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37. Aargang

ANSKAFFELSE AF LOKOMOTIVER
For kun ganske faa Aar siden var det saa
dan, at næsten alle Mennesker havde Motorer
paa Hjernen, næsten alle ted r, hvor man
kom frem, »snakkede « der Motor. man fik Ind
trykket af, at hvis det hele ikke snarest blev
lavet om, ·aa det var en Motor, der snurrede
rnnd t, da vilde man være til Grin for hele Ver
den, at man ikke kunde folge med i det m,o
dcrne Kapløb der drejede . ig om Motorer over
alt.
Det var og:-:aa i de Tider, at en af vore Em
bedsmænd udtalte de bevingede Ord, at »det .·id
ste Damplokomotiv var bygget i Danmark«.
ikke saadan at forstaa, at »Frich::;« ikke kun
de eller vilde bygge flere Damplokomotiver, saa
man var hunget til at lade disse bygge paa
udenlandske Værksteder, nej, ·elvfølgelig saa
ledes at forstaa, at vel skulde den Lokomotiv
bestand, vi havde, slides op, men anskaffe flere
af dem, nej Tak, efterhaanden maatte de gaa
over i »Albecks Brigade«, hvor aa meget gam
melt Jern og Metal havner, og jo for dette kun
de ske, de bedre; thi disse gamle Lokomotiver
bestilte egentlig ikke andet end at svine alle de
Bygninger til, de korn i Nærheden af, eller af
b1·ænde alle d Jernbaneskraaninger, de passe
rede, saa man havde
' et farligt »Mas« med at
faa Ilden slukket.
Jej, det var meget bedre, at vore Fremdrivel
sesmidler ogsaa kom til at ligne den moderne
Funkisstil, saa det blev firkantede »Kas er«,
der kørte rundt med vore Jernbanetog. Ikke
fordi det var konnere, men det var mere mo· clerne. Ganske Yist hjalp det lidt, da man op-

fandt » trømliniestilen«; thi naar galt skulde
være, kunde -et Damplokomotiv godt »klædes«
paa, saa det blev strømlinieformet, og saa var
det i hvert Fald »modeme« i Udseende, men
clet gjorde ondt i hver ærlig Lokomotivmands
Hj-erte, thi det var, ligesom man havde taget alt
det lev nde bort fra Lokomotivet.
Opfatte! en af Damplokomotivet har vist
nok ændret ig til det Fordel. Man er efter
haanden blevet helt klar over, at der findes Pe
rioder, f. Ek,::. Ferie- og Højtidstrafik, hvor det
er meget rart, at vi endnu har Damplokomoti
ver, og man bliver ogsaa engang imellem min
det om, at vi befinder os paa Breddegrader, hvor
Solen ikke altid skinner, men hvor Sne og Is
af og til kan være slemme at faa Bugt med. Vi
behøver blot at minde om den lige overstaaede
Sneperiode i Jylland; den talte it eget tydelige
Sprog, der ikke var til at misfor taa.
Det er endnu saadan, at det gamle Ord om,
»at det ikke er alt gammelt, der ee daarligt, og
ikke alt nyt, dei· er godt«, stadig har Hævd, og
derfor gælder det om at tage fornuftigt og prak
ti k paa Tingene, og vi skal være de sidste, der
ikke vil anerkende det gode ved det nye; thi
det har fuldt ud sin Berettigelse, men vi vil og
saa have Lov til at reagere, naar man mener
at kunne køre alt det gamle til Side, uden Hen
syn til, om det er godt, og vi har hele Tiden
været saa optimistiske at tro paa, at endnu hav
de Damplokomotivet adskillige Aar at leve i.
Vi faar nu dette bekræftet ved, at De dan
ske Stat baner hos de sven. ke Statsbaner har
købt 11 Lokomotiver, . om er blevet overkom-

.
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plette ved Elektrificeringen af Strækningen
Malmø-Stockholm. Det drejer. sig om de
svære lltogslokomotiver, der har kørt paa den
ne Strækning og vil være adskillige af vore
Medlemmer bekendt, et 3-koblet Lokomotiv med
Løber baade for og bag, beregnet til at kunne
fremfore et Ek -pre ·tog paa 50 Vognladninger
og kan bringes op til en Hastighed af 126 km
i Timen.
Det . kal ovenikøbet være en meget fordel
agtig Handel for De danske Statsbaner, idet
Lokomotiverne er indkøbt til en Pris af 23 ,00
svenske Kroner pi:. Stk., en meget lille Pris,
naar man betænker, hvad et Lokomotiv af den
Type vilde koste at bygge som nyt.
Den Indvending, der rent beskæftigelses
mæssigt kunde gør0 s mod Indkøbet, nemlig at
Bygningen af et eller to Lokomotiver herhjem
me, og som vilde koste omtrent det samme som
alle 11 svenske Lokomotiver tilsammen, vilde
skaffe Arbejde til adskillige ledige Hænder, fal
der tildels bort derved, at der paa de indkøbte
Lokomotiver skal foretages visse Reparationer
og Forandringer, der vil give ikke saa lidt at
bestille.
Som bekendt har man i Sverige Ven�trekørel, medens vi her i Danmark jo har Højrekør
sel, og derfor maa bl. a. den Forandring fore
tages, før de kan gaa i Drift her, ligesom der
skal foretages vis.',e Forandringer ved Profilet.
Vi skal senere her i Bladet lade vor tekni
ske Meda1·bejder give en fuldstændig Beskri
velse af do købte Lokomotiver.
Lad os udtale Haabet om, at Stats banerne
ved dette Køb har haft en heldig Haand og til
ført vor Lokomotivbestand en saa væsentlig
Fornyebe, at vi kan ønske til Lykke med det.

LØNREVISION I SVERIGE
Allerede i 1935 inds endte de svenske Stats
tjenestemænd til Regeringen en Anmodning om,
at de for disse Tjenes ternænd gældende almin
delige Lønningsbestemmelser maatte blive taget
op til en gennemgribende Revision.
Det begrundede med, at man i ca. 20 Aar
ikke havde haft nogen Regulering af Lønnin
gerne, men udelukkende havde været henvist
til at leve paa den ret provisoriske Maade, at
Rigsdagen hvert Aar tog Stilling til, hvilken
Størrelse Dyrtidstillæget maatte anses at skulle

have for at kunne være passende, og der
efter gennemførte et s aadant, men det er gan
ske klart, at Tjenestemændene aldrig naaede at
være paa, Højde med Prisstigningerne, men
tværtimod altid var bagefter.
Man henvis te ligeledes til, at den alminde
lige Lønudvikling i Sverige havde stillet Tjene
. ·temændene langt ugun tigere elld Industriar
bejderen i Lønningshen eende, dels derved at
deres Lønninger var s teget højere og dels der
ved, at hele deres Lønningsapparat var saa
ledes indrettet, at do langt hurtigere kunde ind
hente Prisstigningerne.
Man peger saaledes paa, at en Tjenestemand
i 5. Lønkl. og paa G-Stedtillæg fra 1914 til
1934 havde en Lønstigning paa 98 pCt., meden ·
Lønstigningen for Indus triarbejderen i sam
me Tidsrum var 120 pCt., tager man Be
regningernes Udgangspunkt fra 1923, bliver
Billedet endnu mere ugunstigt for Tjeneste
mændene.
Der blev ogsaa nedsat en Komite, der fik til
Opgave at s kulle fremsætte Forslag til Revi
sion af Lønningerne, og Tjenestemændene ven
tede bestemt, at et saadant Forslag vilde blive
fremsat og gennemført i den indeværende Rigsdagssamling, men har modtaget Meddele!i; e om,
at noget saadant ikke kan ventes,
- hvilken Med
delelse er blevet modtaget af Tjenestemændene
med den dybeste Skuffelse.
Under de Forhandlinger, der i den forløbne
Periode har været ført Organisationerne imel
lem, har det knebet stærkt med at komme til
Enighed om t nsartet Lønningskrav, . men
den Situation, der er opstaaet ved, at den ned
satte Komite ikke fremR ætter noget For. lag om
Revision, har bevirket, at de 4 s tore Organisa
tioner, Svensk Jernbaneforbund, Statstjenernes
Centralorganisation, Po tforbundet og Svensk
Lokomotivmandsforbund, er enedes om samlet
at indgaa til Regeringen med Anmodning om
en Regulering af de fa te Lønninger, en Regu
lering, de kræver gennemført i indeværende
Rigsdagssamling.
Det Krav, der stilles, ser saaledes ud:

..

...

1.-4. Lønningsklasse:
Begyndelseslønnen hæve med 300 Kr. og
Slutlønnen med 360 Kr.
5. Lønningsklasse:
BegyndelseslønnCn hæves med 360 Kr. og
Slutlønnen med 420 Kr.
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6. Lønning sklasse:
Slutlønnen hæves med 420 Kl'.
7. og 8. Lønningsklasse:
'lutlønnen hæves med 360 Kr.
9.-12. Lønningskla ::,e:
, 'lutlønnen hæves med 300 Kr.

,·ed at bedømme en given Situation. Allsammen efter
at jeg i 13 Aar har rangeret paa Fa. station uden
nogen sinde føt· at have haft Vrøvl med mine Med
ansatte paa Stationen eller været Aarsag Lil noget
Uheld.
0. 'l'h. Tfonson,

..

Lokomotivfører, Fa.

Kære Hanso11!
Manden hat· vel brugt al den Forstand, har var
i Besidde! e af, og ingen er forpligtet udover sin
Evne.
Forhaabentlig kender Lokomotil'førcrne dere.
Ting bedee og lader sig jkke bringe Lil at foretage
·ig noget, der kan være farligt for SikkeT11eden.
Lad ·aa barn Overa$ sislcnlcn spille »Sprælle
mand«, saalænge det moret· ham, ikke et eneste for
nuftigt '.Menneske bryder sig en Døjt herom.

Samtidig anmoder man om, at Per onalet ved
de private Jernbaner, der i de senere Aar er
overtaget af taten, maa blive indplaceret i Sta
ten. Lønningssystem, :,;aaledes at de per ·onlige
Tillæg for dette Per ·onale bo1·tfalder.
Da Kravet er fremsat af Organisationer,
der tilsammen repræsenterer ornr 37 000 Tjene
stemænd af lavere Grader, vil man for ·taa, at
det er med betydelig Vægt, et saadant enigt
Krav frem. ættos, og vi haaber for vore sven
ske Kammerater, at de maa have Held med de
res Bestræbelser.

R;"cz.

Bevogtning af Led og Bomme.

I Foebindelse med alle de Ulykker, der sket· ved
Jernbaneorerskæeinger, maa det maaske Yære mig
tilladt at ntl'vne el bestemt Tilfælde. der angaar Be
vogtningen af Led.
I O1·dre-amlinger110 Serje P. og 0. og j :Meddelel
ser fra Generaldi eektol'atel 270/ l933 og 339/1936 gi
ves der Bevogln ings-, Station ,.,·- og Lokomottvper::;o
nalet ),·trenge og alvorlige Instrukser angaaende Be
.,
vogtning af Led og Bomme. I :M:eddelelve
270/1933
staar der bl. a.: »Lokomolivpcrsonalet skal paa Rap
porten indberette alle Tilfælde af aabe11slaae11cle Led
(Bomme) under Togpassage, sel 1· om der ingen Skade
er sket. «
Denne Ordre fra Generaldil'ektoralet er klar og
lydelig og kan ikke misforstaa.·. Derfor maa man i
nogen Gl'ad forbavses, at Ordren alligercl ikke gcel
der i alle Tilfælde. Sagen forholder sig saalecles: De
potet i Frederiksharn hat· fra 2. Di.'> Lrikt, Maski11tjene ·ten, modtaget en Skrivelse saalydende:
»I Følge Oplysninger fra Banetjene!,·ten behøver
Leddene Nr. 25 og 26 ved Hvornpgaard ikke mere at
rapporteres, naar Leddene .-taal' aabne. «
IJ
men
se, det var jo noget paa en anden :M.clocli;
jeg er . elvfølgelig fuldt ud klar over, at naar Baue
tjeneslen udsender en saadan Kontraordre, maa den
ogs aa vmre beretliget til at gøre det. Hvad Grunden
., giver
er til, at Banetjenesten gennem 2. Distrikt, M:a.,
]11
denne Ordre, ved jeg ikke. ien een Ting ved jeg med
Bestemthed, at clet ikke kan være, fordi cle nævnte
Overskæringer et· meget lidt befærdede.
Endvidere vil jeg gerne anføre, at siden Rappor
teringen er ophørt, staar Leddene næ. ten altid aabne,
hvilket selvsagt betyder. en meget stor ·F'are. At Nr.
25 i Virkeligheden er en ren Død!,·fælde, da der paa
den ene Side af Vejen findes Bygninger og paa den
anden en tæt Træbevok ·ning, gør jo .ikke Sagen bedre.
Vi Lokomotivmænd, som daglig passerer denne Over
kør el, er derfor ogsaa tit Vidne til at Fodgængere,
Cyklister, Biler, Mælke\'Ogne o. lign. slipper over,
lige inden de vilde nt>re knuste af det frembrusende
Tog. Selv om de1· ',. om sagt endnu ingen Ulykker er
sket, men kun »lige ved«, faar P1msonalet alligevel

FRA MEDLEMSKREDSEN
Rang,,,,ering i Fredericia.

..

Enhver, der kender Forholde11e paa Fredericia
nye Banegaard, ved ogsaa, at diss c ikke indbyder til
Jageri med Rangeringen, men al alle Forhold for
langer, at Rangeringen udføres i et fornuftigt Tem
po, saa Lokomotivføreren s ladig et· Herre over sit
Arbejde og overfor de Overraskelser, i<om de kære
Dværgsignaler kan berede een.
Men dette med »Tempo « et· aabenbart noget, som
forstaas ganske auderlede · af en Overas. istent paa
"'
Fa. Station, en lille, ilter Mand, der hedder Mikkel
,;
sen, der gør Tjene te . om »fungerende«. Han er a[
den Slags, der staar og vinker og raaber efter Ran
, hur
germaskinen. · Personale, for at der skal køres
tigere, alt$ aa efter hans Tempo. I hvert Fald var
undertegnede fornylig udsat for, at han, da jeg med
·Rangermaskiuen kom kørende hen til en Togstamme,
der stoci ved Perronen, kom løbende hen mod oI:,·
raabende: »Hvad er der i Vejen med l\faskinen«, og
dernæst, idet han vinkede med ivrige Haandbevæ
gelser, raabte: »Kør nu! Kør nn! « Paa mit Spørgs
maal om, hvorfor han spurgte til Maskinens Befin
dende, fik jeg det Svar, »det var altfor tidligt, De
har taget Farten af Maskinen«, og saa afskar ban
Yderligere Diskussion ved stolt at spankulere ind i
sit •Bur « . Naar jeg nu gør opmærksom paa, at det
var den 21. Januar om Aftenen i den rigtige Sne
periode, i Snevejr og dyb Sne og med Mængder af
Sne paa Hjul og Brems etøj, $ aa Bremserne kun
�avde 1·inge Bremsevirkning, og alt derfor manede
til særlig Forsigtighed, saa vil enhver, dee bar lidt
Kendskab til Forholdene forstaa at mau kan blive
rigtig godt ærgerlig o,;er i b�ade Rejsende:s og
andre Tjenestemænds Paahør at skulle behandles som
en Skoledreng af en Mand, I-·om har saa vanskeligt

,,

..

..
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et alvorligt Chok, som tilsyneladende kun Lokomotiv
personalet kender.
Disse faktiske Forhold kan til Slut suppleres med,
at nævnte Led hører ind under Hvorupgaard Sta
tionsomraade, og Leddet kunde meget let erstattes
med en Bom, som blev betjent fra Stationen. Her
ved vilde »Fælden« være lukket, og en Ulykke før
ellee senere undgaaet.
Carl Petersen.

Signalstokken.

Angaaende signalstokken Brug kan jeg gan.·kc
slutte mig til Carl Petersen· Betragtninger, hvad
angaat· det farefulde og usikre, der er ved Signal
·tokkens Brug, som det foregaar. Jeg har ganske vi t
ikke endnu hørt om egentlige Ulykker, som er kom
men deraf, men at det ikke sjældent har været lige
Yed, har jeg og sikkert mange andre Lokomotivførere
oplevet. Jog skal tillade mig, da Afskaffelse af Sy
stemet med Afgangssignal med Togføreren som Mel
lemled vistnok af forskellige Grunde ikke er attraa
værdigt, at foreslaa, at Signalstokkens Lys bliver
violet, aa røres der ikke ved Systemet, og Fejltagel
serne, der af og til sker og oftere er lige ved at ske,
er udelukket. Jeg tror forresten, at et Forslag i lig
nende Retning bar været nævnt i • Vor Stand«.
Reelaktionsbemærkningen til Carl Petersens Arti
kel om at blive holdende, til man ikke aleue har set
Togførerens Signal men ogsaa har høi·t hans Fløjte
signal, synes mig ikke at være noget godt Raad tænk paa lange Tog, Stormvejr, Støj paa i\!Jaskinen
o. s. v., og man kan dog ikke blive holdende, naar
man har ·et det grønne, eYentuolt de 2 grønne Ly;;,
og menet· at være ganske sikker paa at have faaet
Afgang. Da Signal. takken Brug som nu giYer An
ledning til Fejltagelser, som kan have Uheld eller
Ulykker til Følge, hvilket næstefter at gaa ud over
Personer eller Materiel i første Række vil ramme
Lokomotivpersonalet, vilde det glæde mig, om Hoved
bestyrelsen tog Sagen og mit Forslag op til Over
vejet e; thi det var heldigt, om man ikke venlede med
at kaste Brønden til o. . v.
C. Thygesen.

- Ja, lød Togførerens Svar.
Og saa gjorde han det. Han førte velbeholden de
ca. 100 Rejsende, af hvilke de fleste havde tilbragt
det meste af Dagen i Gaar med at holde i Snedri
ver i Tvingstrup og ved Stilling, til Aarhus.
Men han havde ogsaa et nemt lille Tog, kun lo
Personvogne og en Bagagevogn, og om Forspand
havde Toget et af Statsbanernes største og stærkest
Damplokomotiver, en H-Maskine, ført af Lokomotiv
fører Bech.
Alligevel vat· det nær mislykkedes. Mens de Rej
sende vadede i den kolde Sne fra det fastkørte Tog
mellem SlilliDg og Skanderborg over i Toget fra Aar
hu , assi teret af Togfører Hansen og Togbetjene
Liind, <ler I ignede Snemænd, da de atter entrede To
get, var Sneen føget sammen i saa store Driver, at
det varede en Time med ustandselig Køren frem og
Køren tilbage, før Toget kom fri af Driven.
Det bnt>ndendc Spørg ·maal i Skanderborg var
ikke, om vi kunde kommo hjem til Aarhus, men om
Drejeskiven var stor nok til at tage H-Maskit1en.
Egentlig er den det ikke, men ved Hjælp af nogle
Fiksfakserier kan det alligevel lade .-ig gøre, naar
Lokomotivet bliver kør� nøjagtigt ind paa Midten af
Drejeskiven. Saadan noget kan man gøre i godt Vejr,
men vanskeligt i Snestorm. Lokomotivfører Bech
prcesterecle det alltgevel i Aftes. Og Jembanefolkene
fra Skanderborg ·vingede li-Maskinen rundt paa
Dreje kiven, skønt deunes Grav var fyldt med Sne,
og skønt den elektriske Drivkraft rnr ude af Funk
tion. For hjem skulde vi, og den D-Maskine, man
paa Skanderborg Station tilbød os i ledet for H
Ma.-kinen. blev afvist med Foragt af Togfører Han
sen. Han kendte H-Maskinen, og ingen anden skulde
for Toget. I Stedet blev D-Mask
• inen spændt for en
Sneplov, som blev sendt ud paa Stnrkningen. Den
naaede Stilling en halv Time før o ·, og Plovføreren
rapporterede til Skanderborg, at vilde vi igennem,
skulclo vi. kynde o ·. Der gik dog 20 }V[inutter,- før vi
kom fra Skanderborg, men alligevel kom vi til Aar
hus - hele Turen paa det forkerte por - uden
Vanskeligheder af nævnev1:"l'rdig Art.

Naar man læ ·er· ovenstaaende, udbryd r man
uvilkaårligt: »Hvor kan de Aviser dog faa det
til at se godt ud, men som saa ofte ikke helt
rigtigt.«
Togføreren kunde nok gennemføre Turen,
naar de1: var en H-Maskine og et Sæt Lokomo
tivpersonale til at tage Tørnen for ham, og det
har ogsaa nok været dem, der har taget de fle
ste Ubehageligheder.
Det bør tilføjes, at meden · Togføreren kæm
pede ig gennem Snemasseme tilbage til Aar
hus med Toget, holdt han med høj og gennem
trængende Stemme et udmærket Foredrag om
sin Daad for Passagererne - antagelig har
han saa imedens sat Lokomotivpersonalet til
at passe Maskinen!
Pas .

Da Afgangssignalet fra Togførerens Side bestaar
af et Haandsignal i Forbindelse med et Fløjtesignal,
kan man formentlig kun være ganske sikker paa at
have faaet Afgang, naar begge disse Signaler er mod
taget. Det er ikke forbudt Togpersonalet at gaa ud
mod Maskinen for at afgive Signaleme.
Rerl.

UD I DEN KOLDE SNE
Togføreren holdt sit Løfte.
(fra D,1;:.<presse11.)

»Tro!' De, al De kan hente Passagererne fra clet
Eksprestog, der holde1· fastkørt mellem tilling og
kanderborg?« spurgte stationsforslander Gulclnwnn
· i Stilling, en af Statsbanernes ældre, ye[ljonte Tje
nestemænd, Togfører J. Hansen, Aarhu;;, da denne
kom kørende med dot eneste sydgaaencle Tog fra
Aarhus i Gaar Eftermiddag.
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VERDENSKRISEN OG DANMARK
Ved sid ·te ommers ,..·ociale Kur ·u · paa
Hindsgavl var Hoveddiskus,.,·.fbnsemnet »Veje

ud af Krisen«. Foredragsrækken blev indledet
af Docent, Dr. polit. Carl Iver ·en, der talte
om det Emne, denne Artikel har til Overskrift.
Da nationaløkonomiske Oversigter som den,
der er givet i dette Foredrag, baade (' r intern::;
:::ante og læreriO'e, samt da vi
' fra for,-;kellig 'ide
har faaet Tilkendegivelse af, at de national- og
socialøkonomiske Artikler, vi af og til hal'
bragt, er blevet læst med Interesse, gengiver vi
paa Grundlag af »Samfundets Krav«, der er
Organ for Dan.,;k Forening for social Oply,-;
ning, Hr. D1·. polit. Iversens Foredrag.

.

Lad mig alJedørst pege paa det ejendommelige i,
at vi nu paa syve11de Aar taler om Verdenskrise11. Fra
Lægernes Brug af Ordet K1·isc ved vi, at del egentlig
betegner det Øjeblik, da den afgørende Forandring
indtræder, det Vendepu11kl i en akut Sygdom · Rase11,
hvor det viser sig, om det gaar op ellel' 110d. Saa
Iedes har man ogsaa tidlige1·e brngt Ordet paa det
økonomiske Omraadc om det Øjeblik, hvor Omslaget
sker fra Højkonjunktur til Depression. Men i clc
sidste Aar har man talt om, at Verden befinder sig
i en vermcment Krisetustancl. Og det lil Trocl.· fu1·.
at man indrømmer, at ,Je allel'[le ·tr Lande i de ·idsle
Par Aar hat· oplevet en mere eller mindre ucll,)ræget
Højkonjunktur. Denne tilsyneladende Selvmodsigel e
er Udtryk for, at Ordet Kri,.. e bl'uges i en dobbelt
Betydning, som det er vigtigt paa Forhaand at gøre
sig klar.
For at naa til en dybere Forslaaclse af de mang
foldige For tyrrel ·er, Forandringer og Benegelsel',
som til Stadighed foregaar indenfor del økonomiske
Samfund, har man opstillet en Sondring mellem to
væsensforskellige Arlel' af Ændringer: f(on.jimktur
bevægelser, den velkendte rytmiske Skiften mellmn
gode og daarlige Tider, Svingninger i det økonomi
ske LiYs Aktivitet, og Strulctiirforanclringer, dybere
liggende Ændringer i selve 8amfundsbygningern;
Elementer og deres Sammensætning (.Ændringer i
Folketal, Aldersfonieling, Behov, lndtwgtor, Spare
vaner, Teknik m. m.). Man kan udtrykke Forskelle11
1 ellem disse to f \rler af Ændringer ved at sige, al
�
Strukturforandriugerne betegner Omdanne! ·er og
�ornyelser i elve Samfundslegemet, medens Kan
Junkturbevægelserne blot er Ændringer i den Liv
lighed, hvormed dets forskellige Organer fungerer.
Grænsen mellem de Lo Arter af Forandringel' kan
oft� være vanskeligt at drage, og de paavirker gen
_
sidig hinandcu. Men alligernl kan Sondringen være
nyttig for Forslaaelse netop af Verdenskrise11. Thi
naar det økonomisko Sarnmenbnl(l der s alle ind i
192�, blev mere omfattende, dybt�aacnde og lang
varigt end nogen tidligel'e K1·ise, teor jeg netop, al
det beror paa, at det almindelige Konjuuktul'lilbage• selv var ·ær·lig voldsomt, yderligere
s 1 ag, som 1· sig

blev forstærket af en lang Række voldsomme For
styrrelser i selve det økonomiske Veedenssa·mfunds
Struktur, Rystelser og Omvæltninger, der saa godl
som alle gaar tilbage Lil Verdenskrigen og deus Efter
dønninger. Vi staar overfor en kombineret Konjunk
tur- og Steukturkrise. Derigennem forklares og. aa
den Tvetydighed, hvormed Ordet Krise denne Gang
er blevet anvendt: Konjunkturkrisen er i det nusenl
lige et tilbagelagt Stadium, men Strukturkrisen rnrer
stadig ved.
Den rylmi:;ke Skiften mellem gode og claarligc
Tider, som vi kalder Kon}wtldur/Jevægelser, lader
sig paavise gennem det meste af del 19. Aarhundrede,
hvor der med stor Regelmæssighed indlraadle Krise
eller Depression hvert 8.-10. Aar. Dis�e Konjunk
tursvingninger har ikke gjort sig gmlclencle med
ammo Regelmæssighed i Efterkrigsperiorlen.
Under Krigen havde saa godt som alle Lande
forladt Guldfoden og ved Hjælp af Papirpenge frem
kaldt en »Oppustning« af Vmrdion1e, en Inflatio11
af større eller mindre Omfang. 1·ercle1t ·krigens Aar
betegnede en. Højkonjtmktvr aj' enestaaencle 1·otcl
soinhed; aldrig ha1.· dot økonomiske Li1·s AktiYilrt
Yæret støl're end da. Verdenskrigen l'ot·to Beviset for,
hYilken giganti ·k Kraftudfoldelse Verden Produk
tionsapparat allercclc dengang var i Stand til al prw
stere. Før Krigen vae det jo e11 udbredt Opfaltcl:;e,
at. en Verdenskrig kun kunde varo nogle J:aa J\faa
neder, fordi det økonomiske P1·es vilde blive for stort.
:M:en fakti k lykkedes det gennem mere end /i, Aa1·
at frem ·kaffe Hærene.· enonne Behov for Krigs
"
materiel, Føde, Klæder o. s. v. og - i drt mindste
Lil 1917 og udenfol' Tyskland og Ø::;tl'ig - at opl'et
holcle cleu civile Befolknings Levefod uden ::;æl'lig
:stærk Reduktion, og det tiltrocb for, at det ..., tore Fler
tal af M:ænd i prnduktiv Alder va1· u11dee VaaiJcn.
Det sø1·goligo Yed del hele var l.Jlot, at disse uhyl'e
An treugelser for at prnclucere Varer .ikke som e11
almindelig Højkonjunktur efterlod o · et forøget
Prnduktionsapparat, meu tvmrtimocl beleg11cde en
kolos....al Kapitalødelæggelse. Afon 1rna r man prøver
at fore ·tille ig, hvad der kunde være prnduceret i
Stedet for Krigsfornødeuhedcl', faar ma11 en Ide 0111
de mægtige Muligheder, vort Herredømme over Na
lurkræfterne giver for materiel Velsland. Og saa er
denne tekniske Formaaen jo endda øget med L'irende
Hast i de siden da forløbne 20 .Aar.
Straks efter Vaabenslilstanclen i 1918 ·poredes del'
overalt en lettere Konjunklut11edgang; men snart
tog Inflationen ny Farl og drev Priser og Aktie
kurser langt op Ol'CL' do Højdepunkter, de havde
naaet i 1918. Som man havde financiernt Krigen
Yæsonllig ved at skabe nye Omsælningsmidler, brugte
man nu samme Fremgangsmaade ved Financierin
gen af Geuopbygningsarbejdet. Virkningen var i
begge Tilfælde den samme; Pris;;tigningen tvang pri
vate til at ind krænke deres Forbrug, medens Staten
i Kraft af den nyskabtL 1 Kobchafl kunde øge sil.
Før ·t i 1920 kom Om"'·laget. Den Vel'dcnskriso, del'
da indraadte,' rnr i forsto Ra.' kke en !Jej'fation ·krise,
karakteriseret Yecl cl overordenli ig kraftigt Prisfald;
men den frembød iov.rigl allP den almindelige La1·
konjunklurs Ejendommeligheder.
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I de følgende Aar var Konjunkturbevægelserne
ret uensartede fra Land til Land, paavirket af den
forskellige Pengepolitik, man slog ind paa; i Central
europa fortsattes Inflationen og Højkonjunkturen til
1923, medens man i England og Skandinavien stræbte
at genoprette de gamle Møntpariteter (i Danmark dog
med en ny Inflationsafbrydelse i 1924). Først fra
1925 spore. der en verdensomspændende Konjunk
turopgaug, som fra 1927 udvikler sig til en vold
som Højkonjunktur under U. S. A.s Førerskab. Her
lettede store Guldtilstrømninger den Kreditudvidelse,
der dannede Grundlaget for Opsvinget.
Medens man før Krigen betragtede »gode Tider•
og sligende Priser næsten som et og det samme, var
der den Ejendommelighed ved denne Højkonjunktur,
at Prisniveauet i Amerika viste svagt faldende Ten
dens. Forklaringen herpaa maa søges i den stærke
Rationaliseringsbevægelse, der sænkede Omkostnin
gerne og øgede Varemængden. Forøgelsen af Produk
tiviteten vi ekede i denne Periode ind paa Profitten og
Aktiviteten i Erhvervslivet paa lignende Maade, som
de stigendo Priser virker i Tider, hvor Produktivite
ten holder sig nogenlunde uforandret. Dette Forhold
fik imidler'lid skæbnesvangrn Følger. De amerikanske
Seddelbanket·, som havde høstet Yoldsom Kritik,
fordi de under og efter Krigen saa daarligt havde
formaaet at beherske Prisniveauets Bevægelser, satte
sig nu til Maal aa vidt muligt at holde Prisniveauet
uforandret. I Overensstemmelse med Erfaringerne
fra før Krigen gik de ud fra, at de svagt synkende
Priser var et Varsel om nedadgaaende Konjunkturer;
for at bremse denne frygtede Konjunkturnedgang
satte de Diskontoen ned, men derved opnaaede de
blot at forstærke den Højkonjunktur, som allerede
vat· i Gang.
Bortset fra Prisniveauets Bevægelse frembød Høj
konjunkturen før 1929 - i Modsætning til Verdens
krigens Højkonjunktur - alle de samme typiske Træk
som tidligere Opgangsperioder. Der var overalt en
udpræget ln·vesteringshausse. Der fandt en stærk
Kapitalfastgørelse Sted i Fabrikker, Ma ·kiner, Be
boelseshuse og lignende, og Tilvirkningen af Produk
tionsmidler voksede langt sl1:.urkere end Fremstillin
• st voksede ogsaa
gen af Forbrugsvarer. Ganske vi
Forbruget af saadanne Ting som Automobiler, Radio
apparater, men ogsaa de betegnee jo for Køberen et
Kapitaludlæg mere end et Forbrug af løbende Ind
komst. Det var med andre Ord de ·varige Goder, enten•
de nu var bestemt til Anvendelse i Produktionens
Tjeneste eller til direke Forbrug, som i denne Periode
voksede langt stærkere end de mindre varige For
brugsgoder.
Saa længe Afbetalingssystemet og Bankernes
Kl'editudvidelse holdt denne Produktionsforøgelse i
Gang, tilsløredes ikke blot den skæve, disharmoniske
Udvikling af Produktionen, som selve Højkonjunk
turen affødte, men ogsaa den Mangel paa Balance,
der iøvrigt karakteriserede det økonomiske Liv som
Følge af Efterkrigsaarenes slruktul'forandringer.
Først da Krisen s atte ind, afsloredes det, hvor langt
man paa mangfoldige Punkter befandt sig fra en
naturlig Ligevægtstilsland. Vi maa nu se lidt nær-
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mere paa de vigtigste af disse Strukturændringer, som
ganske naturligt maatte svække Modstandskraften,
da Konjunkluromsvinget indtraadte, og som er langt
vanskeligere at bekæmpe end selve Depressionen.
Før Krigen var Europa politisk og økonomisk
Verdens Midtpunkt. Verdenskrigen forrykkede imid
lertid i ikke ringe Grad Verdens politiske og økono
miske Tyngdepunkt, idet navnlig U. S. A. Yandt en
førende Plads som Industriland og Kreditornation,
samtidig med at Europa svækkedes ved Krigen ·
Mandefald, Kapitalødelæggelse og Valutaforvirring.
Den af Krigsførelsen fremkaldte Behovsforøgelse
stimulerede den oYersøiske Landbrugs- og Industri
produktion , og siden søgte man at værne og opret
holde denne Produktion ved en udpræget protektio
nistisk Politik. Følgen har yæret, at de europæiske
Varer hal' mødt voksende Afsælningsvanskeligheder
paa de oversøiske ]farkeder. Indenfor Europa med
førte Fredsslutningen i 1918 en Række nye Grænse
dragninger, som bragte Forstyrrelse i den hidtidige
Arbejdsdeling mellem Landene, og ogsaa her blev
Tilpasningsprocessen vanskeliggjort ved en høj
protektionistisk Politik, ikke mindst i de nyskabte
Stater. Den særlige Udvikling i Rusland frembød
ligeledes et stadigt Usikkerhedsmoment; Eksport her
fra til fantastisk lave Priser slog til Tider ganske
Bunden ud af baade Træ- og Kornmarkedet.
Et af de mest typiske Træk i Efterkrigstidens
økonomiske Udvikling har været, at Landbrugs-varer
nes Priser er sunket i Forhold til Industrivarernes;
Strukturkrisen har i første Række været en Land
brngskrise. Før Krigen var det derimod saaledes, at
Landbrugsvarerne gennem mange Aar var steget
stærkere end Industrivarerne. Normalt er Forhol
det det, at den voksende Efterspørgsel efter Land
brugsvarer, som følger af stigende Befolkning og
sløne Velstand, trods de tekniske Fremskridt, der
til Stadighed sker, driver Landbrugsprodukterne·
Priser i Vejret og derigenne1n gør en mere intensiv
Drift rentabel paa den allerede dyrkede Jord og
desuden tillader Optagesle af Jord til Dyrkning, som
enten er af ringere Bonitet eller ogsaa ligger læn
gere borte fra Afsætningsmarkedet. Det tekniske
Fremskridt indenfor Landbruget plejer kun delvis
at kunne opveje denne beklagelige Nødvendighed.
Som Regel arbejder Landbruget, som Nationaløko
nomerne siger, under det aftagende Udbyttes Lov.
Det var ogsaa Situationen i Aarene før Krigen. Pro
duktionen af Korn voksede 1900-1913 med op mod
50 pCt., og samtidig steg Kornpriserne. Den stærke
Forøgelse af Kornproduktionen maatte altsaa købe ·
med højere Omkostninger. Men efter Krigen har For
holdet som sagt været det omvendte. Da har vi haft
stigende Kornproduktion og synkende Priser som
:E'ølge af de store tekniske Fremskridt, der er sket
i denne Periode.
Saadan gik det og aa under det 19. Aarhundredes
to store Landbrugskriser. Tyvernes Krise skyldtes den
Produktionsudvidelse, der fulgte i Landboreformer
nes Kølvand, cla Napoleonskrigene var forbi, og Sol
daterne vendte hjem. I Firserne var det særlig Frem
skridtene paa Transportvæs enets Omraade, som gjor
de det muligt for det oversøiske Korn at konkurrere
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paa de europæiske Markeder. Nu er det atter de oversøiske Landbrug i dets Konkurrence med den
store tekniske Fremskridt i selve Landbruget, der mere intensive Drift i Europa. For saa vidt der er
er Tale om, og nu som for 100 Aar siden blev Ud Tale om at spare menneskelig Arbejdskraft, er dette
nyttelsen af disse Fremskridt i en Aarrække hæmmet kun naturligt; Lønnen er jo bøj baade i U. S. A. og
af en Verdenskrig for deriiler at slaa de. stærkere Australien. Be.-;pareisen af dyrisk Trækkraft skulde
igennem, da Soldaterne vendte hjem til Jordens Dyrk man derimod tro betød mest, hvor Jorden er dyr og
Foderet knapt. Det gør den vel ogsaa i det lange
ning.
Som jeg allerede har antydet, var det særlig i Løb, men der er paa den anden Side foruden den la
de over ·øiske Lande, Kornproduktionen blev udvidet, vere Løn ad skillige andre Hindringer, som staar i
dels ved forøget Foldudbytte, dels og navnlig ved Ud Vejen for en større Udbredelse af Traktoren og Meje
videlse af det dyrkede Areal. I Aarene 1925-27 hav tærskeværket i det intensive europæiske Landbrug.
de Verdens eksporten af de 5 Hovedkornsorter om Her betyder Staldgødningen mere, og navnlig er de
trent s amme Størrelse som før Krigen (ca. 34 Mill. t), enkelte Bedrifter under Vekselbruget for smaa til at
men nu leverede de 4 oversøiske Lande: U. S. A., Ca gire fuld Udnyttelse af disse Maskiner. Og Andels
nada, Argentina og Australien •Js heraf mod 2/c. før drift af dem bar ogsaa sine Vanskeligheder. Det viser
Krigeu. Deres Mereksport havde allsaa fuldstændig sig da ogsaa, at deres Indføreli,·e i Amerika har ind
opvejet Nedgangen i Kornudførselen fra Rusland og varslet en Bevægelse hen mod større Brug med stærkt
specialiseret Produktion. De Ejendomme, hvor de
Donaulandene.
Før Krig(' n afspejlede den oversøiske Korneks bedst kommer til deres Ret, bar man ikke uden Grund
ports Udvikling temmelig nøje Bevæge!lS en i Indvan karakteriseret som rene ,Hvedefabrikker«. Desuden er
dringen til de oversøiske Lande. Efter Krigen er Stig • det værd at fremhæve Traktorens særlige Betydning,
ningen i di,...,·e Landes Eksport derimod foregaaet naar det gælder om at tage ny Jord ind til Dyrk
, af Arbejdskraft. I ning. Det er blevet laugt lettere ved dens Hjælp. Med
uden nogen forøget A11vendelse
U. S. A. formindskedes Landbrugsbefolkningen i Ti He,.tekraft var Rydning af uyt Land en langsom og
aaret 1919-29 med 3 ½ Mil!. �fennesker eller lige besværlig Sag. :7\fan kunde ikke i en Fart forøge
saa meget ". om hele Danmarks Indbyggerantal. Det er Hesteholdet, og desuden medgik jo en Del af den
ikke underligt, at det har frembudt visse Tilpa·s nings nye Jord til Dyl'kning af Hestenes Foder.
Foruden Mekaniseringen kan der nævnes en Ræk
besværligheder for Byerhvenene straks at faa opsu
get alle disse Tv[ennes ker ved Siden af Indvandringen ke andre landbrugstekniske Fremskridt fra de sid
og hele den naturlige Folketilvækst, som udgør over ste Aar, ikke mindst Indførelse af bedre Varieteter
1 Mill. Mennesker om Aaret. Naar man saaledes paa af de forskellige Kornsorter. Bl. a. har man ved
samme Tid bar kunnet øge Kornproduktionen og fri Hjælp af haardføre, tidligt modne HYedesorter kun
gøre Arbejdskraft i Landbrnget, beror det naturlig net udvide Hvededyrkningsomraadet i Canada. Og
vis paa, at Arbejdets Procliiktivitet er steget meget saa den stærke Billiggørelse af Kimstgødning i Efter
stærkt. Amerikanske Forfattere anslaar Produktivi higstiden har haft sin store Betydning.
Men
tetsstigningen siden 1913 til 25 pCt. eller mere end
" Aarsagerne til, at Landbrugsvarerne er fal
nu, og man regner, at den aarlige Stigning i Pro det i Pri i Forhold til andee Varer, maa ikke alene
duktiviteten i 1920'erne var benved 3 Gange . aa stor søges i det forøgede Udbud. Ogsaa Efterspørgselsfor
som i de før.-te 20 Aar af dette Aarhundrede. Tem holclene ·piller en Rolle. Ser vi først paa Behovet
poet i Udviklingen er altsaa blevet sat vældigt i for Koru til Menneskeføde, kan der peges baade paa
selve Krigens Mandefald og paa den aftagende Be
Vejret.
Det er særlig gennem Indførelse af JY!askiner, at folkningstilvækst som Aarsager til, at Brødkorns
n:an har forøget Arbejdskraftens Produktivitet. Blandt forbruget voksede langsommere efter Krigen end før
:,, Trak
denne. Men dertil kommer, at ogsaa Forbruget af
disse Maskiner maa førs t og fremmest nævne·
toren og Mejetærskeværket. Traktoren var før Kri Brødkorn pr. Individ er aftagende; i U. S. A. reg
gen saa godt som ukendt lSelv i de Forenede Stater, ner man, at det ligger ca. 15 pCt. lavere end før
medens man i 1929 regnede, at der var ca. 1 Mill. Krigen. Hvor meget Modens Krav om Slankhed her
af dem i Brug i Staterne. Ogsaa i Canada og Austra bar betydet, skal jeg lade være usagt, men det er
lien har Traktoren vundet Indpas, minrll'e derimod hævet over enhver Tvivl, at Kendskabet til Vitami
neme har ført til, at Brød i stigende !}rad er blevet
i Argentina, hvor Hesteholdet er billigere og Arbejd
lønnen lavere. Skønt Mejetærskeværket (the combine), erstattet med Frugt og Grøntsager, som dels lægger
der paa een Gang mejer, tærsker og renser Kornet Beslag paa mindre Jord til deres Dyrkning, dels hen
og fylder det i Sække, er en gammel Opfindelse, tes fra tropiske Egne, der ikke kommer i Betragt
kendt lige siden Slutningen af 1860'erne, er dens ning som Komproducenter. Og denne Tilbagegang i
Praktiske Anvendelse i større Udstrækning af endnu Brødforbruget betyder jo ikke blot, at de kornimpor
nyere Dato end Traktorens. Men i de sidste Aar er terende Landes Behov er blevet mindre; samtidig har
dens Udbredelse til Gengæld vok et med rivende Hast. ogsaa Eksportlandene faaet mere Korn tilovers til
Dette kan ikke undre naar man hører at selve Høst Udførsel.
(Forlsættes.)
udgiften blev halver�t og Hvedens s;mlede Produk
tionsomkostninger reduceret med 10-15 pCt. ved
Mejetærskeværkets Hjælp.
Baade Traktoren og Mejetærskeværket har indtil
.
videre betydet en virksom Støtte for det ekstensive
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FORSØG MED STRØMLINIEFORMEDE DAMPTOG
Efter The Locomotive ved F. Spøer .
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Fig. 1. Gammelt 4-cyliudrel Kompound-Lokomotiv i[ørl Strømliuiebeklædning.

Paris-Lyon-Mediterranean-Banen har (som
tidligere anmeldt her i Bladet) strømliniebeklædt et
ca. 30 Aar gammelt 2 B 1 fire-cylindret Kompouncl
Lokomotiv. Høj- og Lavtrykscylindrenes Diameter el'
henholdsvis 340 og 540 m/m. Drivhjulenes Diametel'
er 2000 m/m, de for-reste og bageste Løbel'e henholds
vis 1000 og 1500 m/m. Kedlens Risteflade er 2,98 m2 ,
Hedefladen i Fyekassen, i Rørene og paa Overhede
ren er henholdsvis 15,42 - 139,84, og 60,42 m2 •
Damptl'ykket er 16 at. Det er modemiseret med Over
heder, Fødevandsforval'mer, indstillelig Udgangshæt
te og Smørepumper for Cylindre og Aksellejer. Ten
deren, der bar en Kapacitet paa 30 m3 Vand og 8 l
Kul, har ogsaa Smørepumpe for Aksellejerne. Kul
og Vandkassel' er lukket med Dæksler, hvis Form gaar
ind i Strømliniebeklædningen. Dækslerne kan ved en
Vægtstangsanordning betjenes f.ra F'yrpiadsen.
Til at faa en nøjagtig Angivelse af Strømliniebe
klædningens Værdi anvendtes to Lokomotiver af

samme Type. De blev først peøvekørt paa Stræknin
gen uden Strømliniebeklædning, og da de viste sig i
god Kondition og brugbare til de egentlige Prøver,
blev følgende Prngram for Prøverne opsat:

De to Lokomotivel' skulde prøves paa T'. L. M.s
Prøvestand i Vitry. Formaalet hermed var at kon
trollere og indstille Dampfordelingen saaledes, at der
ved en ansat Fyldningsgrad opnaaedes nøjagtig sam
me Dampfyldning i Cylindrene paa begge Maskiner
for at faa samme Kraftpaavirkning paa Hjulene ved
samme Hastighed, og som Følge deraf den samme
indicerede Hestekraftydelse; og eventuelt at finde de
indbyrdes Variationer i de to Maskiner Præstation.
Derefter skulde det ene iføres Strømliniebeklædning.
Prøvekørsler med Lokomotiverne i konstant Løb
sammen med et Bremselokomotiv og en Dynamo
metervogn for at fastslaa Variationer i Luftmodstan
den, Lokomotiverne paavirkes af. Variationei·ne viser
sig simpelt ben som Fol'skelle paa
Trækkekraft i Trækkekrogen ved en
~
.
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110
90
100
llO
f.fO
$0
60
70
80
IJO
150
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Fig. 2. A. Kraftudvikling maalt paa Prøvesland paa de koblede Hjul. kan tilskrives Strømlinieboklædningen.
B. Kraftudvikling maa!L i Tenderens Trækkekrog paa strømli11iet Prøveturene kørtes paa Strækningen
Lokomotiv under Kørsel paa Strækningen.
Pal'is-Les Laumes (257 km) med
C. Kraftudvikling maalt i Tenderens T1ækkekl'og paa ordinært begge Tog forspændt strømliniet ellee
Lokomotiv unclcl' Km·sel paa Strækningen.
D. Kraftbesparelse vecl Lokomotivets og Tenderens Strømlinie almindeligt Lokomotiv og kørte saa
næl' efter hinanden, som Forholdene
beklædning.
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Hastighed

~g,1./1,.

.l/T

A

C

5

3 '--- -110
100

/JO

.
.

.

Kraflbe. pa rclse ved:
Slrømliniel Tog frem ført
af ordinæl'l Lokomotiv
·tl'ømlinicl Tog fremført
trømliniet Lokoaf
moti\· ... . . . ........ .
'll'ømlinicl Lokomotiv og
Tender .. .......... . .
Str·omliniel Tog. Lokonrotiv og Tender . . . .

8

6�----t----

100 km/T.

Modstand paa:
0l'dinmrl Tog . ........ ,�rno kg/t
Str·ømliniel Tog fremført
a( ordinært Lokomotiv 3760
Stl'Ømlinict.Tog (remførl
af strømliniet Lokomotiv . ...... ....... 3270

8 .-::=----,-- - -- , - - - - - , - - - - - -

7�---+------t---

Tabel 1.

3.2 HK
68
9:'i
163

.
.

•

120 km T.

.
.

140 km/T.

.
.

5550 kg/l

7150 kg/l

4.'930

6310

4.!30

55 HK
11

JM
.2 2

.
.

5350

88 HK

.
.
.

187
261
448

Et 4-Vogn · Tog med Lokomoliv i fuld trømlinie
beklædning Fromskaffer da vod on Fart af 140
kn Time en I< eaftbesparel o paa 44 HK, og 261
HK, naar kun Lokomotivet er slrnmlinieklædt; naar
Toget alen er strømlinieklædt, er Be pareisen kun
8 HK. Don indicerede He. tokraflydel e, der kræves
af ol Lokomotiv af den Type, som anvendte til Prø
rnlurono, Lil al trække el almindeligt Tog paa 200 t
paa h 0 1·isontal Bane, et· 1698 ved 140 km/Time og
1161 vod 120_ km/Time. Kraflforbrugot, om medgaar

/1-0 1+5 ..;
Km.I/Ir:

•
vil'kcmdc paa cl ordinært Tog.
Fig. 3. A. Mocl�land
B. Modstand virkende paa cl ll'ømliniel Tog, frem
ført af el ordinært Lokomotiv
C. Modstand virkende paa strømliniet Tog, frem
ført af et strømliniet tokomotiv.

tillod, for al op11aa saa ensart (' t Vindpaavirkning
som muligt. Køretiderne b!C1· overholdt nøjagtigt
med ll\'CI' ammens1:.etning af Tog og Lokomotiv
og Hastigheden rne med en Middelhaslighed paa
107 km/Tim. omtrent den samme . om de hurtigste
Tog i uen dag! ige Drift.
Fig. 2 vi :-et· Besparelsen i Krafl, opnaaet alene
ved Lokomolivets og Tenderen s ,,tl'Ømliuiebeklædning.
Ud fra di ·se Prøvetmo ble,· do,· udregnet en Reduk
tion i Luftmod. tanden paa indtil 4 pCt., ot Tal, der
slemmer udmærket med Resultaterne, som er opnaaet
med Modeilet· i en Vindlunnol paa Vitry-Labora
toriet.
Diagrammet i Fig. 3 viser de forholdsmæ sige
'
Mod tande paa Tog med eller ud n trømliniebe
klædning. A [ Togenes 4 \ ogne \'ar 3 tandard P. L.
M.-Vogne, som løber paa . K. F.-Rullelejer, og en
Dynamometervogn med almindelige Aksellejer. To
genes totale Vægt var ialt 200 t og alle Vinduer hol
des lukkede under Kørslen. Formind kelsen i Luft
modstanden blev konstateret at være paa 14 pCt. paa
ot strømliniet Tog forspændt et uslrømliniet Loko
motiv og 30 pCt., naar baacle Tog og Lokomotiv var
strømliniek lædt.
Den nødvendige Keaftydel e Lil al trække et Tog
af ovennmvnlo Vægt og 'ammen lilling paa horison
tal Bane og Bo. pareisen i Kraft, der , kylcle,;:, trørn
liniebeklædningen paa Toget, vises i Fig. 4, meden
de n totale Kraftbesparelse, fremkomm t Yed baade
Toget- og Lokomoti,·ets 8Ll'omliniebeklæclning, er
gengiv l i l<'ig. 5. En summarisk Oversigt over Re
Sultateme, opnaaet ved fol'. kellig Sammensætninger
af Tog og Lokomotiver, ses i Tabel I.
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Fig. fi.. A. Ordinært Tog.
.B. lrømliniel Tog, fremført a[ el ordinært Loko
motiv.
C. Strømliniet Tog, fremført a[ et slrømliniel Lo
komotiv.
D. Tog, fremført a[ cl �trømliniel Lokomotiv.
E. Tog. fremført af el ordinært Lokomotiv.
A. B.C. Værdi er af den paakrævedc Kraft til al ·rrem
føre Tog paa 200 l paa horisontal Bane.
.D. E. Værdier af Kraftbesparelse som Følge af To
gets Strømliniebeklædning.
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Den 27. December 1936 mislede Afdelingen et af sine
mest livsglade Medlemmer, Lokomotivfører 0. Høyer, kun
59 Aar gammel. Høyer var en udpræget Hjemmets Mand ,
hans hele Stræben gik ud paa at gøre Livet lyst for
Hustru og Børn, der sikkert føler Savnet haardt. Vi tager
Del i deres slore Sorg og udtaler et:

Fig. 5. A. Besparelse ved Strømliniebeklædning af et Tog.
B. Besparelse ved Strømliniebeklædning af et Lo
komotiv.
C. Totalværdien af A. og B.
til henholdsvis Lokomotivets og Togets Fremførelse,
fremgaar af Tabel II.

Ære være hans Minde.

Tabel 2.

Søiiclerborg Lok0111ofivfør1,r-Afcleling.

Indiceret Kraft Hastighed 120 km/T. Hastighed 140 km/T.
udvikling ab- Ordinært Strømliniet Ordinært'_Strømliniet
sorberet af:
Lokomotiv og
Tender . . . . 669 HK 505 HK 967 HK 696 HK
Toget .. . . .. .. 492 •
374 •
74.l •
554 •
Total Kraftudvikling .. .. 1161 HK
879 HK 1698 HK 1250 HK

JUBILÆUM

Torsdag den 14. Januar fejrede Loko111otivmester A. C.
Mortensen, Tdr� sit 25 Aars Jubilæum, og G ratulanler og
Venner var mødt talrigt frem, ligesom der var Repræsen
tanter fra alle Kategorier. Lokomotivmesteren modtog man
ge Bevi ·er paa den Agtelse han nyder, blandt andet mod
tog han en smuk Erindringsgave fra det samlede Perso
nale. Dagen blev en smuk Mindedag, saavel for Jubilaren
som Deltagerne, der deltog i Festen, og som sent vil glemDeltager.
mes.

Med Hensyn til Kui- og Vandforbruget blev det
konstateret, at med Prøvetoget, der løb paa Paris
Les Laumes-Strækningen, forbrugte det ikke-strøm
liniede Tog og Lokomotiv med en Middelhastighed
af 107,2 km/Time 8,9 kg Kul og 70,7 l Vand/km, og
det fuldt strømliniede Tog og Lokomotiv, der kørte
med en Middelhastighed af 106,9 km/Tim, forbrugte
6,4 kg Kul og 54,3 l Vand/km, hvilket saaledes viser
en Besparelse paa 20 pCt. Kul og 23 pCt. Vand.
En Besparelse paa 25 kg Kul/km var almindeligt
under Prøveturene, og den aarlige Kulbesparelse opnaaet ved fuld Strømliniebeklædning - vilde, saa
fremt Lokomotivet kom til at løbe 100.000 km/Aar, be
løbe sig til 250 t.
Strømliniebeklædni ngen, som fuldstændig dækker
og forener Lokomotivet og Toget, er af højeste Vig
tighed for hurtige Tog, da Besparelsen i indiceret
Hestelcraft ved ækvivalente Hastigheder paa horison
t.al Bane naa-· nn til 25 pCt.

. TAK

Min hjerteligste Tak for den , tore Opmærksomhed, der
vistes mig paa min Jubilæumsdag. En særlig Tak til
•samtlige Personaler« ved Maskindepolet Tønder for den
pragtfulde Gave.
A. C. Mortensen, Lokornolivmester,
Tønder.
�f:.

···\·.. :: ···. . ... .
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Anska/'felse af nyt Materiel.

HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE FOR
MOTORTOGENE

Statsbanerne har hos A/S Frichs, Aarhus, bestill 8
dieselelektriske Motorvogne med Reservebogier til en Sum
af ca. 2,'� Mil!. Kr.
Endvidere er der hos Vognfabrikken Scandia A/S, Ran
ders, bestilt 24 Personvogne af 1. Kl. og kombineret 1.
og Fællesklasse, 1 Kongevogn samt 6 Postvogne, alle af
Staal i svej et Udførelse og til en samlet Pris af ca. 3,4
Mil!. Kr.

Geuernldirektorntet for Statsbanerne meddeler:
Af Sikkerhedshensyn har man udstedt detaillerede Reg
ler om Begrænsning af Lyntogs og Motortogs Hastighed
under Snelæg paa Linierne i Stedet for som hidtil at
overlade til de enkelte Føreres Skøn, med hvilken Hastig
hed det er forsvarligt at forcere Snedriver.
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Mekan·iske Fyrbødere og Trafiksikkerheden

De franske Jernbaner og 40-Timersugen.

Vort franske Jernbaneforbund har· i de sidste Maane paa Jernbanerne i Amerika,.
Allerede i 1931 retlede de to amerikanske Lokomotiv
der uafbrudt beskæftiget . ig med at faa 40-Timersugen
gennemført ogsaa for Jernbaneme Vedkommende. Skønt mandsorganisationer en Anmodning til Jnterstate Com
denne Sag i Princippet er forankret i Lovgivningen, har mer·ce Commission om at ville indføre mekaniske Fyr
Selskaberne opstillet en Række Vanskeligheder for at faa bødere i Trafiksikkerhedens Inlerosso og ligeledes til Fyr
Gennemførelsen ud. at saa længe som muligt. Ros Jern bødernes Beskyttelse. Sagen er siden blevet under øgt og
banerne, hvor der hersker særlige Forhold, kan 4-0-Timers afsluttet. I Slutningen af sidste Aar har Kommissionen
ugou selvfølgelig ikke gennemføres med samme Streng nemlig afhørt nogle Hundrede Vidner, som var indkaldt
hed om i andre Virksomheder.·. Organisationen har da:, af baade Personalet og Jernbaneselskaberne. Jernbanerne
ogsaa regnet hermed og har i sine Ønsker anbragt for modsætter sig Indførelsen i større Maaleslok af mekaniske
skellige Ventiler baade med Hensyn til den daglige og Fyrbødere. Personalets Vidner gav en drastisk Skildring
den ugentlige Arbejdstid samt for Overgangstiden for de af en Fyrbøders være Arbejde paa de store amerikanske
forskellige Kategorier, �aaledes som delte var udkastet i Lokomotiver. Del sker Gang paa Gang, at Fyrbøderne fal
der sammen paa Maskinen af Udmatte! e, hvad der ikke
ministerielle Dekreter.
Dot nationaløkonomiske Raad har nu haft Spørgsmaa er saa underligt, naar man holder Regning med deres
lel til Behandling og. bortset fra nogle faa Ændringer, fysisk svære• Arbejde (paa nogle faa Timer skal de for
som skal formulere. af Ministeren, godkendt Dekreterne. arbejde li til tyve Tons Kul) i en Temperatur paa 100
40-Timersugen skal bringes i Anvendelse, saasnarl Dekre . til J.60 Grader Fahrenheit. Del er endda skel, at Fyr
terne har været offentliggjort i Statstidende. Det antages, bodere er· afgaaet ved Døden paa Grnnd af Hedeslag.
al der vil blive gjort en Regymlelse med Gennemførelsen
I. T. 1".
fra d. 18. Januar.

. . .

Karensdagene a,fskaffes for Jernbanearbejderne
i Belgien.

I. T. F.

Den 1. Oktober afskaffede man forsøgsvis Karens
dagene for det ikke fastansatte Værksledspersonale hos
de belgiske Jernbaner·. Dette betyder, at de ved Fraværelse
paa Grnncl af Sygdom faar en daglig Godtgørelse paa 75
pCt. af Lønnen fra den allerførste Dag. Skulde del vise
sig, at Afskaffelsen af Karensdagene vilde medføre en
abnorm Stigning i. Fraværelsen paa Grund af Sygdom, vil
man være nødt til atter at ophæve denne Bestemmelse
for at beskytte Kassen. Statistiken for Oktober Maaned
1936 viser kun en ringe Stigning i Antallet af Sygedage
i For·hold til den amme Maaned i 1!}35.

Lolcomotivpersonalets Krav i England afvist.
Jernbanetribnnalot for Personalesager har enstemmigt
afvi, t del engelske Lokomolivper onales Krav. Som det vil
huskes; krævede Lokornolivpersonalet den endnu eksiste
rende Lønreduktion paa 1 ¼ pCt. ophævet, 6-Timersdagen
og 36-Timersugen indført, højere Godtgørelse for Søndags
arbejde, Ovei-arbejde og Nattjeneste og endelig 6 ekstra
Fridage om Aaret. I sin Kendelse lader Tribunalet dog
Muligheden staa aaben for en Revision af Lønningerne,
saasna1·t Driflsresultalerno for det forløbne Aar er offent
liggjort.
Det engel ke Lokomoli vmandsforbund har indkaldt til
en ekstraordinær Kongres don 21. Januar d. A. for al
drøfte Situationen.

.

I. T. F.

Britisk Jernban
, eforbuncl 'vokser.

I Efleraaret 1936 hat· vort Britiske Jernbaneforbund
indledet en Agitation med del Formaal at faa de ca.
1.50 000 Mand, der endnu er uorganiserede, ind i For
bundet. Agitationen har haft et smukt Resultat. I de mel
lem Slutningen af September og 7. November forløbne 6
Uger har man ind krevet 113 545.

I. T. F.

....

.
Lønforhøjelse for Jernbanepersonalet
i Amerika.
Gennem Voldgiftsretten er del Jykkede Amalgamated
Association of Stroet and Electric Railway and Motor
Coach Employees of America at opuaa en Lønforhøjelse
paa 20 pCl. For Fremtiden vil de samme Lønninger blive
udbetalt som den 18. Maj 1!}36 med tilbagevirkende Kraft
fra denne Dato. Timelønnen er· steget fra 52 til 59 Dollar
cent.

I. T. F.

I. 1'. F.

Uclnævnelse fra 1.-2.-1937:

Dek1·etlovene i Frankrig skal ophæves
ogsaa for pensionerede.

Da Dekretlovene vedrørende Lønnedsættelserne blev op
hævet for det franske Jernbanepersonale den 1. Juli 193-6,
blev der gjort en Undtagel8e for de peusionerede Jern
banemænd. Nu har Senatet imidlertid godkendt deres
Ophævelse. Deputeretkamret havde allerede tidligere laget
en saadan Beslutning. Da begge Beslutninger afviger
noget fra hinanden. vil vi enere komme tilbage til dem.

I. T. F.

Motorfører II J. C. Roed, Struer efter Ansøgning til
Lokomotivfører, Strner (min. Udn.).
Motorfører II 0. W. Thorngaard, Viborg, efter An
søgning til Lokomotivfører, Brande (min. Udn.).
Motorfører II L. C. Knud en, Helgoland, efter Ansøg
ning til Lokomotivfører, Lunderskov (min. Udn.).
Motorfører II (L) 0. K. Djernæs, Aarhus H., efter An
søgning ifølge Opslag til Motorfører r, Helsingør (min.
Udn.).
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Lokomotivfører 0. Jensen, Struer, efter Ansøgning
til
••
Viborg.
Lokomotivfører A. R. L. Jacob. en. Gedser, efter An
�øgning til Nyborg.
Lokomotivfører A. R. Dybvang, :Korsør, efter An:øgning
til Fredericia.
Motorfører ·r P. C. Christensen. Tøndl'r. efter Ansøg
ning ifølge Opslag til Helsingør.
Molorfø1·er 1 A. Peder en, Tønder, efter Ansøgning
i følge Opslag· til Randers.
Motorfører Il V. C. M.
. Pedersen, Viboro-, efl r
Ansøgning ifølge Opslag til Aarhus H (L).
Molorføre1· 11 J. J·enscn, Viborg, efter Ansøgning ifølge
Opslag til Aarhus H. (L).

Motorfører II C. Pedersen, Viborg, efter Ansøgning til
Togfører i Viborg (min. Udn.).
Lokomotivfyrbøder J. Høycr, Struer, efter Ansøgning
ifølge Opslag til Motorfører 1.l, Struer (min. Udn.).
Lokomotivmester Il E. L. " Andersen, Nyborg, efter
Ansøgning ifølge Opslag til Lokomotivmester I, Nyborg
(kgl. Udn.).

Forflyttelse fra 1.-2.-1937:
Lokomotivfører M. P. Petersen. Hrande, efter An. øg
ning til Nyborg.
Lokomotivfører P. T. Jacobsen, Lunderskov, efte1· An
søgning til Korsør.

STATSBANERNES DRIFTS�INDTÆGTER OG DRIFTS�UDGIFTER

m. v. i December Maaned 1!}36 saml i Tidsrummet April-December 19-36 og en Sammenligning med Be
løbene i de tilsvarende Tidsrum i 1935 i runde Summer.
December .'vlaaned
1936
1935

1936
Forøgelse Formiudsk"Jse
330 000
410000
120000
60 000

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

5 310 000
3 700 000
730000
400 000

4 980 000
3 290 000
610 000
460 000

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

10 14-0 000

9 340 000

800 000

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

9 510 000
560 000
1 050000

9 170 000
550 000
970 000

340 000
10 000
80000

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

11 120000

10 690000

4-30 000

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

980 000

1 350 000

- 370 000

April-December
1935
1936
49 940000
48 030 000
33 310 000
31 520 000
5 800000
5 150 000
4 390 000
4 430 000

· 1936
Forøgelse Formindskelse
1 910 000
1 790000
650 000
40 000

Indlægter i all ....................................

93 440 000

89 130 000

4 310 000

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

86 400 000
5 060000
9 300 000

3 310 000
4 910 000
8 580 000

3 090 000
150000
720 000

Udgifler i alt ..................................... . 100 760 000

96 800 000

3 960 000

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

Statens Tilskud til Driften

7 320 000

7 670 000

350 000

D. S. B. December 1936.
I Forhold til December 1935 er Personbefordringsindtægten steget med 330 000 Kr., Indtægten af Godsbe
fordringen er steget med 410000 Kr., og paa de øvrige Indtægtsgrupper er der en Stigning paa 60 000 Kr.
Alt i alt er Driftsindtægterne steget med 800000 Kr.
De egenllige Driftsudgifter er steget med 340 000 Kr. Stigningen skyldes i del væsentlige forøgede Brænd
selsudgifter samt Merudgifter til Færgereparationer, bvor Udgifterne i den enkelte Maaned kan falde meget
forskelligt i lo paa hinanden følgende Aar.
I den forløbne Del af indeværende Finansaar overstiger Driflsindlæglerne de egentlige Driftsudgifter med
ca. 7 Mill. Kr.
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Kor ør Afd.: Kas ererens avn og Adresse rettes til:
1. C. Jen en, Egøgade 1, 1.
Frederikshavn Afd.: Kasserens l avn og Adresse rettes
til: E.
Ch,·istensen. iels Mø,·ksgacle 10. L
0.

Lokomotivførerafdelingerne:

Thisted Afd.: Formandens I avn og Aclt·esse rettes til:
n. J. Jensen, »Elmely«, Elmegade.
Thisted Afd.: Kassereren. Navn og Adresse rette. til:
K. F. Petersen, Vestergade 4-9.

Motorførerafdelingerne:

Viborg Afd.: Kassererens Navn og Adresse rettes til:
R. Rasmu sen, Dumpen 17.

T,oliomoti vfyrbøderafclelingerne:

.

Hobro Undera[cl.: Hepræs 11ta11ten
l'angsvej 32, Hobro.
Esbjerg Afd.: Kasse,·erens Navn og
J(. P. l iel .'en, Fasanvcj 4.
Gedser Afd.: Formanden Adre. se
gade 70.
Korsør Afd.: Formandens avn og
C. E. Jensen, ,Nyhøj«, Nyvej 30.

c,· flyttet til Ho
Adresse rellrs til:
1·elle;; til: LangAclt-es�e rolles til:

Oplagr/se af nye Mecl!e1111ner.

P. C. lubdrup. Brande (genansat).
Lokomotivfører
1.-12.-1936.
Overført fra D. S. og M. F.:
Lokomotivfl'J"børlcr I<. A. H. S. Nielsen, Glyngøre.
1.-1.-1937.
Optagelse nf el,strnorclinære Medlemmer:
Pens. Lokomotivfører I. Rasmu s e11. Hans Schourup. -

gade 8, Aarhus, J .-1.-1937.
Pens. Lokomolivfør01· E Chri liansen, l•'rcdensgadc 3.
truer, 1.-1.-1937.
Pens. Lokomotivfører H. W. Engelha l'Cil. Thorsgade
23 B. J.. København .. t.-2.-1937.

Fællesforeninoen for
Danmarks Brnosforeninoer

Helsingør Vin-Kompagni.
Udsøgte Vine og Spirituosa.
Telefon 929,

Hovedkontor:

HOVEDSTADENS
BRUGSFORENING

Støt vore Annoncører!

Ui Njalsgade U'i
København
Telef. 4015

Telef. 4015.

RIBE
Jens Albrechtsen,

•

Gl. Torv 10.
Lo/comotiVmændmes GtildRmed.

VALD. POULSEN

>)Trikotagehuset«
Underbeklædning og Børnekonfektion
Stort Udv•lg - Billigst• Priser

Kon tantforretn ingen.
A/s J. P. NIELSEN -

Stenstuegade

Le vera ndør ti 1 Vare- o g Land bru g s l o t t e r i e t.

Forlang hos Deres Kebmznd det bedste Bagerimcl

,,ATLAS"

ffaaa i 6 kg og 21/! kz Palmin8«•

Aktieselskabet Slagelse Dam p mølle.
REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førs tnævnte
ansv arbavende. Vestre Boulevard 45, København V.
1 cl gaar 2 Gange Telefon Central 7708.
mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig.

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

FUNKIS
KAMIN
er emoilleret
og leveres
i en af følgen•
de smukke
klare rorver:

RØO•GRØN
BRUN•SORT
og

forskellige
marmorerede
PATENTBESKYTIET
FOAlANG BROCHURE

Kan efter Ordre

forsynes med indbygget
Kedel forCentralvarme

A/s RIBE JERNSTØBERI

ANNONCE-EKSPEDITION:
Vestre Boulevard 45, København V.
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10--4.
Pos tkonto 20 541.

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

Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN
NYBORG

[steentoft

::::r!i...

Industrihotellet,

Telefon 301

Nyrestaurerede Lokaler - lste Kl.s Køkken
GOD K AFFE - RIMELIGE P.RISER
::�11���:-:ulselund,
Jørgensen (ny

Aug.

Telefon 346

Telefon 346

NORDISK KAFFE KOMPAGNrs
Kaffe er bedst!

Vært)

_____] ~
For1a.:n.g den. hos Deres Købma.:n.d._

RICHARD LEHN

Nyborg Dampvaskeri

I. ·Kl. Herreekvipering. - Telef. 68

[

Nyborg Herregaardsmejeri. I

Tlf• 79

"--

-te_S_a_lBnUkalele
D-ir-ekIniren
_q-fr- a_D_ri, _vh_u_s.___.

derfor b 1111 c • I e P r I ae r.

StrandveJens

Kød- og Paalægsforretn.
f. Tørgensen.

Se

min•

Varer og

hør min•

Priser.

Husk

KarBagerl
I R OSCondltorl.
en b eC kS

&
Tlf.180. Knudshovedvej. T!f.180:
Brødet bringes overalt I Byen.

Støt dansk Industri!

Minka Jensens Efll.

Modeforretning

Nørregade 10 • Telef. 594

Jydske Strikkeriers Udsalg.

WILDE

Tl!. 665.

saa gaar De ikke forkert.

JENS ANDERSEN

Indeh. H. Prebn.
Nørregade 16. Nyborg.

Alt i Trikotage.

Nyborg Læderhandel

O R_L A.._N___
P. M. BRUUN'• Kaneristeri.
l_F __
G K_fra
__F_E M. Petersen.) _
__
_F (Ved A.
_____ _
_ A..

v. Th. Hansen,
Nørre1ade 26.

Alf i. udskaaret Læder og
Skomagerartikler til
billigste Priser.

Telefon 216.

_
_
[ _ _ ]1 Hotel

l

er billig med

Telefon 916.

KJOLER OG OVERTØJ

Royal

Koncert & Solistoptræden

·���•Ml���•I< =----ø_s_t_er
__v_ e_m_h___

� DREVs

�e� �- � �e � � E M A N N
ø g d ,
ra .
e
e
Glas-, Porc llain- og Udstyrsforr tning.
Telefon Nr. 25.
Nyborg.
Telefon Nr. 189.

� LILLE-KONGEGADES KIOSK

N Y B O R G
Havnegade 6 og .J

K U L I M P O R T

ved Chr. Petersen

P. MADSENS

l

Slagterforretning,
Nørrehus, Nørregade 34,

Tlf. 15 og 2.J

Spare.kassen

Telf. 403.

]

l_____
Telefoner 76 og 231. Stat Byena Indutri. Telefoner 76 og 281.

Hansen

&

Hansen

STATSAUT. ELEKTRISKE
INSTALLATØRER

Tlf. 366 Kougegacle 12 Tlf. 882

NYBORG BY
OG O:JJ.IEGN

Grundlagt 7. Juni 1817.

1Cakkelo1n.. • Ko•f11rer • Bygnlageaøbegoda

A. IVERSEN

Tell. 464

for

Telf. 403.

Nybor.Q Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. A/.

all, Ug,blad,
T<legramm<r I all< Anl,dning<r

Abonnement P••

·���-I-M���-

iefer? �b�1! 782 �.:.!: ��,����.��� '°�:::w,
BIL-KØRSEL

Ellen Hansen

GAA TIL

C. Knackstredt

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

Fineste Mejeriprodukter!
Se efter paa Kapslen, at Mælken er fra samme Dag,
og ikke gammel Mælk fra Dagen i Forvejen.
I

Husk!

Telefon 54

l:VALITETER

l

FOSKA før Starten,
gi'r Kræfter til Farten.

CAFE FÆRGEGAARDEN
Godt Madsted. - Billige Priser.
TELEFON 582.

J

l L . . . . - . . - 1_ _ _ _ _

