
20. Oktober 1937 37. Aargang

REGULERINGSTILLÆG ET 

I en Række Aar har Prisforholdene ud

viklet sig paa en saadan Maade, at der siden 
1933 kan paavises en fortsat Stigning af Ud

giftstallet. Saa længe det (U dgiftstallet) holdt 

sig inden for eller umiddelbart over 2 500, 

kunde Tjenestemændene imødese Situationen 

med nogenlunde Ro; vor Lønningslov er jo 

saaledes opbygget, at Reguleringstillæget 

skulde kunne tilpasses efter de forskellige 

Prissvingninger. 

Da det langt overvejende Antal ansattb 

- Tjenestemænd med indtil 4 500 Kr. i Løn +

Alderstillæg - kun faar 84 •a 96 Kroners
Lønforbedring, for hver Gang Udgiftstallet sti

ger med 104 Kr., har de selvsagt ingen Inter

esse i Udgiftsstigninger; dette vil under alle

]1 orhold betyde ringere Købeevne. Men naar

blot Udgift tallet holdt sig inden for den om

talte Grænse, kunde der dog kun være 'l'ale om

'mindre Svingninger, og dem maatte Tjeneste

mændene sætte sig ud over. Ganske anderledes 

stillede Forholdet sig, saasnart Prisstigninger 

bragte U dgiftstallet væsentlig op over 2 500. 

Saa kunde der for Alvor blive Tale om Løn-. 

forringelser. I vor Lønningslov findes der om 

bekendt en Bestemmelse af højst skadelig Virk

ning, nemlig det saakaldte og ofte omtalte 

»Hul« i Reguleringstillægssatserne. Bestemmel

sen om, at dette Tillæg, naar U dgiftstallet 2 427
er naaet, ikke skal stige før end Udgiftstallet

ansættes til 2 843 eller derover, er en Reminis

cens fra den Madsen-Mygdalske Nedskærings-

periode. I Kraft af denne urimelige Bestem

melse kan Udgiftstallet stige med 415 Kr., uden 

at Tjenestemændene faar Dækning herfor, og 

dette vil naturligvis være en stærk følelig For

ringelse af Lønningerne. 

Som bekendt er Prisstigningen fortsat be

tydeligt op over et Udgiftstal paa ca. 2 500. I 

1936 var det 2 657, hvilket vil sige, at de sted
fundne Pri stigninger egentlig berettigede Tje
nestemændene til et Reguleringstillæg, som var 

2 Portioner højere, end det dengang var ansat 

til; men paa Grund af den foran omtalte be
grænsende Bestemmelse fandt saadan For

højelse ikke Sted. Vor Centralorganisation 
fandt det urimeligt, at Tjenestemændenes Leve

vilkaar skulde være udsat for den Forringelse, 

der nødvendigvis følger med udækkede Pris
·tigninger paa 200-300 Kr. I forrige Rigs

dagssamling rettede C. 0. derfor en Henvendelse

til Regeringen med Anmodning om Forhøjelse

af Reguleringstillæget, og dette resulterede som
bekendt i Vedtagelse af en særlig Lov, der

gav alle vore Medlemmer en Portion Regule
ringstillæg udover den i Tjenestemandsloven

fastsatte Størrelse.

Denne Lov gælder imidlertid kun indtil den 

31. Marts 1938; hvis der til den Tid ikke er

vedtaget en ny Lov angaaende Regulerings

tillæget, falder den ene Portton, vi fik pr. 1.

April i Aar, bort, og vi glider atter ned paa

den i selve Tjenestemandsloven fastsatte Stør
relse. Da der imidlertid paa en Række Om-
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raader stadig maa noteres betydelige Prisstig
ninger, har C. O.s Styrelse paa sit sidste Møde 
beskæftiget sig med Spørgsmaalet-om den sted
fundne Forringelse af Tjenestemændenes Købe
evne._ Drøftelserne resulterede i en enstemmig 
Be lutning om at gaa til Regeringen med Krav 
om Forbedring af Reguleringstillæget. 

Den, til Finansministeriet fremsendte Skri
velse har følgende Ordlyd: 

• Ved nærværende skal Centralorganisationen an
drage om, at der fra den 1. April 1938 maa blive 
foretaget den Ændring i Tjene temandslovens § 91, 
Stk. 1, at det ikke udslaggivende Interval mellem 
U dgiftstallene 2427 og 2842 udfyldes, saaledes at 
Reguleringstillæget forhøjes med 1 Portion for hver 
Gang Udgiftstallet er steget med 104 Kr. over 2427 
Kr. 

Da Centralorganisationen i afvigte Januar Maa
ned fremsendte et lignende Andragende til Regerin
gen, var det begrundet med, at Statens Tjeneste
inænd i Løngruppen 1800 Kr. til 2999 Kr. knapt 
havde faaet halv Dækning for de siden Februar 1933 
stedfundne Prisstigninger, idet disse ifølge Udgifts
tallet repræsenterede et Beløb paa 370 Kr. aarlig, 
medens Reguleringstillæget for disse Løngrupper kun 
var forhøjet med 174 Kr. 

Ifølge den efter Forhandlingerne med Finans
ministeriet i sidste Rigsdagssamling gennemførte 
Lov, hvorefter Reguleringstillæget blev forhøjet med 
en Portion, blev den forannævnte Forskel kun delvis 
dækket og tilmed i mindste Grad for Tjenstemæn
dene i de laveste Lønningsklasser, for hvem Forskel
len mellem Lønningsniveau og Prisniveau er mest 
føleligt. 

I Tiden siden Januar 1937 er Prisstigningerne 
fortsat særlig paa Nødvendighedsartiklerne - vi skal 
blot nævne, at Forhøjelsen af Brændselspriserne for 
de fleste Smaahjem har betydet, at mere end Halv
delen af den Sum, som den midlertidige Forhøjelse 
af Reguleringstillæget udgør, er medgaa.et til Dækning 
af denne ene Prisstigning. 

De lavere lønnede Tjenestmænd befinder sig paa 
Grund af denne Lønningernes stadig synkende Købe
kraft i stort økonomisk Betryk, hvilket bl. a. frem
gaar af den stigende Kurve, der viser sig i Antallet 
af de Laanebegæringer, som indgaar til vore Laane
institutioner. 

Centralorganisationen skal ikke for nærværende 
komme ind paa en Sarpmenligning med de for en 
Række andre offentlig ansatte Tjenestemænd gæl
dende Lønninger, men kun paapege, at en saadan 
Sammenligning i hvert Fald ikke vilde kunne be
grunde en fortsat Opretholdelse af nogen Del af det 
i Reguleringstillæget tilvejebragte kunstige Interval. 

Det er derfor Centralorganisationens bestemte Op
fattelse, at det er nødvendigt, at det nævnte Tillæg 
føres å jour efter· Systemets Forudsætning, som lo
gisk maa være den at tilvejebringe den bedst mulige 
Overensstemmelse mellem Priser og Lønninger inden
for Perioderne mellem Lønningslovens Revision. 

Centralorganisationen skal hermed indstille For
slaget til Regeringens velvillige Overvejelse, idet til
føjes, at vi gerne imødeser en mundtlig Forhandling.« 

�et i Februar i Aar beregnede Udgiftstal
er 2710. Hvor meget det næste Udgiftstal vil 
stige til, er der naturligvis endnu ingen, der 
kan udtale sig om, men da blot en Stigning 
til 2739 skulde medføre, at Reguleringstillæget 
ved normal Bevægelse - altsaa hvis »Hullek 
lukkedes - skulde være 3 Portioner højere end 
det i Tjenestemandsloven anførte og 2 Portio
ner højere, end det er i Dag, samt da der 
næppe kan være Tvivl om, at Udgiftstallet vil 
komme til at ligge højere end 2739, kan det 
ikke siges, at vort Krav er ubeskedent. De 
store Grupper af Tjenestemænd har et beret
tiget Krav paa nogen Forbedring af deres 
Lønforhold, saa de i hvert Fald faar Dækning 
for den overvejende Del af de stedfundne Pris
stigninger. 

Under Hen yn til, at der for Privatindu
striens Arbejdere er sket Lønforbedringer net
op paa Grund af de stigende Konjunkturer, 
føler vi os forvisset om, at Regeringen vil 
forstaa det berettigede i Tjenestemændenes 
Krav, saa der, naar Sagen kommer til Drøftelse, 
vil blive vi. t os Imødekommenhed. 

Kendt Fagforeningsmand jubilerer. 

Mandag den 18. Oktober fejrede Formanden for 
Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation, 
Snedker Laur. Hansen, 40 Aars Jubilæum som ansat 
ved Statsbanerne. 

Jubilaren er· en keudt Mand indenfor Lokomo
tivmmndenes Kreds. Dels hal' han jo deltaget i vorr 
Kongresser gennem en lang Række Aar og som For
mand for Marketenderierne paa Gb. og Hgl. er han 
paa forskellig Maade kommet i Forbindelse med ad
skillige af vore Medlemmer. 

I den langt overvejende Del af de 4-0 Aar har· 
Laur. Hansen været beskæftiget med Organisations
arbejdet, dels indenfor . in egen Organisation, Karel
magerforbundet, og dels indenfor Værksteds- og Re
misearbejdernes Fællesorgani ation. for hvilken han 
siden 1918 har været Formand. 

Vor Organisation har paa flere Omraader samar
bejdet med "Jubilaren, og dette har altid været ført 
paa fordragelig, Kammeratlig Maade, for hvilket der 

her er Anledning til at br-inge ham vor Tak. Idet vi 
giver Udtryk for Haabet om fortsat godt Samarbejde 
endnu et Stykke ud i Fr·emtiden, ønsker vi Jubilaren 
til Lykke med de svundne Aar og haaber paa en lys 
og lykkelig Fremtid for ham. 
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VELF ÆRDSFORANST ALTNINGER 

1 Fortsættelse af den i D. L. T. for 5. Juni 

d. A. gengivne Protokol over en i General
direktoratet ført Forhandling angaaende Vel

færdsforan ·ta.ltninger optrykker vi her Proto

koller over de fort atte Forhandlinger i Di
strikterne:

Protokol over Forhandlingen den 10. Maj 1937 
mellem 2. Distrikt og de 4 Jernbaneorganisationer. 

Forhandlingsemne: •Forbedringer af Personalets 
Opholds- og Tjenestelokaler«. 

Til Stede var: 
For 2. Distrikt: Banebestyrer H. C. M. Tvenge, 

Trafikbestyrer L. G. V. Humle, Maskinbestyrer C. 
H. Krag, Signalinspektør H. Schmedes, Ingeniør J.
R. Jacobsen, Regnskabsfører R. C. Torrild, Ingeniør
K. Cornelius.

For Jernbaneorganisationerne: Sekretær Chr. Vej
re, Pakmester H. M. Christensen, Lokomotivfører 
Soph. Jensen, Lokomotivfyrbøder K. Svendsen, Sned
ker L. Hansen, Remisearbejder 0. Heintze, Stations
for tander D. 0. Høgsggard, Overassistent P. From 
Hansen, sidstnævnte som Protokolfører. 

Banebestyrer Tvenge: Bød Velkommen og haa
bede, at Forhandlingen vilde give et for begge Par
ler tilfreds tillende Resultat. Fra Generaldirektora
tet har Distriktet faaet tilsendt Protokollen over For
handlingen.. mellem Generaldirektoratet og Jernbane
organisationerne samt err Liste over de Ting, Orga
nisationerne ønsker gennemført. Da Distriktet kun 
har begrænsede :Midler at tage af, ser vi os ikke i 
Stand til at gennemføre alt, hvad Organisationerne 
ønsker. Som anført i Protokollen fra Forhandlingen 
i Generaldirektoratet har 2. Distrikt jo ogsaa sidste 
Aar gennemført Velfærdsforanstaltninger for et be
tydeligt Beløb. Den Gang naaede vi Bunden paa det 
da foreliggende. Har Organisationernes Repræsentan
ter noget, de ønsker at fremføre ·vedrørende Princip
perne? 

Sekretær Vejre: Forhandlingen i Dag er en Fort
sættelse af den Forhandling, vi har ført med Gene
raldirektoratet. Vi bar overfor Generaldirektoratet 
fremført vore Ønsker, saa disse er sikkert Distriktet 
bekendt, og da der ikke er bevilget. noget bestemt 
Beløb til Velfærdsforanstaltninger, vil Di13triktet ikke 
kunne hævde, at Bunden i Pengekassen er skrabet. 

Sta.tionsforstander Høgsgaard: Hvis Distriktet ikke 
har Midler nok, er det virkelig Distriktets ·Sag at 
skaffe de nødvendige Midler. Kan vi ·ikke komme 
overens med Distriktet, gaar vi tilbage til General
direktoratet. 

Banebestyrer Tvenge: Vi skal stille os saa imøde
kommende, som vi kan; men alt, hvad der findes paa 
Organisationernes Liste, kan vi ikke gennemføre. Vi 
har ogsaa de Direktiver, der findes i Protokollen fra 
Forhandlingen i Generaldirektoratet, at gaa efter. 

Skal vi gennemgaa Listen over de Velfærdsforan
staltninger, Organisationerne ønsker gennemført: 
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Nr. 1. Vandindlæg og Vaskekumme i Post I i 
Kolding, imødekommes, koster ca. 600 Kr. 

2. Primus til Kolonnerum i Skern, er leveret
i 1931.

::! og 1-. Ændringer i Lokomotivpersonalels 
Opholdsbygning i Lunderskov og Installa
tion af Cenlralval'me samme Sted, imøde
kommes, ko ler ca. 3200 Kr. 

5. Adskillelse af Lokomolivpersonalets Toilet
og Vaskerum i Aarhus, imødekommes, ko
ster ca. 200 Kr.

6, 7, 9 og 10. Elektriske Kogere til Stations
kontorerne i Langaa, Frederikshavn, Bram
minge og Aabenraa, imødekommes, koster 
ca. 200 Kr. Frederikshavn G. har ogsaa øn
sket elektrisk Koger, det mener vi er unød
vendigt, der er hverken Nattevagt, sen 
Aftenvagt eller lidlig Morgenvagt. 

• 11. Centralvarme i Signalposten i Vojens er
indlagt. 

• 12. Brusebad i Godsekspeditionen i Kolding
er i Orden. 

• 18. Levering af 6 Tøjskabe til Kolonnen i
Bolderslev kan efter de Retningslinier, 
der er fastsatte af Generaldirektoratet; ikke 
udføres. 

• l!J. Vandindlæg og Vaskekumme i Kolonnerum
i Skørping. imødekommes, koster ca. 200 
Kr. 

• 20. Det samme imøaekomrpes i Ølgod, koster
ca. 200 Kr. 

• 21.

25 . ' 

• 29.

• 30.

Levering af 3 Tøjskabe til Kolonnen i 
Brande .. Er leveret i 1936. 
Frokoststue for Kontorpersonale� i Randers 
er udført ved Stationens O,rnbygning. 
Installering af_ W. C. i Loko1I1otivremisen 
i Tønder, imødekommes, koster ca. 1600 Kr. 
Cykleskur ved Remisen i Tpisted. Delle er 
ikke saa stærkt paakrævet mere, vil hen
stille det udsætt\)s, i hvert_, Fald Hl næste 
Aar. 

• 31 og 32. Forbedring af Lokomoti;personalets
Vaskerum og Skab. værelser i Aalborg saml 
Udvidelse af Badeanstalten samme Sted. 
Dette vil koste ca. 6 100 Kr. Vil godt ind
rømme, at Forbedringerne er paakrævede, 
men skal vi bruge 6100 Kr. der, gaar det 
ud over andre Ting. Henstiller dette Punkt 
drøftes, naar de andre Punkter er gen
nemgaaede. 

• 34. Terrazzogulv i Portørernes og Vognopsy
nets Rum i Struer. Kan efter de forelig
gende Direktiver ikke udføres. Mener heller 
ikke,· det er nødvendigt. Er villig til at lade 
Gulvet behandle med farveblandet Cement, 
ligesom det er gjort andre Steder i Struer 
til Personalets Tilfredshed. 

• 37. Vandindlæg og Vaskekumme i Kolonnerum
i Jelling, imødekommes, koster ca. 350 Kr. 

• 41 og 42. Istandgøring og· Montering af Por
tørrummet i Holsted samt direkte Indgang 
fra delle Rum til Varehuset. Er under Ud-
førelse. 

s 

s 

s 

• 
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Nr. 43. Vandindlæg, Vaskekumme og Terrazzogulv 

i Vognopsynets Rum i Thisted. Gulvet vil 

blive efterset og eventuelt repareret. Vand

indlæg og Vaskekumme imødekommes, ko

ster ca. 100 Kr. 

• 44. Vandindlæg og Vaskekumme i Kolonne

rummet i Aalestrup. Foreslaar dette venter 

til vi ser, hvorledes det gaar med Himmer

landsbanerne. 

• 45. Vandindlæg og Vaskekumme i 2 Signal

huse ( Odense. Foreslaar vi i Aar imøde

kommer dette for den vestre Post, koster 

ca. 900 Kr. Den østre Post kan vi saa tage 

næste Aar 

• 47. Udvidelse af Lokomotivpersonalets Sove- og

Hvileværelse i Esbjerg. Udskydes til man 

ser, hvorledes Forholdene bliver efter den 

nye Køreplan. 

• 49. Frokoststue for Kontorpersonalet paa Aar

hus Ø. Udskydes, da den ikke er paakrævet. 

• 50. Vaskerum med varmt og koldt Vand for

Lokomotivpersonalet i Løgstør. Udskydes til 

man ser, hvorledes det gaar med Himmer

landsbanerne. 

• 5'4. Cykleskure for Personalet i Silkeborg, imø

dekommes, koster ca. 600 Kr. 

• 55 og 56. Indretning af Brusebad og Vaske

rum med varmt og koldt Vand for Loko

motiv- og Remisepersonalet i Glyngøre, 

imødekommes, koster ca. 1500 Kr. 

• 57 og 58. Det samme i Aabenraa. Er udført.

• 59. Vand- og Lysindlæg i Kolonnerum i Højs

lev, imødekommes, koster ca. 450 Kr. 

• 60. Lysindlæg i Kolonnerum i Haderslev, ud

skydes, da Rummet eventuelt skal flyttes. 

• 61. Indretning af Opholdsrum for Portørerne

i Varehuset i Graasten. Vil blive imøde

kommet, men for Tiden forhandles med det 

stedlige Personale paa et nyt Grundlag. 

koster ca. 1000 Kr. 

• 62. Vand- og Gasindlæg i Opholdsrummet ved

Emba!lagegaarden i Odense. Vi under øger, 

om det kan ordnes sammen med Vandind

lægget i den vestre Signalpost. Vil blive 

udført, koster ca. 700 Kr. 

• 63. Terrazzogulv i Portørrummet i Hjørring.

Kan ikke imødekommes. Hvis Gulvet træn

ger til Reparation, vil dette blive udført. 

> 64 og 65. Centralvarme samt varmt Vand i

Vaske- og Omklædningslokalerne i Esbjerg 

Hjælpeværksted, hører ikke under Distrik

tet, men under Maskinafdelingen. 

• 66. Udvidelse af Remisearbejdernes Vaske- og

Omklædningslokaler i Aarhus. Da der ikke 

er Lokaleplads i Bygningen, maa Sagen 

udskydes, til vi faar undersøgt Muligheder

ne for en Udvidelse. 

• 67. Indretning af Baderum i Remisen i Grenaa.

Mener ikke, det er nødvendigt, da der kun 

er en Mand tjenestegørende der. 

• 68. Cykleskure for Stationspersonalet i Brande,

imødekommes, koster ca. 300 Kr. 

Nr. 69. Brusebade i Hjørring. Delte kan vi efter 

Generaldirektoratets Direktiver ikke gaa 

med til. Der er jo intet Lokomotivdepot i 

Hjørring. 

• 70. Vaskerum med varmt og koldt Vand for

Lokomotivpersonalet i Haderslev. Persona

let er flyttet til Privatbanestationen, og der 

er· indrettet Vaskerum efter Personalets 

Ønsker. 

• 72 og 74. Udvidelse af Opholds- og Skabsrum

for soledligt Togpersonale samt Udvidelse af 

Værelserne for fremmed Togpersonale i 

Randers. Dette Spørgsmaal har Organisa

tionerne forhandlet med Generaldirektora

tet, herefter skulde Nybygningen paabegyn

des i 19'38. Det er muligt, vi inden den 

Tid maa træffe enkelte Særforanstaltninger. 

Vil indrømme, at Forholdene ikke er gode. 

• 73. Indretning af Brusebad i Nykøbing Mors. 

Da der intet Lokomotivdepot er der, kan 

vi ikke imødekomme Ønsket. 

• 75. Forbedring af Kontorforholdene i Esbjerg.

Der er indrettet et Frokostværelse paa l.. 

Sal, mere har vi ikke kunnet gøre. Vil godl 

indrømme, at Forholdene ikke er gode, men 

Bygningen er gammel, og det er meget van

skeligt og dyrt at bygge orri paa Kontorer

ne. Trafikbestyrer Humle vil dog tage nerl 

og undersøge, om der skulde være nogen 

Mulighed for Ændringer. 

• 76. Spiseværelse og Garderobe for Kontorper

sonalet i Vejle H., Frokoststuen er ind

rettet. N aar Organisationerne nu desuden 

ønsker installeret et W. C. i Kommando

posten, maa vi først se paa, hvorledes det 

kan indrettes. Vi skal undersøge Forhol

dene, og kan det lade sig gøre, skal vi 

gaa med dertil, vil koste ca. 1 000 Kr. 

• 86. Udvidelse af Remisearbejdernes Vaske- og

Omklædningsrum i Fredericia. Dette Ar

bejde er under Udførelse. 

• 87. Indretning af Spisestue for Remisearbej

derne i Kolding. Da Personalestyrken nu 

kun er en Mand, er der ingen Grund til at 

foretage noget. 

• 88. Forbedring af Remisearbejdernes Lokale i

Thisted. Da Personalets Antal i den kom

mende Tid vil gaa stærkt ned, henstiller vi. 

at Sagen udskydes. 

Endvidere er der fra Organisationerne fremsal 
Ønsker om Indretning af Cykleskur for Personalet i 
Løgstør og om Flytning af Togpersonalets Baderum 
i Aalborg samt Udvidelse af Skabsrum for steclligl 
Togpersonale i Padborg. 

Cykleskuret i Løgstør bør udskydes, til Himmer
landsbanernes Skæbne er afgjort. 

Flytning af Badeanstalten i Aalborg mener vi bør 
afvente den eventuelle Ombygning i Remisen, omtalt 
under Punkt 31 og 32. 

Skabsrummet i Padborg. Vi er ikke helt klar over, 
hvad der er tænkt rettet her. Organisationerne lovede 
at give Distriktet nærmere Besked. 
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Foruden de her nævnte Ting har vi fra de 4 
Jernbaneorganisationers Underafdelinger i forskel
lige Byer faaet Anmodninger åm Velfærdsfo.ranstalt
ninger, som ikke er anført i Hovedorganisationernes 
Forslag. 

Der foreligger i Øjeblikket Anmodning om føl
gende: Centralvarme i Personalets Opholdslokale ved 
Kulkranerne i Aarhus, koster 850 Kr., Cykleskur for 
Togpersonalet i Nyborg, koster 1500 Kr., Udvidelse af 
Ophold lokalerne for indenbys Togpersonale i Nyborg, 
koster 2700 Kr., Cykleskur for Godsekspeditionens 
Personale i Sønderborg, koster 250 Kr., Levering af 
Gasapparater til Lokomotivpersonalets Spisestue i 
Esbjerg, koster I 00 Kr., Udvidelse af Portørværelser
ne i Struer, koster 1000 Kr., Vaskekummer i Loko
motiv-rem'isen i Struer, koster 200 Kr. 

Disse Ting gaar vi ud fra, at Organisationerne 
ønsker medtaget. 

Vi vil i saa Fald komme op paa et Beløb af 25 800 
Kr., men saa meget har Distriktet slet ikke Midler 
til at gennemføre i Aar. Vil derfor henstille, at Nr. 
31 og 32, der vedrører Lokomotivremisen i Aalborg 
og koster 6100 Kr., og Udvidelse af indenbys Tog
per onalets Værelse i yborg, der koster 2 700 Kr., 
udskydes. Tilr.age bliver da for 17 000 Kr., som vi 
saa vil gennemføre i Aar. 

Sekretær Ve_jre: Vi kan tiltræde, at de 2 nævnte 
Ting i Aalborg og Nyborg udskydes til Forhandling 
mellem Generaldirektoratet og Organisationerne om 
at faa disse Arbejder gennemført i indeværende Fi
nansaar. Tilbage bliver saa for 17 000 Kr. Vi gaar 
da .ud fra , al Distriktet strak · lader disse Ting udføre. 

Vii gerne paa Jernbaneorganisationernes Vegne 
lakke Distriktet for den udviste Imødekommenhed. 

Bane.bestyrer Tvenge: Takkede Organisationerne for 
den ucivistø Forstaaelse under Forhandlingen. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 
·ign. H. C. Tvenge. sign. P. From Hansen. 

Protokol over Forhandlingen den �2. Maj 1987 
mellem .1. Distrikt og de 4 Jernbaneorganisationers 
Udvalg vedrørende Indretning af Ophold - og Tjene
stelokaler m. v.

Forhandlingsemne: »Forbedringer af Personalet>i 
Opholds- og Tjenestelokaler•. 

Til Stede var: 
For 1. Di trikt: Distriktschef W. Herschend, Tra

fikbestyrer R. Haarløv, Banebestyrer S. C. Herman
sen, Ma kinbestyrer E. H. Schmidt, Signalinspektør 
0. G. Gøtzsche, Regnskab fører Chr. Schmidt, Inge
niør K. Cornelius.

For Jernbaneorganislalionerne: Sekretær Chr. Vej
re, Pakmester H. M. Christensen, Stationsforstander 
D. 0. Høgsgaard, Togfører M. Kristensen, Lokomo
tivfører Soph. Jensen, Lokomotivfyrbøder K. Svend
sen, Remisearbejder 0. Heintze, Overassistent P.
From Hansen, sidstnævnte som Protokolfører.

Distriktschef.en bød Velkommen. Haabede, For
handlingen vilde føre Lil det bedst mulige Resultat 
for begge Parter. Emnet er ikke Distriktet ukendt. 
Vi har i flere Aar ofret en stor Procentdel af de 
sparsomme Beløb, der har været tillet til vor Raa-

dighed, paa netop saadanne Ting, som vi skal for
handle i Dag. 

Har tænkt af de Midler, der i Aar er stillet til 
Raadighed paa Kontoen »Mindre Udvidelser og An
skaffelser«, at anvende ca. 10 000 Kr. til Velfærds
forans taltninger. 

Distriktet har fra Jernbaneorganisationernes Un
derafdelinger modtaget forskellige Anmodninger om 
Velfærdsforanstaltninger forskellige Steder. Af disse 
Anmodninger havde vi tænkt os straks at imøde
komme følgende: 
Forbedringer af Baderummet i Remisen i Kalund

borg, vil koste 1000 Kr. 
Indlæggelse af Gas i Elektrokontrollen i København, 

koster 500 Kr. 
Indlæggelse af Vand og W. C. i Poslerne i Nykø

bing F., kostee 2550 Kr. 
Desuden kunde vi tænke os følgende imødekom

met. Dog kan det ikke altsammen gennemføres i Aar, 
da vi ikke har Midler dertil. 
Ændring af Kontrolboksene i Gentofte . . . . 500 Kr. 
Forbedring af Ventilationen i vestrn Billel-

kontor , Hovedbanegaarden . . . . . . . . . . 4-00 »
Ventilatorer i 4 Rejsegodskio ker, Hoved

banegaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 •
Tørrerum i Bygning 2, Hovedbanegaarden 220 •
Ændring af Kontrolboksene, Hovedbane-

gaarden .......................... . 
Ændring af Kontrolboks, Nørrebro ..... . 
Ventilator i Billetkontoret, Nørrebro ..... . 
Indlæg af Gas i Borgestuer m. v., Østerport 
Nyt Porlørrum, Rung ted .............. . 
Installation af W. C. i Varehuset, Slagelse 
Udvidelse af Portørrum m. v., Køge ..... . 
Installation af W. C. i Varehuset m. v., 

2650 » 

200 » 

70 •
225 » 

1600 •
1300 » 

700 » 

Kalundborg . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 •
Cykleskur ved Strandvejen, Korsør . . . . . . 1000 » 

Ialt .... 10265 Kr. 

Vi har ogsaa modtaget en Anmodning om Ind
læggelse af Vand i den nye Post D paa Godsbane
gaarden. Dette maa vi afslaa, da det efter de Direk
tiver, vi har fra Generaldirektoratet, ikke maa ind
lægges. Der vil blive Vandindlæg i den nye Opholds
bygning ved Posten. 

Sekretær Vejre: Er skuffet over, at 1. Distrikt kun 
kan ofre 10 000 Kr. til Velfærdsforanstaltninger. 2. 
Distrikt kunde dog ofre 17 000 Kr. Havde haabel 
at finde ligesaa stor Forstaaelse for vore Ønsker i 
1. Distrikt, som vi fandt i 2. Distrikt. De Ting, Di
striktschefen har nævnt, falder ikke sammen med
det, Organisationerne har lilskrevet Generaldirektora
tet om at faa gennemført. Gaar ud fra, at Distriktet
har Listen over de Ting, vi har tilskrevet General
direktoratet om at fåa iværksat. (Nævnte forskellige
af de overfor Generaldirektoratet frem ·alle Ønsker.)

Enkelte af de her nævnte Ting falder sammen 
med det, Distriktet vil gaa ind for, men alle de 
mindre Ting, vi har med, har Distriktet ikke. Navn
lig disse Ting maa vi have gennemført. De store Ting 
maa vi saa, naar Distriktet ikke kan gennemføre dem, 
gaa til Generaldirektoratet om. 
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Distriktschefen: Det gør mig ondt at høre, at Or
ganisationerne er skuffede. Synes ikke, der er Grund 
dertil. 2. Distrikt har større Strækninger, ligesom det 
har større Bevillinger at tage af end 1. Distrikt. 
Procentvis har 1. Distrikt stillet sig mindst ligesaa 
imødekommende som 2. Distrikt. Forstaar godt Per
sonalets Krav, men naar vi ikke har de nødvendige 
Midler, kan vi ikke imødekomme Kravene. 1. Di
strikt har i de senere Aar anvendt fra 6 000 til 
10 000 Kr. aarligt til Velfærdsforanstaltninger. For
staar godt, at Organisationerne gerne vil have de 
mindre Ting fra Haanden, men saa er der ingen 
Penge til de større. Nævnte forskellige Ting fra Or
ganisationernes Liste, der allerede var gennemført. 

Sekretær Vejre: Hvad angaar Vand og W. C. i 
Nykøbing F., saa har Generaldirektoratet tilskrevet 
os, at det har imødekommet vort Ønske derom. N aar 
Generaldirektoratet skriver saadan til os, maa vi 
virkelig gaa ud fra, at de 2550 Kr., som dette ko
ster, afholdes af Generaldirektoratets Konto. Den 
store Sag i Korsør Remise er vi klar over koster 
saa meget, at vi maa gaa til Generaldirektoratet 
om den. Noget af det, Distriktet tager med, at ikke 
Velfærdsforanstaltninger, men N ødvendigshedsforan
staltninger. 

Stationsforstander Høgsgaard: Er ogsaa skuffet 
over Distriktets Forslag. Efter at det hele nu har 
ventet i et Aar, faar vi endelig en Forhandling med 
Generaldirektoratet, og der faar vi at vide, at vi 
skal gaa til Distrikterne. 2. Distrikt var meget for
staaende, men nu siger 1. Distrikt, at det ikke har 
de nødvendige Midler. Det naturlige maa saa være, 
at Distriktet skaffer sig de nødvendige Midler. En 
Sag som Opvarmning af Perronkioskerne paa Øster
port kan vi ikke frafalde. Ved godt, det er afslaaet 
af Generaldirektoratet, men netop derfor har vi taget 
Sagen op. 

Mener ikke, Ændringen af Kontrolboksene er 
noget, der falder ind under Velfærdsforanstaltnin
ger. Er disse Bokse i sin Tid bygget forkert, er Om
bygningen af dem ikke Velfærdsforanstaltninger. 

De Ting, Distriktet har foreslaaet, mener vi er 
berettiget, men Sagen om Velfærd har nu varet siden 
1931, saa vi maa have de Ting, som saavel Admini
strationens som Personalets Repræsentanter i Vel
færdsudvalget har anset for berettiget, gennemført. 
De enkelte store Ting maa vi saa, hvis Distriktet ikke 
kan skaffe Midlerne, gaa til Generaldirektoratet om. 

Lokomotivfører Soph. Jensen: Vil ogsaa gerne 
understrege min Skuffelse over Distriktets Forslag. 
Badeværelset i Kalundborg har sikkert intet med 
Velfærd at gøre. Naar et Rum er saa forfaldent, at 
det nærmest er en Skandale, kan man da ikke sige, 
at Reparationen af det er Velfærd. Vi har to For
slag, som jeg meget stærkt maa fastholde. Det er 
varmt Vand i Remisen i Gedser og Ombygningerne 
i Korsør. Det er dog ganske urimeligt, at Folk med 
et saa tilsmudsende Arbejde, som det er i Remiserne, 
ikke kan faa varmt Vand til at vaske sig i. 

Ingeniør Cornelius: Forholdene i Korsør er af 
Generaldirektoratet taget op som en særlig Sag. 

Distriktschef en: Organisationerne har givet Ud-

tryk for stor Skuffelse over Distriktets Forslag. Det 
bedrøver mig at høre. Her i Distriktet har vi stadig 
søgt at imødekomme Personalet mest muligt. Vi har 
bl. a. bragt Togpersonalets Værelser i Kalundborg 
og København i saa god Stand, som vist ikke findes 
andre Steder her i Landet. 

Jeg er villig til at støtte Organisationerne i For
søget paa at faa de 2550 Kr. til Nykøbing F. over
flyttet til Generaldirektoratets Konto. Sagen i Korsør, 
som jeg med stor Sympati har fulgt, bliver jo taget 
op af Generaldirektoratet som en særlig Sag. Vil fore
slaa, vi gennemgaar Organisationernes Liste: 

Nr. 13. Montering af Baderum for Togpersonale!, 

Hovedbanegaarden. Maa forhandles med 

Generaldirektoratet. 

• 14. Vækkeure til Togpersonalets Dagværelser,

er leveret. 

•) • 15. 6 Tøjskabe til Kolonnerum i Charlotten

lund, leveres under Forudsætning af, at 

Kolonnen ikke falder ind under Land

kolonnerne. 

• 16. Vandindlæg og Vaskekumme i Kolonnerum

i Fredensborg, undersøges. Organisationer

ne faar Meddelelse om Resultatet. 

• 17', 35, 36, 46, 51, der alle angaar Stationer,

hvor Forholdene har ændret sig i de senere 

Aar, undersøges, og Organisationerne un

derrettes. 

*) • 22. Vandindlæg og Vaskekumme i Rejsegods

ekspeditionen paa østre Station i Skods

borg, bevilges, koster 150 Kr. 

*) • 23, 24. Porcelænsvaske i Stedet for Jernvaske i 

de 2 Portørværelser og Udvidelse af Plads

personalets Opholdsstue i Køge, koster 700 

Kr., er med paa Distriktets Liste, bevilges. 

*) • 26. Installation af W. C. ved Godsekspeditionen 

i Kalundborg koster 1 100 Kr., bevilges. 

*) • 33. Gasindlæg i Post P, Hovedbanegaarden, 

koster 75 Kr., bevilges. 

*) • 38. Større Vaskekumme til Vognopsynets· Rum 

i Gedser, koster 50 Kr., udføres. 

*) • 48. Indretning af W. C. paa 1. Sal i østre Sta

tion i Vedbæk, koster 500 Kr., udføres. 

• 52. Indretning af Vaske- og Skabsrum for Lo

komotiv- og Remisepersonalet i Holbæk, 

udskydes foreløbigt. 

• 53. Indretning af Brusebad samme Sted, ud

skydes foreløbigt. 

• 77. Spiseværelse og Garderobe til Kontorperso

nalet i Roskilde. Udskydes til en eventuel 

Ombygning af Stationen. 

• 7S. Opvarmning af Perronkioskerne paa Øster

port, er af Distriktet indstillet til General

direktoratet, der har givet Afslag. Henvises 

til Forhandling med Generaldirektoratet. 

•) • 79. 3 Klædeskabe til Personalet i Kommando

posten i Hellerup, leveres. 

• 80. Installation af Varme og Ventilation i

Perronkiosken samme Sted, er udført. 

*) • 81. Bræddegulv i Opholdsrummet for Depot

personalet i Roskilde i Stedet for Cement

gulv. Efter de af Generaldirektoratet givne 
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Retningslinier kan dette ikke gennemføres. 
, Skal undersøge Sagen, hvis Gulvet alligevel 

skal fornyes, kan vi gaa med til at lægge 
Bræddegulv. Organisationerne faar Besked 
om Undersøgelsen. 

•) Nr. 82, 83. Indlæggelse af varmt Vand i Lokomo

tiv- og Remisearbejdernes Vaskerum i Ged
ser, bevilges. 

• 81', 85. Flytning og Modernisering af Lokomo
tivpersonalets Vaskerum og Indlæggelse af 
W. C. i Lokomotivremisen i Korsør. Denne
Sag behandles af Generaldirektoratet, og
Organisationerne henvises dertil.

Indretning af Skrivestue for Togpersonalet i Kor• 
sør. Distriktet har hidtil forgæves arbejdet med 
denne Sag. Er villig til at tage Sagen op til for
nyet Undersøgelse. 
Udvidelse af Billetkontoret i Helsingør, er udført 

•) W. C. Installation paa Slagelse Godsekspedition, 
koster. 1300 Kr.. bevilget. 
Frokoststue for Kontorpersonalet i Slagelse. Da 
der ikke er nogen Mulighed for al indrette en saa
dan paa Stationen, henstilles det, at Kravet fra
faldes. 
Ombygning af 2 Jernvaske med en Porcellænsvask 
i Helsingør bliver efter Udtalelse fra Ingeniør 
Cornelius formentlig imødekommet af General
direktoratet gennem Overarkitekten. 

•) Vaskekumme i Rangermesterens Opholdsrum paa 
Østerport, imødekommes, hvis der findes Vand i 
Bygningen. 

•) Til Vognopsynets Rum ved Dybbølsbroen ønskes 
leveret 2 Haandvaske, imødekommes. 
Under Forudsætning af, at de 2 550 Kr. til Ny
købing F. overføres til Generaldirektoratets Konto, 
vil Distriktet bringe de forannævnte, med •) mær
kede, Foranstaltninger til Udførelse; den under 
Løbe-Nr. 81 opførte dog kun under den givne 
Forudsætning, og det samme gælder Anbringelse 
af Vaskekumme i Rangermesterens Opholdsrum, 
Østerport. Henstiller, at Organisationerne da for
handler følgende Spørgsmaal med Generaldirekto
ratet: Ombygning af Kontrolboksen Hovedbane
gaarden og Gentofte, Indretning af nyt Portørrum 
i Rungsted, Baderum for Togpersonalet paa Ho
vedbanegaarden og Ombygningen i Korsør. 
De Ting, Distriktet nu undersøger, afventer næste 
Aars Bevilling. 

Stations! or stander 
baneforeningens og 
Vegne for det gode 
Helsingør. 

Høgsgaard: Takker paa Jern
det paagældende Personales 

Billetkontor, der er indrettet i 

Sekretær Vejre: Efter de opnaaede Resultater 
takker jeg paa Organisationernes Vegne Distriktet for 
den udviste Imødekommenhed. 

Hertil sluttede de øvrige Organisationsrepræsen
tanter sig. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 

W. Herschend. P. From Hansen.

LOKOMOTIVFØRERE TIL IRAN 

Den iranske Regering bygger for Tiden en Jern
bane fra det kaspiske Hav over Hovedstaden Teheran 
ned til den persiske Havbugt. Selve Bygningen af 
Banen udføres af forskellige Firmaer; men den iran
ske Regering har antaget det danske Ingeniørfirma 
Kamp sax som tilsynsførende ved hele J ernbanebyg
geriet. 

Den nordvestlige Del af Banen, Stykket fra Ban
dar-Schah ved det kaspiske Hav til Teheran. er 
færdigbygget og i Drift. Den sydligere Stræk�ing 
fra Teheran over Dizfoul til Bandar-Schapour ved 
den persiske Havbugt er sin Fuldendelse nær. Det 
drejer sig ialt om ca. 1000 km Jernbane, 3-4-00 km 
paa ordveststrækningen og 6-700 km paa den 
sydlige Strækning. Banen løber i et udpræget Bjerg
terræn, paa den nordvestlige Del er der Stigninger 
paa 27 : 1000, og den sydlige Del bestaar i stort 
Omfang af Tunnelle·r og Broer. 

Den iranske Regering har ønsket nogle danske 
Lokomotivførere til at køre der, formentlig indtil der 
er oplært et tilstrækkeligt Antal indfødte; den har 
derfor anmodet »Kampsax« om at være behjælpelig 
i saa Henseende. Firmaet har derefter henvendt sig 
til Statsbanernes Generaldirektorat, som atter har 
gjort vor Organisation opmærksom paa det forelig
gende Ønske. 

Uanset at de af vore Medlemer, som har ønsket 
at komme i Betragtning ved denne Anledning, na
turligvis selv maa tage det fulde Ansvar for deres 
Disposition, har vor Organisation for dog at være 
vejleden,de udbedt sig forskellige Oplysninger, der 
kan tjene til Underretning for dem, som søger de 
ommeldte Lokomotivførerpladser. Gennem Firmaet 
»Kampsax« er der saaledes bedt om Oplysning med
Hensyn til Arbejdsbetingelser, Arbejdstid pr. Maa
ned, eventuelt Overarbejde, Emolumenter, Lønfor
hold under eventuel Sygdom m. v. Endvidere er der
fremsat Anmodning om, at den iranske Regering
fremsætter Kontraktudkast, saa de, der reflekterer
paa Pladserne, kan vide, hvad de gaar ind til.

De Indfødte i Iran taler naturligvis deres eget 
Sprog og har næppe Kendskab til fremmede Sprog. 
Europæernes Omgangssprog er Fran k, men der er 
en Del Danske i Teheran, hvor der bl. a. er en dansk 
Klub. 

Kontrakten skal sluttes for 2 Aar, og kun raske 
og sunde Folk vil komme i Betragtning. Da der 
- særligt paa Sydstrækningen, som ligger paa den
30.-32. Breddegrad - kan være varmt, og da Var
men kan have skadelig Indflydelse paa Maven, saa
Folk med svag Mave faar Dysenteri, maa der sær
lig lægges V ægt paa, at der ikke antages Folk med
Mavebesværligheder; det vilde være uheldigt for de
paagældende.

De endelige Forhandlinger mellem Firmaet 
»Kampsax« og de, der udtages til Pladserne, er
endnu ikke paabegyndt, de vil blive det, naar der
foreligger nærmere Meddelelse fra den iranske Re
gering, men dette kan vare endnu nogen Tid.

269 

N 

s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 
---------------------

NATIONALISERING AF DE FRANSKE 

BANER 

Fra og med den J. Januar 1938 overgaar Banerne 
i Frankrig til et Aktieselskab - del nationale fran
ske Jernbaneselskab - hvori Staten overtager de 
51 pCt. af Aktiekapitalen, og de bidtid ige Privat
baneselskaber dl) 49 pCt. 

Ved denne Nationalisering lægges fem store Pri
vatbaneselskaber, der hidtil bar drevet de 5/o af de 
franske Baner, ind under Slalcn Rammer. 

En og anden kunde jo nok pørge, hvorfor Fran
krig nationaliserer Banerne netop i denne rna øko
nomisk vanskelige Tid, hvor Jernbanedriften mange 
Steder lider haardt under Automobilkonkurrencen, 
og det viser sig da, at det netop er disse Forhold, 
som har været af afgørende Betydning ved. Beslut
ningen om Oprettel ·e af det nye Statsselskab. 

Privatbaneselskaberne havde Aar efter Aar større 
og større Underskud. Det paaregnes for· indeværende 
Aar at komme til at ligge mellem 6 og 7 Milliarder 
Francs, hvilket naturligvis er ubehageligt, men dog 
uhebageligst for den franske Stat, idet denne yder 
Privatbaneselskaberne Garanti for et vist Udbytte 
af den i deres Baner anbragte Kapital. 

Selskaberne vilde ophjælpe deres daarlige Øko
nomi ved at nedlægge et større Antal sekundære 
Baner, men de forskellige Egnes Rigsdagsmænd pro
testerede energisk herimod, og under Hensyn til, at 
der gennem Staten Garanti opnaaedes el vist, om
end lavt, Renteudbylle, har Selskaberne derfor set 
nogenlunde roligt paa den økonomiske Tilbagegang. 
Staten, som for en ·tor Del har maatlet dække Privat
banernes Underskud, har derimod ·nøje fulgt Udvik
lingen, og dette er nu resulteret i, at de franske 
Baner lægges ind under Staten. 

Aktiekapitalens Fordeling med 51 pCt. paa Staten 
og 49 pCt. paa Privatbaneselskaberne er kun en fore
løbig Ordning. Denne sidstnævnte Del af Aktiekapi
talen vil blive udlø t, efterhaanden som de paagæl
dende Selskabers Koncessioner, der hver for sig er 
udstedt for en vis Aarrække, og hvoraf den sidste 
gælder til omkring Aaret 1950, udløber, saaledes at 
Staten til sidst vil taa som Eneejer af samtlige 
franske Baner. 

SKILDRINGER AF EN REJSE TIL 

ÆGYPTEN OG PALÆSTINA 

Af Lokomotivfører M. Madsen, Herning. 

(Fortsat.) 

Ofte følger disse omløbende Gadehandlere de ·es 
Bytte og taler ustandseligt om deres Varers Fortrin
lighed og Billighed, og hvis de f. Eks. begynder· med 
al forlange 25 Pjastre for en eller anden Ting, kan 
man være sikker paa, at Prisen er gaael ned til 10, ja, 
maaske 5 Pjastre, inden de slipper Byttet. (1 Pjaster 
er 22 ½ Øre.) Det er næsten umuligt at slippe fra 
dem, naar de har fulgt Offeret en Tid ved den ene 
Side, kan de pludselig løbe om paa den anden Side 
og atter følge den Ulykkelige et Stykke. 

Imidlertid er man kommen saa langt frem, al 
der kommer nye Gadehandlere, om afløser de før le, 
saa man er næsten altid i Selskab her. De er langt 
værre end i Rom og Neapel. Disse Gadehandlere er 
i Reglen fattige og lasede Individer, og køber man 
intet, tigger de ofte enten Penge eller Cigareller. 

Kairo bar over 1 Mill. Indbyggere og er en 
moderne Storby med Huse paa 6 til 8 Etager i 
Hovedgaderne. Man ser en stor Mængde Biler og 
Motorcykler i Gaderne, flern end i København, og 
her ses en Del 2-hjulede Arbejdsvogne med Hjul paa 
over en Mands Højde og en firkantet Vognkas e. 
Vognene trækkes mest af Æsler. Fra lidt før Mid
dagen til et godt Stykke hen paa Efermiddagen er 
det nogenlunde roligt, del er for varmt at arbejde; 
men før og efter den Tid er her et livligt Røre. Man 
ser Tyrkere og Ægyptere i lange Kaftaner og med 
den røde Fez, Arabere i Burnus og med hvidt Ho
vedklæde, Indere med Turban. Man ser Jøder, Be
duiner, Mongoler og Negre, et broget Folkeliv i al]c, 
Afskygninger. En Mængde gaar i Sandaler eller helt 
1:-arbenet paa Gaden og næsten alle er af mørkebrun 
eller sort Hudfarve. Kvinderne ses med majestæli k 
Holdning bære tunge Genstande paa Hovedet. hvilkrl 
ogsaa ses ofte- i Svejts og Italien, de bærer ofte Bør
nene paa skrævs over Nakken. En stor Del af de 
mere velklædte Kvinder er tilslørede, et tyndt, sort 
Slør fra Panden til Bæltestædet. Enkelte har dog 
Øjnene fri ved en Kløft paa tværs i Sløret, som saa 
holdes sammen af et gyldent Smykke. 

I Gaderne ses Handlende gaa og sælge Øl elll•r 
Mineralvand fra store Messingbeholdere, og man ser 
nogle gaa med hele Dyr paa Skulderen; det viser sig 
dog kun at være Dyrehuder, mest af Faar, der er 
udspilede af Vand, som faldbydes. Man sveder og 
tørster, drikker og tørster igen. Drikkevarerne er dyre 
her. Paa vort Hotel kostede en almindelig Bajer som 
vore 10 Pjastre, og en Mineralvand 8 Pjastre, hen
holdsvis 2 Kr. 25 Øre og 1 Kr. 80 Øre. 

Vi besøgte Museet i Kairo, en stor pragtfuld 
Granitbygning, hvor vi kunde tilbringe flere Dage 
for al gaa det hele igennem. Vi har hele Tiden n 
engelsktalende Tyrk (en Dragoman) med for at for
klare os, hvad vi ser. Her er en Mængde Statuer 
af ægyptiske Konger udhugne i Granit, .. og en Mæng
de Ligkister med Laag, alt af Granit og udhulede i 
Form som det menneskelige Legeme. En Mængde 
mærkelige Møbler og Senge samt Husgeraad findes 
her. Man ser Nips og Prydgenstande udført i Ala
bast, Elfenben og meget andet. Her er Glasmontre 
fulde af Smykker og af Sølv, Guld og Diamanter, der 
har tilhørt de gamle ægyptiske Konger, og det er 
ufatteligt, at disse fine kunstneriske Ting h·ar kun
net fremstilles af Menneskehænder for 3-4-000 Aar 
siden. En stor Mængde af disse Ting er fundne i 
Luksor, Theben og Karnak ca. 700 km syd for Kairo. 

Men hvad der er af størst Interesse er Kong 
Tul-ank-Amons Kiste, nej Kister, thi ban har været 
begravet i 7 Kister, den ene inden i den anden. 
Han regerede ca. 1650 Aar før Kr. og døde kun 18 
Aar gammel. Graven blev fundet i 1922 af den en
gelske Forsker Howard Carter. 

270 

s s 

.. 

s 

.. 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Men nu staar alle 7 Kister paa Rad i Museet i 
Kairo. Her se først tre Urner med Kongens indre 
Organer, og ved Siden af dem staar den egentlige 
Kiste, der skal være af massivt Guld. Ved Siden af 
staar Kiste Nr. 2. Den er af samme Form og Farve 
som den første og lige stor nok til at rumme denne. 
Herefter er man Kiste Nr. 3, 4-, 5, 6 og 7, alle 
firkantede og forgyldte Trækister med to Endedøre. 
Kiste Nr. 7, der har omsluttet alle de andre Kister, 
saa ud til at være 6 m lang, 5 m bred og 4 m høj. 
I disse Kister fandtes alle Kongens Smykker, ·der 
nu laa i en Afdeling for sig, og som i Pragt trod
ser enhver Beskrivelse. 

Samme Dag besøgte vi en Del af Byens mange 
pragtfulde Moskeer med deres slanke Minareter. De1· 
skal findes 350 Moskeer i Kairo. Vi gaar først i den 
største, Er-Refai Moskeen, hvor Kongerne krones, 
og hvorfra de lcegraves. I Mo keerne faar vi Lærreds
tøfler over vort Fodtøj, for ikke at betræde Templer
ne med vor.e vanhellige Fødder. Præsterne læser op 
af Koranen fra en meget høj Prædikestol, udlæg
ger Teksten og gaar derefter ned og beder med An
sigtet vendt mod Mekka, Muhamedanernes hellige 
Stad. 

Den sidste Moske, vi besøgte, var El-Ayhar -�1o
skeen, Muhamedanernes største Universitet. Man ser 
her en kæmpemæssig Søjlehal, hvor Eleverne ligger 
paa Gulvet paa Tæpper eller Maatter og studerer. 
Stole eller Bænke findes ikke i hele Komplekset. Her 
skal være 6000 Elever og· 600 Lærere. 

Senere paa Dagen gik vi hen i de Indfødtes By
del, i Bazargaderne. En hel Labyrint af snævre Gader 
paa to til tre Meters Bredde. Her er overalt Boder 
til begge Sider, hvor alle mulige Ting findes. Først 
kom vi gennem Gader, hvor der udelukkende bere
des Madvarer, der koges, bages og steges de for
underligste Ting, og man ser de Indfødte hente Mad 
i Spande, eller de spiser det paa Stedet. Her er en 
Stank af Hvidløg og halvraaddent Kød blandet med 
en sælsom Mados, og altsammen er det fuldstændig 
sort af Fluer. Her er alt, hvad en sulten Gris kan 
ønske sig. I andre Gader ser vi Slagterforretninger 
med Kød og Dyrekroppe af ubestemmelig Art. Ind
volde og Snegle sælges ogsaa, og man ser her, hvad 
Befolkningen lever af. Herefter kommer Fiskeboder 
med Sødyr, som man ikke kender. Endelig kommer 
vi gennem Gader med Frugt, Urter og Grøntsager; 
overalt er der en grim Stank og Hede. Herefter kom
mer Haandværkerne, Grov- og Klejnsmede, Kobber
smede, Kedelflikkere, Skrædere og Skomagere m. fl., 
alle arbejder i aabne Værksteder ud til Gaden, hvor 
de ofte ogsaa opholder sig om Natten. 

Disse Bazargader er altid stuvende fulde af Folk, 
og midt i det bele kommer jævnligt Drivere med op
pakkede Æsler, saa Mængden maa skubbes og træn
ges for at gøre Plads. Vi holder os stadig i disse 
Gader, men kommer nu hen i et finere Kvarter, 
hvor vi ser Haandværkere udskære de mest pragt
fulde Smykker og Nips af Elfenben, Skilpadde og 
Perlemor. Man ser meget fine Forretninger med Silke
stoffer, Broderier og fine Lædervarer med ægyptiske 
Motiver. Her er alt billigt. I Bazargaderne gaar man 
helst ikke alene om Aftenen. 

Paa Hjemvejen saa vi et uhyggeligt Syn, en Il
lustration af det mørke Kairo. Paa Gaden paa et be
færdet Strøg laa et .Skelet« af en la et Tigger. Han 
laa med højre Haand udstrakt �om for at tigge. An
sigtet var helt dækket af Fluer, og Øjnene saa ud som 
brustne. Vi troede, han var død; men da vi lagde en 
Mønt i hans Haand, reagerede han til vor Forbavselse 
ved at lukke Haanden om Mønten. Jeg send to atter 
en venlig Tanke hjem til Danmark, ·hvor sligt ikke 
hænder. 

Om Aftenen foretog nogle af os en Sejltur paa 
Nilen, og Dagen efter kørte vi i Biler 30-35 km mod 
Syd i Nildalens vestlige Side. Vi kørte langs med 
Pyramiderne, der ligger i den libyske Ørken, en Ud
løber fra Sahara. Dalen ser ud til at være ca. 25 
km bred, og i Perioder, hvor Nilen løber over sine 
Bredder, aflejrer den et fedt Jordlag, som er meget 
frugtbart. Man ser, at hele Dalen gennemskæres paa 
Kryds og tværs af kunstige Kanaler, hvorved Vandet 
i. den tørre Aarstid ved Opstemning kan overrisle
Markerne. Her er en Frugtbarhed næsten uden Lige,
og her kan man se alle danske Kornarter samt Majs
og Bomuld o. m. a. De ægyptiske Bønder, Fellaher.
er overalt i travl Virksomhed med Markarbejdet ved
Hjælp af Æsler og Kameler. Her findes flere Lands
byer, der kun testaar af klinede Lerhytter. og jævn
lig møder vi Kameler drage af Sted med en bel
Høstak paa hver Side af Ryggen.

Vi stopper op ved Byen Mernphis, Ægypternes 
ældste Hovedstad, ca. 2750 f. Kr. Den er nu kun 
Ruiner i Ørkenen. · Herfra kører vi til Landsbyen 
Sakkara, hvorfra vi ser 14 af Pyramiderne. Af disse 
findes ialt 38, der ligger i en Række mod Syd fra 
Kairo langs Nildalens vestlige Side, og de er et af 
Verdens »7 Underværker«. Fra Sakkara rider vi paa 
Æsler og Kameler ud til en Del Kongegrave, som 
findes midt i Sandørkenen. Der fører en Del Trapper 
ned til Gravene, og her findes bl. a. en Snes under
jordiske Kamre med mægtige Sarkofagei: i sort og 
rød poleret Granit, udhugget af et eneste Stykke, 
hvoraf hvert skal veje 65 Tons. De er alle fulde af 
Reliefer, og ikke alene Konger, men ogsaa Dyr, Tyre, 
Ibiser og Katte, som dengang var hellige Dyr, ligger 
begravet her. 

Varmen er frygtelig, 40 Gr. C. i Skyggen, og Ør
kensandet brænder gennem Skosaalerne, naar man 
staar stille et Øjeblik. 

Vi kører tilbage hen i Nærheden af den første 
og største Pyramide, Cheopspyramiden, efter Kong 
Cheop, som bar været begravet her. Den ligger kun 
10 km sydvest for Kairo. En hel Karavane paa 35 
pyntede Kameler er parat til at 1::ære Turisterne op 
til Foden af Pyramiden. Naar man er kommen op 
til den, undres man over Datidens Storværk. Pyra
midens Grundareal dækker ca. 10 Tdr. Land eller 
nøjagtig 53 885 Kvadratalen, altsaa af samme Stør
relse som Zoologisk Have i København. Dens lod
rette Højde er 148 Meter, Himmelbjerget er 147 Meler 
højt. Det tager 25 Minutter at gaa rundt om dens 
fire Sider. Den er bygget �f firkantede tilhugne Gra
nitsten fra 1 til 1 ½ Kubikmeters Størrelse, og Ste
nene er hentet fra· Mokattambjergene paa den mod
satte Side af Nildalen. Det er ganske ufatteligt, hvor-
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ledes di se Underværk r har kunnet præ tere. med 
Datidens tekniske Hjælpemidler. Indgangen vender 
mod ord, og indvendig har Pyramiden flere lange 
Gange og Sale; der endnu laar blankt polerede og 
er saa fine i Fugerne, at der ikke er Plads til Spid
sen af en Naal. Pyramiden skal lamme fra mellem 
3. og 4. Aarhundrede f. Kr., og en Beretning gaar
ud paa, at der skal have arbejdet 1.00 000 Mand i 20
Aar paa den. Opførel. e. Chefrenspyramiden, der er
lidt mindre og kun ligger ca. 100 foter syd for den
før t omtalte, bar øverst oppe endnu . ine blankt po
lerede Flader, der kinner i olen.

I Nærheden af de lo Pyramider slaar den ·Lore 
Sphinz, et Uhyre udhugget af Pt ene le Stykke Granit. 
Den har Menneskehoved og Løvekrop. Hovedet er fi. 
Meter bredt og fra Forpoterne Lil Hale pidsen er der 
50 Meter. Den skal slammC' fra dC't 28. Aarhundrede 
f. Kr.

Men vi maa bort fra cl i. se Fortiden gigantiske
Storværker. Vi rej er fra Ægypten tilbage over Suez 
og den uhyre Sandørken Lil Jerusalem, hvor vi op
holder o i 3 Dage; men denne Gang gik Turen over 
Ørkenen om alten. Til Jeru. alem kom vi mosle 
Dags Morgen, og vi :aa Byen længe før vi er i dens 
Nærhed. Den ligg"r paa Moria Bjerg, og den egent
lige gamle Bydel er endnu omgivet af Pn høj Gra
nitmur. Jeru alem har 100 000 Indbyggere. 

(Slt1ltc,;) 

OLIEFORBRUGET I SVERIGE 

De svenske Lokomotiver Olieforbrug er slegel ret 
stærkt i de senere Aar, og Administrationen har m. 
iværksat en Undersøge) e af, hvad der bør gøres for 
al bringe Olieforbruget n d. Under ·øgelsen kal gælde 
de forskel! ige Smøreindretningers bedre Tilpasning 
efter det nødvendige Behov, dels gennem eventuelle 
kon truktive Forbedringer, siger Jernbaneforvaltnin
gen i en til amtlige Dislri!Uschefer ud endt Skri
velse. 

Undersøgelsen ledes af Elektroingeniør ybl in ved 
Centralværkstedet i Malmø og tillige medvirker Ma
skiningeniør Bjuggren, Goleborg, samt Kon truk
tørerne Graner og Ander ·on, lige om man henstil
ler Lil de vedkommende Tjene. temænd at vmre n
dersøgelsesudvalget behjælpelig med ønskede Oplys
ninger ro. v. 

Det tegne Olieforbrug pr. Lok-km har bl. a. 
givet sig Ud lag i forøget Oliestænkning fra Loko
motiverne og tørre pild af Olie paa selve Bane
legemet. Fra 1931 Lil 1936 er Forbruget pr. km ste
get fra 54 til 62 gr for de elektriske Lokomotiver og 
fra 51 til 64 gr for Damplokomotiver. 

I 1931 var Forbruget endda mere end dobbelt saa 
tort, som under Krig tidens Rationering, hvor gan
·ke vist særlige Forhold gjorde sig gældenrle i Mod
·ætning Lil, naar der ingen Oliemangel er Lil Stede.

Styrelsen finder det nødvendigt, ikke mind t under
Hensyn til de i den enere Tid stedfundne Forhøjel
ser paa Oliepriserne, at der findes effektive dveje
for at komme saa langt ned med Olieforbruget, som
det er gørligt.

Til al instruere Lokomolivpersonalel, skal der Vl'd 
hverl Distrikt udnævne. r11 Lokomotivfører som Olit'
in peklør. Hvorvidt disse Stillinger skal være po1·
manenle eller kun ek i lere i begrænsede Perioder, 
vil først blive afgjort, naar der er indhøstet til træk
kelige E,-faringer. Disse Inspektører vil først blive 
indkaldt til Kur u · paa Gøteborg Lokomotivdepot, 
hvol'efter de skal undervise Lokomolivper onalel ved 
at amle disse i mindre Grupper til Undervisning. 

SVEJS.EDE KULVOGNE 

London and Norlh-Itaslern Raihvay har anskaffet 
JOO Stkr. 2O-Tons Vogne Lil TranS'porl af Lokomoliv
kul. Hjul, Ak ler og Undervognen er af Banens 
Standard-Udførelse, hvorimod Vognkassen er af 
Jern og helt igennem vej el sammen. Svejsning 
af Vognkassen har medført en betydelig Vægtbespa
relse; den i Billedet viste Vogn vejer ktm 7,95 l imod 

,85 l. som den samme Vogn med Træka · e vilde 
veje. Brugen af en svej�el Jernkasse har forøget 
Vognens Rumindhold fra 21,7 til 23,2 m". Der op
naas og, aa andre Fordele ved svej ede Vognka ser; 
saaledes er Undervognens Struktur forøget betydeligt 
i Styrke, da Vognka en er vej et til Undervognen, 
og denne er samtidig be kyttet imod Rustdannelse 
af Vand, om ellers drypper ned imellem Vognbræd
derne. 

DEN NYE PERSONALEFORTEGNELSE 

Bestillinger paa Haandbogcn • De Danske Slatsbanel's 

Tjenestemænd« modtages indtil Udgangen af Oklohrr. 

men dette er sid te Frist, da der skal træffes Bestemmelse 

om Oplagets Størrelse. 

Som tidligere meddelt er Bogens Pris 3 Kl'. 25 Øl'l'. 

Bestillinger sendes under een af følgende Ad !'esse I': 

Afdelingschef E. Terkelsen, Generaldirektoralet. 

Ekspedilionssekrelær V. Tau on, Generalclirektorall't. 

Stationsforstander D. 0. Høg gaard, ørreporL Station. 
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LOKOMOTIVPERSONALETS HJÆLPEFOND 

Uddeling af Understøttelse. 

I Henhold til Hjæipefondens Vedtægter uddeles i De
cember Maaned d. A. Understølleiser i Portioner paa 

50---:-100 Kr., der kan søges: 
1. Af Medlemmer.

2. 'Af pensionerede Lokomotivmænd.
3. Af Lokomotivmænds Enker.

4. Af forældreløse Børn under 18 Aar efter de under

1, 2 og 3 nævnte.

Ansøgningsskemaer udlevere fra 15. Oktober og maa

senest være tilbagesendt den 15. November d. A. til Loko

motivpersona}ets Hjælpefond, Vestre Boulevard 45, 1. S., 

København V. 
De Ansøgere, hvem Understøttelse bevilges, vil mod

tage Underretning herom den 15. December d. A. 

Repræsentantskabet. 

TAKSIGELSE 

Hjemkommen efter mit lange Hospitalsophold efter 
Ulykken ved Aaleslmp beder jeg alle modtage min hjerte

ligste Tak for den mig viste Deltagelse. Tak for alle Be

søg, Tak til Hovedbestyrelsen ug til Kongressen for Blom

sterhilsenerne, og Tak for den store Deltagelse, der under 

min Sygdom er vist mig ved min Hustrus Død og Begra

velse. 
Lokomotivfyrbøder L . .J. Anthonsen. 

LOKOMOTIVFØRERNES SANGFORENING 

Fredag den ,1-. November 1937 Kl. l9,30 afholder For
eningen Aflenunderholdning med Andespil og Bal, Have

selskabetsvej 3. Alle Medlemmer af Sangforeningen merl 
Paarørende og Bekendte indbydes venligst, og stort Besøg 

forvente .. 

Adgang til Salen saavel som til Ballet er gratis for 

alle Deltagere. 
Tegningsliste e1· fremlagt paa Førerstuen paa Gb. 

Bestyrelsen. 

JUBILÆUMS, OG FESTKASSEN 

for Lokomotivføre1·e i 1. Distrikt afholder sin aarlige Fest

Irokosl for .Jubilarerne af 1937 Onsdag den 17. November 
1937 Kl. 12/!5 i Restaurant ,Rilz«s Selskabslokaler, Vester

port, København V. 

De1· serveres Svinekam - Hummer - koldt Bord -
Øl - Snaps - Kaffe - Cognac, Likører og Cigarer. 
Pris, alt iberegnet, Kr. 8,00 pr. Kuvert. - Pensionister 

dog kun Kr. 5,00 (gratis Garderobe). 

Medlemmer bedes tegne sig paa de i Afdelingerne frem-

lagte Lisle1·. - Pen ionister, der ønsker at deltage, bedes 

venligst sende undertegn de Meddelelse herom senest den 

12. November cl. A. P. S. V. 

Charles S. Christensen, 

Hostrups Have 10, 2,, 

København V. 

FORENINGEN AF PENSIONISTER VED 
DE DANSKE STATSBANER 

Del bringes i Erind ring, al Ansøgninger om Forenin

gens lille Legal, der i Henhold til dens Loves § 24 uddeles 
i Portioner paa 25 Kroner ved Juletid, skal indsendes 

inden 15. November og udfærdiges paa en trykt Ansøg

ningsblanket, der rekvirel'es hos Formanden, Stationsfol'
stander Wolf, Henrik Steffen Vej 3, København V. 

Det· vil senere her i Bia.del komme nogle Forenings

meddelelser ogsaa om Legatuddelingen. 

Samtidig ønskes opklaret en lille Misforstaaelse hos 
nogle Medlemmer; nemlig angaaende Vintersammenskorn

sterne for Pensionisterne i Jernbaneforeningen. Det er 

denne Organisation, der velvilligsl har muliggjort disse 
Sammenkomster for denne Gruppe af Pensionisterne, og 
Pensionistforeningen ha1· ingen Udgifter derved. 

�� : . ·--·�·-:: -·.·- . _.. . . 

:?· 

Lønningsforhandlingerne i Svejts. 

Bestyrelsen. 

De svejtsiske Stal tjenestemænd, hvoriblandt Statsba
nernes Persona.le, har siden 1933 maattet gaa med til Løn

nedsættelser paa ialt 15 pCl. Delvis paa Grund af den 
gunstigere Situation i de sidste Aar, og delvis som Følge 

af Deflationen er Statens Indtægter imidlertid steget i en 

saadan Grad, at Per onalet og aa bør faa sin Del heraf, 

navnlig fordi ogsaa Leveomkostningeme stiger. 
De samvirkende Statstjenestemandsorganisationer har 

derfor frem sal Krav om Lønforhøjelser, og der er allerede 
afholdt 2 Konferencer mellem Per onalets og Regeringens 

Repræsentanter, hvor de førstnævnte har præciseret deres 

Krav. 
I Nationalraadet har .Ternbaneforbundets Sekretæl', 

Bratschi, fremsat nedenslaaencle l<�orslag til Støtte for 
Tjenestemændenes Krav: 

,Den 28. Maj 1963 forkastede det svejtsiske Folk Lo

ven, der reducerede Statstjenestemændenes Lønninger. 

Ikke destomind re har Finanslovene. af 13. Oktober 1933 

og 31. .Januar Hr36 gennemført denne Heducering uden 

at spørge Folket. Finansloven af .Januar 1986, hvis Virk

ninger gælder endnu idag, gaar betydeligt længere end 

den i Maj 1933 af l•'olkel forka.-tede Lov. Desuden afvi
ger den fra ]�orsikri11gskas. ens Vedtægter ved at ned

. ætte de gældende Henter. 

Nedsættelserne blev foretaget haade paa Grund af en 

Nedgang af Leveomkostningerne og i. ær af Statens øko
nomiske Vanskeligheder. Men siden Folkeafstemningen og 
Gennemførelsen af l!'inanslovene er Leveomko tningerne 
steget med pCL Uesuc!Pn P1· drn økonomiske Situation 
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blevet bedre takket være en stærk Stigning af Indtæg
terne. 

I Betragtning af disse Kendsgerninger anmodes Re
geringen om uopholdeligt at lage de nødvendige Forholds
regler for al føre Lønningerne og Renterne tilbage til 
deres oprindelige Niveau. Allerede i 1937 maa Nedsæt
telserne betydeligt formindskes.« 

Af Hen yn til Trafiksikkerheden har De Forenede ta
ters Senat nu vedtaget en Lov, der skal træde i Kraft 

1. Juli 1938, og som begræn er Længden af et Jernbane-

tog til højst 70 Vogne. I. T. F.

Forslaget er undertegnet af 62 Parlamentsmedlemmer. 
Imidlerticl har Regeringen ogsaa fremsat Finanslovs

forslaget, men man har: ikke taget Hensyn til Kravene 
om Lønforhøjelse, trnds det at man indsaa det motiverede 

i Kravene. 

De engelske J ernbanernænd kræver bedre 
Sikkerhedsforanstaltninger. 

Stemningen blandt Personalet er spændt, og paa Mø

Det engelske Jernbaneforbund har paa sin Kongre 
beskæftiget sig med del stigende Antal Ulykkestilfælde 
for Banevedligeholde!. espersonalet. Det blev paalagt For
bundets Bestyrelse overfor Selskaberne at fremsætte Krnv 
om, at der medgives hvert Arbejdshold paa Strækningen 
en Udkigsmand, som skal pas. e paa, naar Tog nærmer 

derne understøttes Forbundets Krav. 
T. 7'. F.

sig, og varsko Arbejderne. /. T. F.

Begrænsning af Toglængden i U. S. A. Lokomotivpersonalets Uddannelse i Sverige. 
De forskellige i Amerika eksisterende Jernbaneselska

ber har som et Led i deres Spare- og Rationaliserings
bestræbelser udvist Tendens til at forøge Antallet af de 

Vogne, et Tog maalle transportere. 

For at kunne efterkomme Behovet af Personale til de 
elektriske Lokomotiver i Henhold Lil det nye Tjenestereg
lement vil de svenske Statsbaner indkalde 145 Mand til 
Uddannelse. I. T. 1�.

STATSBANERNES DRIFTS�INDTÆGTER OG DRIFTS�UDGIFTER 
m. v. i Augu t Maaned 1937 samt i Tidsrummet April-August 1937 og en Sammenligning med Beløbene i de

tilsvarende Tidsrum i 1936 i runde Summer. 

August Maaned 
1937 1936 

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

8 470 000 
3 530 000 

650 000 
440 000 

Indtægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 090 000 
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 410 000 

Driftsoverskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 680 000 
Afskrivning ................................. . 
Forrentning . ............................... . 

Statens Tilslcud til Driften 

560 000 
1120 000 

+ l 000 000

8 200 000 
3 700 000 

640 000 
480 000 

13 020 000 
9 640 000 

3 380 000 
560 000 

1 050 000 

-:- 1 770 000 

April-August 
1937 1936 

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

32170 000 

19190 000 
3 240 000 
2 720 000 

Indtægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 320 000 
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 430 000 

Driftsoverskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 890 000 
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 820 000 
Forrentning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 350 000 

Statens Tilslcud til Driften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 000 

31 510 000 
17 770 000 

3 150 000 
2 470 000 

54 900 000 
46 560 000 

8 340 000 
2 810 000 
5 060 000 

-;- 470 000 

1937 

Forøgelse Formindskelse 
270 000 

170 000 

10 000 

70 000 
770 000 

70 000 

770 000 

HJ37 

40 000 

700 000 

Forøgelse Formindskelse 
660 000 

1 420 000 

90 000 
250 000 

2 420 000 
2 870 000 

10 000 
290 000 

760 000 

460 000 

I Forhold til August 1936 er Personbefordringsindtægten steget med 270 000 Kr. Godsbefordringsindtægten 

er 170 000 Kr. lavere end i August i Fjor. Nedgangen hidrører fra Stigning i Betalingen af udenlandsk 
Afregningsmellemværende vedrørende foregaaende Maaneder. Paa de øvrige Indtægtsgrupper er der en 
mindre Nedgang (30 000 Kr.). 
A.lt i alt er Driftsindlægterne steget med 70 000 Kr. 

De egentlige Dri[tsudgifter er steget med 770 000 Kr. Stigningen skyldes i del væsentlige Forhøjelse af 
Reguleringstillægget, Merudgifter paa Brændselskontoen samt Forøgelse af Udgifterne til Sporforbedrings
arbejder. 

I i.len forløbne Del af indeværende Driftsaar udgør Driftsoverskudet ca.. 7,9 Mil!. J<r. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

HUSK 

l Tilfrclde af Flytning bør Adresserettelse tilstilles 
Po tvæsenet i betimelig Tid forud for Flytningen, men 
dog enesl amlidig med, al Flytning finder Sted. 

Hvis delte ikke overholdes, og Postvæsenet saalede 
. ikke har nogen Adr·esse paa Vedkommende, inddrages det 

paagældende Blad, og det kan da ikke hjælpe at anmelde 
Flytning. Naar Bladet først er inddraget, ud ender Post
væsenel det ikke mere, førend det fra Organisationens 
Side er anmeldt paany. Dette medfører ikke alene unød
vendig Ærgre! e hos Medlemmet, men tillige unødvendigt 
Arbejde og unødvendig Udgift, idel der paa denne Maade 
rnaa betales Anmeldelsesgebyr flere Gange for samme 
Ahonncnl. 

Udnævnelse frn 1.-10.-37: 

Følgende Lokomolivfl'l'bødere er udnævnt til Lokomotiv
førere (min. Udn.)� 
N. A. Andersen, Fredericia, i Lunderskov. 

Kaas & Sørensen, 
ln<lehRvor: G. E. OLSEN 

Tlf. 39. Helsingør Tlf. Fi7.5.

Kul 
Kokes 
Brænde 
Briketter 

Blomster og Kranse 

E. Jacobsen
Mdl. af E. B. 

Tlf. 29 Helsingør 

M. Poulsen M. JOHANSEN
Cigar- og Tobaksforretning 
Bazarbycnlncen, 

NB. Cigarerne opbevares i ,Thax•s 
automatiske Tørreanlæg. 

S. Melgaard Christensen
Viktualie- & Slagteriudsalg 
Danmarksgade 15 - Telf. 217.

anbefales. 

N. Jensens Handelsøartnerl
Telefon 27. 

Signerede Kranse I smagfuld Ud· 
styrelse. - Friske, afslcaarne 

Blomster I stort Udvalg 

KØB 
Habitter, Frakker, Hatte,
Manchetskjorter og Slips 

bo■ L Peder■en, Sfrner. 

Udvalgtf ,tørst. - Pristrn• mind,t. 

L. SØNDERGAARD Uhrmager & Guldsmed

- Lom111e- og Stueuhre, Guld• og S•hr•
warer til Featgawer og BPudegawer 

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

Telefon Central 7708.

I dgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

C. C. Ø. Hansen, Fredericia, i Aahen raa.
I. P. Daniel en, Fredericia, i Brande.
R. A. Møller, Pr dericia, i Brande.
S. A. Pedersen, Oden e. i Lunderskov.
J. G. Poul en, Handers, i Brande.
J. K. Lokdam, Handers, i Brande.

F'orftyltelse efter Ansøgning fra. J.-10.-37: 

Lokomoti vf ø,·el'l1e 
L. I<. Larsen. Brande. til Kor ør. 
A. V. Andersca, Pr-ederikshavn, lil Aarhus H. 
N. S. C. E. Hohde, Tirande, til Aarhus H.
H. ]<. Ra mu en, Lunder·skov, til Aarhus T-1.
C. H'ansen. Lunderskov, til Esbjerg. 

A. Andersen, Thisted, li! Fr·ederik havn. 

Afsked: 

Lokomotivfører H. Rasmussen, Dbm., Fredericia, efler 
Ansøgning paa Grnnd af Alder med Pension fra 31.-12.-

37 (min. Afsked). 

Dødsfald blandt Pensionister: 

pen·. Lokomolivførere: 
C. Schmidt, Vibor", den 7.-!J.-37.

R. Larsen, Dbm., Aarhus H., den 11.-9.-37.

C. J. Olsen, Københavns God banegaard, den 2.-10.-37.
V. V. Molhlau, Københavns Godshanegaard. den 3.-10.-37.

I Blomster! I
Men husk det skal være fra 

I 

EINER DAHL.s Blomstergartneri. 
Telelon 1726. 

Leverer altid en flot Krans. 

I 11!�!!�!ef �ta��!�,f���!t�!�i
nye Skærme for 18 Kr. 

Nye Cykler, ena. Mod., fra 86 Kr. 
Forhandl. af Dilrkopp, Opel, C. F. 

0. Schmidt, N�•regade 16, 
BOLDES AGER. 

PRESSEJERNET 
Kemisk TøJrensnlng 
og Presselorretnl■g 

1 Kl.s Arbejde Billige Priser 
Clara Jæger, Storegade 14. 

I JERNE. Telf. 961. 

Køb af et Gravmonument 1r 
en Tillidssag. 

Henvend Dem til 

I MARTIN BILLESCBOU 
l.!!!!:!1cade 59, E■bJerc, TIi. 1138. 

SKAARUPS 

Frugt- og Grøntforretning
Jernbanecade 66 - Telelon 1083 

anbefales. 

Leverer altid en smuk Krans. 

FORLANG 

Stjernens Øl og 
Mineralvande 

ved B, BENRIIISBN 
Teleloa 1746 

Køb danske Varer! 

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-16. 
Poslkonto 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 

s 
s 

s 

s s 

s 

~ ~azø Rici:·&\'-lkli?J -

I I 
~ ~ J?a; 

I I L I 

[ I 
- I VALSEMØLLEN LEDI6 

Esbjerg I -



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

CAFE FÆRGEGAARDEN NORDISK KAFFE KOMPAGNl'8 
Godt Madsted. - Billige Priser. 

TELEFON 1582, Kaffe er bedst! 
"F'or1a.-r., Il c'leri b.nø De-r-f;'!B i-c- ... ~-m,;i,...-,d, _ 

RICHARD LEHN 
I. KL Herreekvipering. • Telef. 68 

Nyborg Herregaardsmejeri. 
Fineste Mejeriprodukter! 

Tlf. 79 Se efter paa Kapslen, at Meiken er samme 
og ikke gammel Mælk fra Dagen I J<'orvejen. 

GAA TIL 

WILDE 

Blumensaad ts 
Sæber. 

Altid Kvalitetsvarer! 

Jydske Strikkeriers Udsalg. 
Indeh. H. Prehn. 

Tlf. 666. Nørregade 16. Nyborg. 

Ali i Trikota ge. 

Nybori C. Knackstredt 
Telefon 660 saa gaar De ikke forkert. Forenede Trælastforretninger. 

relf. 146. - Strandvejen 1. • Telf.146. 
Spec.: Kranse, Buketter, I E I Sfønfe Laser I øauyn 
Planter og Potte-Kultur. FOR _f.., AN G K A F F af Trælast og 
Direkte Sal,q fra Drivhus. P. M. • 

. ____ •n_s_en_B_u_n_k•-•e-Je_, __ _, --=============(V=ed:A:·:M:·:P:et:er:se:n:.)==; L J G KJ S T E R _ derfor bil P r. P" 

JENS ANDERSEN 
er billig med Huskl Telefon 216. 

Søren Jensens Telefon 916• KJOLER OG OVERTØJ 

0 t . F d . .. R~~· 
Ligaenge, Llgt•J og KranH 

anbefale, 
.... Egne Llgvognc .... 
AI t v.dr .B,gr~v,ls,r&Llgbrzndlng b.s•rgu 

P. JAKOBSEN 
ved Slottet Telefon 171 

trauport t11•ll M11r111 turtlt I • eto~fetn?n:vare D R E V s E N & N E L L E M A N N 
Isenkram-, Støbegods-, _________ _ 

Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning. 
Telefon Nr. 26. Nyborg. Telefon Nr. 189. ... 

Støt vore Annoncører! Johannes lversens 

Sade1mager- og Møbelforretning 
Nørregade anbefales 0. L. F. 

Jobs. Wicbmann's 
Træskoforretning 

anbefales 
d 'Hrr. Lokomot,vmænd. 

NYBORG KULIMPORT] I Bøger p 
aa Ratebetalin g! 

ved Chr. Petersen 

Havnegade 6 og 3 Tlf. 15 og 23 

WERNER HANSEN 
URMAGER & GULDSMED 
MELLEMGADE 11 - TLF. 530 - NYBORG 

Godtfred Petersens 
Hotel Royal Købmandshandel, Koncert 6. Solistoptræden 

Østervemb Strandvejen, 
bringes i Erindring. 

Nyborq Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. A/a 
l[akkelo••• • Komfurer • 

Telefoner 76 or 231. Støt Byena Indaøtri. Telefoner 76 or 281. 

ALLIANCE 
BAGERI c5,. CONDITORI 
Tlft36 Nørregade Tlf.136 == P. C. PETERSEN -

K!'~ 
De gør Deres Indkøb 
bedst og billigst bos 

H. Bødtcher-Jensen. 
Bog h .a n d • I . Nybor g. 

H. L. Christiansen, 
l'elf. 606. SfrandveJen Tell. 606, 

• 
• Cykler • Radio • 
Tilbehør • Ladestation 

K nud Møller 
FLE 
Vester 

NSBORG-MAGA SIN ET 
gade 54 ODENSE Telefon H,71 


	Side263
	Side264
	Side265
	Side266
	Side267
	Side268
	Side269
	Side270
	Side271
	Side272
	Side273
	Side274
	Side275
	Side276

