved effektiv Tjeneste mellem Kl. 
21-6.00 regnes hver Time for 1 ¼ Time, og
der findes en Bestemmelse om, at særlig an
strengende Tjeneste ogsaa om Dagen kan reg
nes til en højere Værdi end 1 Time pr. Tje
nestetime. Der regnes med, at den gennemsnit
lige 'rjeneste for Lokomotivpersonalet i .r orge
ligger paa 194 'l'imer pr. Maaned.

I Sverige findes der ogsaa en Be temmebo 
om, at Maanedsnormen kan nedsættes ved sær
lig anstrengende Tjeneste. En Embedsmand 
havde ment at burde rationalisere paa dette 
Omraade, og paatænkte at ud kyde en Del af 
de Tjenester, der hidtil var blevet regnet for 
særlig anstrengende. Organisationen greb saa 
ind og krævede Forbedringer i Tjene tetids
reglerne. Administrationen meddelte da, at der 
ikke var paatænkt Forandringer i den hidtidige 
Fortolkningsform med Hensyn til Begrebet 
»anstrengende Tjeneste«. Der var aaledes ikke
i Kongresperioden sket Ændringer i de sven
ske 'l'jenestetidsregler, og Tjenesten regnes for
gennemsnitlig at være 193 Timer pr. Maaned.

Hvad angaar Betjeningen af Lokomotiver 
og Motorvogne oplyste de . ·venske Repræsen
tanter, at der for saa vidt ikke er sket Foran
ddnger i selve Systemet om, for hvilke Tog 
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Lokomotivet eller Motorvognen skal være een
mandsbetjent; men der viser sig dog en stigen
de Forstaaelse af, at der af Sikkerhedshensyn 
bør være 2 Mand paa Lokomotivet eller Motor
vognen, og at den ene af disse, Lokomotivfyr
bøderen, saa maa paatage sig Billettering o. l. 
i Toget. De forskellige Motorlokomotiver og 
-Vogne er opdelt i 4 Grupper: Motorlokomo
tiver, Motorvogne af I Klasse, Motorvogne af
II Klasse og Skinneomnibusser. Til de 3 først
nævnte Typer anvendes Lokomotivpersonale, til
den sidstnævnte Gruppe anvendes som Regel
Personale af andre Kategorier. (Se i øvrigt en
udførlig Redegørelse om dette Forhold i D. L. T.
for 20. Maj 1936.)

J Norge, hvor man endnu ikke har ret 
megen Motordrift, bar det hidtil været saaledes, 
at Halvdelen af Motorvognene var betjent af 
Lokomotivførere og Resten af Lokomotivfyrbø
dere; men det er nu lykkedes at faa Lokomotiv
førere paa alle Motorvognene. 

Af de aflagte Beretninger fremgik det end
videre, at man_ i Norge er i Gang med en Mo
dernisering af Uddannelsesreglerne, medens 
Administrationen i Sverige yder en vis Mod
stand mod saadanne Forandringer i de der gæl
dende Bestemmelser om Lokomotivpersonalets 
Uddannelse, at den ka.n blive tidssvarende. 

Ved de danske Privatbaner ordnes Forhol
det paa den Maade, at naar denne eller hin 
Bane ønsker at købe en Motorvogn og har be
stilt en saadan, :::;aa sendes nogle af Lokomo
tivpersonalet hen paa den Fabrik, hvor Motor
vognen bygges, og fa.ar paa den Maade et ind
gaaende praktisk Kendskab til Motorens Ind
retning. Et af Organisationen gentagende frem
sat Krav om et supplerende Kursus, særHg 
med Hensyn til den elektriske Installation, paa 
Teknologisk Institut, har Privatbanerne hidtil 
afslaaet. 

'Paa Kongressen vedtoges en Ændring af 
§ 5 i N.L.F .. · Vedtægter. Ifølge denne Para
graf er Organisationerne forpligtede til at yde
Understøttelse til en tilsluttet Organisation,
. om er ude i Konflikt, og denne Bestemmeli:;e
har gennem Aarene været i Anvendelse flei"B
Gange. Der skal jo imidlertid en Bestemmelse
om, hv01·naar de tilsluttede Orgamisationer skal
begynde at betale Konfliktbidrag. Hidtil bar det
været saaledes, at Sekretariatet i saa Henseen
de traf Bestemmelse, naar en Konflikt var aner-

kendt og umiddelbart fore taaende. Dette er nu 
ændret, idet Kongressen vedtog et af Sekreta
riatet stillet Forslag gaaende ud paa, at der 
fra og med den 8. Konfliktdag ydes en i Kon
flikt værende Organisation en Understøtteli:;c 
paa 3 Kr. pr. Dag for hvert Medlem, som 
berøres af Konflikten. Det overlades frem
deles de enkelte Organisationer elv at bestem
me, om de vil betale de i Konflikt værende 
Medlemmer Understøttelse fra den første Dag 
eller efter en vis Karenstids Forløb, men fra 
8. Dagen fa.ar den vedkommende Organisation
altsaa Konfl:iktunderstø.ttelse fra N. L. F.

Til Behandling paa Kongressen forelaa end
videre et Forslag om helt at afskaffe Kongres
serne i N. L. F. Forbundet skulde som hidti I 
ledes af et Sekretariat med Præsidiet skiftende 
i de 3 Lande, men der skulde ikke være nogen 
højere kompetent Forsamling end Sekretariatet. 
Forslaget blev fraraadet fra norsk og dansk 
Side. Efter en lang Debat vedtoges det at hen
vise Spørgsmaalet til Sekretariatet, som inden 
næste Kongres undersøger Mulighederne for 
at gennemføre visse Besparelser uden dog at 
undlade Afholdelse af Kongresserne. 

Efter Tur overflyttes N. L. F.s Præsidium 
i de kommende 3 Aar til Danmark. Soph. Jen
sen valgtes til Præsident, og E. Kubn til Sekre
tær. S. Suneson og L. P. Vorborg valgtes til 
Revisorer. 

Det vedtoges at afholde næste Kongres i 
Danmark; Stedet overlodes det den dan ke Af
deling selv at ·bestemme. 

I Forbindelse med Kongressen var der 
arrangeret en Udflugt til Sarpsfossen og et Be
søg i de ved denne Fos liggende mægtig<: 
Papir- og Cellulosefabrikker, der beskæftiger 
ca. 2500 Arbejdere. Vejrguderne var imidlertid 
i daarligt Lune den paagældende Dag; det reg
ne�e det meste af Dagen, og det satte sit Præg 
paa Stemningen. Trods dette knyttedes der 
imidlertid under Kongresdagene adskillige Ven
skaber mellem danske, norske og svenske Kol
leger, og Kongressens Repræsentanter samt det 
store Antal Deltagere, hvoraf ca. 350 danske, 
skilt.es med gode Erindringer og med en fast 
Følelse af de skandinaviske Lokomotivmænd,
Samhørighed. 
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FÆRRE FRIBOLIGER FOR STATS� 

TJENESTEMÆND? 

Undersøgelse af T jenesteboligspørgsmaalet. 

Statsregnskabsraadet har gjort Finansmini
steriet opmærksom paa, at der med Hensyu ti 1 
Tjenesteboliger findes højst uensartede Bestem
melser inden for Statens forskellige Styrelses

grene. Det er derfor henstillet, at der tilveje

bringes en vis Ensartethed i saa Henseende. 
I den Anledning har Finansministeren be

budet at ville nedsætte et Udvalg, og han har 
bl. a. anmodet vor Centralorganisation om at 

udpege en Repræsentant til dette Udvalg. Her
til er udpeget Forretningsfører Ch. Petersen, 

som i et tidligere Udvalg, nemlig vedrørende 
Statsbanernes Lejeboliger, har beskæftiget Rig 
meget med Boligspørgsmaalet. 

Som naturligt er, har Dagspressen faaet Nys 
om det foran omtalte og refererer ogsaa fuld

stændigt rigtigt, at der skal nedsættes et Udvalg 
til at undersøge Spørgsmaalet om Tjenestebo
ligerne. Det har derfor vakt adskillig Forbav

selse hos Tjenestemændene Landet over at se 
i hvert Fald visse Dele af Pressen give Udtryk 
for, at Tjenesteboligerne regnes for at være 

Friboliger, idet nogle Artikler har haft samme 
Overskrift som nærværende. 

Da Tjenesteboligerne saa langt fra er Fri
boliger, maa det beklages, at Pressen, omend 
uvidende, saaledes er medvirkende til at bibringe 
Offentligheden det Indtryk, at en størr eller 
mindre Del ruf Tjenestemændene har Friboliger. 

Naar et af de konservative Blade f. Eks. skri
ver: »Det ventes almindeligvis, at Adgangen til 
Erhvervelse af Friboliger skal indskrænkes 
kraftigt«, er det da klart, at Offentligheden maa 

faa det Indtryk, at et stort Antal Tjenestemænd 
har Fribolig, og det er der vel overhovedet in
gen som har; vi synes derfor, det vilde være 
paa sin Plads, at Dagspressen nu retledede 
Publikum paa dette Omraade. 

KONGRES I HOLLAND 

Det hollandske Jernbaneforbund, der som 
bekendt er en Enhedsorganisation, d. v. s. en 
Organisation, som omfatter alle Kategorier, af

holdt ordinær Kongres i Utrecht d. 27., 28. og 
29. Maj d. A.

Som sædvanlig var der indbudt en Del Re
præsentanter fra samarbejdende Organisatio · 

ner, og det var ikke saa faa Gæ ·ter, Rom var 
til Stede. Repræsenteret var saaledes: De sam

virkende Fagforbund i Holland (Kupers og v. 

Dugteren), det hollandske Transportarbejder

forbund (Kievit og Laan), de hollandske Jern
banemænds Kvindeklub (Fruerne de V ries og 
Hartman), I. T. F. (N. Nathans), Frankrigs -
(Liaud og Semard), Belgiens - (de Bruyn og 

Maes), Svejts - (Staehli), og Luxemburgs -
(Schilling og Schiltz) Jernbaneforbund, der 
alle er Enhedsorganisationer, samt de1· engel
ske Lokomotivmandsforbund (Hawkins), vor 

Organisation (Soph. Jensen og E. Kuhn) og 
Forbundet af Sporvejspersonale i Belgien (v. 

Ballaer). 

Dagen før Kongressen var der Valg til det 
hollandske Folketing. Socialdemokratiet vandt 
et Mandat, og Nationalsocialisterne led et mæg

tigt Nederlag, idet deres Stemmer gik ned med 
ca. 40 pCt. Det er derfor let at forstaa, at Kon
gre ·sem: Repræsentanter gik med godt Humør 
til de forestaaende Drøftelser. Desuden foreto
ges der paa den første Kongresdag Valg til 
Landstinget. Men da dette ske1· ved indirekte 
Valg, nemlig gennem Amtsraad m. v .. medførte 

det ikke nogen egentlig Valgstemning; Resulta
tet var paa Forhaand givet. Formanden for det 
hollandske Jernbaneforbund, P. Moltmaker, 
genvalgtes til Medlem af Landstinget og Sekre
tæren, v. Braambeek, til Medlem af Folketinget. 

Som det forudsættes bekendt, er Organisa
tionerne i Holland opdelt paa samme Maade, 
som Tilfældet indtil Omvæltningen i Tyskland, 
Østrig m. fl. Steder har været i alle de sydlige 
Lande; d. v. s., at der af Jernbaneorganisatio
ner findes baade en socialdemokratisk, en ka
tolsk-kristelig, en protestantisk-kristelig, en 
»neutral« og en Organisation for højere Em

bedsmænd. Den socialdemokratiske Organisa
tion er dog langt den største, idet den har flere
Medlemmer end de andre Organisationer til
sammen.

Som Følge deraf er Organisationsarbejdet 

ogsaa i høj-ere Grad præget af Politik, end Til
fældet er her hos os. Formandens Beretning 

var i det væsentlige en udtømmende Oversigt 
over de politiske og økonomiske Forho1d, og 
hvad der har Forbindelse dermed. Heller ikke 
Banerne i Holland har nogen gunstig Stilling; 
de trænges baade af Automobilkonkurrencen 
og af Fragtsejladsen paa de mange Floder og 
Kanaler. Banerne har i nogle Aar givet Un-
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derskud, som Staten har maattet dække, i 1935 
ca. 100 Millioner Kroner. Der er fornylig ved
taget en Reorganiseringslov, i Følge hvilken 
Staten skal tilskyde ca. 10 Mil!. Gylden (ca. 
2(> Mil!. Kr.) om Aaret til Banerne. 

Paa Forbundets sidste ordinære Kongres 
blev det vedtaget at vælge et Repræsentantskab 
som Mellemled mellem Medlemmerne og Hoved
bestyrelsen. Det viste sig, at denne nye Ord
ning aflastede Kongressen_ betydeligt, og der 
udtaltes fra flere Sider Tilfredshed med den 
Maade, hvorpaa Nyordningen havde virket. 

$aavel den af Formanden aflagte Beretning 
om de politiske Forhold som Sekretærens Be
retning, der omfattede det mere organisatori
ske, blev godkendt uden nogen videre Debat. 
Det. samme var Tilfældet med Hovedkassererens 
Beretning, der vi te, at Formuen den 31. De
cember l.936 udgjorde 897.000,00 Gylden (ca. 
2¼ Mil!. Kr.). 

Til Behandling paa Kongressen forelaa en 
Del Forslag vedrørende Lønningsforhold; Tje
nestetidsforhold m. v. De henvistes alle til Ho
vedbestyre! ens videre Overvejelse og Behand
ling. Endvidere paalagdes det Hovedbestyrel
sen fortsat at arbejde paa en Sammenslutning 
med de ikke-kristelige Organisationer. Med 
Hensyn til Pensionerne er Forholdet det, at 
der i Holland finde en Pen. ionsfond, hvoraf 
Pensionerne udredes. Denne Fond har ganske 
vist en meget stor Formue, men i de senere 
Aar er Formuen alligevel ikke vokset saa me
get, som den efter for ikringstekniske Bereg
ninger skulde; Pen ·ionerne er derfor blevet 
nedsat med gennemsnitlig 10 pCt. Kongressen 
drøftede naturligvis Spørgsmaalet om muligt at 
kunne skabe Forbedringer i Pensionsfondens 
Forhold, saa Pensionerne atter kunde udbeta
les med den fulde Størrelse. 

En Del Forslag vedrørende indreorganisa
toriske Forhold henvistes til Repræsentantska
bet. 

Samtidig med Kongressen holdt Forbundets 
Formand 25 Aars Jubilæum som Formand. 
l nder Hensyn hertil formede den ene af Afte
nerne sig som en Hyldestaften for ham. Sam
m!;m med Hustru og Børn var han placeret paa
Scenen i den tore Koncertsa 1 i Forbundet::;
Ejendom, hvor ogsaa det i Dagens Anledning
indløbne Væld af Blomsterhilsener var anbragt,
og hvorfra endvidere Gratulanterne overbragte
Jubilaren deres Lykøn kninger. Til Stede var

ikke alene Kongressens Repræsentanter og 
Repræsentanter for Organisationer, men tillige 
fra Partiet, fra Rig dagen, fra Banernes Gene
raldirektion og fra forskellige In titutioner. 
Der holdtes en lang Række Taler, og Største
delen af Gratulanterne overrakte Moltmaker 
Erindringsgaver. Fra sit eget Forbunds Med
lemme11 modtog han en Pengegave til en Ferie; 
fra vor Organisation fik han en Vase af kon
geligt Porcelæn. Uanset at vi naturligvis ikke 
kan komme ind paa alle de Taler, som blev 
holdt ved denne Lejlighed, vil vi dog berørn·en af 
dem: Personalet ved de holbndske Baner har et 
Personaleraad, hvori de forskelUgc foran om
talte Organisationer er repræsenteret; den so
cialdemokratiske Organisation har 3 Repræ
sentanter. Da P. Moltmaker er Raadets For
mand, havde dets Medlemmer ogsaa ønsket at 
bringe ham deres Lykønskning og en Gave. 
Personaleraadets Ordfører ved denne Lejlig
hed var en Repræf'.entanl: fra en »kri ·telig« Or
ganisation, a lt,saa en Organisation, der modar
bejder den socialdemokratiske Organisation. 
Tif Trods herfor bemærkede den paagældende 
imidlertid, at det ikke alene var det holland
ske Jernbaneforbunds Medlemmer, som skyld
tP Jubilaren Tak, alle. Jernbanemænd i Holland 
havde Anledning til at være taknemmelige over
for Moltrnaker; thi han havde gavnet dem 
meget. (Efter vor Mening maatte Konsekven
sen af en saa anbefalende Tale da være, at 
den paagældende Taler, som ind. aa, hvem der 
havde gavnet de hollandske Jernbanemænd, 
straks indmeldte sig i den socialdemokratiske 
Organisation.) 

Moltmaker genvalgtes uden Modkandidat til 
Formand. Som Følge af at et af Forretnings
udvalgets Medlemmer havde trukket sig tilbage 
paa Grund af Alder, var der en Plads ledig i 
dette Udvalg. Hertil valgtes Forbundets Kon
torchef, der vel ikke er Jernbanemand, men 
har arbejdet med en saadan Dygtighed i Or
gan isationens Tjeneste, at han for nogen Tid 
siden blev indvalgt i Repræsentantskabet med 
fuld Stemmeret, og nu fik han altsaa ogsaa 
Stemmeret i Forretningsudvalget; selve Udval
gets Møder har han længe deltaget i. Alle de 
øv rige afgaaende Forretningsudvalgsmedlem
mer og Hovedbestyrelsesmedlemmer blev gen
valgt. Hovedbestyrelsesmedlemmerne er auto
matisk Formænd for de forskellige Faggrup
per (Kategorigrupper), af hvilke der findes 1�. 
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Ogsaa Medlemmerne til Voldgiftsretten gen

valgte ; endvidere genvalgt s Formanden, 

Sekretæren og I æstforma nden til M d lemmer 

af Personaleraadet. 

Kongre. sen sluttede allerede paa ndenda

gen Kl. ca. 18, og 'Trediedagen blev benyttet 

til en Udflugt for den samlede Kongres. Der 
rej tes med Særtog til Amsterdam, om blev 

beset ved en Rundtm i Turistautomobiler, der

efter gik Turen med Damper tilbage til Utrecht. 

Fra alle Gæsternes ide udtaltes der ner

kendelse ov r den udmærkede kammeratlige 
Tone, den Forstaael e og den rren ·idige Tillid 

som prægede hele Kongressen, et Forhold, om 

opmuntrer Ledelsen til de kommende Opgaver. 

STØBEJERNSP AKNIN GER 

I STEMPELSTANGSPAKDAASER 

Paa nye engelske Slandard-Lokomoliver og flere 
and re bruges nu ifølge engelske Lokomolivfagblacle 
Pahinge af tøbejern. De har paa Lokomotiver med 
overhedel Damp visl sig al være et nclmærkeL Pak
ning materiale, da det er saa haardl og ikke paa
virke :ærligt af Slid og de ski flende Temperalurer, 
naar der tilføres en passende Mængde Smøreolir. 
Støbejern pakningerne er imicllerticl. skøn> og maa 

derfor sikre imod Stød og Spændinger, som hur
ligl vil knække dem. 

Den almindelige Konstruktion af Pakdaasen es 
paa hos laaencl Tegning. Pakringene, hvoraf der er 
lo, og 9, har rektangulært Tværsnit, og er hver for 
sig med to parallele Snit, 15 og 16, delt i lo Halvdele. 

En flad Slaalfjeder, 10, omsluller hver Pakring, idel 
den med en skarp Ombøjning paa Enderne af :E'jede
ren griber ind i hver Halvdel og lvinger dem lil al 
slutle om Stempel langen, 3. En Stift, 14, hindrer, 
al Pakringene drejer ig i Forhold lil hinanden. Pak
ringene holdes· paa Plad af en mellem Grundbøs-
11ingen, 5, og Trykbøsningen, 7, ind pændt Fjeder, 6, 
som trykker disse imod Bronceringen, 11, hvorved der 
opnaas Tæthed mellem Pakringen, g; Broncerin
gen, 11, og Stopbøsningen, 4, (Pakdaasens Dæk el). 
Grund- og Trykbøsningen samt Ringen, 11, er af 
Bronce, Bøsningen, 7, og Ringen, 11, er boldt i saa
rlanne udvendige og indvendige Diametre, at de inden
for en vis Græn o giver Plads for Slempel. langern, 
Vihralioner unrlor Gangen, som fremkommer af Slid 
paa Krycl. hoved og Linealen. Under Dampslaget gaar 
Dampen ind i Pakdaasen og udvirker .-ammen med 
] jeclrene Tæthed omkring , lernpelstangen, 3, og imod 
Slopbø. ningon, 4. 

For Støbejernspah-inge er Smøringen af megel 
lor Betydning, lbi saafreml den svigler, bliver ikke 

blot Pakringeno ødelagt, mon Slempelslangen bliver 
revet af det haarclo Støbejern. Det eJ' derfor nødven
rligt, at der fra Oliepumpen føres .._ mørerør lil Stem-
pelstangen. F. Spøer. 
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HVAD ER ET LYNTOG? 

Af cand. mag. C. E. Andersen.

(FortHal.) 

Trevogn lyntog. 

Af T1·evogn ·sæl maa for l og [remm, 
nævne D. S. B.s 4 Lynlog. 

I Holland findes 40 Triplcc>nheder. 
I Ty"kland er dCI' i Øjeblikkel fire saa

danne i Drifl og 13 under Konslruklion. Der
Lil kom mel' nogle Trevognsen heder li I Ruh r·
ckspreslrafikken. Fig. 24. 

T Frankrig forefind s ordbaneselskahels 
218 Trevognsenheder ,;aml Rlab,banernes 3 
Renault Lynlog o Alsac-Lorrairw Se!. ka
bels Trevogns-Bugalline. 

En af Bug,tllis Dobbcltvuguc. Nu bygge· der endog Trcvogn�
•Bugallincr« - formodentlig med 4 Hjul af He11syn til del lave 
Akseltryk, der muliggør hurtig Lyntogsfart selv paa rcl svHgl h g-

I Belgien bruges Trevognslynlog. 
I England er der af L. l\(. . bcslill lo Trr1·ogn. log. 
[lalicns Slalsbancr rjer n .-aadanne og anskaffrr 

snarl flere. 
Czechoslovakicls talsbaner har· brstill lo Trevogns

log. 
I Ungarn har ,Ga11z« rrn lo Trc·vog11 log i Ordre, 

formodenllig fl'a Ungarns Slatsbaner. 
End lig val' Spaniens for,;kclligc ,lcl'llba11escl kabcr 

i Færd med al anskaffe Trcvogn ·lyntog, dels med ly
ske Molorer, del med danske Frichs Motorer (2 Tog). 

Fra Rusland forlyder ogsaa Rygter om Molorly11-
log, vislnok Trcvognslog (som :-;kal ned rulle Rej,;c•
liden fra Moskva Lil Leningrad fra 1.0 Lil 6 Timer). 

Fra fremmerle Verdensdele bør af Trevognslog na'v
nes en japan k Type, der ikke et· Ol'Crvældencle hur
tig, saml en anden, rndnu ikke færdigbygget ovcr
orclenllig krnflig og hurlig japansk Type. 

Af Trevognstog anvendes endelig en Del i . ::-i .• \. 
Union Pacific · før, le Lyn log var saalcrles rl Trc-
vogn log, som nn . kal va•r·e fol'sy11cl med en fjcrdt• 
Vogn. 

Ogsaa Burlinglon-Quing .Jcl'IIIJanc11s forste •Zt•
phyr«-Lynlog val' cl Trrvognslog, ,;om 1111 <'r ombyg
gel Lil el Firevogn log. De lo lignrndr »Twi11 Zcpbyr« 
var i all Fald oprinrlelig Trcvogn.-tog. 

Boslon-Maine .Jernbanen cjrr cl lig11r11ck Tre
vogn lynlog og bygger vistnok lo til. 

New York-New Hoven and l-lal'I forrl Banens Tre
vogn ·lyntog er af' noget afvigende Type. 

geclc- .Jernbaner. (Fol.: •Pragur Pre�sc«). 

C..:olf-Mobilc-N"orthcrn Jrrnbanerrs to Ly11log kurrs 
rndog dels som Trevog11slog og dels ,;om Fir vogrrslog. 

Firevounslyutoy. 

Af' saada1111r forcf'indcs f'ølgc11do færdig• ellc-r be
ordredo Dicscllog: 

Danmark anskaffer 4 Firevognslog. 
panierr hal' beordret 4 Fircvognsrnbedcr. 

Tyskland bygger 2 Firevogn tog med .Molora11Ia,gel 
c;amlel i den cno Vogn. 

.ilfarrchur·ipl ejer 6 Firevogn:;-Strømli11iodic ellog. 
Wra U. . . maa nævne·· Golf-· 1obilL•-Northern

banons lo omlalle Tog. 
Del'lil kommer Union Pacifics 1Hl'l'11le To(J' samt 

Burlington Banens ZcphyTlog, hvi · Anlal (Firevogns
togene) nu er 4-, saafreml d lr oprindelige Trevogns
log alle er ombygget. 

"Fremdeles har Chicago-Rock Tsland-. Pacific-Ba
nen beordret f'irr Firevognslyntog. 

Endvidere har Crylons Jc-rnba11er 3 Firerngn ·tog 
1rndc1.· Bygning i England. 

Sau Poola Banen i Brasilien har lo l<'irevogrn;log i 
Ordre i England og besidder i. Forvejen Pt ikke saa 
lyntogspnegel Firevogn.-tog. 

Uruguay har· fi ,;tør.Te Lyntog i Ordre i l�uropa -
antagelig Firerngnscnhecler. 

New 'anlh Wale ' .f!'rnbaner ( ustralien) har og
saa 5 ·tørre Lyntog undrr Bygning; formodenllig 
drejer del sig om l◄ i-revogn. tog. 

Fig. 25. 

Fransk Renaull-Tovogu8l nlog med dieselmekaui k Kraftanlæg: 
ca. 160 km Topfart. (Fot.: Svensk »Teknisk Tidsskrift«). 
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Plere and 1·e • 'leder overvejPs alvorligl Anskaffelse 
af Fi rovognsl yntog - saa IPdes bl. a. i orge. 

/i'emvognslynlog. 
· aaclanne eje.· ar Tllinois Central Jernbanen

U. S. A. Fremdeles har Chicago-Rock Islandbanen
lo Fcmvognslog under Bygning.

8eksvog11slyntog. 
Del forlyder, al del franske Nordbaneselskab 

allerseneste Tid kal have beslill el Seksvognslynlog. 
I U. . A. or Union Pacific. Seksvognslynlog for

l,N1gsl ombyggel til Syvvognslynlog. 
Af 8yvvognslynlog findes for Øjeblikkol foruden 

delle fo yvvogn ·log tilhørende Chicago-Sl. Paul 
Jernbanen. 

Større tynlog har oftest mere eller mindre Karak
ler af at være Lokomolivlog. Del gælder iøvrigt prak
tisk laget alle U. S. A. Tog. 

Ballimore-Ohio Jernbanen anvendle et Lyntogs
lokomotiv for en .-lrømlinieformet Vognslamme paa 
6-8 Vogne.

Lokomoliverno f'I' nu overladt lil Datlerselskabel
Allon Banen, som bruger riet for el 8 Vogns-Special
log. 

Samtidig har Balt i more Ohiu-Banen i øv rigl be
stilt to Dobbeltlokomoliver, hvis Halvdele er omlrenl 
Magen til del omtalte Lokomotiv. Et saadant Dobbelt
lokomotiv bruges allerede af J\lchison-Topeka-San
ta Fe-Banen (Verdens hurtigste Tog); Vognstammen 
be taar af 8-9 Vogne. 

Denne sicl.-te Jernbane har iø\'rigt el komplel 8-!J 
Vognslog under Bygning. 

Af Dieseltog med mere eud 10 Vogne besidder Union 
Pacificbanen to, lidl forskellige Elleve Vogn enheder 
saml Tolvvognslog. De lo forreste Vogne har delvis 

-Karakler af at være Lokomoliver; de kan frakobles
og udveksles. Et Reserve»lokomotiv« for disse fire
Tog bør derfor ogsaa nævnes. - Ogsaa Burling
ton-Banen ejer lo lignende Tolvvogn. log.

Union-Pacific- elskabet er nu gaael cl 
kridt videre ved al bestille Lo komplette 

Syttenvognslog. De faar ·tre Lokomotivvog
ne, og Hjælpekraflanlægene findes . am
tet i en fjerde Vogn. Idet de Lo Ellevevogns
tog i samme Forbindelse som Benævnelsen 
Syltenvognstog angives at være Nivognstog. 
er de lo Motorvogne ikke medregnet i sid
. le Tilfælde, hvorfor de slore Tog sikkert 
bliver Tyvevogns tog, idet de tre Motorvogne 
skal lægges til. Medens Ellevevognslogene 
og Tolvvognstogene bar 2100--2400 HK. 
faar Tyvevognstogene hver 5400 HK. Læg
ges hertil Hjælpemaskinernes Kraftydelse, 
og regnes

1 der med Meterhestekraft, bliver 
del til over 6000 HK. i eet enkelt Lyntog. 

Maaske 'bør, vi som næste· Skridt forudse 

10 000 .HK. og iall maasko 25 Vogne og vil kunne 
gøre Turnn fra Atlanterhav t til lillehavet - godt 
5 000 km paa 48-50 Timer. 

,\f udprægede Lynlogslokornoliver bygger P. L. M. i 
Frnnkrig lo noget forskellige Dobbelllokomotivrr, 
hvert med 3 4-000 :i-400 HK. Medens de diesel
elektriske Lynlogslokomoliver eller Lokomolivvogne i 
U. S. A. allr udstyres med toakslede Bogier, bliver 
hver Halvdel a[ rlc• franske Lyntog lokomotiver 2 C 2-
koblet. 

EL lignende Lokomoliv til mere mod,erat Fart, men 
paa en meget vanskeligere Rulc, er beordret af Ru
mænien. Falder Forsøget heldigt ud, er det Hensig
ten al an kaffe yderligere 20 saadanne 4400 HK. 
Kæmpelokomoli ver. 

[ Norge har Indførelsen af Diesellokomotivdrift paa 
Oslo-Bergen Banen længe været overvejet. Til de Lo 
Dagek ·preslog og de lo Natek preslog (eet i hver Ret
ning) vil ni halve Dobbeltlokomotiver blive paakræ
vel. Nit har de nor.-ke Stal ·baner endelig definilivl 
be lullet sig Lil at anskaffe el 3600-4000 HK. Dob
beltlokomotiv for al gennemføre delte Syslem. 

Il. Elektriske Lyntog" 

Til elektrisk Toglra[ik paa Fjrrnruten anvendtes 
der tidligere næsten k11 n elektriske Lokomotiver for 
Vogn lammer med de samme Vogne som i Persontra
fikken. 

I Løbet af del sidste Aars Tid L'r der imidlertid 
fremkommet en Række forskellige elektriske Lyntogs
I yper, slrømlinieformedc, elektriske Drivvogne, der i 
alle Henseender minder om Diesellyntogene. Dere · 
Fremkomsl er ulvivlsomt. inspireret af Dieselekspres
togenes Succes, og de er for en slor Del udviklet af 
disse og paa Grundlag af den Erfaring, man har 
høstet - især . med de hurtige. slrømlinieformede 
dieselelektriske Fjernlyntog. 

Fig. 26. 

Bygninge� af .iyhlog til U. S. A.s transkonti
nentale T;r<!!W�\nie� - )[!'�. _Lo�omotivyo_gne, 
hver med 2400 HK. udviklet af lo Hoved
motorer pr. Vogn - og med treakslede :eo
gier i Stedet for toakslede. Med Hjælpema-
kinerne i den femte Vogn faar Togene ialt 

Schweizisk elektrisk Eenvogn lyntog. To saadanne er leveret i 1935 
og fire til er nu unde1· Bygning._ Desuden har Forbundsbanerne to 
elektriske Trevoguslyntog under Bygning. - Foruden de lo heil 
elektriske Vogne med Strømaftagere til Lulfledningerne er der byg
get lo andre smaa Lyntog og omtrent gan ke Magen til, bortset fra 
al de er forsynet med en Dieselmotor (mekanisk Kraftoverføring). 

(Fot.: »Brown Boveri Miltoilungen«). 
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Eenvoon- loo. 
Af saadanne elektriRke Fjernlynlog er der 

fornylig bygget nogle megel hurtige Enheder 
i Øslrig. 

T Schweiz er der færdigbygget 2, og de. -
uden har rle . chweiziske Forbundsbaner 1.1: 

andre af amme Type unde!' Bygning 
I Italien bygges for Øjeblikket 24 eller 25 

meget hurtige elektriske Eenvogn ·fjerntog. 
Desuden bygges der for Tiden 74 Een

Yognslyntog i Holland. 

Dobbeltvogne. 
Af saadanne bygges rier nu 20 Enheder i 

Frankrig. Del r her af Interesse al bemær
ke, al de bygge af rustfrit Slaal efler ame
t·ikansk Licens (B11dcl), ligesom riet iøvrigl 
er Tilfældet med n Del af Italiens nye, elek
triske Tog og :M. olorlog (Piaggio). T Vogn
kouslt·uklionen afviger rle derfor en Del fra 
den i Europa gængse Praksi . 

l Holland finde del' 8 elektriske Tovogu -
lyn log. 

T Ty ·klall(l byggcclPs sidsle Aal' 3 megel 
hurtige Do] bellvogne, sikkert rle hurtig te 
eleklri. ke Tog i Verden (do er konstrueret 
l'or 160 km Plan hastighed). Des11den bygge
des der 28 slrøml in i eformerle Dohbell vogne 
lil mere moderal Køreha Lighed. Til disse 
an kaffedes iøvrigt 48 Bivogne eller Slyre
vogne Lil Brng som Supplement ved slor 
Trafikinlensilel. Diss Tog er beregnet for 
120 km Farl. 

Trevogn log 
I Øjeblikket har de ty ke Rigsbaner 13 

slrømlinieformede, elektriske Trevognslynlog 
under Bygning, der ligesom de ovennævnte 
Tovogn tog er beregnet for 120 km Planha
stighed (lige om de danske Die ellyntog). 
Desuden bygges der 2 eller 3 megel hurtige 
Trevogn tog for 160 km Hastighed. 

l Italien findes der 6 elektriske Trevogns
lyntog. 

Fornylig er der be lill Tog Lil af denne 
Type. 

chweiz' Forbundsbaner bygger for Tiden 
2 meget hurtige, slrømlinieformede, elektri
ske Trevognstog for 150 km Mak imalfart. 

Ogsaa i Rusland er man begyndt at bygge 
strømlin ieformede, elektriske Fjernlyntog, 
beregnet for 150 km slør te normale Hastig
hed, medens de tidligere russiske Trevogns
fjerntog var meget lang ommere og ikk 
. lrøm lin ieformede. 

Pire'voy ns log. 
A [ slrøml in ieformede, elektriske Fire

vognslyntog findes der eel i Japan saml 3 
andre under Bygning (maaske nu ogsaa fær
dige). 

iForlsælle_s.) 

Fiit. 27. 

Hollandsk elektrisk Tovognslynlog. saadanne er bygget i 1935 -
udviklet fra de diesel Iektriske T,yntog. - (Fot.: Artiklens Forfatter). 

fi'ig. 28. 

Verdens kraftigste Ek. prestoglokomotiver og Lokomotiver li! ethvert 
Brug og af enhver Art findes i Europa. I 1932 anskaffede Schweiz 
Forbundsbaner to saadan□e I 13 1 B 1-1 B 1 Bi-koblede, 245 l svære 
elektriske Dobbelllokomotiver til Brug paa l. Gotthardruten, hvor 
de bruges baade til Befordr'fng af Eksprestog og Godstog. Det af
bildede Lokomotiv udvikler 7200 HK. ved Timeydelse: det andet 
har samme Udseende. men udvikler 00 HK. - og maksimalt 
antagelig over 10 000 HK. Strømlinieform er selvsagt ligegyldig vcrl 
disse kæmpestore Bjerglokomotiver. Deres største tilladte Kø1·eha
slighed er 110 km pr. Time. -- I llali -n bygges der nu Dobbelt
lokomotiver med BBB-BBB-Kobling og ca. 5500 HK. - I U. S. A 
kører Virginiabanen med normalt tre tredobbelte 1 D 1-1 D 1-1 D i
koblede elektriske Godslokomoli ver, hvert med normalt 7125 HK. 
tilsammen ca. 25 000 HK. maksimalt for samme Tog. Det drejer sig 
om svære Kul tog, der sædvanligvis vejer 10-12 000 l (Lokomoti
verne vejer tilsammen over 1700 t), som skal befordres op ad 
Appalachemes Veslskraaning mecl indtil 20 pCI. Stigning over en 
16 km lang Distance, for af Damplokomotiver at befordres til Allan
lerhavshavnene. De lo Lokomotiver skyder bag paa, meden eel træk
ker Toget. Der er Radio-Afsender-Modtager-Forbindelse mellem de 
tre Lokomotiver. Tidligere brugtes tre 10 koblede Damplokomo
tiver til Befordring af dis e svære Tog. - D.et kan tilføjes. al el 
enkelt 1 DDD 1-koblet, ametikansk Damplokomotiv, tilhørende en 
Type, der før t byggede i 1915, en Gang har befordret et 19 000 
og 20 000 t svært Godstog med betydelig Ha lighed over en anden 
amerikansk Jernbanestrækning. Togvægten var her lig Vægten af 
en Række Automobiler (regnet 10 Meter p1·. Vogn), som kunde naa 
uafbrudt fra København til Randers. De sværeste amerikanskr 
Godstogsdamplokomotiver udvikler 6--7000 HK. (i Europa det ha 1-
ve). Verden sværeste DieselJokomotiver kører i Rusland; de er tre
dobbelte og udvikler 3 X 2000 HK. Men de bør vi t nærm re be
tegnes som tre sammeµkoblede 2000 HK. Lokomotiver trods den offi
cielle Angivelse af al være 6000 HK Lokomotiv. - (Fol.: Brown 

Boveri Mitte i lungen•). 
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FRA MEDLEMSKREDSEN 

Kongressen 1937. 
I •Dansk Lokomotiv Tidende« af 5. Juni 1937 bar 

Redaktionen i T.ilslutning til min Artikel »Kongres
sen 1937 • fremsat nogle Bemærkninger, som er af 
en saadan Beskaffenhed og Sigten paa Mistanke, at 
jeg maa bede om Plads i Bladet til et ganske kort 
Gensvar. 

Først vil jeg dog gerne udtale min Forbavselse 
over, at Redaktionen ikke har optaget det Spørgsmaal, 
:;om i Virkeligheden danner· Kernen i min Artikel. Men 
det er maaske en Forglemmelse? Jeg venter derfor 
paa Svaret i Tillid til det gamle Ord: »Et ærligt 
Spørgsmaal er ogsaa et ærligt Svar værd«. 

Dernæst vil jeg gerne omtale Redaktionens Slut
bemærkning: »El.' det nødvendigt at liaane O1.'ganisa
tionens højeste kompelenle Forsamling saaledes?« 

Ja, det lyder jo fæl!! Men »Teorien« i denne 
Mistænkeliggørelse er alligevel al for let gennemskue
lig, ærede Redaktion, saa dette Spørgsmaal tør jeg 
trygt overlade til Medlemmernes Bedømmelse. 

Endvidere skriver Redaktionen, at det ser be:;yn
derligt ud, al jeg vil blande mig i Anliggender, det· 
berører Spørgsmaal i Formandens Beretning. Denne 
Udtalelse kan selvfølgelig ikke gælde for mig alene. 
Ethvert Medlem af D. L. F. ved altsaa nu, at Redak
tionen finder det »besynderligt« og »usmageligt«, hvis 
en eller anden skulde finde paa at skrive i vort Fag
blad om Organisationsspørgsmaal. 

Til denne Udtalelse er der kun et Svar: »Er del 
nødvendigt al haane Organ i ationens trofaste Med
lemmer saaledes«? 

Frederikshavn, den 8. Juni 1937. 
Carl Petersen.. 

Der er noget, som tyder paa, al Carl Petersen 
mener, at det er glemt, hvad det var, han skrev i 
:;it forrige Indlæg; vi skal derfor kort gengive dette. 

Han omtalto Foraarets og Vaarens Indflydelse 
paa Menneskene og pegede bl. a. paa Solens og 
den gryende Sommers mildnende Indflydelse paa 
Sindene; derefter anførte han, at vor Formand i . in 
Beretning paa Kongressen var gaa�t udenom Tjene
stetidsreglerne og han (C .P.) sluttede it Indlæg med 
den Paastand, al hvis den milde For,iarsstemning 
ikke havde gjort Kongressen modtagelig og faaet den 
li! at se lyst paa alt, saa havde Tilslutningen og Klap
salverne efter Formandens Beretning nok været mere 
afdæmpet. 

Her er ingen Vej udenom. Cad Petersen siger 
med rene Ord, at Kongressen Repræsentanter har 
ladet sig besnære af den milde Sommerstemning og 
derved har set bort fra det, som var deres Pligt. 
Efter vor Mening er dette en Haan overfor de Tillids
mænd, som møder paa Kongresserne, og da der vel 
næppe mellem vor gamle Ven C. P. og os kan opstaa 
Uenighed om, at disse Tillidsmænd falder ind under 
dem, som C. P. omtaler som »Organisationens tro
faste Medlemmet·•, er vi altsaa nu enige om, at der 
ikke var nogen Grund til at haane dem. 

Red. 

Sommerudflugter. 
Torsdag den 3. Juni havde Kalundborg Afdelinger 

af D. L. F. arrangeret en Udflugt !il Organi ationens 
Feriehjem. Man havde indbudt de i By og Omegn 
boende pensionerede Lokomotivmænd, som i stort 
Tal deltog. 

Festudvalget valgte rigtigt, da de valgte Udflugts
sted, thi herligere Sled kan vel næppe findes. Man 
skylder Feriehjemmets Ledelse Tak, fordi de vilde 
modtage os nu i Ferietiden, og sidst men ikke mindst 
Tak til Hjemmels Økonoma for hendes Arrangement 
for os, mange Lovord faldt over de veldækkede Borde 
og den velsmagende Mad. Uden at blive betegnet som 
Propagandist kan man ikke undlade at udtale: hvor 
kan det være, at vort dejlige Feriehjem nu paa denne 
Aarstid ikke ei- fuldt belagt? 

Vi skylder 1. Di li-ikt Tak for den i Dagens An
ledning nødvendige Afløsning, ligelede en Tak !il 
Lokm. Christensen for hans Arbejde ved Tilret.telæg
n ingen af Tjenesten. 

Deltager. 

Onsdag den 16. ,Juni 1937 foretog Dansk Lokomo
tivmands Forenings Medlemmer i Fredericia og E -
bjerg en fælles Sommerudflugt til Odense. Esbjerg
Deltagerne afrejste fra Esbjerg med Tog 319 om Mid
dagen og mødtes saaledes i Fredericia med Delta
gerne derfra. Straks efter Ankomsten I.il Odense 
spadseredes til det ny Missionshotel, hvor Forman
den for Festudvalget i Fredericia, Hr. LokomotivførPr 
Hasberg, ved et i den Anledning smukt pyntet Kaffe
bord bød Velkommen. Efter Kaffen foretoges en 
Spadseretur gennem Byen til Munkemose, derfra sej
ledes pr. Motorbaad lil det smukke og meget bekendlr 
Fruens-Bøge, hvor den Zoologiske Have besøgtes. 
Derefter gik det tilbage I i I Byen, hvor alle Deltagerne 
deltog i en Middag paa Forlystelses-Etablissementet 
Rosengaarden. Stemningen og Humøret var højt, un-
1ler Middagen musiceredes af nogle til Elablissemen-
1.et" knyttede Musici, der forøvl'igt underholdt Della
geme Resten af Aftenen paa forskellig Maade, for
hvilket cle ogsaa høstedr anerkendende og fortjent Bi
fald. Klokken ca. 0,40 maatle del.' brydes op, og med 
Tog 85 paabegyndtes Hjemrejsen, del' fo,· Es
bjergensernes Vedkommende føl'st sluttede ud paa de
smaa Timer, men alle var enige om, at Udflugten
ikke alene havde været god, men endogsaa vellykket.
Og jeg vil slutte med at bringe alle Deltagerne i Tu
ren min Tak for behageligt Samvær samt ønske, at
vi fremdeles maa vedblive at væl'e raske, saa vi,
naar Sommerens straalende Sol næste Aar atter staar
over Danmark og igen faar Naturen til at udfolde sig
i hele sin lysegrønne Pragt, maa kunne mødes 11n
cicr rolige politiske Forhold - I.il ny Sommerud
flugt 1938.

En Deltager. 
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BELØNNET LOKOMQrfIVFØRER 

For et Aar::; Tid ,;iden, den 13. Juni 1936. 

opdagede Lokomotivfører A. Andersen, Tøn

der, da han med et Tog befandt sig mellem 

Bjerndrup og Kliplev, at der laa et lille Barn 

og legede i Sporet. Andersen gjorde straks 
An ·talter til at standse Toget; men da han blev 

klar over, at det ikke vilde lykkes ham at 
komme til at holde foran det Sted, hvor Barnet 

laa, sprang han af Maskinen, løb foran Toget 

og fik fat i Barnet netop et Sekund før det 
lille Væsen vilde være blevet kør-t over. For 
sin raske Handling fik Andersen dengang 

100 Kr. i Du ·ør af Statsbanerne, og han har 

nu af Carnegie Fondet faaet tildelt Fonden::; 
Broncemedalje samt 800 Kr. i Belønning. 

JUBILÆER 

Torsdag den 8. Juli J937 fcjn.,,· Lokomotivfører J. E'. 
P. Gels-i'rig, Helgolaud Maskindepot, sil 25 Aars Jubilæum 
ved Statsbanerne. Jubilaren har i de forløbne Aar hoved
sagelig forrellel Tjeneste i Jylland, men blev den J. Maj 
L934 forflyttet til København, hvo1· han den I. Juni 19'35 
forfremmedes til Lokomotiv[øre1· og har siden den Tid
forrettet Tjeneste som Førnr af Lyntog.

Jubilaren førte del første Lyntog ( • Aabningstoget«) 
over Lillebæltsbroen under dennes Indvielse den 15. Maj 
1935. 

l,okomotivførerne i I<k. og Hgl. ønsker dig hjertelig 
til Lykke paa Jubilæ11msdagu11 samt. Held og Lykke for 
dig i Fremtiden. N. P. N.

Lokolllotivfører S. P. Sorensrn, Gedser, kan clen 8 . 
.Tul i d. A. fej,·e sit 2.'i Aa1·s JubihNrm ved D.S. B. 

Afdelingen bringer dig hervecl voe hjerteligste Lyk
ønskning og haaher endnu i mange Aar al se dig mel-
lem os. 0.

DØDSFALD 

Mandag den 14. Juni bi. alles fra Struer Kapelkrema
torium Lokolllolivfører A. M. Kristiansen. Kapellet var· 
fyldt til sidste Plads af Paarørende, Venner og Medan
satte, som vilde vi e afdøde den sidste Ære. Ved Kiste1, 
paraderede Afdelingsfaner fra Struer og Esbjerg og So
cialdemokratiets Fane. Et Væld af Blomster og Kranse, 
hvoraf mange signerede fra forskellige Afdelinger, dæk
kede Gulvet omkring den hvide Ki. te. 

Efter al Kisten var . ænket, bragte Lokolllotivfører-

Afdelingens Formand, C. Hono1·e, afdøde en sidste Hil
se11 fra Kolleger ved Struer Depot. C. Honore takkede 
endvidere paa Familiens Vegne for den store Deltagelse. 

E. J. 

TAKSIGELSE 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved lllin kære 
Mands, Lokomotivfører A. tl'l. K ristiansens, Død og Be-
gra1·else. Paa Familiens og egne Vegne 

Kristine Kristiansen. 

JERNBANELÆGER 

Jernhanelæge Lllunr, Enghaveplads 25, er syg, og hans 
Praksi varetages af Læge G n1bb Andersen, Eidersted
gade !• ( ved Enghaveµa rken), Tlf. Eva 1124-. Konsulta
tionstid }(I. J9. 13 saml Fredag Kl. 18-19. 

Jernbanelæge Illum, Enghal'eplarls 25, flytter den J5. 
Juli d. A. til Enghavevej 6,J. 

Konsultationstid, Tlf. N1·. og Telefontid er uforandret. 

.Ternhanelæge Tbamsen, Vester!Jrogade 68, e1· hortrej. l 
fra 22. Juni-13. Aug. cl. A. inclusive. 

Hans Prak. is va,·etages i nævnte Tidsrum af Læge 
C. C . .Jacob. en, Vesterhrogade fifi, Telefon' Vester 9728. 
Konsultationstirl Kl. '12-14·.

1 

.Jernbanelæge Tange Jessen, Ndr·. Fasanvej L80, Kø
henhavn, er bortrejst fra I. Juli-I. August cl. A. Han� 
Praksiti varetages i nævnte Tidsr-un1 af læge Bøge, Fre
deriks undsvej 20. Tlf. Taga 2233. 

Konsultationstid: Kl. 15-16 og Mandag Kl. J Hl.

Jernhanelæge Hans Friderichsen, 8. B Lægedistrik,t, 
København, flytter den 9 . .Juli cl. A. fra Gl. Kongevej l/i-0 
til Frederiksberg Alle 10. 

Konsultationstid, Telefo!1-Nt1111mr1· og Telefontid rr 
uforandret. 

bfter eget Ønske fratræder Dr. Frederichsen Posten 
som .Jernbanelæge merl Udgangen af September Maanerl 
cl. A.

KNUDSHOVED FERIEHJEM 

Paa Knudshoved Feriehjem kan der endnu faas Plads 
rrn ca. 25 .. Juli - indtil da er uer fuldt optaget. 

Statsbanernes økonomiske Driftsregnskab 

1936-37. 

Indtægten ct/ PPrsonbeforclringen var i 1936--37 63/t 
Mil!. Kr.·., cl. v. s. ca. 3,7 Mil!. Kr. mere end i 1!t35-36. 
Medvirkende til denne Stigning var del Forhold, al der 
i Driftsaarel 1.936--37 faldt 2 Paa kehøjtider, i 193 3(l 
derimod kun een. Den væsentligste Del af Stigningen 
skyldes imidlertid almindelig Mertrafik Aa1·et igennem. 
En betydelig Del af denne Stigning - ca. ¾ Mil!. Kro
ner - falder paa de elektrificerede Strækninger i Kø
benhavns Nærtrafik, nwdens en anden Del skyldes Lyn-
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togene. Indtægten af Statsbanernes Jl.utebilbefordring Rteg 
med næsten 400 000 Kr. 

lndtægtPn e1f Godsbeforclringen var i 1936-39 ca. 43,8 
M.ill. K i-. og er saaledes steget med· ca. 2,9 Mil I. K 1·. 
Denne Stigning Jalde1· overvejende og mesl jævnt i Drifls
aarels sidste Maaneder, hvor der - modsat de senere 
Aars Uslabilit.el med snart positive snart negative' mindre 
Udsving - synes al være en mere varig Bedring. 

I n.dtæglen af Personbefordringen og forskelligP min
dre Indlæg/er har i alt udgjort ca. 14,9 Mil!. Kr., d. . s. 
ea. l,i Milt. Er. mei-e end Aaret før. Denne Stigning 
falde!' med ca. ¾ Milt. Kr. paa Postbefordringen og med 
I Milt. T< r. paa Fre1nmedarbejder (Administrationsom
kostninger, der efter Reglerne . kal afholdes ar Anlæg
get af Stor trømsbroen). 

De samlede Driftsindtægter bl v herefter 122,1 Mil!. 
Kr.; d. v. s. ca. 8¼ Mill. Kr. mere end Aaret før. 

Driftsudgifterne udgjorde i alt 117,9 Mill. Kr., d. v. s. 
godt 4½ Mill. Kr. mere end Aaret før. Med den stigende 
Kørsel og højere Kulpris sleg Udgifterne til Brændsel 
(inkl. Elektricitet) med ca. 1,1 Mil!. Kr. Lønningsudgif
terne var - delvis ogsaa paa Grund af sligende Ar
bejdspræstationer - ca. 1 Mil!. Kr. større end Aaret før , 
og dels som Følge af den forøgede Kørsel , dels som Følge 
ar Forbedring og Omdannelse af rullende Materiel steg 
de samlede Værksledsudgifter med ca. 1 ¼ Mill. Kr. 
Ogsaa Banev('!(:]ligeholdelsesudgifterne sleg, bl. a. paa 
G rnnd ar ekslraordinærl store Udgifter li! Snerydning, 
der kostede over ½ Mil!. K.r. i Vinteren 1937. I øv-

rigt indvirkede natul'ligvis Prisstigningerne paa en Række 
Forbrugskonti. 

Afskrivningen blev opgjort til &2/3 Mill. Kr., 200 000 
Kr. mere end Aaret før, og Renterne beregnet til ca. 12 
Mil!. Kr., d. v. s. 800000 Kr. mere end Aaret før. 

Det vil herefter ses, at Statsbanerne i 19'36--37 hal' 
haft et Driftsoverskud paa ca. 4 ¼ Mill. Kr., d. v. s. 
næ len 3 ¼ Milt. bedre Drifl. resullat ond Aaret før. Stal -
banerne har saaledes i det senest forløbne Driflsaar for
uden de egentlige Driftsudgifter dækket næ ten de lu 
Trediedele ar det til Afskrivning krævede Beløb. Naar
Hensyn tages ogsaa lil Renteberegningen, er Resultatet 
det, at Staten. regn kabsmæssige Tilskud I il Driften er 
faldet fra 17,1 Mil!. Kr. i 19'35/3i> til 14,4- Mil!. Kr. i 
1936-/37. 

I April Maaned 19'37 har Indtægten af Personbefol'
dringen ligget 1,1 Mil!. Kr. lavere end Aaret før (den 
manglende Paaske i April 1937). Derimod er Indtægten 
af Godsbefordringen steget med 980 000 Kr., d. v. s. en 
Stigning, der er mere end dobbelt saa stor som Stig
ningen i de nærmest foregaaende Maaneder. 

Driftsudgifterne er steget med 490 000 Kr., bl. a. som 
l�ølge af Forhøjelsen af Reguleringstillæggel, Merudgifter_
til Brændsel og Materiellets Vedligeholdelse. Dot skal til
føjes, at de i den sidste Tid kele betydelige Prisstignin
ger kun delvis har paavirket Regnskabet , idet Lagerbe
holdninger og tidligel'e Indkøb Pndnu holder Priserne
nede.

STATSBANERNES DRIFTS�INDT ÆGTER OG DRIFTS�UDGIFTER 

ll1 V. i Marts Maaned 1937 samt i Tidsrummet April -Maris 1936/37 og en Sammonligning

i de tilsvarende Tidsrum i 1935/36 i runde Summer. 

med Beløbene 

Personbefordring ....................... , .... . 
Gods- og Kreaturbefordr-ing .................• 
Postbefordring .............................. . 
Andre Indtægter ........................... . 

lncltægler i alt ........................ : .......... .

/Jriflsudgifter ..................................... . 

Driftsoverskud . ........ , ........... · ............... .

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

Sia/ens Tilskud fil Driften .......... , ... , ........ .

Personbeford ring . , , , , . , , , , , , , , ... , ... , , , .... . 
Gods- og Kreaturhefordring ................. . 
Poslbeforclring .............................. . 
Andre Indtægter ........................... . 

l 1ultægter i all . .................................... .

l)riftsmlgifter ..................................... . 

f>rifl soverskud . ...................... , . , ... , , , .... .

Afskrivning 
Forrentning . , . , , , , , , , ..... , ... , : , .. , , , , , . , , . 

Statens Tilskud til Driften ......•... , • , .. , ....... .
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Marts Maaned 
1937 1936 

5 480 000 '• 030 000 

3 86() 000 3 1.10 000 
640000 600000 

I 830 000 76() 000 

11810000 8 800000 

12 220 000 l l 670 000

-;- 410 000 -:-2870000 
/470 000 450 000 

570000 640000 

11•50 000 3 960000 

April-Marts 

1936/37 1935/36 

r,3 440000 59 78 0000 
43 i80 000 408600

0

0 

7 690000 6 950000 
7 190000 6 240000 

122 100 000 I 13 830000 

.117 890 000 113 340000 

4 210000 490000 

o 660000 6 46()000 

11980000 11 170 000 

14 430 000 17140000 

1937 

Forøgelse Formindskelse 

I '•50 000 
'•50000 

4-0 000 
I 070000 

:l OlO 000 

550 000 

2 /J-0(} 000 
20000 

70000 

2 510000 

1936/37 
Forøgelse Formindskelse 

3 f,60000 
2 920000 

74-0 000 
950 000 

8 270 000 
'• 550000 

3 720 000 
200000 
810 000 

2 710 000 

• 
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Statsbanernes Drifts�Indtægter og Drift� Udgifter 
Apl'il Mmrncd 1937 og rn Samnwnligning med Beløbene i del tilsvarende Tidsrum 1936 i runde Sumnwr. 

Personbeford,·ing ............................ . 

Gods- og Krcalurbefordl'ing ................. . 
Postbefordring .............................. . 
Andre Tndlægtr1· ........................... . 

I ncllægter i all ...............................•.... 
Driftsuclgifler ..................................... . 

Driftsoverskud . ................................... . 
Afskrivning 

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

Statens Tilskud li/ Drifte11 

Bøger !��eb�l�::�:

1

s:a�:��d: 
Bøger, De ønsker at eje og paa lemp111ige 

Vllkaar, idet Betalingen sker i Rater fra 6-10 Kr. pr. Maaned - uden 
Forhøjelse af Prisen. - Illustreret Bogkalalog sendes gratis. 

EINAR HARCKS BOGHANDEL, Fiolstræde 33, Tlf. 9148. 

Fandt Du et morsomt Sted?

"Ja", Trekanten, Viktoriagade 7 

-

-

De har 

Ansvaret! 

Togplanen skal overholdes til Punkt og 
Prikke - Kørslen skal foregaa stØt og sikkert -
Driften skal gennemfØres med den største Øko
nomi - og alt dette er Personalet ansvarlig for! 

Benyt derfor G A R G O Y LE V A CL O RY 
0 I L paa alle Motorvogne med Benzinmotor 
og GARGOYLE VACME OIL B paa 

alle med Dieselmotor! Saa har De gi
vet Motoren den bedste Beskyttelse, og 
De kan regne med den største Drifts
sikkerhed og den mest økonomiske Drift 1 

• 

GARGOYLE OLIER 
VACUUM Oll COMPANY� A/S 

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte
ansvarhavende. Vestre Boulevard 45, København V.

Telefon Central 7708. 
ITdgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig.

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

April Maaned 1937 
1937 1936 Forøgelse Formindskelse 

8 770000 
4200 000 

630 000 
520 000 

9120 000 
8 030 000 

l 090000
560000

l 000 000

470000 

,� 880 000 
8 220 000 

590 000 
530 000 

9 220 000 
7 54-0 000 

1680 000 
560 000 
970 000 

-+-150000 

I 110000 
980000 

40000 

490 000 

30000 

620000 

10 000 

.100 000 

590 000 

RIBE 
FUNKIS 
KAMIN 

er emoilleret 
og leveres 
i en af følgen• 
de smukke 

.klarerarver, 

RØO•GRØN 

BRUN•SORT 
og 

forskellige 
marmorerede 

PATENTBESKYTIEJ 

fORLANG IROCHUllf 

Kan efter Ordre 

forsynes med indbygget 

Kedel forCentralvarme 

A/s RIBE J ERMSTØBERI 

Helsingør Vin-Kompagni. Fællesroreninaen for I
Danmarks Bruasforeninaer 

Udsøcte Vine oc Spirituosa. 

Telefon 929. 

Hovedkontor: 

Støt vore Averterende. 
U'i Njalsgade 15 

København 
Telef. 4016. Telef. 40H1 

' ��s�j� !�a�!!!� Barnefødslernea Btgrænanlng, 
samt vort rigt illustrerede Kat.log sendes gratis og diskret 

mod 35 Øre i Frimærker til Ekspeditionsomkostninger. 

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

ANNONCE-EKSPEDITION: 

Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Cenlr·al 7708 - Kontortid T<I. 1 16. 
Postkonto 20 541. 

0 



[ Steentoft - Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN 
Telefon 346 NYBORG Telefon 346 

Køb danske Varer! NORDISK KAFFE KOMPAGNl'8 

C. Knackstredt 

Kaffe er bedst! 
Forla.=.g de=- hos Deres Købm.a.:rid-

RICHARD LEHN 
Husk! 
Ellen Hansen 

I. Kl. Herreekvipering. • Telef. 68 Modeforretning 
Minka Jensens EIII. 

Nyborg Herregaardsmejeri. I 
Finest• Mejeriprodukter! 

Tlf 79 Se eijer paa Kapslen, at Mælken er Ira samme Dag, 
• og ikke gammel Mælk fra Dagen i Forvejen. 

Nørregade 10 • Telef. 594 

Jydske Strikkeriers Udsalg. 
Indeh. H. Prehn. i---------------------= Til. 665. Nørregade 16. Nyborg. 

GAA TIL 

WILDE 
saa gaar De ikke forkert. 

Alt i Trikotage. 

Nyborg Læderhandel 
v. Th. Hansen, 

Nørre1ade 25. 

Telefon 660 
Spec. : Kranse, Buketter, 
Planter og Potte-Kultur. 

'--

-D-ir-ek-te_S_a-lg-f-ra_D ___ ri_vh_u_,. __. I F O R L A N G Incen 
derlor It 1111 c h Pr r. 

-------------
KAFFE 

Ira P. M. Kaflerlslerl. 
(Ved A. M. Petersen.) 

Alt i udskaaret Læder og 
Skomagerartikler til 

billigste Priser. 

StrandveJens 
Kød~ og Paalægsforretn. 

J. T ørgensen. 

St min• Va rer og h•r min• PrLrtr. 

Husk 

Karl Rosenbecks 
Bageri & Condltort. 

Tlf.180. Knudshovedvej. Til. 180. 
Brødet bringes overalt i Byen. 

Nyborg Dampvaskeri 
Øster Voldgade 

Nyborg 

BIL-KØRSEL 782 
TROMLE 
Telef. Nyborg 

JENS ANDERSEN Te1e1on 216. 

er billig med 
Telelen :1116, KJOLER OG OVERTØJ 

Isenkram-, Støbegods-, 
Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning. 

Telefon Nr. 25. Nyborg. Telefon Nr. 189. ... 
N Y B O R ~cd C~r. ~tc~cnl M p O R Tl 
Havnf!gade 6 og .; Tlf. 15 og 2.J _ 

P. MADSENS Sparekassen 
Slagterforretning, 
N ørrehus, Nørregade 34, 

Telt. 403. Telt. 403. 

C. F. SCHALBURG 
••••••••• Aktiuclakab ••••••••• 
Grundlagt 7. Juni 1817. 

for 

NYBORG BY 
OG OJIEGN 

FORNEMME 
VELLAGREDE . 

~VALITETER 

Hotel Royal 
Koncert 6.. Solistoptræden 

Østervemb 

LILLE-KONGEGADES KIOSK 
Abonn,m,nt paa all, Ug,blad, 
T,l,gramm,r I all, Anl,dnlng,r 

Tel1. 464 .Il. IVERSEN 

Hanse,n & Hansen 
STATSAU'J.' . E LEKTRISKE 

INSTALLATØRER 

'l.' lf. 866 Kongegade 12 'rtf. 882 

FOSKA ind ehoider Kalk , der 
gi ver Knoglern e Styrk e. 

:Nyborg Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. A/. CAFE FÆRGEGAARDEN 
.. • Ko•hrer • Godt Madsted. - Billige Priser. 

Telefoner 76 oc 231. Stat Byena Indutri. Telefoner 76 og 281. TELEFON 682. 


	Side167
	Side168
	Side169
	Side170
	Side171
	Side172
	Side173
	Side174
	Side175
	Side176
	Side177
	Side178
	Side179
	Side180

