
20. J a n u a r 1 9 3 7 37. Aargang

ALDERSGRÆNSEN 

.i har i et Par tidligere Artikler be;;;kæf
Liget os med Spørg rnaalet, dels fordi <let havde 
været draget frem til Debat i Rigsdagen, og dels 
fordi vi var bekendt med, at der fra visse 
Hold Side inden for Tjenestemændene blev ar
bejdet meget kraftigt for at fremkalde en Æn
dring i den for Stat. banerne nugældende Be
stemmelse om 65 Aars Aldersgrænsen. 

Det synes, ·om om disse ·Kræfter skal fa.a 
Held i sine Bestræbelser, idet vi under 18. Ve
uember f. A. fra Generaldil'ektorntet l1ar mod
taget følgende Skrivelse: 

»I Ovorens::;temmelse med, hvad der
blev bebudet i Bemærkningerne til Forslag 
til Nonneringslov for 1935-36 (ad Pkt. 
199-200), har man til Hensigt at fortsætte
med Afgang af de ansatte ved 65 Aan, Al
deren indtil Udgangen af 1937 og derefter
foretage en mindre Forhøjelse af Alders
gl'ænsen.

Det er <lerfor Hensigten paa Forslag til 
Normering::;lov for Finan ·aaret 1937-38 
at optage de ·amme t:;ær-Regler for Pen
::;ionsberegning for aadanne afskedigede 
ansatte, ·om har været gældende i de se
neste Aar, jfr. Normeringslov for 1936-37, 
Nr. 366 og 367, og i Bemærkningerne til 
dette Forslag at udtale følgende: 

»Det er Tanken i Overensstemmel ·e
med, hvad der blev bestemt i 1934 og bebu
det i Bemærkninger til ormeringslovfor
slaget for 1935-36, at fortsætte med Af
gang ved 65-Aars Alder indtil Udgangen 
af December 1937 og derefter i de følgende 
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J Kalenderaar at hæve Afgang alderen til 
66 Aar, hvilket vil medføre, at der i det før
ste af disse Aar ikke bliver nogen Alders
afgang. Paa tilsvarende Maade tænkes Af
gangsalderen i Kalenderaarene 1940 og 
.1941 sat til 67 Aar, saaledes at der ej hel
ler i 1940 vil fromkomme nogen reel Alders
afgang. I Mellemtiden vil Spørgsrnaalet om 
on oventurl Ændring i de for Tiden gæl
den<le Bestemmelser om Aldersgrænse for 
Stat tjene temændene i Almindelighed bli
ve gjort til Gen tand for nærmere Under
søgelse og Overvejelse.« 

l Optagol::;e af det ommeldte Forslag og
.i Ordlyden af Bemærkningerne dertil har 
Finansministel'iet erklæret ig enig. 

Vod at meddele foran:-;taaende skal man 
anmode Organisationen om en Udtalelse 
angaaende dens Stilling til Spørgsmaalet. 
Da Forslaget til Normeringsloven er for
langt afgivet i den nærmeste Fremtid, skal 
man efter Omstændighederne anmode om 
Udtalelsen snarest belejligt. 

De tre andre forhandlingsberettigede 
Organisationer er tilskrevet ligelydende.« 

For vort Vedkommende var Sagen klar, idet 
Lokomotivmændene forlængst har taget Stil
ling til 65 Aars Aldersgrænsen, og vi kunde 
derfor allerede den 29. December afgive vort 
Svar, der har følgende Ordlyd: 

»l Anledning af Generaldirektoratets
Skrivelse af 19. ds., J. r r. 35850, skal vi 
tillade os at bringe i Erindring, at Dansk 
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DA SK LOKOMOTIV TIDE DE 

Lokomotivmands Forening under 9. Junj 
1932 har fremsendt Andragende om, at 
Aldersgræn. en for Lokomotivper onalcts 
Vedkommende fastsættes til 65 Aar, oo- dn, 
der ikke siden er sket Forandring i de Syns
punkter, der lagde.· til Grund for bemeldte 
Henvendelse. tillader vi os at henholde os 
til samme, idet vi paa Grundlag af Gene
raldirektoratet Skrivelse forventer, at 
Spørg,,mrn,alet i en overskuelig Fremtid , .. i I 
hlive gjort til Gen ·tand for en nærm re 
Under:;øgelse og O\'ervejebe.« 

Vi maa stadig b.'rvde, at findes der Katr
gorier, paa hvem Arhejrlet ikke slider haardere, 
end at de mener det fon;varligt med en højere 
Aldersgræn:;e end 65 Aar, bevares, :-;aa lad 
dem faa den, men fra vor Side skal der ikke her
ske nogen som helst Tvivl . Vi ønsker de 65 
Aar hernret :-:om Aldersgrænse. 

GENERALDIREKTØRENS BETRAGT� 

NINGER VED AARSSKIFTET 

Det er j do senere Aar blevet almindeligt, 
at Dagspressen ved An,rs:-;kiftet bringer Artik
ler om Statsbanern<'. Don Omstændighed. at det 
særlig er kommende, Forbedringer, de paagæl
rlende Artikler omtaler. viser, at Offentligheden 
efterhaancleH er blevet ind:-:t:illet paa, at der 
hve1·t Aar slcal væ ro l<'o1·brd ringer af don ono 
eller anden Be,-;kaffenhed. t::>elv om dette haado 
kunde synes lidt. lirsyndeligt og paa den and0n 
Side synes .·aa naturligt 0g ligetil, ,.:3a er dot 
i hvert Fald et Togn paa, at Offentligheden be
tragter Statsharn'rnc som eu Funetning, der 
ikke alene ,.:kal vrcre i stadig dvikling. men 
hvor der og:-;aa :-:tadiO' skal :;kc Forbedring-rr. 
og det er der vel i Grunden intet at sige til . 

Medens di!--�O Nytaar�a1·tikler nml-iten alle 
bygger paa." J.nterviows meLl Goneralclirektøren, 
foreligger der i Aa e en Artikel fra Genera.ldi
.rok:tørens egeu .l-laand, og da voro Lruscro ·ik
kei·t; vil have J.nteresse i at læse herneldte Ar
tikel, tillader vi os at gengive den efter Bcl"
lingske Tidende. 

Ucl Aar, der udløber den 3.1. Dcccmlwr 1936, 
bragle for første Gang i c•n J\a1.Tmkke Satsbancrnr 
1•11 Regnskabs- fsl11t11i11g, der for selvP Driftens Vcd
kommcudr er po,-iliv. Drifts01·rrskudct var ½ Mill. 
KL Lil. T1·ocls for en Snevinlcr, der gav Udgiftsfor
ugelsc. sandsynligvis og aa Indtæglsncdgang; og en 
Stor·locko11t, der gav fndt,C'gtlrncclgang. 

Delle Regnskab. re nllat belyder, al clrr Lil Dæk
ning Rf .\fskrivning og l"orrenlning, som iRI! bel0h 
sig til 17,7 Mill. Kr., er til Raadighcd den nrnrntr 
½ Mill. Kr., medens Re -ten, 17,'2 �fil!. Kr., rnaa chC'k
kPs 11.[ dl' almindelige Stalf:iuclla'gler. 

[ ønigt har Aarel Hl3G vist nogenlunde , amrn 
Billede som drl foruclgaac11de A,H. lndtægterne for 
Per onbrfoedringcn ha,· vrorol stigcndr og vil anlagr
lig fM Finansaa,·et Hl86-::l7 givr en MeriucllcPgt· p;:ia 
cR. 3 Mill. Kr., hvori dog- rr i111lbefattet Paaske i 
.\rril Hl36 og :Maris 1.937. Ogsaa Godsindfæglerne er 
stig('111le, antagelig med ca.. 2 · {ill. Kr., ln·ilket er 011 
slonr Stigniug, enrl vi i de ,·euere Aar har oplevet.. 

Ogsaa Udgiftrrue e,· sligeudc. Delte skylde· i før
:<lr Rækko . tigcnde Drift. præstalioncr, der samtidig 
lwLyder berhc Toggang for Landets Befolkning. Jeg 
hohører hrr blol al minclo om Elekfrificel"ingen til 
1-[ollP, sam del smrligc jydske Lyntog »Nordpilen« 
fra l•'rcd.criksha\"11 lil. Flensborg med. inlcrnal.ional0 
li'orbindPls('r til. begge Sider. Den føtslc af disse For
;:i11stallnigc1· har giveL StoJ"byens Befolkning bedre 
Hulighcdrr for J\dgang til kov, Sø og Land og nyr 
.\fulighrdrr for ,tl bo i frie og sunde Omgivelse,·. 
/\t der er skabL nyr Vr0l"llier. vil selv rn rnkell Tur 
rnrd deune Bane ge11u0m hPIL nye, hurtigL opblom
,-t rrnde Villakvarterel" gi\'(' <'L slaaell(]C' Bcvi. for. 

ForudPtL d1• sligcnrlc• Prmstationrr virker ogsaa 
del :-tigrndu Prisoiveau I.il. Opgang i Udgifterne. Jeg 
behøvet· blot, ,tl J1a'vne d0 sligende Priser paa T-:l rænd
sel, Staal ug Metaller. 

r FoJ"hnlcl ti 1 ·pi 11a nsaarrL Hl35-36 maa del v 11-
lcs, al Driftsincltægteme vil slige merl ca. 6 Mill. 
Kr. Lil mellem I Hl og 120 :Mi Il. l{ r., og al DrifL,--
11 d.giflcr110 vil sligC' med ea. 3½ .Mill. Kr. Lil omkring 
I 16 ½ Mil I. I< r., saaledcs a L Dri flsoverskudrt auf agc-
1 ig ,·il slige fra ½ Mill. Kr. til ca. 3 Mil!. Kr., 
hrora[ den ene :i\'lillion skyld.es den rlohbrlte Paaske.

.\!"skrivning og Forrenlning vil stige med ea. 1 ¼ 
Mill. Kr., og dm· ril del"for ialt kræves cl Stafslil
skud til Statsbauernr paR. C'R. I¼ Mill. Kr. mindrl' 
0nd fol"i:ign .\,tr, 11rmlig ca.. 16 mod ca. "17¼ :Mill. 
Kr. 

Del nyr 1\ar vi I antagelig bri ngo Aalmi 11g011 af 
SLorslrom,-b1·oc11 for T1·afikkn11. ·Denne E11rupas lcPng
:-fe B,·o vil brtyclc 011 sla•,·kcre Samrnrnknytning af 
Lolland-Falstrr nwd del onige Damnark haade for 
.fer11ba110- og Vcjlra[ik og snmit1lig en orrrnrclcmtlig 
.·to1.· Forlwrlri11g ,d· Trafikken paR, Yor Konlineotal
forhincl.elso f1·a og L�I Sja•lland. 

Del er I ykkcdcs al op11aa do Lyske H.igsballPn, 
Til. luluing til en overoi·dcnllig .-tor Forbedring af 
Toggangen allerede fra Sommei·køreplanens Tknd't
lrmden. Nallogenc vil faa Ankomst til Berlin og 
}fambOL'g ved Syvtiden om M"oegencn og Afgang de1·
[l'a henacl Kl. 22. lJC'rved opnaa som for Krigen rir 
r,e ·cntligsle Tilslulninger viderehcn og viclerefra og 
i København bevares Forhinclclsemo til og fra orge 
og Veslsvcrige, som ikke fandtes J'ør Krigen. Stor
stmmsb1:ocns Jhn1glag11ing, drr har Yff'ret LoILes1a11-
gcn for denne Forbedring, vil, naar den indtræder, 
R lenc hel yde Ti I pasning 11.f Tiderne over den da11skr 
Sti'.ækning. 

Samtidig 01· rh•l opnaart, at rler i Sovevogucn K(,)-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

benhavn-Fredel'i ·ia-1-Iambol'g allel'cclc fra Slul
ningen af 1936 indforcs 3. Kia sc,hvad man tidligere
i Tyskland a[ principiell Gl'llncle har rnod. al .-ig

for de inten1alionalc Ruter.
Med Slol'slr<imsb1·oc11s F,e1·diggu1·clsc vil Tyngde

punklel i. Slalsha11e1:ncs .,.\111;,cgsvirksomhed. ovcrgaa 
Lil Jylland. ] København hal' man ganske visl sla
dig Arbejdet mL·d Elcktrifa:ering af Stl'a.,kningon Val
by-Ballen1p og en slor Udvi<lelse af Ly1\togsrerni
scn ved Helgoland. )l'en borlsel herfra er Anltegcno 
Øsl for Stor-cb,L•ll nn brngl frem Lil el hojt og fol'
menllig Lilf'reclsslillcndo Niveau. 

l Jylland og specielt ::'forel- og Vcstjylla.url rnang
lcr derimod slaclig en Del. ug di ·so J\t'bejdor skri
dct· rask fremad. 

Del skal saalod.os 11a•,·11os. al der vod Limfjorden 
l'r 2 sloro Hrnt·r under Uyg11i11g, nemlig Odclcsut1ll
broen, der \'il gøl'O Tliy la11tlfasl med Lanclcl ·onrle11 
.Fjorden, og ,\albul'gbrnc11, do1· :,;kal 01.·sla.Lte dou gamle 
Jcrubanebro, og Lillado ;;tol'u moderne Lokornoli\'Or al 
gaa viclel'O l'l'a Aalborg Lil Frccle6kshavn. 

,\f Dobbollsporol fra .\arhus Lil Randers aabncs 
i di ·se Aat· med korlo l\Lollcml'Llm del 0110 Stykke ef
ter det andel, saalPdO · al J\rbt•jdel vonlc;; fuldføl't 
i Løbel af ol Par Aar, og ,;amliclig Lages der [al paH 
Dobbeltsporanla•g mellem Randel's og Bjerregrav. mel
lem Aalborg og Sreu ·L1·up saml mellem Aalbol'g og 
Limffordsbroon. Del ældre Spor No1·tl for J\arhu. ug 
navnlig Nunl fol' Randers fo1·slærkes cllcl' moderni
seres, saa der kan opnaa,; ilurligere og behageligere 
Kør ·ol. Del e1: formonllig den nu Strækning, der sig
tes til, 11aa1· del nu og da kriliseros, at Lyulogene 
rysler under Kon;ole11, og del er ikke Togeue::;, men 
Sporets Skyld. 

Ogsaa paa Slrækningou Laugaa-Slrucr, der si
den Maj 1936 har liaH Lyn log, . amt Skorn-Holsle
brn finder der pol'fol'bedri nger lod, mellem Hol ·Lc
bro og Skern ved Indltegni ng af de [ra .Micltsjællancl.-
banen oplagno 'kinoer. 

Til Maj 1937 leveres 4 11ye Lyntog å 4 Vogne og 
hver med ca. 220 Pladser. Di ·se Tog· lndsæt.telse i 
Driften vil give Anledning lil en Køreplansomlæg
ning, det· i Betydning ucei-mer sig elJel' rnaasko end
og overgaar den, der gennemførtes :;arntidig med 
Lillebæltsbroen:; T.brngtagn ing. 

I hvert Fald vil den drage nye slore Dele af 
Landets Befolkning ind i Ly J1 togslrafikken og betyde 
Opfyldelse af del Prngram, der hlcv lagt i 1933, og 
af hvilket kun don ene Halvdel opfyldte, i 1935. Nær
mere Enkeltheder om Nyol'clningen vil før t enere 
kunne oplyses. 

Aare 1937 iruøclc. c;.; ar Statsbanerne med Forvent
ning. Af størst ideel Rækkevidde er vel nok Broar
bejdet, naar man erindrer sig, at Aaret vil br·inge 
Øriget Danma1·k Lil det Punkt, hvor kun oet Vand 
Vand, nemlig torobæll. .-killer Skinner og Lande
l'eje i Forbinde! ·orne mellem Landets Hoveddele. Og 
denne Adskillelse er O\'CJ'vtrndet ved et ] ærgemaleriel, 
,;om i Udlandet 01· Genstand 1'01· megen Beundring. 
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REGULERIN GSTILLÆGET 

Paa et tyl'el. e�møde i '. 0. I den 6. Januar 
1937 cll'øftede� bl. a. det nuværende I ristal og 
UdgifbtaJ, O" m,m eneue.· um til finan ·mini
�tcriet at fremsemle følgende Skrive! ·e: 

'l'il 

l1'i1twt&1ni1ti ·lerief.

Under Henvi,ming !il, al Tjonostcmæ11cle11cs Lø11-
ni11gor, navnlig for de lavere Lønuingers Vcdkommeu
de, hal' labl ou ikke ringe Del aE dorn· Købekraft 
paa Gnmcl al' do i de senere Aal' stcdf'nndne Pri.-
sligllingor, skal undcrskrov110 Organi ·aLion anmode 
:r'inansmi11i.-Lel'ict om, at der i nær Fremlid maa 
lilivo oplaget en Forliandling om Iværk rrltolse al' 
l•'ora11 ·tallningcl' til Afhja:)lpning a[ don na'vntc 
Ulempe . 

Del slol'C lulcl'val i H.eguloring:;lilla:igels Skala 
jfr. Tjo11eslema11clslovons § 91, Stk. 1, hvorefter Til
Jwgcl ikko kan tl'll(lros mellem Udgiflstal, der ligger 
paa Beløb fra 2427 Kr. Lil 2842 Kr., lia1· ruedført en 
ma•rklml' Jl'ol.'riugol,;o af Tjcneslemæncleuc Vilkaar. 

Siden Fobrual' J933 01· Udgiftslallel slcgel med 
370 Kl'. Til Dækning af deu110 Prisforbøjelse har 
Tjenestemændene i L011grnppen J.800 Kr. Lil 2999 
K1·. faaol en Fol'højel ·o af R gulering ·til læget paa 
174, Kr. 

Disse Løu ni ngcrs Købehaft Ol' derved forringet 
1110d ca" 200 Kr. aarlig, hvilkol for en Indtægt paa 
ca. 3000 K1·. aal'lig udgør ca. 7 pCl. Da Pri lignin
gerne, :;iden del sidste Udgiflslal i Februar 1936 blev 
konstateret, fremdele· e1· fortsal, •r Forholdet for
værret ·aaledes, at Cenlrnlorganisalionen er sig 
nød:;agcl Lil al rejse Krav om Udligning med Virk
ning al reguc fra 1. April 1937. Vi hen vi er i denne 
.Fol'bindolse til, al der paa. det private Arbejdsmarked 
i do sidste Aa1· ·er sket Lønforhøjelser undet· Hensyn 
Lil Livsfon10do11'1edernes Pri:;:;Ligning, ligesom det al
m i ndeligo økonomiske Niveau e1· hævet. 

Idel Cc11tralorganisationen udtaler Ha.abet 0�1, 
al nær•væreude Andrngende rnaa blive gjort I il Gen
sland for en velvillig Behandling, skal vi fremsælto 
Ønske om en mundtlig Fo1·handling om Sagen. 

LOKOMOTIVJUBILÆUM HOS FRICHS 

Navnet »Frichs Fabrikker« i Aarhus har en 
god Klang, ikke alene i den By, hvor de befin
der sig, men over det ganske Land, ja, endog 
uu over Landet� Grænser, men kun faa tæn
k r vel alligevel over, at det i Aar er 25 Aar 
siden, Fabrikken gjorde sin første svage Begyn
delse me_d Lokomotivbygning. Man begyndte 
med de . maa Lokomotiver, men det viste ig 
gennem Aarene, at de magtede at paatage sig 
Bygningen af vore allersværeste Lokomotiver, 
og at Fabrikken har en udmærket Tilpasnings-
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evne, har den vist ved hurtigt at indrette sig 
efter den nyere Tid, hvor Motoren ligesom sy
nes at have gaaet en vis Sejrsgang og nu i 
mange Tilfælde er den, der fører vore Tog over 
Skinnevejen. 

Vi Lokomotivmænd har altid følt en vi::; 
Stolthed, naar vi kørte ud med et »Frichs« Lo
komotiv; thi der er altid noget opløftende ved 
at beskæftige sig med »egne Frembringelser«, 
men hertil kommer en vis Tryghedsføleh;e ved 
Materiellets Soliditet, og her vidste vi, at intet 
var sparet for .ikke alene at Arbejdet skulde se 
smukt ud i færdig Stand, men ogsaa at det var 
saa godt og solidt, som det overhovedet var mu
ligt at fremskaffe det. 

Mange danske Arbejdere har fundet Beskæf
tigelse ved denne forholdsvi nye Fabrikation 
og derigennem været glade ved »Frichs Fabrik
ker«, men ogsaa Lokomotivmændene har gen
nem Aarene hilst med Tilfredshed, at vi havde 
en saadan Fabrik her i Landet; thi spurgte vi 
om Raad, eller , øgte vi Oplysning om et eller 
andet vedrørende vore Lokomotiver, altid var 
»Frich:,;« parat, og mange er de Lokomotiv
mænd, der gennem Aarene ved Besøg paa Fa
brikkerne har faaet Lejlighed til at se et Lo
komotiv blive bygget op under moderne tekni
ske Forhold. Især de lidt ældre interesserede
det at se de moderne Arbejd ·maskiner, der nu
skulde til, se de moderne Maaleværktøjer, se
noget nyt som et moderne Staalstøberi o. s. v.

lkke mindst under disse Forhold har vi 
mødt en V el villighed og Venlighed, der aldrig 
vil blive glemt af Lokomotivmændene, og vi vil 
derfor ogsaa gerne bringe vor Hilsen. og Lyk
ønskning i Anledning af Jubilæet med Ønsket 
om, at detaltid maa lykkes »Frichs« at hævde 
sig i Konkunencen. 

»Demokraten« i Aarhu:,; har skrevet en Ar
tikel i Anledning af Jubilæet, :,;om giver en god 
Oversigt over Aarene, der er gaaet, hvorfor vi 
::;ynes, den bør kendes i videre Kredse og til
lader os derfor at aftrykke den: 

Det e1· ikke blot i vore Dage, Bestræbelserne for 
at holde paa det danske Arbejde er fremme her i 
Landet. Nationaløkonomisk og beskæftigelsesmæssigt 
har det naturligvis altid været ønskeligt selv at kunne 
fremstille, hvad man havde Brug for. Den ene Vare 
var naturlig i Selvforsyningen, den anden krævede 
særlig Anspændelse, en tredie »alle Hoveder i Blød« 
før det eventuelt kunne lykkes at »være sig selv nok•. 

Her skal vi se paa et i sin Tid saa prekært Spørgs-
. maal ::;om Lokomotivbyyningen til de danske Jernba

ner. Det er nemlig et kvart Aarhundrede .-iden, den 
blev ført frem til Realitet; men flere Aar i Forvejen 
bavde man drøftet og drøftet det øJ1Skelige i selv al 
kunne fremsille den danske Jernbane-Kraft-Maskine. 

Kunde Danmark overhovedet selv bygge sine Lo
komotiver? 

Kunde en dansk Industri hævde sig paa dette spe
cielle Punkt -; og - om den formentlig kunde dette 
rent teknisk - vilde den da være i Stand til, med del 
begrænsede Forbrug, der kunde blive Tale om i del 
li.Lie Danmark, at fremstille billiqt nok i Sammenlig
ning med de store udenlandske Virk omheder? 

I den danske Rigsdag var Spøl'gsmaalet omkring 
Aarhundredskiftet ofto fremme til Debat. Der var 
stærke Ønsker om at søge en Lokomotivfabrikation 
muliggjort herhjemme saadan, at baade Statsbanerne 
og Privatbanerne kunde hente deres Kraft fra en 
dansk Fabrik. 

Det var navnlig ved Finanslovbehandlingerne, Sa
gen Gang paa Gang kom frem, og man var altid paa 
det rene med, al en dansk Lokomotiv-Fabrikation, der 
skønnedes at ville give "en aarlig Omsætning paa om
kring 3½ Million Kroner, vilde være en meget bety
delig Vinding. I Marts 1909 var man kommet saa 
vidt, at daværende Trafikminister J ertsen-Sønderup 
lod nedsætte en Komite med den Opgave at under
søge Sagen lil Bund::;. Komiteen, der altsaa rigtig fol' 
Alvor skulde lægge Hovedet i Blød, skulde skønne over 
under hvilken Form, det eventuelt vilde være belime-
1 igt, at Staten ·Løttedo en kommende dansk Lokomo
tiv-Fabrikation. 

Komiteen afgav en enstemmig »Indberetning an
gaaende Lokomolivbygniug i Danmark« den 1. Juli 
1909, og Resultatet blev, at De danske Statsbaner, efter 
yderligere tre Aars Forhandling - 1912 - bestilte 
llen føri;te Prøveleverance: Et Par Ranger-Lokomoti
ve1·, to »Tøf-Tøf-Ranger-»Heste« •, der blev alle senere 
clum;ke Lokomotivers »Adam og Eva•. 

PrøvHlevernuccn, <leuue fon;igtige Bestilling for et 
k.varl Aarbundrede .-ideu, blev Indledningen til en 
dansk Lokomotiv-Indusll'i, der igennem de følgende 
25 Aar ikke blot fulgte UclYiklingen i det Format, der 
.-varede Lil danske Forhold, men som ogsaa formaaede 
at komme ind paa de slore ndcnlandske Jernveje. Del 
sidste ansaas undel' allo Omstændigheder for en fuld
kommen Ui;und&ynlighed paa del Tidspunkt, Fabri
kationen ved el dristigt foitiativ og paa den danske 
Stats Foranledning blev indledet. Man drømte den
gang højst om en støttet dansk Leverance, men de 
danske Hjerner og Hænder viste sig dog alt ·aa langt 
mere ydedygtige end vontel. Et enkelt Eksempel er 
nok: Den Omstændighed, at Diesel-Ekspres-Toget 
Bangkok-Peuang kørce med dansk Maskinkraft i 
Spidsen ... ! Del samme er Tilfældet i andt·e fjerne 
Lande. Det lille »Landbrugsland« Danmark, der ikke 
selv ejer Haastofferne til Fabrikationen, fik ved Ini
tiativet fra den paagældende Fabriks Side, Leveran
cer til disse mægtige Jernveje. 
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Men skal vi først se lidt paa, hvordan det gik 
med den »forsigtige Prøveleverance• - og hvad der 
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gik forud for den. Det var nemlig i de Dage ikke saa 
ligetil al bestemme, hvem der kulde ·kabe en dansk 
Lokomotivfabrik og udføre Pionerarbejdet paa delle 
Ororaado. Og hvordan kunde en ·aadan Fabriks Forl
sættelsc ud i Fremtiden sikres. 

I den Indberell1i11g, Komileon afgav i 1909, hed 
det, al der indenfor Komiteen havde været Tvivl om, 
hvorvidt del vilde være muligl fra del offentlige. 
Side al opfordl'C til Skabe[ en af en dan k Lokomoliv
Fabrikalion uden al løtte den med Tilskud. En even
tuel dansk LokomoliY-lndu tri maallo være sikret 
imod en ·aadan Konkurrence, oru f. Eks. kunde paa
føres den ved, at Udlandets Lore Fabrikker i daarlige 
Tider sendte deres eksportpræmierede Produktion ind 
paa det danske Marked. Udlandet kunde i saa Fald 
Gang paa Gang underbyde den dan ·ko Fabriks Priser. 

Fra :Ministeriets Side haYdo man til Komiteen 
foreslaacl et Gnrndlag. hvo1·el'Lel' Fab,·ikken skulde 
ha.ve en Oveiv ,·is efler faldende :::ikala i L0h •L af 5 Aa r, 
men horov •1for gjorde Komiteen ga•ldenclc, al ingen 
da11 ·k Virksomhed vilde vove at sætte Kapital iud 
paa Anlæggelsen af en Lokomotiv-Fabrik, naar den 
kunde ris i kcro 5 Aar efter at slaa uden Beskæftigelse 
- Lvungel af udenland. ke Dumpingpriser. Komiteen
fore ·log <'n Ordning med <'Il 5-aarig Forsøgsperiode.
Hvi Fabrikken· clerefter vilde indgaa paa al indrctle
sig paa rationel Lokomotiv-Bygning . knlde der træf
fes en Ordning med Ovel'enskomsl 15 Aa1: frem i
Tiden, og man kunde kun anbcrale T,cvcranccrne over
draget Lil een enkelt dansk Fabrik - »da de saaledes
Iores.laaedc Vilkaar kun 11nder denne Forudsætning
vilde ydo tilstrækkelig Beskyllelse ... • Fabrikken vil
cle v;.ero dødfødt, hvis der skulde være Hera om Op
gavcmø i. el La11d som Danmark, hvi Behov i For
vejen var saa lille, at del daarligt nok kunde opret
holde en LokomoliY-Fabrikalion.

Nu va1· Sporgsrnaalet: Hvem skulde bygge de dan
ske Lokomotiver paa dis o Vilkaar? 

Paa Komiteens Furanled11ing retlede 1'•linister.iel 
for offentlige Al'bejcler i J\ ugusl t909 en Henvendelse 
til •Sammellslutningen af l<'ahrikanter i ,Jernindu
strion« og anmodede deu om, i Samraad med Dansk 
Smede- og Maskinarbejder-Furbn111l, at ndfi11de, hvilke 
danske Virksomheder man rnaalt a11se for •kvalifi
cerede til Deltagelse 'i Forsøg paa Lokomoti v-Fabri
kation lit de da nskc Baner«. 

Svaret kom. Der var udpegel en Række Virksom
heder, i-om »tænkeligt kunde paatage . ig en ·aadan 
Opgave«. Det vi Le sig imidlerlid snal'l, at kun lre af 
de udpegede Fabrik ker virke] ig havde Interesse for 
Sagen. 

Der [ulglo lange l<'orbandlinger. Den Omstændig
hed, at Slalen ikke vilde slille Kapital til Haadighed 
til lndrelning af Lokomotivfabrikken, bevirkede, at lo 
af de lro Fil'maer gled fra, og Lilbage stod kun 
• Frich,;«-Fabrikkerne i Aarhu , den Virksomhed, der
>'ideu har leveret baadL· Stalsbanernes og Pl 'ivatbaner
nPs Krafl-:Ma. kiner - og som alt. aa gennem sin Spe
cialisering paa Omraadet endog skulde blive i Stand
lit al opnaa Lcverauccr p'aa del udenland ko Marked.

•l!'richs«-Fabrikerne, der kom til a levere »Lyne
ne·• danske •Adam og Eva•, var rede Lil den 5-aarige 
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Forsøg periode, og rede til, hvi den faldt heldigt ud, 
paa egen Beko tning at opføre en Lokomolivfabrik og 
derigenn m indrette sig paa rationel Lokomotivfabri
kation ... ! 

N'n havdu :::ita.lsbanerne en Adresse, en .Fabrik, der 
vilde vove Forsøget, og nu gik :Forhandlingerne løs 
iWaanecl efter Maaned, indtil enuelig :B'abrikken kunde 
Lage fat paa »Adam og Eva• i 1912. 

»F1·ich ·«-Fabrikkerne ovel'log de11 før.�le Ordre Lil
[a. l Pri.· - 29 000 Kroner pr. Stk. - og den gav 
Fabrikkerne cl slemt Smæk. Udover de Udgifter, man 
havde haft paa Anlægget en af Fabrikken til denne 
Prøveleverance, ble,· ·elve Fabrikation. omkostninger
ne langt større end de Priser, der opnaaedes. ogen 
Guldg1·ube var Leverancerne Lil D . .  B. saaledes ikke. 

[ 19 t3 faldt e11. Ordre paa ydel'I igere 3 Ran
gel'lokomolive1·, ligelede;; de . aakaldle F-Maskiner, 
men eforefter laa Sagen paa Grnnd af Krigen stille 
gennem Aal', og Slalsba□crne haabPde, at de ind
tn1fno Pri,;stigningcr vilde begynde at fortage sig 
igen ... ! Men den Forhaabning blev dY!'. Da man 
endelig i 1916 log ig sammen til al be 'lille igen 
gjaldt det ikke mindre end 20 Slk. Rangerlokomotiver 
af samme Type. og di. so Ma. kiner kom først virke
ligt i Al'bejdo i HH 19. Den [uld tændige Stands
ning i Mate1·iall'-Tilførslerne, Krigen medførte, hin
dreou :\ l'IJejdel · Udførelse, og da maJ1 endelig kunde 
begynde, var baadc Materialer og Arbejdsløn steget 
,-Lct•rkt. D n Prisforl1øj('lse, der herved opstod, maatte 
Statsban •rne godtgøre Fabrikken i Aarhus. 

Paa Grnnd af de helt unol'male Tilstancle under 
Krigen ble,· det . tadig ikke lil noget med deu »15-
aarige Overenskomst« mellem Slalcn og Fabrikken. 
.\!lerede i 1912-13 - og ·iden hen i 1919 - ind
rnlledu • Frich « sig paa rationel Lokomolivfabrikation. 
Fabrikkernes Lcveranco paa do 20 Rangcdokomo
livc1· have!• helle!' ikke givel nogen Avance. Det havde 
nem I ig pa a l◄ Ol'haand været kontraktm1:essigt bestemt, 
al Avancen rnnatto gaa mccl før Staten ku11de komme 
til al d •llage i Ma.tel'ialepri ·stigninger. Der blev imid
lerlirl i tUJ !) truffet en ny Overonskornsl. Den kom gan
ske ,·i.·t. ikke lil at strrnkke sig over Haa mange Aar, 
som før ·l planlagt, men i den paagældende Aarrække 
. kulde • l<'richs« fol'l al ha.ve Leverancen af de Loko
moliver, D.S. B. maatle behove. Overenskomsten for
nyedes i 1926 paa den Maadc, al Statsbanerne >gen
nem Oll r\arnekke vilde overdrnge Fabrikken de Loko
mol iYct· - og andre Togfremføringsmidler -, der 
111a.a.lle blive Brug for•. Her lægger man Mærke til 
Ved føjeisen: •andre Togfremføring.-midler ... « en 
Henlyoning, vil man forstaa, til de enere saa be-
1·ømmelige Diesl'llokomotivel', de die. elelektdske Mo
lorvoguø - voro Dages »Vestjyde•, »Kronjyde•, 
,;\ful'dpil« og hvad de allo hedder, di ·.-e nye Typer, 
som • Frich ·• ligeledes ,:;pecialiserede ·ig paa, og paa 
11\·ilkel J<'abl'ikat, dansk H aandværk og Industri ikke 
blot i Indlandet skulde hø te aa megen Anerkendelse. 

lhad Lokomotivbygningen i cle før Le svære Aar 
ikk!:l knude givo •Fricbs«-Fabrikkerne, det gav andre 
Fabrikata, og i alle de Aar, der gik, inden den danske 
Lokomotiv-Industri blev »konfirmeret«, gjorde den 
aarhusianske Fabrik store Forretninger baade i Eng-
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land, Tyskland og Rusland med Hensyn til Fabriks
anlæg. Damp- og Dieselanlæg til stationær Anvendelse 
og lil Marinebrug. 

Naar det utrolige, delte at blive en af de førende 
.F'abrikker i Verden med Hensyn lil dieselelektriske 
Lokomotiver og :�Iotorvogne, lykkedes for de danske
»Fr-ichs•-Fab1·ikker, skyldes det sikkert ikke mindst
1len Kendsgerning, at F'abrikken i saa høj Grad gen
nem mange Aar havdo arbejdet med den dieselelek
triske Motor-Teknik og over Damplokomotiv-Fabri
kationen her kom til Diesellokomotivets Skabelse. Le
verancerne af Kraft-Maskinel' til Udlandet under Kri
gen gav saa rigelig Bonm;, at Indretningen af den
fuldt tidssvarende Lokomolivfabrik i Henhold til Stats
banernes Ønsker skete ganske gradvis. Efterhaanden
som Aarene gik, fandt 1\lfoderniseringerne og Ud
videlserne Sted, og Fabrikken spænder nu over el
Areal paa 8 Tønder Land mellem Aarhus og Aaby
høj.

»Frichs«-Fabrikerne beskæftiger nu, efter de 25
Aars Forløb, mellem 900 og 1 000 Mennesker, for 
Størstedelen Arbejdere, der er �pecialiteret paa Lo
komotivbygningens Omraade. Fra de store Lokomotiv:.. 

Haller paa Fabrikkens Omraade er samtlige Stat:;
banernes og Privatbanernes Kraftmaskiner udgaaet 
gennem et kvart Aarhundrede. Det begyndte med 
»Adam og Eva«, det blev fortsat med de større Eks
prestogsdampmaskiner med de lavere Skorstene, Die
sellokomotiverne begyndte at vinde Indpas, først paa
nogle af de danske Privatbaner, siden paa Statsba
nerne, »Lynene« ruller ud herfra - et efter et sendes
de med deres fortættede MaskinkraH ud paa de da11-
ske Statsbaneveje, og endnu i Dag staar en halv
Snes dieselelektriske Motorvogne under Arbejde paa
Fabrikkerne. Der kommer nye »Lyn«, hver for sig paa
4 Vogne, - danske Hjerner og danske Hænder præ
sterer den Kraft, der driver Jernvejenes lange, il
somme Togstammer frem fra By til By.

Det første lille Fut-Tog, der rullede ud fra Aarhus, 
skyldes et dristigt og stærkt Initiativ fra danske 
Industrifolks Side. Der var Fremtid i det »Tøf-Tøf«, 
der lød fra den rørende bøje Skorsten, det var et 
»Tøf-Tøf•, som kørte lige stik imod en imponerende
teknisk Udvikling, Begynderstadiet paa den danske
Lokomotiv-Tekniks sikre Sejrsgang.

»Frichs«-Fabrikerne i Aarhus har i den forløbne
Aarrække til danske Jernveje levere ikke mindre end 
93 Damplokomotiver af forskellige Typer, 115 Diesel
lokomotiver og Motorvogne samt 62 elektriske Molor
vogne til den københavnske Nærtrafik. 

Herhjemme kører vi med »Frichs•-Kraft i Spid
sen, det er selvfølgeligt, men det er ikke underligt, 
at det for et Par Aar siden frydede den danske For
fatter, der under Rejse paa Ruten Bangkok-Penang, 
saa Navnet: »Frichs«, Aarh'Us, prange paa Diesel
ekspreslokomotivets kraftige »Forntavn«. 

� 
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SOMMERKØREPLANEN 1937 

En betydelig Udvidelse af Motoriseringen. 

Ved et Møde den G. Januar forelagde Gonoraldirek
toren overfor Pressen Hovedtrækkene i Køreplane11 
for den kommende Sommer. Generaldirektøren be
mærkede, at Forandri11gerne næsten var mere revo
lutionerende end dem, som fandt Sted, da Lillebælts
broen blev taget i . Brng og de forste Lyntog indsat
tes i Driften. 

l<'ol'hedringerne kan i det væseutlige opstilles i 
følgende Punkter: 

1) Morgonlynlog fra Jylland til København og Af
lenlyntog lm København til Jylland modsvaren
de de i 1935 indlagte Morgenlyntog til Jylland
og A ftenlynlog derfra.

2) Deling af Lynlogslrafikken paa Esbjerg, saa der
bliver cl Lyntog, ·om udclnkkende skal betjene
Englandsforbi ndelsen, og et andet Lyntog, der
besørger Vestkysttrafikken indtil. Ringkøbing.

3) Hurtiggaaende Motortrafik paa en Række Side
haner, saa der opnaas Forbindelse med baade
Morgen- og Aftenlyntogene.

Paa den Maade vil saa al sige hele Landet være 
inddraget i Lyntogstrafikken. 

De nye Lyntog vil som bekendt blive 4 Vognstog 
med i.alt 222 Pladser imod do nuværende 3 Vognstog 
med 168 Pladser. Ved den betydelige Forøgelse af 
Lyntogenes Antal vil Pladserne i disse Tog blive mere 
end fordoblede, idet der fremtidig vil blive 2340 Lyn
logspladser daglig over Storebælt mod 1000 Pladser 
i Øjeblikket. 

Det hidtidige Lyntog »Vestjyden« vil faa Navne
forandring og komme til at hedde »Englænderen«. 
Vi vil altsaa fremtidig faa 6 Lyntog, hvoraf »Kron
jyden«, »Østjyden• og » Vesterhavet« skal afgaa fra 
København om Morgenen og returnere del'lil om Af
tenen, medens »Nordjyden« og »Midtjyden•, som de 
uye Tog skal hedde, vil afgaa fra Jylland om Mor
genen og returnere om Aftenen. »Englænderen• skal 
afgaa fra København om Middagen og returnere der
til om Aftenen. Endelig har vi jo det 7. Lyntog »Nord
pilen•, som dog ligger uden for Københavnerforbin
delsen. 

Tidei:ne for de nye Lyntog er foreløbig tilrettelagt 
:;aalede 

»Nordjyden«.

Af. Aalborg ca. 6,45 Af. E.øbenhavn ca. 17,50 
• Randers 7,50 An. Fredericia » 21,20 
• Aarhus > 8,35 » Aarhus > 22,35
> Fredericia 9,45 » Randers • 23,20

An. København • 13,10 > Aalborg > 0,25

Toget standser i begge Retninger i Hobro, Ran
der , Aarhus og F'redericia. 

• 
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Af. StrueJ" 
• Aarht1,;
» Predcl'icia

1\11. l<0benbavi1

ca. 
> 

• 

• 

,Midtjyden«. 

5,55 Af. København 
8,02 An. Fl'cdericia 
9,25 \arhu. 

13,20 • Struer 

ca. 17,40 
• 21,40
» 23,00

1,05

Togcl stand er i begge Hclninger i Skive, Viborg, 
La11gaa, \ar-hus, Skanderborg, Horsen::;, Vejle, Fre
clPl'icia, Middelfart, Odense, Nyhorg, Kon;ør, Slagelse 
og H.osk i I de. 

• Vesterhave/«.

,\ r. I(obenbarn ca. 7,40Af. Riugkøbi11g ca. 17,30 
,\ Il. FJ'edericia • 11,45 • li:::;bjerg » 18,45 

Esbjerg • 12,50 • Fredericia • 19,50 
Ringkøhing • 14,10An. København » 23,50 

Togol :slancl:ser .i begge Hetningcr i Skcrn, Varde, 
Esbjerg, Bramminge, Vejen, Kolding, Fredericia, Mid
delfarl,-Odcnso, Nyborg, Korsør, Slagelse og Roskilde. 

Dello Lyntog er foreløbig kun planlagt for Som-
111erperioden. 

»Englænderen« lægges ca. ½ Timo :senere end
11L1 med Afgang fra København Kl. 12,30. Toget op
lager i Kolding Tilslutning fra Motor-Ek. prestogol 
»Nordpilen«, saalede;; al der tilvejebringes Forbindel
se fra Gøleborg v.ia FredL•1·ikshavn til Englandsdam
pcren. 

I Retning mod. København lwgg9s »Englænderen« 
i en noget tidligere Plan ond nu, Esbjerg Af. ca. 
l 8,15, Fredericia Af. ca. 19,20, København An. ca.
22,45.

I Fredericia faar »Englænderen« umiddelbar Til� 
�lutning til Personlog Nord paa, \.n. Aarhus ca. 
22,00, eller - med Ophold i Fredericia - Tilslul-
11ing Lil Lyntog »Nordjyden« og »Midtjyden«. 

Jndlægningen af Lyntogene »Nordjyden« og »Midl
jyden« vil medføre en Del Indskrænkninger i Damp
tjenesten. Saaledcs vil Eksprestogene 912/50 og 55/977 
blive inddraget. Det samme er Tilfældet med Tog 
75. Del nuværende Tog 45 vil faa udskudt sin Af
gangstid fra København omtrent li! Tog 55'::; nuvæ
rnnde Plan og vil blive Persontog paa Fyn. Tog 85
vil faa Standsning ved de sjællandske Bystationer.

Som foran nævnt vil der blive indlagt en Del For
bindelseslog i Tilslutning til Lyntogene, nemlig saa
ledes: 

Linien Nykøbiny F.-Slagelse-Korsør. 

Af. Nykøbing l<"'. ca. 6,30 An. Kørsø1· 
» 16,40 » 

i Tilslutning lil Lyntogene til Jylland. 

ca. 8,40 
• 18,45

f. Korsør ca. 12,15 An. Nykøbing F. ca. 14,20 
• • 21,50 • » 24,00
Tilslutning lil Lyntogene fra Jylland. 

Togene, der - indtil Storstrømsbroen tages i 
Brug - overføres med Færgen mellem Orehoved og 
Masnedø, stand er iøvrigt kun i Vordingborg, Næst
ved og Slagelse. 
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Liuien Fredericia-Herning-Struer. 

Af. Slrnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 6,05 ca. 15,40 
• Holstebro .. . . . . . . . . . . . . . » 6,20 • 15,55
• Herning .. . . . . . . . . . . . . . . » 7,10 16,45 

An. Fredericia . .. . . . . . . . . . . . » 9,15 • 18,50
I Fredericia Tilslutning til Lyntog An. København 

henholdsvis ca. 13,10 og 22,57. 

AL Fredericia . . . . . . . . . . . . . ca. 11,�5 ca. 21,45 
An. Hcming .. . . . . . . . . . . . . . • J3,45 • 23,55

• Holslebl'o . . . . . . . . . . . . . . • 140
40 0,45 

» Slrucr . . . . . . . . . . . . . . . . • 15,00 1,00 
I Fredericia Tilslutning fra Lyntog Af. København 

henholdsri' ca. 7,40 og 17,50. 
Togene ;;tand ·01· ved de l'le:;lo 11.follemstal ioner. 

Linien Fredericia,-Ringkøb·ing-Stru,er. 

Af. Ringkøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 5,40 
• Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,35 

An. Fredericia . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . !l,15
I Fredericia Tilslutning til Lynlog, An. København 

ca. 13,10. 

Af. Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 22,00 
An. Esbjerg ........ . .................. • 23,35

» Ringkøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1,35
I Fredericia Tilslutning fra Lyntog, Al'. København 

ca. 17,50. 
Togene standser ved Mellemstationerne. 

Endvidere indlægges der i Tilslutning li! Lyn
tog »Vesterhavet« Forbindelseslog Ringkøbing-Struer 
-Ringkøbing . ·aaledes:

Af. Ringkøbing ...................... . 
An. Struer ...................... .... . 

Standser kun i Vemb og-Holstebrn. 

Af. Struer ........................... . 
An. Ringkøbing ...................... . 

Standser ved alle Mellemstationer. 

ca. 14,15 
• 15,10

ca. 15,50 
» 17 50

Linien Fredericia-Tinyle'V-Sønderboru. 

Af. Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . ca. 12,00 21,50 
An. Tinglev . . . . . . . . . . . . . . . . . • 14,00 23,40 

• Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . 1.5,15 0,55 
I Fredericia Tilslutning fra Lyntog, Ar. København 

henholdsvis ca. 7,40 og 17,50. 

Af. Sønderb01 g . . . . . . . . . . . . . . . ca. 6,00 15,50 
• Tinglev .................. • 7,10 17,00 

An. Fredericia................ • 9,10 18,55 
I Fredericia Tilslutning til Lyntog, An. København 

henholdsvis ca. 13,10 og 2;:?,57. 
Togene standser ved de fle te Mellem ·lationer. 

Det ligger i Sagens Natur, at Køreplansændringer 
af saa gennemgribende Art ikke alene kulde udvise 
betyde] ige Resultater med Hensyn til bedre Forbin
delsesmu ligheder men ogsaa med hurtigere Rejsetider. 
Delle er da ogsaa Tilfældet, og vi anfører her en Del 
af disse: 
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Nedsættelse 
Rejsetid : i Rejsetid : 

Købenb.-.F'redericia3 T. 30 M. mod nu !i T. 02 M. IT. 32 M. 
Københ.-·Aarhus l1 - 4,5 - 7 - 14 ,) 

- :!9 -
Københ.-Struer 7 - 10 - - !:J - lit- - 2 - 04 -
KøbPnh.-Randers 5 - 30 - - M - 37 - 3 07 -
Københ.-Aalborg 6 - 35 - - !:J - 54 - 3 - l9 -

Aalborg - Københ. 6 - 25 - - 9 53 - 3 - 28 -

Randers - Københ. 5 - 20 - 25 - 3 - 05 -

Aarhus-Københ. lf - 35 - - i - 17 - :! - l12 -

Struer-Københ. i - 15 -
r'redcricia Københ. 3 - 25 - - 5 - 04 - I - cl!J-

Foruden disse betydelige Nedsællelsel' i be:,;laaende 
Rejsetider tilvejebringes del' helt nyo Forbindelser fra 
Struer, Skive og Nykøbing M. til Øslkyslens Byel' saml 
I il Fyn og Sjwlland. 

Unde,· Hensyn lil, at de allel'ede eksistel'ende Lyn
log er 3-Vognslog, og de nyo bliver 4-Vognslog, vil 
Fo1'!Tieringen af de forskellige Lyntog blive som følger: 

Østjyden . ....... . 
��nglænderen . . . . . 4-Vognstog.
Midtjyden ....... . 

Kronjyden . . . . . . . . 
l Vesterhavel .. . . . . . :-!-Vognslog. 

Not'djyden ... .... . 

Foruden de foran omtalte Inddl'agelser af nogle 
Hurtigtogsforbindelser, vil ondvidel'e Sovevognsforbin
delserne København-Struer, København-Padborg 
og omvendt blive inddrnget, hvilket ligeledes finder 
Sted mod den gonnomgaaende Personvogn København 
-Esbjerg og omvendt i Togene 25/382 og 327/70.

Selv om den for nogle J\ar siden planlagte gen
ne.mg1·ibemle Molori:,;ering af belydelige Dele af Drif
ten hermed er gennemført, betyder dette dog ikke, al 
Motoriseringen dermed er af ·luttel. Fu,· Tiden under
søges Muligheden af at ioddl'age Dampiltogene paa 
Strækningen Vejle-Herning-Struer og erstatte dem 
med .Molorpersonlog, der skulde kunne køre Stræk
ningen omtrent paa samme Tid sum Dampillogene. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Om at rejse. 

Jeg ved ikke, hvorlede.· en Feriernjse virker paa 
1-1,ud1·e; mig har den, saa langl jeg kan huske tilbage 
i Tiden, altid bragt i Henrykkelse, og jeg er blevel 
besjælet af en forunder I ig lys og anelsesfuld Glæde, 
som l'igtig kuude :,;ælle Hjertel i Sving og faa Tanken 
Lil at flagre højl og vidt, �om L,erken under en lys 
Sommerhimmel. 

Dette, al have Rejseve i Sjælen, kan saamænd 
være farligl nok, i Særdeleshed for en Jernbane
mand, men alligevel er det en god Drift. Har man 
saa endelig efter lusinde Betænkeligheder besluttet 
:,;ig Lil en Ferierejse og opnaael den nødvendige Fri
hed, ja, saa er Glædespændingen over den røde Streg! 
N' aar Rejsedagen oprinder, og man for en Tid kan 
kaste bort de graa Hverdages mere eller mindre be-
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hagelige Pligter, saa syne. man, at Livet er dejligl 
at leve, og man mærke!' L'iglig den gamle Kendsger
ning: Smiler du lil Verden, miler ogsaa den til dig. 

I Togel begynder del ><lore Eventyr rigtig at 
aabenbare sig, og man bryder ganske uvilkaarlig ud 
i disse forjættende og ubeskrivelige, dejlige Ord: •He,j,
,jeg er ude at rej.se!« Den store Verden kommer til 
een i Røg og Damp, man følger Togets Rylme, mens 
Solen smiler ind ad Kupevinduets lille Fil.'kanl, og 
man mærker Farten fremad i Skinnestødenes hurtige 
og laktfasle Tik-Tak. 

Snart har man lagl de hjemlige Egne bag sig, 
og Toget bar sikkerl og præcist baarel den rejse
lystne ud til bedaarende og interessanle Byer, ud at 
mærke den henrivende og friske Bjergluft, ud al . e 
andre Lokomotivskor Lene ryge. Ja, meget, meget 
mere. Alt dette sætter os i en saa ubeskrivelig Til
stand af Henrykkelse og Glæde, som aldrig glemmes. 

I etbverl Menneske finde>< der vel nok en Dri fl 
ug Higen efler al komme ud at rejse en Gang imel
lem, men desværl'e er del jo saaledes, at elv om 
der her i Danmark bruges for ca. 50 Millioner Kroner 
om Aaret i fremmed Valuta til Lystrejser, kommer 
do flesle af os alligevel ikke længe.re, end Tøjsnoren 
rækker. - Pengene er for maa for os Tjene te
mæncl. 

I Forbindelse med delle vil jog med den ærede 
Redaklions Tilladelse gerne have Lov til at berøre 
et Pal' Spørgsmaal, der staar i meget nær Forbin
delse med det ovenfor skrevne. 

I tidligere Aar blev der paa Finansloven bevilget 
et Beløb paa 10 000 Kr. til Rejseunderstøttelser lil 
Statsbanernes Personale, vistnok sidsle Gang i 1932. 
Mon denne smukke og venlige Tanke ikke kunde lages 
op igen af Generaldirektoratet? I Særdeleshed nu, da 
Banens Regnskab ser betydeligt bedre ud end den 
Gang. Og mon det forøvrigt ikke ogsaa var el Spørgs
maal for Organi ·ationol'no al beskæftige . ig med? 
En Løsniug af dette Spørgsmaal vilde selvsagl vække 
Begejstring hos alle Jernbanefolk. 

Vor Forening har jo ogsaa for nogle Aar siden 
uddelt Rejsestipendier lil Medlemmerne af Forenin
gen. Hvorfor man har holdt op med dette, ved jeg 
ikke. Men antagelig maa der foreligge en Kongres
beslulning, som jeg ikke husker i

0 

Øjeblikket. I hverl 
Fald var disse Rejseslipendiel' en baade god og smuk 
Tanke, og selv om ogsa,t vor ærede Hovedkasserer 
bar Tilbøjelighed til al anbringo sig foran Døren til 
Pengeskabcl, tror jeg alligevel, man maa forsøge al 
faa Døren lidl paa Klem fol' det gode Formaals Skylrl. 

I hvert Fald vil jeg inderlig haabe, at Hovecl
ka.-sereren og den øvrige Hovedbestyrelse saml Kon
greseepræsentan terne vil støtte og vedtage et For
slag om, al D. L. F.s Medlemmer igen kan faa uoglc 
Pnkelte Rejseunder:,;tøttelse1· i Lighed med tidligere 
Aar, da el saadanl Forslag sikkert kommer til Be
handling paa Kongressen i 1937. El saadaut For
slag har vi Raad til at vedtage, selv om det maaske 
vil medføre lidt mere Sparsommelighed paa andre 
Punkter. 

Nu, da der el' skrevet ikke i:;aa lidt om Spørgs
maalet: »At rejse«, vil jeg gerne have Lov til som 
Slutning at nævne endnu et lille Spørgsmaal. 

s 

s 

s 
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Hos mange store Firmaer o. lign. baade i Hoved
:sladen og i Provinsen er der for Personalet oprettet 
l:lejseforon inger. Hvorledes di ·se arbejder, er noget 
forskelligt. og jeg skal forøvrigt ikke komme ind paa 
denne Side af Sagen, da saadanne Oplysninger le! 
kan faas. Men mon dette Spørgsmaal ikke kunde være 
noget for vor ærede Hovedbestyrelse at søge at faa 
dannet en saadan inden for D. L. F. Vel ved jeg, at 
H. B. har anangeret gode og udmærkede Selskabs
rejser, men efter min Formening vilde en Rejsefor
ening være bedre. 

Og saa til Slut, en Rej ·es Opleve!. er gaar ikke i 
jævn Stigning. Pludselig sker der noget, som fæstner 
sig i Mindet. Et Bil1ede af et vidunderligt og frem
medartet Landskab, en Hændelse, et Møde, eller hvad 
dot nu er. Og dette lager man med sig hjem ganske 
toldfrit efter at have været ude at rejse.

Frederikshavn, i December 1936. 
Carl Petersen. 

.De Studierejser, Organi:;alionon anangerede, -
vistnok med afgjort Held og til fuld Tilfredshed -
blev jo netop gennemført for at give ikke sprogkyn
dige Medlemmol' Lejlighed til at komme ud at rejse, 
til muligvi:; al opleve det •store< C. P. taler om. Alle 
Omvæltninger ude og hjemme bragte disse Rejser til 
Ophør. Vor Valuta mistede i Udlandet en stor Del 
af sin Værdi, og dertil kom, at adskillige Medlemmer 
udtalte, al de under de nye Forhold ikke ønskede 
Forbindelse med vor Nabo mod Syd. Dersom disse 
Forhold ikke var indtruffet, vilde Studierejserne sik
kert være bleven fortsat. 

Red. 

Normativ kontra Behov. 

Ofte bliver ma1{ st illel overfor det Spørgsmaal: 
Efte1· hvilke Hegler bei-egnes Normaliverne og den 
deraf følgende Normoringslov? 

At dette Spørgsmaal Gang paa Gang bliver frem
sat, 01· ikke uden Grund: thi hvem kan forstaa, al 
det Dag efter Dag, Aar efter Aar skulde være nød
vendigt, al have el forholdsYi. stort Antal Lokomotiv
fyrbødere, der hlllgerer .·om Lokomotivførere, naar 
der dog hvert Aar kan finde Regulering Sted ved 
Udarbejdelsen af N ormeriugsloven. 

Jeg kan ikke tro, at Generaldirekløreu kan være 
vidende om dette Forhold, han har jo selv udtalt, at
enhver Tjenel!lemancl skal have den fulde Løn I or 
det Arbejde, han udfører, men til Geugceld skal han 
ogsaa være fiilclt beskæftigel. 

AL Generaldirektøren med disse Ord har villet 
f�slslaa, al ogsaa Lokomutivfyrbødel'e, del' til Sta
dighed fungerer som Lokomotivførere, skulde have 
Lokomotivførerløu, 01· sikkert rigtigt; men til Trods 
h�rfor findes dor Lokomotivfyrbødere, som til Sta
dighed maa udførn Lokomotivførertjeneste for Loko
motivfyrbøderløD. 

Man :;kulde dog ikke lru al det kunde medføre 
nogen større Vanskelighed al udarbejde Normativ for 
Depoterne, og særlig ikke efter Indførelsen af de saa
kaldte Styrkelister, som Depoterne udfylder hver Dag. 
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Disse Styrkelister giver med al ønskelig Tydelig
hed ol klart Overblik over, hvor meget Personale, der 
beslaglægges hver Dag, hele Aaret rundt, og paa 
Grnndlag af di ·se skulde det derfor med lidt god 
Vilje ;æro muligt at udarbejde en lidl mere retfærdig 

01·meringslov. 
Den gamle Sætning om, at Teori er et, men Prak

:;is noget andet, kommer Lil fuld Udtryk paa Resul
tatet af Normeringslovon. 

Dermed formener jeg, al der or el alt for stort 
Misforhold til Stede mellem den teoretisk udregnede 
Normeringslov og det virkelige Behov. 

Den teoretiske N oi·me1·ingslov opbygge:; efter det 
Antal Per onale, som er beskæftiget i [asL Tur, til
lagt en vis Procent til Afløsning for Pem1ission og 
Sygdom. Det -saaledes fremkomne Antal skal .-aa 
kunne dække Behovet hele Aaret rundt, men at delle 
ikke kan lade sig gøre, er en uomtvistelig Kendsger
ning. Naar saa Lilmod den. afsatte Procent til Aflø -
ning for Permission ug Sygdom forud beslaglægges 
til Tjeneste, som ikke et· mecl i Beregningen, ma·a drL 
vel med Relle siges, at der er laget fo.1· meget Hen
syn Li I den teoretiske og for I iclt til don praktiske 
Opbygning af Normeringsloven, hvilket formentlig 
følgende Liste over Personalebehovet pr. Dag i Ny
borg udviser. 

1. Tur beslaglæggel' 8 Sæl
2. • 16 

3. • 8 

Lokof. 

8 
16 
8 

Lokofb. 

8 
16 
8 

Rangertur 16 . . . . . . . . . . . L6 
Fast Tjeneste udenfor Turene beslag

lægger 3 ½ Sæl, nemlig: 
Togene 29--2096 1 ½ Sæl . . . . . . . . 1 ½ l ½

Haadighed for Depotet 2 Sæl . . . . 2 2 
----------

la l l . . . . 51 ½ 3f>½ 
Slyrkelallct i Nyborg e.r for Tiden . . . . 53 34. 

+ 1½ l½

·for Lokomotivførernes Vedkommeude er der saa
ledes et Overskud paa 1 ½ Mand, ::;om skal dække 
Behovet til Arbejds- og Særtogskørsel samt Afløsning 
for Permission og Sygdom uden for Rangerturen. 

AL di:,;se 1 ½ Mand ikke 01· Lilslrækk':llig til at 
dække delle Behov, er sikkert klatl for enhver, og 
saaledes bar Forholdet været de sidste 3 Aar, idel 
det dog skal bemærkes, at der bar været Perioder, 
hvor del' har været udstalionerel. helt op Lil 9 Lo
komotivmænd til Nyborg pr. Dag. 

Alene for al kunne bevilge Lokomotivførerne clere;:; 
aarlige Perm.is:;iou or der for lidt i de overskydende 
1 ½ Mand. Der bliver saaledes ingen Aflo. ere til Syg
dom, Arbejds- og Særtogskørsel. 

Men hvad gør man saa? J'o, ::;aa erstatter man 
det manglende A nlal Lokomotivførere med Lokomotiv
fyrbødere. 

Erstatningen foregaar paa den Maacle, al man 
supplerer manglende Lokomotivførere til Stræknings
kørsel med Lokomotivførere fra Rangerturen og der-

,,. • 
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oftor ælter Lokomotivfyl'bodel' 1 lil at udføre den 
Tjeaeste. cl i:;:;e sidste Lokomol i vl'ørere har forladl. 
Dotlo sker det Omfang, J0lgendo Opgørelse viser: 

Maaaecl 

Janua 1· ...... 

l<'ebruar ..... 

Marls ....... 

April 

Maj 

.Juni 

Juli 

. ........ 

...... ·•. 

. ........ 

August ......

September 

Oktober 

November 

.December 

lait for hele 

Aaret 

1933 

Antal Dal(ll 

110 

h8 

117 

104, 

127 

161 

[1}8 

.163 

I.lo 

121 

DO 

105 

1559 Dage 

= ca. 41/, 

Lokf. 

pr. Dag 

1934 l935 l936 

Antal Dage Antal Dago Antal Dage 

{:i llO 21�, 

li:) U' 2/i:'J 

14-3 1.30 2il4 

78 17 181 

!)!"i 223 24-c 

134 25(i 2(yl. 

223 870 330 

:c!27 315 335 

1.50 l78 2/49 

vn 2L!J 196 

l:c!, 196 115 

154 258 275 

1669 Dage 2561 Dage 2963 Dage 

= ca. 4'/a = ca.7 = ca. 8 

Lokf. Lokf. Lokf. 

pr. Dag pr. Dag pr. Dag 

Der bar endog værot JJage, Jiyo1· Raugerturen kun 
har været besat med I� a[ de l6 Lokomotivførere, som 
Turens Antal udgøl'. 

For at undgaa M.isforstaaelso bemærkes, al delle 
Gennemsnilslal paa manglende Lokomotivføre1'0 pr. 
Dag vil gaa lidt Jted, som Følge af, at der under Syg
dom og Ocfov i Hangerturen ikke kal afløses af Lo
komotivfø1·e1·e, men af Lokomotivfyrbødere. "Men en 
Kendsgeming er del, al de 16 Lokomotivførere, som 
:;kulde besætte Rangel'turen, ikke en ene. te Dag har 
været beskæftiget i denne alle 16 paa en Gang. 

Til Erstatning for de Lokomotivfyrbødere, som har 
foJ"retlct Lokomotivførertjencslc i Rangerturen, or 
derefter anvendt A:;pil'anler, Haandværkere og H.e
misearbejdere. Det er :;aaled<'s i Virkeligheden disse 
,;idsle, der ha,· c,·slaltel manglende Lokomotivførnrc. 

Det ·kuld I heraf klart fremgaa, al der er en 
P11clog følelig Mangel paa Lokomolivførere i Nyborg. 

Del 01· :;aadanne Forhold, der er· Aarsag Lil, al dee 
u1Lu eflerly.-es en Forkla,·ing paa, efter hvilke Regler 
Normativerne uclal'bPjcle:; og Normeriagslornn be
rngnes. 

Jeg ved uok, al Geuernlcli1·ekloralel hævder, al 
Normcringsloven .-kal tilrettelægges efter Vinter
behovet, men rent bortset fra, at der næppe er større 
"1<'01•:'kel mellem et Vinlerbehov og Behovet for den 
ovrige Del af Aaeet, vilde det nalurligsle være al op
gøre Normativet efter el Gennemsnitsbehov, _ beregnel 
eflcr del daglige Behov, som Styrkelisterne udviser, 
og som med rimelig Hensyntagen til baade admini
slrati ve og personalemæssige Interesser blev af den 
Stønelse, at man, naar Forholdene krævede det, 
hal'de Hjemmel til at udnævne det tilstrækkelige 
An Lal Lokomotivførere. 

Vi Lokomotivfyrbødere haaber, al Generaldirek
loratot nu ved Forarbejderne til den kommende or
meringslov vil foranledige, at de virkelige Tal, som 
fremgaar af de daglige praktiske Kendsgerninger, 
maa blive dem, som lægges til Grnnd for Beregnin
"erne. Derved ydes der Lokomotivfyrbøderne Retfær-

dighecl. Normalil' og Behov l'il ikke komme li! al 
sla,L i. saa skærende :rvfoclsætniugsl'ol'hold Lil biLiande11, 
og Lokomoti.vfyrboderno vil opnaa den fulde 1011 for 
del Arbejde, de er fuldt beska 0fligel ved. 

N yhorg, i. Januar 1937. 
Cu.rt Schmidt. 

C.:. S. hat· Hel i, al dol a.f og til k,rn værn lidt 
:;værl al forslaa, al Normativel for el cnkell Depol 
kan væru'rigligl afsat, rnen der kan spille saa mange 
Ting ind, der gør, at naar hele det samled • Billede 
træder frPm, .-01· del ikke na:•r aa galt ml. Normrt
livel al'goros jo nemlig ikke for det enkellc Depot, 
men f01· del samlede Distrikt, ug It.vi· de.L ikke va1· 
Tilfældet, vilde Lokomolivpel'sonaloL blive grundigt 
snydt t'or AYRncernenl:;placl.-cr. Tæ11k paa alle de 
Smaadepole1·, der fimlcs udo omkring i l,andel, og 
som kun kunclo tilkommo en Bl'Okdol af en Ma.nll som 
Al'lø:-;er, en Brøkdel, do ikko kunde faa. n1nclel opad 
Lil en hel Mand og der[or slet ingen vilde Jaa, men 
ved at gaa ind i det samlede Hele, kan man ogsaa 
l'aa. don .Afløserstyrke, nian ofte,· 13el'egningon kan til
komme. 

Sau komtrwr l<'ordeli11gen a[ de11 A flosor:;I yl'ke 11do 
ved de slør re Depoter, og her er del jo i 11gen Fiemme
lighecl, al vi:;se De poler i. højere U rnd end aml rn hl i
ver benyllodo om Aflø:oerdepotor. 

S. mener, al Styrkelisterne skulde va:re cu ufejl
barlig Maale:;lok for Behovet. Ja, hvis man L Eks. 
efter hver Maaneds Porløb gjorde Behovet op og 
.flyttede dertil, naar det vi te sig nødvendigt, men 
man maatte saa rigtignok ogsaa. tage Konsekvensen, 
hvis der var for meget Personale, a.L de p1·. omgaaende 
blev tvangsforfl yttet derfra. 

Ganske vist iger S., at man maallo beregne el 
Gennemsnitsbcbov, men nævner i :;amme Aandedrag, 
al der praktisk talt ingen Porskel er paa Vintel'- og 
Sommerbehov, men hvis delle er rigtigt, hvad For
skel er der saa paa Sommer, Vinler og· Genneirn:;nils
behov. 

Endelig et Par Bemærkninger Lil Slut. 
I den opstillede Tabel ovee Persoualebeltovet er 

opsat 2 Sæt Per. onale til Raadighcd. Disse 2 Sæt kan 
man selv:,;agl ikke pludselig lægge ind i de faste Ture, 
aa meget mindre som der i Forvejen i de laslc Ture 

[indes indlagt ikke alene de nødvendige r cdbrud � 
raadigheder men ogsaa en Del Raadighed i Hjemmet. 
Di ·se 2 Sæt er derfor rent og skæl't Reservepersonale 
og maa henføre hertil. De 1 ½ æt, der ee opført, er 
en Fejl, man ikke har dem i de faste Ture; thi 
:saa vilde de kunne opgøres paa en mere haandfa.sl 
Ma.ade, der vi Ide slillo Opgørelsen noget gunstigere 
for Personalet. 
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Endelig nævnes den øjeblikkelige Lokomolivfører
:;lyrke, der ganske rigtig er 53, men du ved godt, 
kære S., at Normativet er sat til 55, og dem · kal I 
ogsaa nok faa. 

En Ting kan vi være enige om, at vo1·c Norme
ringer bør fastsætles under Hensyn til de praktiske 
Forhold, uden alt for megen Skæven efter teoretiske 
Betragtninger, det vil vi for vor Part foretrække. 

Lad os nu e den nye ormeringslov, om det ikke 
skulde være Tilfældet. Red.
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TRAFIKKOMMISSIONEN 

Den bebudede Tra[ikkommi sion ee nu 11edsat. 
Sammensrotrungen (22 Medlemmer) er følgende: 
Formand: Folketingsmand N. P. Nielsen. Ka. lrup. 
Næstformand: Kontoi-chef i Trafikministeriet Ch. 

Buchwald. 
Rigsdagens Reprce. en/an/er: Fol keling. mændene Fr. 

Auder ·en (S), NL P. Rasmussen Gylling (H), H. 
F. Ulrichsen (K) og Kyed (V).

Amtsraadsforeningen: Amlsraadsmedlem Jen Dal;;;
gaatd, Roslev. 

Købsfactsforeningen: Borgmester Mo,·tensen, Esbjerg. 
So(lneraadsforeningerne: Amlsraad. medlem J\. I. An

der ·en, Tonunerup. 
De hy111æssig bebyggede Xo1111111111er: Landstingsmand 

0. J. Offersen, Aabyhøj.
J{ øhenhavn og Frederil,·s/Jerg Kowm11 ner: Sporvejs

direktør Juel-Hansen. 
De danske Statsbaner: Generaldireklfll' P. Knutzen, 

Afdelingschef E. 'l'erkelsen. 
Privatbanerne: Amtmand Saxild, Holh;-t•k, Propriet:rr 

Guddik Guddiksen, Hestehave. 
Motororgani alionerne: Direktør Kyhl, Kaptajn lpsen. 
[,uftfa.rten: Kommandør Godtfred Hansen. 
Finansministeriel: Ekspedition sekretær E. Dige. 
I'e.rsOlflaleorgauisalionerne: Sekretær Chr. Vejre, Tog-

førPr Hcrlacli, Fonelningsfører Julius Jielsen. 
K 0111,missionen.� Sekretærer: Fuldmægtig Stjernqu ist 

og SPkrelær Bang Christen en. 
Betænkningen om en samlet Trafikplan fm: hele 

Landet skal afgives indPn dPn 1. .Jnli 1938. 

TIL AFDELIN GSBESTYRELSERNE 

Da vi i Aar skal afholde Kongres, hen� 
ledes Opmærksomheden paa Lovenes § 10, 
Stykke d. Tidsfristen maa nøje overholdes. 

Formanden. 
JUBILÆUM 

Uen 2:'i. Janua,· kan Lokomotivfører K. A. Heholl, Eu
henhavn, fejre /i-() Aarsdagen for sin Ansællelse ved D.S. R. 

Afrleling I onsker dig i rlen Anlerlning- hjPrlrlig til 
LykkP. "-

LODTRÆKNING 

Ved de køhe11 lrn vnskc M olor[ørcre og Lokomot i vfy rho
dercs -JuletræsfeRI den !l. Janna r l9B7 blev følgende Nnm1·e 
udtrukne: 2452 - 12!). - 13/iS - 1fili.5 - 61-l!l - 2117 -
I L�7 - 223 - 1fi!)!} - 31"7 - 1'63/i- - 133/i- - !125 
l2V.- - 2308 - 571 - " ,,. - 1831 - 1732 - 169 
2:30 - 103 - 2295 - .1!103 - 183-'1 - 64:'i - 953 
002 - 39 - 202 - 300 - 81/i-.

SJÆLLAND,FALSTERSKE BIBLIOTEK 

Fra cl. 1. Maj d. A. fratræd· 1·:
Som Bcstyrclscsmcdlcm111er: .Fhv. T,·a.fikinsprklør H. 

lfarhoc og Regnskabsfol'Or Chr. Schmirll. 
Som Suppleanter: Remiscarbejdel' J\. E. Clnu,cn og 

Ekspcditionssekretæ1· H. V. C. G. Tauson. 
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Som ncvisor: Overas. i. lenl C. W. J!odenhoff-01 en. 
Som Hrviso,·- 'uppleant: Trnfikkontrolor E. A. L. C:. 

Olsen. 
D'H1T. c1· alle villige til al modtage Genvalg. 
Eventuelle J,;:,rnclidallisler, unclcrskr(',·ct a[ mindst JO 

Medlemmer, skal ifølge Verllægterne vrr,·e inclsendl Lil fir
styrelsen for Ribliotckel, Købenlrnvn. Ho,·r.!haneganrrl. 
llernstorffsg-:ide Hi. KAbenhavn V .. indrn ri. J. }rhrnat· 
d. A.

:-'i : . ··.·��-:: ..... . . . 

:·.::, 

Det 3. Riges Rceclsel for clet illegale. 

l Ty,;kland giver· ArbPjderne. Misfornøjelse �ig
,;ladigvrrk Udtryk, seh· om det - set med nordisk<' 
Øjne - er under forholdsvis beskedne Former. Rid
t il har de1· i enkelte Tilfa'lde omkring paa Husfacader 
elle1· paa do offentlige Bygninger været anbragt Op
raab mod Hitle,·cliktaturel, men i den enern Tirl skal 
saadanne Opslag være blevet talrigere. 

Ogsaa. paa Aebejdspladserne og da ganske srnrligt 
paa .f Prnhanorne propaganderes der, og den 27. Ok
tohP1· ,c.;ynles Rig ha11edil'cktionen i HallP, at nu maaltc• 
der foi-ctage::; Pl Ge11eralangreh paa dPn uheldige Ma11i, 
vis. e ArbejdPre tilsyneladende havde. Samtlige Jer-11-
hanetjeneslemænd maatte unclerskriYo paa, at de var 
blevet gjort bekendt med Direktionens Forordninger, 
i hvilke del hl. a. hed: »Paa Vogncme, i Toiletterne, 
i VPnlc•salenP, i VeslibulPrne, i Bromsekupeemo m. fl. 
StPde,· kan man find!' (Yamle og i nogle Tilfælde og
saa 11yero Op. lag med politisk ophidsende Indhold. 
Enhve,· Tjcneslema11d, der finde,· 11ogel .-aa<lant, skal 
11opholdPI ig goro 1\ 11 melclelse herom.« 

TjenP:;Leleclerno skal fora.ulPdigP, a.l ,eld,·e Opraah 
fjernP.: 11ye Opraab skal telefoni. k eller· skriftlig ind
horPttos lil Direklione11, m<'n cl!' .�kal ikke tilinlct
g0res; de ;;kal drrirnod klislrPR over med Papir, san
ledes at saa faa .for11banPmff'nrl som muligt faar LP.i
liglted til al lmsP dem. 

Tommo Vog11e mP<l opbiclsendo Opslag skal saa
vidl muligt lages ud af DriftPn. Paa læssede Vogn<' 
skal Opraabet snarest 11111ligl fotograferes af PH dP1·
lil egnet TjPoe. l0111a11d og derpflrr tili11lclgør<'s. NP
galivel skal 111Hlviklcl (dette 1'01· al forhinclre, at Fo
lografienw cirkulere,· i 811111g) i11dsP11des til Di1•pk
li.011e1t samt Oply,;11ing om den paagr elclende Vog11;; 
AfspndPrslation og ?v[odlagel'station saavPI ,-om .\f'
gang,;tid og Aukomsllid for Vognen. 

l)plto nervose Udbrurl hos de højp,•p BurnaukratPr
kasler Cl skarpt Lys ov!'I' d<'n vir·keligo Stemning 
clPl 3. Rige. l. 7'. F.

,--; He.�le dræbt af Toge/. 

D;i Tog 000 drn 5 .. Tanuai· a(gik fra Randel's mod 
R l'omgaa i-1I. pan kr11·tc rlcl mellem Allingaa.brn o·g Auning
·5 H('Sle. som alle bl('\' clræhl. Ved Pa.akørsle11 blev T,oko-
111otivels 2 fo1Trste 1 -ljulsæt 11l'sporet. Tngen Mennesk('r
kom Lil Skade. De Rej.-encle og Posten blev frn. Uhelds
strrlet vicJr, ebeforilrP! i Automobiler.

s 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Atter en Bit pac,, Jernbanelinien. 
l sidste Nr. af Bladet meddelte vi, al en Ligbil, som

var ima Vej til Helsingør for al hente Liget af en Sø
mand, mellem Sorø og Ringsted kørte ind paa Jernbane
linien og fortsatte rl/>r, indtil r'orløjet brød sammen. ·Del 
samme har gentaget sig Nytna rsdag. En Bilist, som korn 
fra .Odense , tog ved Jemhaneoverskæringen ved Torpe -
rlen samme som Ollltalles i forrige Blad - Fejl af Lande
vejen og Jernbanelinien og fortsatte henad selve Bane
Jegemel. Efter at have kr,,rt l0-15 m kørte han dog i 
Staa og opdagede Fejltag-elscn. rla han kom ud af Bilrn. 
Falck maatle fjerne Bilen, ligesolll Tilfældet var ved det 
forrige Uheld af samme Art. 

Onlartet N11tnarsspøg. 

Nytaarsdag va1· Motortog 961 ude for et formeligt 
Attentat. Toget, ::;om fremfort.es af Motorfører Valcl. 
.fensen, Aarhus, og som var ledsagrt af Motorføeer
aspirant M. Christensen, sknlde Lil Randet·s, men da 
rlPt ved Brabrand kørte under den nye Viadukt, blev 

der slynget en tung Genstand mod Frontruden, som 
knustes. Glassplint.erne røg de 2 Mand paa Fører
pladsen om Ørene, Motorfører Vald. .Jpnsen blPv 
�lærkt forskaaret i Au. igtet og paa Halsen, M. Chri
strusen slap derimod uskadt. Valrl. Jensen kom i 
Brabrand under Lægebehandling, og efter at der fra 
Aarhus var udsemlt. en ny Motorfører, fortsatte Toget. 

De stedfuOLlnø Undersøgelser viste, at det var Pt 
tykt Tov , 8-9 m langt og rnnl. rn stor Knude paa, som 
var blevet ka::;IPt mod Toget. Da Tovf't vejede 7-8 kg, 
og Toget kørtf' merl ca. 50 km Farl, vil man forslaa, 
hvilken K,·a fl, der har liggPt i Sammeustøclel mellem 
Toget og den udslyngede ·cen::;tand. Glassplinterne 
kunde, hvis do J. Eks. var røget ind i Øjet paa de 
to Molormrenrl, havo foraarsaget en uhyggelig Ulykke. 

Politiet har faaet. fat i GPrningsmændene, 4 Drenge 
i Alderen fra 13-17 Aar, som erklærede, at de kun 
havde villet lave Nytaarsløjer. Sagen faar dog an
tageligt. et ;;aadant Efterspil, at. det nn°ppe blive!' de 
haro Løjer for de paagældendP. 

STATSBANERNES DRIFTS::INDT ÆGTER OG DRIFTS::UDGIFTER 

111. v. i November Maaned 1936 samt i Tidsrummet April-November 1936 og en Sammenligning med Be
løbene i de tilsvarende Tidsrum i 1935 i runde Summer. 

Novemher Maaned 
1936 1935 

Personbefordring ....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 770 000 
Gods- og Kreaturbefordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 870 000 
Postbefordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i30 000 
Andre Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4•60 000 

3630 000 
3 780 000 

590 000 
,�10 000 

1936 
Forøgelse FormindskelSt' 

t40 000 
90000 
IJ-0 000 
50000 

Indtægter i all . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 730 000 8 410 000 320 000 
---------------------

Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 070 000 9 480 000 590 000 
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 000 :'i40 000 20 000 
Forrentning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 040000 970 000 70 000 

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

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

Personbefordring ............................ . 
Gods- og Kreaturbefordring .................. . 
Postbefordring .............................. . 
Andre Indtægter . ........................... . 

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

Driftsudgifter ............................... . 
Afskrivning ................................. . 
Forrentning ................................. . 

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

Statens Tilskud til Driften 

1 1670 000 10 000 000 680 000 

2 9"i-O 000 2 580 000 360 000 

April-November 
[936 1935 

1,4630000 
29600000 
5 080000 
3 990 000 

83 300000 

76 890 000 
4 500000 
8 250 000 

89 64-0 000 

6 340 000 

43060000 
28 230 000 

4540 000 
3 970000 

79800000 

7 /4-130000 
4-370 000
7 610 000

86 110 000 

6310 000 

1936 
J•'orøgelse l<'ormimlskelA� 
1570000 
1370 000 

540000 
20000 

3 500 000 

2 760 000 
130 000 
640 000 

3 530000 

30 000 

D.S. B. November 1936.

I Forholri til November 1935 er Personbefordringsindtægten istegel med 140 000 Kr., Indtægten af Gods
hefordringen er steget med 90 000 Kr., og paa de øvrige IndtægtRgrupper er der en Stigning paa 90 000 Kr. 

Alt i all er Driftsindtægterne steget med godt 300 000 Kr. 
De egenllige Driftsudgifter er steget med 590000 Kr .. hvor11-f ca. 400000 K1·. skyldes en Posterings

forskydning i November 1935. 
I den forløbne Del af indeværende Finansaar overstiger Driftsindlægterne de egentlige Driftsudgifter 

med ca. 6.4 Mill. Kr. 
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DA SK LOKOMOTIV TIDE DE 

,I/sked: 
Lokn111otivfr-Hr1· K .. J. G. ø1·r11sPn, Vibotg. efter An .. 

µ. C:,·. af Svag-Plig-hrd merl Pension fra 2 .--2. 37 (min. 
Af. ked). 

Lokornotivføt·Pr C:. A11k.et·8t.iernr, AHr-llll. H.. µa,1 
Grund ar A ldrt· 111ed rrnsion fra :'\ I .-:'\.-:'\"i (min. Af
skPd). 

/)nr/�fa/il: 

Lokomotivforer 0. A .. l. Hnyer. Sønderborg- H" drn 
27.- ·12.-�6. 

I OloG 
18047 
1 01. 

STATSBANEPERSON ALETS 

BIBLIOTEKER 

JJ1.-r,, Nye Bøger. 
I\ubow, I'. V.: Smaa kt-iti ke Hrevr. 
Sørensen, .J.: Husmaa1·en. 

chlanbu�ch . .J.: Den rette Dosi,. 

��· �.:ia =-=-=---=-= � --

Kallundborg Brugsforening 
og Købmandshandel. 

t Støt vore Annoncører! 

t<olonlal - Vin - Kaffe 
Konserves - Isenkram. 

Chr. Schrøder Murermester og Cementvarefabrikant,
Telefon 360 anbefaler sig med alt Murerarbejde, 

I 
Terrassoarbejde, Havefliser, 
Flagstangsfødder m. m. 

Kallundborg Farvehandel Vilh. Nielsen og Søn 
Alt i Tapet- og Malervarer 
Gulv- og Lakfernis, 
Rullegardiner. 
Telf. 264. 

Chr. Hansen, Skibbrogade t 

Wienerbageriets Brød 

smager bedst I 
Kun t. Kl.a Varer anve ndes. 

ALFRED NIELSEN.
Telefon 231. 

Ltvn-and.r til Ftriehitmmet. 

8la1termeetre 

Kød• og Paalægsforretning 

Cordllgade 10 
Telefon 173. Kallundborg. 

Leverandør til Feriehjemmet. 

H. Haneen har det -

Monlfr Deres BJem Ira 

H. Hansens Møbelforretning
Kord I lc a d e  54 

Tel1. 149 

- MÆGTIGT TÆPPELA0ER -

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kt4hn, førstnævnte 
ansvarhavende. Vestre Boulevard 45, København V. 

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

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

18049 17199 Woel, Cai M.: De om bor i G!ashu .. 
18050 1719 Vildrose, C. H.: Hansen gennem Junglen. 
1805.L 17289 Dahlsgaard, M.: Ivars bedste Ven. 
18052 17291 Ellis, E. S.: Høvdingens Datter. 
l805'3 17302 Nielsen, E.: Paa Sporet. 
180!'>1. l7213 Martinson, H.: Kap Farvel. 

171.96 Munk, Kaj: 10 Oxford Snapshots. 
17221 Fallada, R.: Foraaret bankrr paa. 
L7222 Fangen, R.: På bar bunn. 

J OfiG 17212 ørensen, .T. P.: Blanrlt Sæler og Smug-
lere. 

lROMi 16237c Fabriciu�, J.: Dansen om Galgen. 
1 057 17193 Ossorgin, M.; Terrorislcr. 
l8058 17209 chwartz, A.: Skils·mis. ens Børn. 
l 059 17190 Kellermann, B.: Tilbage lil Ploven
18060 17208 Sche!'ning. H.: Karno.
1 061 17203 Ehrencron-Kirlde. A.: Oen lange Aften.
I 062 17200 Woel. Cai M.: Af samme Stof som

Drømmen. 
L 063 
I 06/i-

1718!1 Hemmingway, E.: Farvel til Vaabnene. 
Carming, V.: 'llfr. Finchley opdager 
England. 

18065 17204- Linck. M.: Det, df'1• gik forud. 
18066 17192 Liickner, F. v · Sødjævelen. 
1 067 17309 Westergaard. A. C.: Paa Langfart. 

F&:iil-1 ---=- - i, l • �--i111 -=-=-=-=-=-

JENS RASMUSSEN & SBN '8
BUSK! 

Skræder oc Berreekvlperlnpl. HANS NIELSEN·s 
anbela les. SKOTØJSFORRETNING 

GODE VARER • BILLIGE PRISER Spec.: Sko løJareparallon. 

Telf. 50. Storegade 28. GODT OG BILLIGT 

Torvecade t. 

Anna Trier Brændgaard. Køb Deres 

ALT I TRIKOTAGE KØD, FLÆSK oe P AALÆG 
Broderier, Kjoler, Hatte hos mig. 

Storegade Telef. 100 
[Kun prima Varer til

absolut billigste Priser. 

M. Balles Handelsgartneri Fr. Eriksen. Telefon 167. 
og Kranseforretning

bringes i velvillig Erindring. 
Køb danske Varer! 

TBLBFON t • BRANDE. 

U.DlW1�ii4i 

Husk Svendborg Bryghus Øl 

·,,J{øb Deres Uhre og Briller hos os"
Martin Petersen 6. Søn, Svendborg 

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708 - Kontortid KJ. 10-4. 
Postkonto 20 541. 

--------------------------------------------

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 
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[ Steentoft - Sk otøjl ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN

Telefon 346 NYBORG Telefon 346 

- Telefon 301Industrihotellet, ::::r!ie 
Nyrestaurerede Lokaler - lste Kl.s 
GOD KAFFE - RIMELIGE P 

•• 
Køkken NORDISK KAFFE KOMPAGNl'8

RISER Kaffe er bedst! 

Aug. Jørgensen (ny Vært) � dllgere Louiselund, For1a.:n� de=. h.oø Deres Keb:cn.a.:nd._ 
ertemlnde· 

C. Knackstredt
Telefon 660 

Spec.: Kranse, Buketter, 
Planter og Potte-Kultur .  
Dit-ekte Salg fra Drivhus. 

RIC HARD LEHN
I. KL H erreekvipering. • Telef. 68

Nybor g Herregaardsmejeri. 
Fineste Mejeriprodukter! 

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

GAA TIL 

WILDE 
saa gaar De ikke forkert.· 

Blume ns aad ts 
Sæber. 

Altid Kvalitetsvarer! 

Jydske Strikkeriers Udsalg. 
Indeh. H. Prehn. 

Tlf. 665. Nørregade 16. Nyborg.

Alt i Trikotage. 

Nyborg 
Forenede Trælastforretnlnger. 

F O B L A.. N G K A.. F F .E Største I.ager I Østlyn 
af T rælast og Bygningsartikler 

Ira P. M, BRUUN'• Kafferisteri. 
I 

·.relf.146. - .Strandvejen 1. - Telt. 146.

Ingen Bullll.sleJe, (Ved A. M .  Petersen.) derfor b 11 li Ir s t e  Pr Is e r. 

r
LI G K I s T E R 

H Usk •■ JENS_ ANDERSEN Telelon 216·J Ligaenge, Llgt•J og KranH 
er billig med anbefales 

Søren Jensens 
Telelon :116. KJOLER OG OVERTØJ ..- Egne Ligvogne

Alt vtdr .B,gr�vtlstrs.Llgbrændlng btsørgu 

Oste- og Fedevare
forretning. 

+�C>+-::::::>M•��C>+-::::::>+ P. JAKOBSEN

� 
D R E V S E N & N E L L E M A N N 
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Isenkram-, Støbegods-, 
Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning . 

. ���=��. Jobs. Wicbmann's 
Støt vore Annoncører! 

I 
Johannes Iversen• 

I
Træskoforretning 

Sadelmager- og Møbelforretning anbefales 
Nørregade anbefales D. L. F. d'Hrr Lokomot,vmænd 

ALLIANCE 
BAGERI & CONDITORI 
Tlf.136 Nørregade Tlf.136 
== P. C. PETERSEN -

Karl Petersen :;:�
r

�uaae
Qlarmeeter Telef, 284 

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

B 
paa Ratebetaling! 

øge r �� g���t;��r •:;�!:�:

WERNER HANSEN 
CAFE FÆRGEGAARDEN 

Godt Madsted. - Billige Priser.

URMAGER & GULDSMED TBLBPON 1582, 
MELLEMGADE 11 - TLF. 530 - NYBORG 

Godtfred Petersens H. L. Christiansen,

Hotel Royal Købmandshandel, 
Tell, 606, SlrandveJen Tell, 606, 

Støt dansk Industri! Koncert 6.. Solistoptræden 
Strandvejen, • Cykler • Radio •

Østervemb Tilbehør • Ladestation
bringes i Erindring. 

.Nybor.Q Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. "'/. 
l

NYBORG KULIMPORT
l Kalr.lr.elowae • Ko•furer • Byg 11lnge■t.begode ved Chr. Petersen

Telefoner 76 og 231. Stfft Byen• Ind11stri. Telefoner 76 og 231. Havneg�de 6 og 3 Tlf. 15 og 23 
-
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