
N<;l15 5. August 1938 38. Aargang

SYNSPRØVERNE 

De Synsprøver, som paabegyndtes i Fjor 
Sommer, el' rnt Lragt til Afslutning. Det hal' 
val'et en rum Tid, men det har den naturlige 
Aal'sag, at vi denne Gang har haft nye Bestem
mel ·er for disse Prøver, bl. a. er Farvebedøm
melsen jo nu sket efter hhihara-Tavlerne i 
Stedet for efter de tidligere Uldgarn prøver. 

Det er bekendt for enhver af vore Medlem
mer, at de nye Syn prøvebestemmelser med
førte, at et Antal Jernbanemænd ved den før
ste P mve vi te saadanne Fejl i Farvebedøm
melserne, at de blev henvist til Specialistunder
søgelse, hvor en Del af dem fik Betegnelsen 
»farveblinde«, hvilket dog ikke betyder, at de
er farveblinde i. dette Ords almindelige For
stanu, men blot tilkendegiver, at de paagælden
de:,; l•'arrn:-:an::; paa et eller andet Omraade er
anol'rnal.

l1'ra mangfoldige Sider hat· der været frem
sat Udtalelser, som gav Udtryk for Utilfl'ed. ·
hed med, at C+eneraldirektoratet pludselig hav
de skærpet den J<'arvebedømmelse ·p.røve, som 
havde været anvendt i et Par Menneskealdre. 
Men vi skyldel' at oplyse, at hvis der i ·aa 
Henseende kan være Tale om »Skyld«, er det 
ikke Generaldirekto1·atet, der l1ar denne. Stats
banerne.· Tillid. ·mand paa dette Omraade, 
0jen::;peci.alisten, Dr. med. H. Ulrich Møller, 
har nemlig for nogle Aar siden henledt Gene
raldir ektoratets Opmærksomhed paa, at den 
tidligere anvendte l• orm for Farvebedømmelse 
maatte siges at være utilfredsstillende, og han 
henviste til, at Banerne i saa godt som alle 
andre La11Lle forlæng ·t var gaaet ove1· til Be-

dømme Ise af Per. ·onalets Farvesans ved sær
ligt dertil konstruerede Tavlel'. 

Naar Statsbanemes sagkyndige �rillid:-:
rnand hævdede, at den hidtil anvendte Form va1· 
utilfredsstillende og ikke gav fornøden Sikker
lied, er det forstaaeligt, at Generaldirektoratet 
var nødsaget til at tage Spørg maalet op ti 1 
Overveje]. e. Dette resulterede som bekendt i 
Indførelse af lshihara-Tav leme til Farvebe
dømmebe. Vi behøver ikke at komme nærmere 
ind. paa, hvorledes disse Tavler ser ud, eller 
l1vorledes de er indrettet, hvert eneste af vore 
Medlemmer l1ar jo i Løbet af det sidste Aar 
selv haft Lejlighed. til at se dem. 

Foruden disse Tavler finde del' andre vi
denskabeligt beregnede eller kon ·tl'uerede Mid
ler til at kontrollere et Menne"kes Ji'arvesan:-:, 
Ll. a. det aakaldte Anomaloskop. 

Da det nu ved. den af Di ·trikterne foretagne 
Bedømmelse af Personalet vbte sig, at <ler var 
en Del, som ikke kunde klare ,len nye Farve
prøve, vilde Generaldirektoratet ikke J1ave ]Jaa 
sin amvittighed, at Personalet ene skulde 
væl'e afhængig af Ishihara-Tavlerne. Det for
anledigede derfor an ·kaffet et Anomaloskop, 
som efter hvad der er os bekendt skal være 
temmeligt kostbart; og for at faa en ganske 
ensartet Bedømmelse, blev samtlige de Tjene
stemænd, hvi Farvebedømmelse havde været 
usikker, lienvist til een bestemt Øjenlæge, nem
lig forannævnte Dr. med. H. Ulrich Møller. Det 
drejede sig ialt om 339 Personer. Hos 191. 
af di·. fandt Dr. Møller Fejlene af en saadan 
Be:;kaffonhe\l, at han kunde anbefale forbat 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Anvendelse ved dere hidtidige Gerning, hvi 
de kunde be. taa en Markprøve. Om Resten (148) 
udtalte han derimod, at deres Farvesans var 
saaledes, at det maatte anses for uforsvarligt at 
anvende dem i den egentlige Sikkerhedstjene
ste, og dette selv om de kunde bestaa en Mark
prøve. Ved denne Prøve kunde Forholdene 
nemlig ligge aa gunstige, at en Mand med svag 
Farvesans var i Stand til at bedømme rigtigt, 
hvilket han ikke vilde kunne under ugunstige 
Forhold, og da saadanne jo forekommer under 
Tjenesten, maatte Øjenlægen afgjort tage Af
stand fra, at disse Jernbanemænd fremdele 
blev benyttet i den egentlige Sikkerhedstjeneste. 

Af dem, som kom til Markprøve, bestod de 
170, som altsaa fortsætter ved deres hidtidige 
Arbejde, medens 21 »faldt igennem«. Det kom 
saaledes til at dreje sig om 169 Personer '(de 
nysomtalte 21 samt de 148, der var faldet ved 
Anomaloskopprøven og ikke kom til Mark
prøve), som paa en eller anden Maade skulde 
sættes til anden Gerning end deres hidtidige. 

Herom har der været ført Forhandlinger 
med Generaldirektoratet. Først en Fællesfor
handling, hvori de 3 interes erede Organisatio
ner (Dan ·k Jernbaneforbund, Jernbanefor
eningen og vor Organisation) deltog, og senere 
gruppevise I< orhandlinger. Der blev fra Orga
nisationernes Side gjort Forsøg paa at faa og
saa de sidste 149 til Markprøve, men General
direktoratet afviste dette aldeles bestemt under 
Hensyn til Øjenspecialisten ovenfor omtalte 
Udtalelse. 

For vort Vedkommende drejede det sig om 
39 ·Mand, og det lykkedes for disses Vedkom
mende at faa en Ordning, der efter Omstændig
hederne maa betegnes som tilfredsstillende. 

Vi Lokomotivmænd har jo saa ofte peget 
paa, hvorledes Trafikkens enorme Udvikling 
har skærpet Forholdene i Lokomotivtjenesten, 
og vi har krævet, at der ved Tjenestetilrettelæg
gelserne skulde tages Hen. yn hertil. Paa den 
anden Side er vi ogsåa i Stand til at kunne 
forstaa, at denne vældige Udvikling meget vel 
kan motivere nye Forhold i sikkerhedsmæs ig 
Henseende, og Resultatet af de -tedfundne 
Drøftelser er da blevet, at ingen farveblind 
Lokomotivmand - altsaa hverken Lokomo
tivførere, Motorførere eller Lokomotivfyrbø
rlere - maa anvendes ved Linietjene ten. 

D_ette har medført, at en Del af vore farve
svage Kolleger, og dette . aavel Lokomotivfø-

rere som Lokomotivfyrbødere, vil blive forflyt
tede; men Sagen kunde dog ikke klares helt 
ved Forflytte} er alene. Beklageligvis maa nogle 
faa af de yngre Lokomotivfyrbødere overgaa 
til Haandværkerstillingen. Dette er for saa vidt 
trist nok; naar de paagældende har valgt Loko
motivmandsgerningen som deres Livsstilling, 
og de har gennemgaaet den første Del af den 
hertil nød ven dige Uddannelse, er det let at for
staa, at de og aa gerne vilde være blevet inden 
for vore Rækker, men det kunde ikke lykkes· 
at bevare dem. 

Det kan ikke ·kjules, at en Del Tjeneste
mænd ha1· følt sig personlig uretfærdigt ramt 
af de nye Bestemmelsers direkte Følger; men 
naar Sagkundskaben krævede skærpede Syns
prøver, var der for Generaldirektoratet næppe 
nogen Vej udenom; og det maa siges, at der 
fra Statsbanernes Side ikke ·avnedes Forstaa
else af de forskellige for den enkelte Tjene te
mand eksisterende Forhold. Ved de stedfund
ne Drøftelser i Sagen stillede Generaldirek
toratet sig saa imødekommende, som Forhol
dene tillod. Dette kom adskillige til gode, og vi 
for vort Vedkommende vil gerne her bringe en 
Tak, netop fordi der fra Adrninistrationenf-: 
Side vistes aa god Villie til at komme ·aa 
lempeligt som muligt gennem de foreliggende 
Vanskeligheder. 

TRUENDE KONFLIKT VED AALBORG 

PRIVATBANER 

Lokomotivpersonalet ved de 3 Privatbaner, 
som har Hovedsæde i Aalborg, har i længere 
Tid besværet sig over forskellige tjenstlige 
l•'orhold; dels at dere.· Tjene.·ter er for lange, 
del · at der er for langt mellem I• ridagene, naar 
at en Del af disse inddrages, dels endelig at de 
iklrn kan faa en rimelig Ferie. Det hævdes fra 
Personalets Side, at 4 afdøde eller pen ionerede 
Lokomotivførere ikke er blevet erstattet, men 
Tjenesten blot skærpet for de øvrige med det 
Resultat, at disse overanstrenges. Der har i 
et Aar Tid været forhandlet med Baneledelsen 
om Lettelser. Privatbanelokomotivpersonalet 
har ønsket Statsbanernes Tjenestetidsregler 
indført ogsaa ved Privatbanerne: men da dette 
ikke kan lade ::;ig gøre alene ved Aalborg Pri-
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vatbaner, har Personalet ved dis e Baner kræ

vet de eksisterende Ture lettet, og det maa siges, 

at deres Krav er støttet kraftigt af en Aalborg

Læge, der har fremsat følgende Udtalelse: 

»Jeg undertegnede, der i det sidste halvandet Aar
har behandlet en stol' Del af Aalborg Privatbaners 
kørende Pel' onale for de for kellige indtræffende 
Sygdomme, og aaledes har ud tedl mange af de fore
liggende Syge- og Raskmeldinger, føler i Anledning 
af de offentlige Omtaler af Personalets Arbejclsvil
kaar Trang til at udtale følgende: 

Ved nøje Udspørgen angaaende Søvn og Hvile for 
disse mine Patienter har jeg faaet det bestemte Ind
tryk, at de fleste af dem faar en alt for uregelmæssig 
og for daarlig Søvn og Hvile, idet de ikke er i Stand 
li I at sove rigtigt under de korte Ophold paa Tjeneste
lul'ene under de mere eller mindre primitive Forhold. 

At manglende eller mangelfuld Søvn gennem læn
gere Tid svækker· Legemets Modstandskraft, og vir
ker nedbrydende paa Nervesystemet, er uden for al 
Diskussion, og saaledes forklares det ogsaa, at man 
i det lange Løb kan blive overanstrengt af en Normal
arbejdsdag, naar den deles op i flere Dele med ikke 
udnyttede Hvile- og Sovepauser. 

Paa de enkelle Syge- og Raskmeldinger er der 
ikke anført noget om dette, men jeg betænker mig 
ikke vaa al udtale, at adskillige a[ cle omlalte Palien
ter har frembudt Tegn paa Overanstrengelse. 

Aalborg, ucn 7. Juni 1938. 
sign. Poul Hjerthol1n.• 

Da det ikke lykkede::; vore Privatbane

kolleger i Aalborg at komme til Enighed med 

dere::; Baneledelse, ønskede de at gaa ud i 
Strejke og anmodede deres Hovedbestyrelse om 

at godkende en saadan, der ,:;kulde træde i 

Kraft den 24. Juli. Det kom dog ikke til Kon
flikt i den Omgang. 

Dansk Lokomotivmands Forbunds Hoved

bestyrelse vilde naturligvis ikke give Tilladelse 
til Strejke uden før::;t selv at have forhandlet 

med Banebestyrelsen; en saadan Forhandling 
kom da i Stand, og der opnaaedes Enighed om, 
at Sagen henvi ·tes til Voldgift. behandling hos 

Formanden for De danske Privatbaner· Fæl
lesudvalg, Departementschef Hoskiær i Trafik

ministeriet, som derefter udpegede 2 Mæglings
mænd: Dommer Styhr i Frederikshavn som 

Repræsentant for Baneledelsen, og Privatbane

lokomotivmændenes Formand, . Th. Brix, for 
Personalet. 

Disse 2 Mænd har derefter taget fat paa 
Sagen. Mæglingen er fa. tsat til Lørdag den 
6. Augu t Kl. 9,30 i Aalborg. Opnaas der ikke

Enighed ved denne Mægling, gaar Sagen i Fæl
lesudvalget til Voldgiftsbehandling.

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Det københavnske Indkørselssignal. 
I sidste Nummer af Bladet omtaltes indgaaende 

den mærkelige Form for Signalgivning, der anvendes 
ved Indkørsel til Kh. Station fra Vest. Jeg vil imid
lertid gerne oply e, at der ved hele dette Arrange
ment er endnu en Besynderlighed, som Redaktionen 
ikke har omtalt. 

Jeg har min Bopæl beliggende saaledes, at jeg ofte 
færdes paa Dybbølsbroen, og det baade naar jeg skal 
til og fra Tjeneste, eller hvis jeg skal benytte Tog 
fra den der liggende ærfrafikstation. Jeg ser da 
ofte, at det nye »Indkørselssignal• - altsaa Daglys
signalet - vi er grønt Lys, men naa1· jeg vender mig 
for al se efter, hvad det gamle Indkørselssignal -
Armsignalet - viser, ser jeg saa godt som altid »Al
mindelig Indkørsel« (Signal Nr. 2) paa denne Signal
mast, og det synes jeg er en Urimelighed. 

Hvad Aarsagen har været til, at Distriktet har 
fundet paa at opstille et Daglyssignal inde paa Sta
tionspladsen, har jeg ingen Mening om, men saaledes 
som vi er blevet instrueret, betyder »Gennemkørsel• 
paa Hovedmasten, at der er fri Bane helt ind til 
Perronen, medens almindelig Kørsel paa den to
armede Ma t betyder, at der kun er fri Bane hen til 
Daglyssignalet, og uanset om den anvendte Signal
opstilling og Signaleringsordning er lovlig eller ulov
lig, saa maa det da i hvert Fald være Meningen, at 
Signalerne skal bruges paa den Maade, Distriktet har 
givet os In truktion om. Naar der er fri Ban8 helt 
til Perronen, skal dette naturligvis ogsaa meddeles 
Lokomotivpersonalet ude paa Indkørselssignalet; det 
er under saadanne Forhold en Meningsløshed at give 
Personalet et Signa!, der lader dem tro, at der kun 
ør fri Bane et Stykke ind paa Stationspladsen. Vel 
skal vi Lokomotivmænd passe paa overalt og give 
Agt paa ethvert Signal, men naar Sporene paa en 
Station er fri til Indkørsel til Perronen, saa maa 
Mastesignalet naturligvis ogsaa stilles saaledes, al 
Lokomotivpersonalet deraf kan se, at Sporene er fri 
helt ind. Det kan ikke være rigtigt at give denne 
Meddelelse »draabevis«; men saaledes bærer Kh. Sta
tion sig altsaa ad. 

K. J. 

Vi er enige med den ærede Indsender. Del er en 

fuldstændig Misforstaaelse af det Hensyn, der nu en
gang bør vises Signaleringsanordningerne. Vi skal 
indrømme, at det ser besynderligt ud at se Signalet 
»Gennemkørsel« paa Hovedmasten foran Kh. Station,

og da ganske særligt, naar dette Signal betyder noget
helt andet. Den Signalgivning, K. J. omtaler, tyder
da ogsaa paa, at Stationen selv finder »Gennemkør
sel« lidt besynderligt; altsaa skulde der kunde være
Tale om en lidt daarlig Samvittighed. Men hvad Aar
sagen er eller ikke er, saa maa der aldeles afgjort
vises Lokomotivpersonalet den Respekt, at naar Spo
rene er fri helt ·ind paa Stationen, saa bør der ikke
gives Personalet et Signal, som siger, at der kun er
frit halvt ind.

Red. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

DEN ØKONOMISKE OG SOCIALE 

UDVIKLING I 1937 

Det intern. Arbejdsbureaus Undersøgelser. 

(Fortsat.) 

Arbe,idsløn. 

Som del maalte forvenles, har den almindelige 
Velslandsforøgelse medført en almindelig Forbedring 
af AL'bejdslønnen. Som hosslaaende Oversigt angiver, 
vi ·e1· Indextallene fol' alle de Lande, for hvilke der 
foreligget· saadan ne, en Forøgelse af Reallønnen eller 
Real fortjenesten i Forhold til 1929, med Tyskland 
som eneste Undtagelse. Her har der været en Ned
gang paa ca. 6 pCt. i Reallønnen i Forhold til 1933, 
medens den nominelle Løn er blevet . taaende paa 79 
pCl. af, hvad llen udgjol'ue i 1929. Men Tyskland ind-

lager en Særslilling del'ved, at Lønsatserne er labili
seret ved Dekret, og Priserne holdt paa et Li !svarende 
lavt Niveau. Hovedformaalel med dette Dobbelt-Sy
stem med Fasts1:rltelse af Arbejdsløn og Priser har 
været at hindre en Stiguing af Arbejdslønnen og en 
dermed følgende Fordyrelse af Procluklions-Omkosl.
ningerne. Hvis det stod Arbejdsgiverne fril al tilbyde 
højere Løn, vilde der øjeblikkelig blive Konkurrence 
om faglært A rbejclskraft, da der mange Steder er 
Mangel paa højluB.dannede Arbejdere; Resullatel vilde 
blive, at Omkostningerne begyndte at stige, og· Staten, 
som er den stør. te Aftager, vilde komme til at betale 
saa megel mere. Som en kendt lysk Forfatter, Dr. 
Frilz Nonnenbrnck, har udtrykt det i »Volkischer 
Beobachler•: »Gennemgaaende er· Arbejdernes Sti 1-
1 i ng ikke forbedret i samme Omfang som den almin
delige økonomiske Stilling. Det forholder sig saaledes, 
skønt mange Arbejdsgivere er i:ede lil al betale mere 
i. Løn, navnlig for al faa l'aglærte Folk. Slalen har

hulex-Tal far den nominelle orr den reelle Arbejdsløn 'i forskelliiJe Da.mle. 

Land 

Australien ................

Belgien . . . . . . . . � . . . . . . . . . 
Czekoslovak iel (Prag) .....

Danmark .................

Frankrig (Paris) L) ........ 
Holland ..................

Italien 
Japan 

....... ' ...... ' .. '.

........... ' ....... 
Ny Zealand ....... ' ...... 
Polen .......... ' ... ' ..... 

Storbritannien ....... ' .... 

Tyskland ................. 
Do. 

U.S.A. 
Do. 

................. 
................... 
........... ' . '  ..... 

U.S.S.R. .................

Australien . . . . . . ' . . . . . . . . . 

Belgien ...... ' ........... 

Czekoslovak i cl (Prag) .....

Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Frankrig (Paris)1) ........

Holland 
Italien 
Japan 

.................. 

................ ' ' .

' .................. 

Ny Zealand .............. 
Polen .................... 

Storbritannien ............

Tyskland .................

Do. 
U.S.A. 

Do. 

. ................ 
. ' ................. 
................... 

U.S.S.R. ................. 
-----

(Udgangspunkt: 1929 -

Beregningsmaade 1931 

Timeløn 89 
Timeforljenesle 101 
Timeløn 103 
Timefortjeneste 102 
Timeløn 108 
Time[ortjenesle 100 
Timeforljeneste 90 
Dag I ig Fortjeneste 91 
Ugeløn 93 
Timeløn 93 

f Ugeløn l 98 
l Timeløn J 

Timeløn 97 
Timcforljeneste 90 
Timeforljenesle 96 
Ugøforljencsle 84. 
Maanedsforljenesle 125 

Timeløn 105 
Timeforljenesle 109 
Timeløn 110 
Timefortjeneste 114 
Timeløn 106 
Timer orljeneste 111 
Timefortjeneste 103 
Daglig Fortjeneste 121 
Ugeløn 103 
Timeløn 110 

f Ugeløn l 109 
l Timeløn f 

Timeløn 109 
Timefortjenesle 102 
Timefortjeneste 110 
U gefortjeneste 94 
Maa nedsfo rtj enes le * 

1) Oktbr. hvert Aar. *) Der foreligger ingen Tal.
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Nominel Arbejdsløn 

1933 1935 1936 
1937 

Juni Sept .. Dec. 

81 83 85 87 
90 82 88 98 100 102 

102 !)9 99 96 97 99 
102 104· 105 107 107 
104 102 116 * 165 * 

89 84 81. 81 * 

8!� 83 86 101 (101) ( 101)
91 91 92 97 92
82 84 93 101 102 103 
78 72 71 72 73 75 

95 97 100 103 104 105 

79 79 7!) 79 79 79 
73 76 77 78 79 
83 102 105 120 122 121 
66 80 86 98 !)/1 88 

161 240 * * * 

Reel Arbejdsløn 
104 102 103 103 
109 103 1M 109 106 107 
113 108 106 101 102 104 
110 105 105 103 102 
111 117 127 * 148 * 

107 103 103 101 * 

106 108 104 111 (106) (103)
113 109 105 102 94
103 101 109 111 109 109 
112 114 118 111 112 118 

112 111 111 111 110 108 

104 99 98 97 98 98 
95 95 96 96 97 

111 123 123 135 136 137 
86 98 105 115 110 103 
* * * * * * 
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grebet ind. Det er ikke tilladt at lokke Arbejdere 

bort fra deres Arbejdsplads vecl at tilbyde højere 
Løn.• Der er i Vil'keligheden foregaaet en Omvæltning 

af det lyske økonomiske Systems Struktur. Det har 
kun beholdt faa af den gamle kapitalistiske Økonomis 
kcndle Træk. »Den »frie DriHherre« vil ikke vende til
bage. P1·ivate Forelagender er nu blevet en Slags Lehn 
indenfor Samfundsøkonomien (volkswirtschaftliche 

Lehen). Staten er paa en Maade l artbaver i enhver 
Bedrift.« (»Der deutsche Volkswirt«). 

I denne Sammenhæng vil det være rimeligt at hen
vise lil et Land med reguleret Økonomi af en anden 
Type. Det er vanskeligt at danne sig en Forestilling 
orii. de seneste Ændringer i Levefoden indenfor 
U. S. S. R. paa Baggrund af de offentliggjorte Data. 
Som det fremgaar af den foranstaaende Over ·igt, 
foreligger der ingen Tal for den nominelle Arbejds

løn senere end for 1935, ligesom der heller ikke er 
of[enlliggjort nogen Statistik til Belysning af Real
lønnen. Oplysningerne om Produktionens Størrelse er 
sparsomme i Sammenligning med tidligere Aar, og i 

nogle Tilfælde synes Resultatet at tigge under, hvad 
del' er forudsat i Planen for 1937. Der er med andre 

Ord en Del, som tyder paa, at den opadgaaende Pro
cluklion -Kurve har faaet et vist Tryk, men da der 
mangler· statistiske Oplysninger, er det umuligt at 
danne sig et bestemt Billede af den virkelige Situation. 
Del synes imidlertid godtgjort, at den for den anden 
Fem-Aars-Periode (1933-1937) fastsatte Plan er 
overholdt baade for den industrielle Produktions og 
for Jernbane-Transportens Vedkommende; ligeledes 
al Høsten i 1937 var usædvanlig god, og at Levneds

middelforsyningen er vokset betydeligt. 

Socialforsikring.· 

Arbejdernes Levefod kan imidlertid ikke udeluk
kende bedømmes efter Beskæftigelsens Omfang eller 
Arbejdslønnens Størrelse og dens Købekraft. Den Om
slamdighed, at Familierne indenfor Arbejderklassen 
i mange Lande har opnaaet en bedre Sundhedstil

stand, mere legemlig Modstandskraft og mere Sikker
hed ovel'for de økonomiske Følger af Livets Tilskik
kelser, end det var Tilfældet for tredive Aar siden, 
er kun delvis en Følge af større Arbejdsfortjeneste. 
I vore Dage gaar Bestræbelserne for at skaffe den 

brede Befolkning bedre Kaar ikke saa meget ud paa 
Lønforhøjelser som paa at tilvejebringe et mere og 
mer·e omfattende og forgrenet System af Samfunds
ydelser, der tilsigter at værne Lønarbejder-Familier
nes Sundhed og opretholde deres Levefod, naar no
get lilstøder dem. Socialforsikringen, der opsamler 

Arbejdernes, Arbejdsgivernes og Statens Bidrag, ycler 

saaledes ikke blot kontante Understøttelser som Er
statning for tabt Arbejdsfortjeneste, men tillige gen
nem hele den Organisation, den er i Stand til at til
vejebringe, gratis Lægehjælp, Hospitalsophold m. m., 
som den enkelte Arbejder vilcle være ude af Stand 
lil at skaffe sig i tilsvarende Omfang. Det er derfor 
af Betydning at undersøge, hvilke Fremskridt der i 
Beretnings-Perioden har fundet Sted paa Socialfor
sikringens Omraade. 

Den i forrige Aarsberetning omtalte Konsolide-

ring og videre Udvikling er stadig fortsat. I de fleste 
Lande, om ikke i alle, et· de under Krisen lidte Tab 
genopr·etlet, og der er nu paany god Fremgang. Saa
vel Præmiebelalinger som Ydelser el' igen kommet op 
paa derns tidligere Højde, og Forsikringskasserne har 
genvundet deres Solvens. Særlig bemærkelsesværdigt 
er det, at Lande, der var haardt ramt af Prisfaldet 
paa Landbrugsprodukter - Jugoslavien, Polen, Ru
mænien og Ungarn - har været i Stand til at gen
opbygge og forbedre deres Socialforsikringer. I nogle 

Lande har den almindelige økonomiske Fremgang 
muliggjort det for vi ·e Forsikrings-Systemer at naa 
op paa et Medlemstal og en Præmieindtægt som in
gensinde tidligere i deres Historie. 

Man kan da sige, at i de Lande, som har en 
Socialforsikring, har man genvundet den sociale Be

tryggelse, der fandtes ved Kriseperiodens Begyndelse. 
Og samtidig har· selve den af Krisen forvoldte øds

tilstand - som omtalt i de foregaaende Beretn in

ger - givet Stødet lil Indførelsen af sociale Foran
staltninger, der har vundet betydelig Fremgang i 
visse Lande, hvoe de ikke tidligere fandtes. Intet er 

mere betegnende for den Udvikling, Opfattelsen af de 
sociale Spørgsmaal er undergaaet, end dette, at man 
i økonomisk vanskelige Tider tillægger Konsoliderin
gen og Udviklingen af den sociale Forsikring og For
sorg saa stor Betydning, at man nødvendigvis maa 

sætle ind her med fuld Kraft. Den gamle sociale 
Deflationspolitik med Nedskæringer af de ·ociale Ud

gifter under Trykket af Krisen er nu i almindelig 
Miskredit. I Stedet for følger man en Politik, der gaar 

ud paa at bolde det økonomiske Liv i tilstrækkeligt 
Sving til, at det ikke behøver at gaa ud over· den 
sociale Tryghed. 

En Række nye Tendenser og nye Forsøg paa al 
afbøde Manglerne i de eksisterende Forsikringssyste
mer maa omtales. Først og fremmest er Opmærksom
heden nu stærkere rettet imod dem, som ikke læn

gere kan udføre Lønarbejde. Det er paa den ene 
Side en Følge af Samfundsøkonomiens Strnkturæn

dri nger, af Mekanise1·i ugen og Rational iseringen og 

Indførelsen af nye industrielle Metoder, og paa den 
anden Side af Ændringerne i Befolkningens Sam

mensætning i alle de vestlige Lande, det baade abso
lut og relativt voksende Antal Per oner i de ældrn 
Aldersgrupper, sammenlignet med den yngre Gene
ration. Under Krisen blev dette Problem brændende. 
Det var nødvendigt i en Fart at gennemføre en hel 

Række Foranstaltninger for at komme dem til Hjælp, 
som paa Grund af Alder eller svigtende Evne ikke 

var i Stand til at tilpasse sig efter det moderne Er
hvervslivs Krav. Disse Foranstaltninger er JJU ved al 
blive omdannet til varige Ordninger, og den økono

miske Betryggelse af de gamle Al'bejdere er blevel en 

af de vigtigste Opgaver for Regeringerne og Parla
menterne, uanset hvilket Land, hvilken Verdensdel og 

hvilket Forfatningssystem det drejer sig om. Her skal 
blot anføres nogle faa Eksempler paa Fremskridt 

med Hensyn til Alderdomsforsikring. 1937 inchegi
streredes i de Forenede Stater 36 Millioner Arbejdere 
med Henblik paa Alderdomsforsikringen, og næsten 
alle Enkeltstaterne havde vedtaget Bestemmelser, der 

201 

s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

:1.abnede Adgang for de gamle til straks at faa Under
støtlelsc. I Brasilien omfattes nu alle Industriarbej
dere af en Alderdomsforsikring, og den japanske Re
gering har erklæret at have til Hensigt at indføre 
en tilsvarende Ordning. I Tyskland bar Alderdoms
forsikringen faaet forøgede Indtægter derved, at der 
er anvist den en Del af de Bidrag, som indbetales til 
Arbejd løshedsforsikringen, medens Staten bar paa
laget sig at amortisere det resterende Deficit, for at 
Alderdomsforsikringen paany kan komme til at hvile 
paa Fondsoplægning. Norge har indført en Alders
rente-Ordning, og i Danmark er Aldersgrænsen for 
Opnaaelse af Alder rente sat ned til 60 Aar. I Fin
land er indført en Alderdomsfor ikring, omfattende 

hele Befolkningen, og Ny Zealand forbereder Indfø
relse af en Folkeforsikring med Syge-, Invaliditets
og Alderdomsforsikring for alle. I Jugoslavien er gen-
11emført to vigtige Reformer, hvorefter alle indenfor 
Indu ·tri og Handel be kæftigede Personer omfattes 
af en tvungen Forsikring mod Invaliditet, Alderdom 
og Død; Alderdom forsikring for Lønarbejdere Ol' 

blevet knytlet til den almindelige Sygeforsikring, me
den Alderdom.-forsikringen for Funktionærer, der 
hidtil kun gjaldt for en Del af Landet, nu er blevet 
udstrakt ogsaa til den øvrige Del af det. 

Vender vi os nu til Sygeforsikringen, kan man se, 
at der viser sig en mere almindelig Forstaaelsc for 
dens forebyggende Betydning. Don tjener til at forøge 

Arbejdernes legemlige Modstandskraft og styrke den 

yngre Generation, saa den bedre kan taalo den Ner
veanspændelse, Industriarbejdets Tempo udsætter den 
for. Den spiller en mere og mere aktiv Rolle i Kam
pen mod de Sygdomme, der hærger Samfundene. Her 
kan kun henvise til et Par af de mange Reformer 
paa dette Omraade, som fortjente at blive omtalt. I 

Chile er indført Lovforanstaltninger til Bekæmpelse 
af Tuberkulosen og andre Sygdomme, som truer Be
folkningen; Sygekasserne maa foretage periodiske 
Læge-Undersøgelser af deres Medlemmer, betale fuld 
Arbejdsløn til dem, som maa opgive deres Arbejde 
for at blive taget i Kur for en begyndende Sygdom, 
og benytte deres Re ervefonds til Fremme af bedre 
Boligforhold. I Peru er den nyoprettede Arbejder
forsikring i første Række gaaet i Gang med at an
skaffe sig sin egen Sanitærudmstning. Paa den an
den Side Stillehavet har den japanske Lovgivnings
magt gennemført en Lov, der indfører Sygeforsikring 
for alle ubemidlede og deres Familier, for saa vidt 
de ikke omfattes af den beslaaende tvungne Forsik
ring. 

Dernæst er der Grund ti I at understrege den 
større Interesse, som udvises overfor Spørgsmaalet 
om at befrygge Landarbejderne i social Henseende. 
Hidtil har Socialforsikringen hovedsagelig været be
grænset til Industriarbejderne. Da Landarbejderne er 
spredt over store Omraader, og da deres Pengeløn 

ofte er saa ringe, at den vanskeliggør en Præmie
betaling, er de i mange Lande holdt udenfor Social

forsikringen. Det er imidlertid klart, at de har samme 
Ret som Industriarbejderne ti I at vente Beskyttelse 
mod Følgerne af Sygdom og Alderdom. En Del Lande 
bar da ogsaa allerede systematisk inddraget Land-

bruget under Socialforsikringen. Kravel om et Værn 
af denne Art gør sig da ogsaa forskellige Steder i 
Verden gældende med tiltagende Styrke og i større og 
stønc Kredse, ikke blot blandt Landarbejderne, men 
ogsaa blandt de smaa selvstændige Landbmgerc, hvis 
økonomiske Stilling ofte er lige saa vanskelig som 
Arbejderne . Dette er ofte kommet til Udtryk unrler 
den permanente· Landbrngs-Kommissions Møder, og 
Spørgsmaalet er nu sat paa Dagsordenen for dens 
næste Samling. 

Som Regel vil kun et Forsikeingssystem under Sta
tens Ledelse være i Stand til at faa tilstrækkelig 
mange kvalificerede Læger til at nedsætte sig i Land
distrikterne, hvor de ellers ikke bar Udsigt til al 
tjene et tilstrækkeligt Livsophold. Indførelsen af Syge
forsikring er desuden et Middel til at opdrage Land
bcfolkn ingen i b ygiejnisk Henseende. Det er dedor 
l'imeligt, at Spørg. maalet om Socialforsikringens Ud
videlse til ogsaa at omfatte Landbefolkningen kommer 
i Forgrnnden ved Drøftelsen af hele dette Problem 
om de hygiejniske Forhold paa Landet, ·om Folke
forbundets' Sundhedskommission i nær Forbindelse 
med Arbejdsbureauet har rettet sin Opmærksomhed 
imod. Landbruget industrialiseres mere og mere, en 
Udvikling, der kræver nye Former for social BeskJt
telse. Sociallovgivningen har derfor i mange Lande 
et stort Udvidelscsomraade, ·om først nu er ved at 
blive udforsket og gjort tilgængeligt. 

Endelig er der Grund til at nævne en betydnings
fuld Bevægelse, som gaar ud paa at give ne selv
stændige Arbejdere Adgang til Socialforsikringen. I 
en hel Del Lande kræver smaa Haandværksmestre, 
Detailhandlere, Husmænd og andre, der arbejder for 
sig selv, den samme Betryggelse af deres Alderdom, 
som Lønarbejdel'lle nyder godt af. Tidligere var de 
ofte Modstandere af enhver Form for kollektiv For
sikring, men de har nu forstaaet dens materielle 
og moralske Værdi. I Tyskland er f. Eks. en stor 
Del selvstændige Arbejdere, navnlig indenfor Haand
værksfagene, inddraget under den tvungne Forsik
I'ing, og Adgangen til frivillig Alderdomsfor ·ikring 
er i stort Omfang aabnet for saadanne Arbejdere i 
Almi11delighed. I Storbritannien er indført en fri
villig Forsikring med Statstilskud for mindrebemid
lede Personer, der ikke falder ind under den tvungne 
Forsikring, og den bar allerede faaet et betyde I igt An
tal Medlemmer. Den nye japanske Sygeforsikring for 
de samme Grupper af Befolk11ingen maa ligeledes næv
nes i denne Sammenhæng. Andre Lande som Bul
garien, Czekoslovakiet, Holland, Italien og Rumænien 
overvejer at indføre særlige For ikrings-Ordni nger 
for alle eller visse Grupper af selvstændige Arbejdere. 

Af den foranstaacnde korte Oversigt vil det ses, 
at Social forsikringens Princip ikke blot er dybere 

rodfæstet end nogensinde, men er paa Vej til at under
lægge sig nye Omraader. Den er en af de vigtigste 
Støttepiller for det sociale Værn, ethvert Land gerne 
vil tilvejebringe for sin Arbejderbefolkning; og Ar
bejdsbureauet kan med Tilfredshed henvise til, at 

det bar ydet et betydeligt Bidrag til Propagandaen 
for disse Tanker ikke blot gennem Udgivelsen af 
Skrifter, men ogsaa ved at stille sagkyndige til Raa-
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dighed for Lande, der arbejdede med deres Udform
ning i Praksis. Del allerede udførlc er den bcdslc 
Garanli for den fremlidige Virksomhed, Arbejds
bureauel ulvilsoml vil komme Lil al udfolde paa delle 
Omraade. 

Andre Tegn vaa l1'rernslcridl. 

All del hidlil sagle gælder og:aa om lJoligspurgs
maalel. I mange Storbyer vit•dc Arbejderne ikke kunne 
skaffe sig selv og deres Familier Boliger med til
slrækkelig Lys, Luft, Plads og Renlighed, hvis de 
allid skulde betale en Husleje, der udelukkende var 
fa tsat med økonomiske Hen.·yn for Øje. I næsten 
alle Lande er Opfattelsen af, hvad der nødvendigvis 
maa kræves af en menneskeværdig Bolig, ved at 
undergaa en hastig Ændring. I de slærkest industria
liserede er det· en voksende Forslaael ·e for, at de 
forskel I ige hygiejniske Foranstaltninger let vil kunne 
være forgæve , hvis Folk lever i overbefolkede Bol.i
ger, hvor hverken de eller deres Børn kan udvikle 
sig sundl. I Lande, hvor den overvejende Del af Be
folkningen fremdeles er beskæftiget ved Landb;uget, 
er man ved at forstaa, at Livet i fri Luft ikke er 
lilstrækkclig Garanti for Sundheden, hvis Landarbej
dernes Hjem ikke opfylder de mest elementære Krav 
i Retning af Hygiejne og Bekvemmelighed. Erfarin
gerne fra de orientalske Lande bar tydelig nok vist, 
at. man hverken i Plantagerne eller i Fabrikkerne 
opnaar nogen videre Arbejdsydelse af Mennesker, der 
lever i usle H yttcr eller Slumkvarterer. Følgen heraf 
har været, al en Slags national Bol ig-Samvitlighed 
ret hurtigt er vakt til Live overalt. I alle Lande er 
on Forbedring af Boligstandarden ved at blive et 
bn-Pndendc socialt Spørgsmaal. Visse Steder, 11avnl ig i 
Sydamerika og Asien, er Tilvejelningelsen af menne
skeværdige Boliger maaske mere paatrængen.de nød
vendig end Forhøjelse af Arbejdslønnen. Mindste
kravene sælles stadig op. Stat og Kommuner yder 
Li nan. iel Støtte til Boligbyggeriet for derved at bjælpc 
A rbcjderne til at leve i sunde Omgivelser uden at 
maattc betale en Husleje, der overstiger deres øko
nomiske Evne. 

Det er derfor rimeligt, at Arbcjdsbureauet ee bc
gy11dl at skænke Boligr,'pørgsmaalet :tørre Opmærk
sumhccl end tidligere. Det er i Færd med gennem 
nogle af sine faste Medarbejdere at foretage en 
Række Undersøgelser af Boligforholdene, som de stil
ler sig for Arbejderne i forskellige Dele af Verden. 
Boligen er lige saa vel med til at be lemme Arbej
dernes Levefod som Lønnen, og en Bedring i deres 
almindelige Kaar kan ofte lettere opnaas ved at give 
dem Adgang til gode og billige Lejligheder end ved 
al lade dem faa lidt flere Penge udbetalt paa Løn
ning dagen. Og samtidig med, at Boligspørgsmaalet 
et· overordentlig betydningsfuld i social Henseende. 
er dets økonomiske Side det i ikke mindre Grad. i 
Slorbrilannien skyldtes Overvindelsen af Krisen for 
en stor Del den hurtige I værksætlelse af et omfat
tende Boligbyggeri, medens den fort atte Depression 
i Byggefagene almindelig anses for at have været 
slærkt medvirkende til, at det ikke lykkedes at faa 
Genrejsningen i de Forenede Slat.er Lil at antage et 

·tørre Omfang. Udfra delle Synspunkt er nogle af
de nye Tanker, som er ved at præge Indstillingen
overfor Boligforholdene, af sær I ig Interesse. Ønsket
om en Ombygning af Slumkvat'lcrcrne har allerede
vundet Tilslutning mange Steder. I Tyskland har
man yderligere taget Skridt Lil Gennemførelse af en 
slorslaacl Plan til Ombygning af Berlin. Delle mæg
ligo Forehaven.de hviler paa den Bclraglnin.g, at Ruse
ikke nødvendigvis . kal blive staaende, indtil de ikke
mere har nogen som helst økonomisk Værdi og er
blevet helt ubeboelige af Ælde, men at hvert Slægl
led maa bringe sine Omgivelser i Overensstemmelse
med Tidens tekniske Fremskridt. Hvis denne Gruntl
sælning vinder mere almindelig Anerkendelse, vi I
den utvivlsomt bidrage til at holde Byggeriet i Gang,
hvad der bar væsentlig Betydning for hele den øko
nomiske Virksomheds Trivsel.·

Et an.det Spørgsmaal af lign.cndo Karaklcr, som 
don Internationale Arbcjdsorgani. ation i de seneste 
Aar bar skænket stoe Opmærksomhed, angaar Erme
ri ngen. Det er unødvendigt at gentage, hvad der blev 
sagt i den af Arbcjdshureauet i HJ36 offcnlliggjorte 
Bcla•nkning og nærmere behandlet i Folkeforbundets 
omfattende Redegøeelse i 1937. Di· ·e Fremstillinger 
har utvivlsomt haft stor Indflydelse paa den offent
lige Mening. Mange Lande er nu ved at tage Ernæ
ring. spørgsmaalet op til Behandling i Kommissio
ner, hvis Hovedopgave vil være at fremsætte For
slag om, hvorledes Befolkningen. kan blive forsynet 
med de rigtige Levnedsmidler i lilstrnJkkelige Mæng
der. Indtil det sker, vil de nuværende Besleæbelser 
Lil Fremme af en god legemlig Udvikling for en slor 
Del være spildt. Nok saa megen Gymnastik og Fri
luftsidræt kan ikke opveje de skadelige Følger for 

· Sundheden. af daarlig eller utilstrækkelig Ernæring.
Hvis A rbejdeee af alle Kategorier faar Adgang li I
al skaffe sig de rigtige Levned midler Lil Priser, do
kan overkomme, vil hele deres Levefod blive hævet,
uden at Arbejdslønnen i den Anlcdni ng behøver at
blive større, og Udgiflerne til Sygeforsikringen vil
samtidig blive væsentlig mindre.

Der kunde utvivlsomt fra det forløbne Aal' frem
føres mange andre Reformer paa det sociale Om
rnade. Det tillader Forholdene desværre ikke. Men
der er dog cl Par vigtige Forhold, som vanskelig
kan lades helt uomtalt. Hcrlil maa regn.es de kraf
tige Beslnebelser, om i Japan er udfoldet for al
forbedre de sociale Tilstande, og som er saa meget
mere bemærkelsesværdige, som de har fundet Sled
mi.dl under en slor Krig. Gennemførelsen af en Lov
om almindelig Syge- og Invalideforsikring er alle
rede nævnt. Repræsentanternes Hus har vedlaget cl
Lovforslag om Indskrænkning af A rbejdsliden i Slor
magasi net' og Butiker. Ved et Jordforpag_lningsfor
slag, der nu er stadfæstet som Lov, er gjort et belyd
ning. fulde Skridt i Retning af at kabc bedre Kaar
for Smaahøndeme. Der er forelagt et Lovforslag om
offcntl ig Arbejdsanvisning. Og endelig er der den
JO. Januar 1938 oprettet et nyt Velfærdsministerium,
omfattende Sundhedsvæsen, Arbejderforhold, Social
forsikring og socialt Velfærd i Almindelighed.

(Fortsælles.) 
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STØTTEBOL TE 

Støtteboltene rr tillige med Bumlrammen rle for
bindeDde Dele mellem Lokomolivkedlens Fyrkasse og 
Fyrkassekappen. Støtteboltene har den Opgave at op
tage de store Tryk, som Dåmpen udøver imod Fyr
kassens og Fyrkassekappens store plane Flader. 
St.øtteboltene er anordnet i v·andeette og lodrette Ræk
ker og har almindeligt en indbyrdes Afstand paa 
10 cm, saa hver Støttebolt kommer til at optage Tryk
ket paa Kedelpladerne i en kvadratisk Flade uden 
om sig paa 10 X 10 = 100 cm2 ; er Damptrykket 
12 Alm. (12 kg pr. cm2), bliver det paahvilende Tryk 
100 X 12 = 1200 kg. Uden Afstivning med Støtte
bolle vilde Fyrkassen og Fyrkassekappen trykkes ud 
for langt mindre Damptryk. Som Følge af Dampens 
Tryk er Støttebolt.ene udsat for store Trækpaavirknin
ger, og da Fyrkassen under Paavirkning af Varmen 
fra Fyret udvider sig betydeligt. meee end Fyrkasse
kappen, udsættes Sløllebollene ogsaa for bøjende 
Paavirkninger, og disse Kræfter i Forening medfører, 
at. Sløtlebollene under visse Omstændigheder kan 
knække. 

Bevægelig Støttebolt. 

Til de fleste Fyrkasser Verden over bruges Kob
berplader, som i Siderne er 16 mm lykke og i Rør
væggen 23 mm; i Amerika og enkelte evropæiske Sta
ter bygges Lokomolivkedler med Fyrkasse af Slaal
plader, hvis Tykkelser ikke ligger saa fast som Kob
berfyrkassernes. I Tyskland, hvor man gennem mangQ 
Aar har eksperimenteret med Fyrkasser af Slaal, 
bygges nn Staalfyrkasser af Specialslaal med 11 mm 
Sidevægge og med en Rørvæg af samme Styrke, und-· 
tagen det Omraade hvor Kedelrørene fastgøres, i 
hvilket Godslykkeisen er 22 mm. Man er gaaet endnn 
videre og hae bygget et Lokomotiv paa 2000 HK. og 
16 Atm. Dampleyk med Slaalfyrkasse, i hvilken Side
væggene kun er 6 mm tykke og Rørvæggen kun 8 mm. 
Til Gengæld findes der i denne Fyrkasse mange flere 
Sløltebolle pr. m2 Fyrkassevæg end ellers, og disse 
er tillige med KeclelrøreDe elektrisk svejsede i Fyr
kassen. 

Det er ganske forstaaeligt, at Fyrkassens Vægge, 
som er direkte paavirket af Fyret, udvider sig mere 
end Fyrkassekappells Vægge, der udvendigt er udsat 
for Luftens Temperatur. Det er paa store Jernbane
selskabers Prøveanstalter fastslaaet, at der i selve 
Slaalfyrkasserne kan fremkomme lokale Temperatur
svingninger paa indtil 100 Grader, som er opstaaet 

ved uregelmæssig Fyring og meget koldt Fødevand. 
Slaalfyrkasserne paavirkes som Følge af Staalets for
hold vis mindre Varmeledeevne meget mere af ujævn 
Fyring og koldt Fødevand end Kobberfyrkasserne, i 
hvilke forekommende Temperaturforandringer huri.i-
gere fordeler sig og virker mindre skadelig. Mellem 
Fyrkassens og Fyrkassekappens Temperaturer kan 
der komme For kelle paa indtil 200 Grader, idet Fyr
kassens Temperatur kan komme op paa 400 Grader 
imod Fyrkassekappen. 200 Grader, og dermed følger 
en Forskel i Fyrkassens og Fyrkassekappens Varme
udvidelse, som alti-d er tilstede, naar Kedlen er op
fyret. 

Støttebolt-ene, der i fortløbende Gevind er skruet 
ind og forbinder Fyrkassen med Fyrka ·sekappen, 
maa nødvendigvi. følge den større Udvidelse af Fyr
kassen i Forhold til Fyrkassekappens Udvidelse, og 
tvinges derved til en Bøjning opefter og for de yderste 
Rækkers Vedkommende ogsaa til Siden. Paa sammP. 
Tidspunkt paavirkes Støttebolt.ene i Længderetninget1 
og udvider sig eller trækker sig sammen med de 
forekommende Variationer i Fyrkassens Tempera lur. 
Under en kraftig Forbrænding af Fyret udvider Fyr
kassen sig mest, hvorved Støtteboltene efter det an
rørte bøjes mest og udvider sig mest i Længderetnin
gen. Naar Forbrændingen i Fyret bliver langsommere 
og Temperaturen lavere, trækker Støtteboltene sig lil

:


bage imod sin oprindelige Stilling, og det samme vil 
indtræde paa de Steder i Fyrkassen, hvor der mulig
vis bliver Huller i Fyrnt. Det fremgaar dera[, al 
Sløt.lebollene arbejder i samme Grad, som Tempera
lu ren svinger i Fyrkassen, og det fremgaar tillige, 
hvor stor Betydning det har for Støtteboltenes Hold
barhed, at Temperaturen holdes saa konstant som 
muligt overalt i Fyrkassen under Kørselen. Del er 
ligeledes af stor Betydning, at Fyr-kassens mindre 
Afkøling af Hensyn til længere Ophold paa Statio
nerne ikke foregaar for hurtigt. 

Der er gjort mange Forsøg paa at fremskaffe den 
bedst egnede Støttebolt saavel i Materiale som i Kon
.-t.ruktion, og mange Forslag har været fremme. De 
fleste har drejet sig om Støttebolt.enes Form. I nogle 
Tilfælde har Støttebolt.ene haft en Gennemboring saa 
stor, at de nærmest maa betragtes som et Rør, og 
disse var lukket med en Prop i den udvendige Ende. 
Andre var drejet tyndere paa Midten (korselfo1-medc) 
for at blive smidigere, og der· var lagt særlig Vægt 
paa at slibe dem glatte paa det afdrejede Stykke, for 
at Drejeriller ikke skulde være medvirkende til Brud. 
Der fremkommer stadig nye Konstruktioner af bevæ
gelige Støttebolle, d. v. s. Støttebolle, der kun er 
fastskruet i Fyrkassen, medens de, som Tegningen 
viser, har· et halvkugleformet Hoved, der med den 
kugleformede Side træder paa el Sæde i et i Fyr
kassen indskruet Hus, som lukkes af et paasvejset 
Dæksel. Denne Konstruktion har den Fordel, at Støl
lebollen kan dreje sig over sin Anlægsflade imod 
Fyrkassekappen og følge Fyrkassens Varmeudvidelse 
uden at anstrænges tilnærmelsesvis saa meget som 
de fastsiddende Støttebolte. 

F. Spøer.
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UHELDSFORSIKRIN GSFORENIN GEN 

FOR DE DANSKE STATSBANERS 

PERSONALE 

Uhcldsf1Jrsikriugsforeni11µ-rn for rle dan�ke Slats
haners Pors<;>mile afholdt. 1<it ,i;11·lig-c Repræsenlantskahs
mørlr rlc•n 2:'i. Juni i l(øhrnhavn. 

Der var mødt følgende Heprmscntanter for do fire 
Jernbaneorgan isa I ioner: 

Jernbaneforeningen: Trafiki11:spcklnr ,J. Okkels. Aar
hus, Trnfikkonlrolør A. "lloorlc, Køhe>nhavn, Overassi
slonl Carl Andersen, Aarhus, Overassistent From Han-
8en, Køhenhavn, Togfører .]. L. Rorlovang, Randers, 
pens. Togfører Hans :Jensen, Nyhorg, God8ekspcrlilør 
C. A. Gnslavscn, København. 

non.,k .fernbcmeforbu.nrl: l�orrcl11ingsf,,1ror Ch. ·1 e
lersrn, Overmatros n. T<anlsø, l(øhenhavn, Overmalro� 
C. I•'. W. P1JUlscn, Korsør, pens. Ranea.rhcjrlcr N. C.
Madsrn, Køhenhavn, Vognopsynsmanrl H. C. Nielsen,
København, Overportør J. K. 1". Jensen, Aarhus, Pak-
111ester N. J. Olsen, Fredericia.

V ærkstecls- og f!.emisearbejclernes Fmllesorgcmiw-
l'ion: Maskinarbejder Johansen, yhorg, Tømrer M. 
Jensen, Aarhus, Snedker L. Hansen, ](øhcuhavn. 

Dansk Lokomotivmands Forening: 1,okomolivførcr 
opl111s Jensen, Fredericia, Lokornolivføror l(uhn, Ka

Jundhori::, 'Lokornolivfyrhødol' Jospcrson, Aalborg. 
Samtlige Ropræsenlanlur Ol-( do I.re /Eresmedlemmcr 

Borgmoslor 0. Andersen, fhv. Togfører P. D. Pedersen 
og fhv. Trafikminister Friis- kolto var mødl. 

F.ndvid re var lil Stede pens. Trafikinspoklør H011n
fcldt som Medlem af Sk11dc11dvalgot og som Revisor 
Overassistent M. H. Sin1ons n. 

Til Mødols Sekretær valgtes Godsekspeditør C. il. 
Gustavsen. 

Dagsarclen: 
I. · Protokollen.
2. Beretning og Hegnskah.
::i. Retænkning fra el. forrige Aar ne11Hal Udvalg.
1-. Valg i Henhold til T,nvrne. 
5. Fasl.·ætlolsc af Stedet for næste Rcprmsenlant

skabsmødo.
ti. Eventuelt. 

Formanden, Cl,. 1-'elersen, bød vplkommen til Mødet 
og konstaterede dets lovligr Tndvarsling. 

Oplæste krivelse frn Skadoudv11lgrt, som erklæredC', 
al kadcrno var a[regulel'Odc paa on [uldl forsvarlig 
Maadc. 

cid Dagsorclenens P'll.nkt .L. 

Protokollen fra forrige Møde godkendtes uden Dis
kussion. 

ad Dagsardeneni; Punkt 2. 

Forretningsfører Chr. Schmiclt aflngdc Beretning. 
Antallet af anmeldte Skader har i del forløbne Aar 

vær·et omlrenl som i del Ioregaaendo Aar. Skadepl'o
cenlen har udgjort 9,61 pCl. mod 9,85 pOt. Aaret forud. 
N edcnslaaende Oversigt viser Skadeprocen tens Sving
ninger gennem Aarene. 
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Aar Antal Skarter Medlemstal Antal Skader i Bet.
af Medlemstal et 

Hl2l'l 207 :l87!l 5,34 
lfJ24 218 :l81fi 5.7L 
Hl25 2:-:J5 l'\840 6.10 
l!l26 260 :38!l0 6,66 
Hl27 2Ml l'\846 6/!7 
l!l28 :-:io::i 3 l'\4- 7,90 
1112!) :354 48'•2 7.3[ 
1!)30 892 5L50 7,6L 
l!l31 /408 :'i20 7,88 
1982 /40:'i 5l:'i7 7,8:'i 
1m1::i '•28 5107 8,21 
l!lil4 /4.fi!) 5126 !l,15
l!lil:'i 4.7f) /4.!)7:1 n,63
19ilfi lf8fi 4924- 9, fi
1937 /4.(19 4881 9,61 

Verl forrigr Regnskabsaarn Afslutning henstod som 
uafgjort 78 Skadetilfælde. 

l rlel forløhno Aar er der anmelrll 4fill nye Til[ældi, 
<•i:: desuden er !) tidligere afgjorte kader genoptaget 
til Behandling. Af disse ialt 556 Tilfælde hlcv de 469 
afrcgulerodc inden Aarels Udgang, saaledes al der 
SOlll uafgjort henstod 87 Skadetilfælde. 

Ar do 4filJ afregulorerlo Skadelilfælde er 426 endelig 
afgjort vod Udbetaling af Dagserslal.ning. 21. Tilfælde 
,nedførte Jnvalidilelsorslalning, 3 Tilfmlrlc Dødserstal
ning, i 13 Tilfælde maat.t.e E1·slalningskrav afvises og 
i ;j Tilfælde frafaldles Erslalningskrav. 

1-'oren in gens Medlems lal var med J<'orsikrings-
aarcls Urlløh don 30. Novcmher i Fjor 4 881. 

Aarcl forurl var del 1- 924 allsaa en Nedgang paa 
Ml MedlcmmC'r. Vi maa hor stadig huske paa, at der er 
rcl stærk Afgang af Medlemmer, der falder for den nye 
AlrlC'rsgrænsc. 

Aarel er iøvri!-(t forlr,hol uden slørre Begivenheder. 
Vi har nu paahegyndl rlen nye Statistik, hvis Resul
tat foroligger for Repræsentantskabet første Gang 
mosle Aar. Don er anlagt efter cl nyl moro findelt 
ni:: bedre System end tidligere. Der har siden sidste 
Hepræscnli111lskabsrnødo været afholdt de ordinære ,i. 
l< vartal�mødor i Styre Isen og desuden :'i Møder ti I 
ydrrlil,(01·0 Behandling af vigtige foreliggende Sager. 
Til do /4- Kv11rlals111øder har Repræsontanlskahels For
mand og Styrnlsons Suppleant værel indkaldl. 

Det or i Aar del 25. Rcpræscnlanlskab.·møde, der 
afholdes. siden Foreningen gik over til den gensidige 
Hi, iko. Vi havde indtil da hele Forsikringssummen 
forsikret hos forskellige private Forsikringsselskaher, 
sidsl hos »Royal Exchango Assurance«, 'London. 

Da dot jo er en Milepæl i Foreningens Historie, 
finder jeg del rimeligt al nævne enkelte Tal og Data 
i disso 25 Aar. Overgangen til den gensidige Risiko 
var en mogel vigtig Begivenhed. Den betød, hvad jeg 
lægger megen Vægt paa, al vi nu kunde bedømme og 
afgøre kadesagerne paa en langt friere Maade end 
tidligere, da man i mange Tilfælde maalle presse Sel
skabet til al yde, hvad vi mente var den tilskade
komnes Ret. Jeg kan egentlig - for ikke at trætte 
Dem - i kort Begreb betegne Forskellen saaledes: 

r 
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·Under det fuldstændige Herredømme af det private
Selskah var for dette Problemet oflc: 

Hvor lidt kan vi slippe med at betale. 
For os, der nu i vid Udstrækning har Bedømmel

sen og Afgørelsen i vor egen Haand, er Problemet 
dette: 

Hvor meget kan vi - under skyldig Hcusyntagen 
til Love og Forsikringsbetingelser - skaffe den til
skarlekomne. 

Vi arbejder nu i Styrelsen altid ucl fra denne Op
fallelse af Problemet til Gavn for vore Medlemmer. 
Under lidt skiftende Former har vi siden 1. Decem
�cr 1912 arbejdet med Forsikringsaktieselskabet Skan
dinavia i den bedst tænkelige Forstaaelse. Ja vi har 
enrlda Grund til at yde Aktieselskabet den bedste Aner
kendelse og Tak for et Tillidsforhold, som aldrig blev 
brudt. Nu er vi kun inde med Skandinavia f!!_ed de 
J◄'ursi.kringssu1111ncr, .der for Død overstiger 3 000 Kr., 
fur Invaliditet (j 000 Kr. og for Dagpenge 3 Kr. 

Foreningen maallc ved Overgangen i 1!ll.2 kæmpe sig 
videre frem med en K_assebeholdning vaa 500 Kr. Hid-· 
til var alt, hvad der kunde reddes fra Selskabet, gaael 
merl til en sparsom Administration, og Foreningen vilde 
aldrig være kommet videre, hvis den var bleven slaa
ende ved denne Ordning. Om den Opsparing, som 
si�_en ,har fundet Sted·, vilde de1· overhovedet ikke være 
blevet Tale. Med de 500 Kr. gik Foreningen trøstigt 
paa, opmuntret ved, at Dansk ,Ternbaneforbund stil
lede til Raadighed en Garantikapital paa 5 000 Kr., 
som vi dog aldrig fik Brug for. 

Den F'areklas ·einddeling, vi dengang fastsatte, var 
den samme, som den vi først ændrede fra J. December 
1936, da vi gik over til en mere følsom Inddeling med 
3 Fareklasser i Stedet for 2. Præ111ierne yar efter Over
gangen i 1912 saaledes kvarlaarlig: 

A I 

A Il .................... . 

BI ....... ............. .. 
B II 

1,05 
2.80 
0,85 
1,70 

De ændredes i Hl25 ::maledes k,,arlaarlig: 

AI ..................... . 0.90 
A II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
BI ................. ..... 0.75 
B II .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 

Og endelig fik vi i l93li følgende kvarlaarlige Præ
mier: 

For hver For hver For hver 
1000 Kr. 1000 Kr. 1 Kr. i Dagpenge 
ved Død v. Invaliditet Fra 4. Dag Fra 22. Dag 

Klasse l Kr. 0,10 Kr. 0,10 Kr. 0,50 J( r. 0,20 
II . O,lfi . 0,20 • 0,80 . 0,30 

III • 0,25 . 0,35 • 1,15 . 0,40 

Nogen umiddelbar Sammenligning mellem Præ
miernes Sløl'J'else i 1912 og HJ36 kan bl. a. paa Gnmd 
af den nye Farnklasseinddeling, i 3 i Stedet for 2 
Klasser, ikke foretages, men et Par praktiske Eksemp
ler belyser :Forholdet. En Togbetjent, Overport.ør, Portør
(Klasse III) betaler nu 25 pCt. mindre i Præmie end 
i 1912. 
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En Lokomotivmand betaler nu 52 pCl. mindre end 
1!l12 (han er kommet i ny Fareklasse Il). 

En Stationsforstander, Kontrolør, Overassistent, As
sistent betaler nu ca. 21 pCt. mindre end i 1912. 

Indtil 1912 var der fornuftigvis intet, der hed Bonus. 
Den kom med Foreningens Opsparingsevne og faldt 

første Gang i 1921/22 med 1 Kvartal.· Præmie, der
efter i følgende Aar (med Undtagelse af 1923/24, 1930/3l 
ug 1!)33/34) med 1 å 2 Kvartaler, saaledes at der i 
de sidst forløbne 15 Aar er udbetalt Bonus med iall 
16 Kvartalers Præmie, eller· om man vil Præmie
fritagelse i 1 Aar af 15 Aar. 

Fo1· Dagpengenes Vedkommende var Forlioldet fra 
1912 indtil 1927 delle, at de1.· i Tilfælde af Invali
ditet udover Invaliditelsgodtgc;relse kun udbetaltes Dag
venge i indtil 30 Dage, dog saaledes al Invaliditets
erstatning aldrig ansattes til et mindre Beløb end 
del, der vilde tilkomme den Forsikrede efte1· Reglerne 
fur forbigaaende Arhejdsuclygtighed - 180 Dage . 

l 1927 blev de 30 Dage ændret til 180 Dage.
Det svarer til en Forhøjelse af Invaliditetserstat-

1ii11gcn paa 7 ½ pCt. 
Vor Invaliditetstahel stod uændret fra 1912 til 

19,m, da vi tog Direktoratet for Ulykkesforsikringens 
Tahel til Mønster. Den bragte nogle Forhøjelser af 
lnvalidilelserstalninger, f. Eks.: 

Tab af hele Benet 
højre Arm 
venstre Arm 

fra 6fi til 85 pCt. 
• 75 » 80
• 60 • 70

Loveue er i 1929 (med fEudring 1936) fore-
laget en /End ring, der hevirker, at Pensionister kan 
bevare Medlcmsskab uanset Af.·ked. Bestemmelsen lyder 
saaledes: 

»Merilemmer, der i en Alder a( 55 Aar eller der
over afsked i ges med Pension, og som uafbrudt har 
været Medlem af Foreningen i de sidste 5 Aar før 
Afskedigelsen, bevarer deres Mcdlernsskab ind til det 
fyldte 75. Leveaar. Medlemmer er fritagne for Præ-
111iebeta.ling, men kan ikke erholde Dags- eller Inva
liditelserstalning, hvorimod der i Tilfælde af Død, der 
indtræffer umiddelbart efter og direkte er foraarsagct 
af cl Ulykkestilfælde, udbetales Halvdelen - dog 
mindst 1 000 Kr. og h11jst 1 500 Kr. - af den gen
nemsnitlige aarlige Forsikringssum, Vedkommende har 
været forsikret for i de sidste 5 Aar forinden Ud
trædelsen af Statsbanernes Tjeneste.« 

Smnlel i en Sum vil det alt.saa . .  ige, al der i de 
25 Aar er sket følgende Forbedringer sammenlignet 
merl tidligere Perioder for Medlemmer i hele deres 
Forhold til Foreningen: 

J. Reelt billigere Præmier.
2. Fritagelse [or Præmiebetaling i 4 Aar af 15 For

sikringsaar. 
3. Gunstigere Betingelsn for Ydelse af Dagserstat

ning.
4. Gunstigere Bestemmelser for Afgørelse af Invali

ditetssager ved lempeligere Forsikringsbetingelser
og gunstigere Invaliditetslabel.

fi. Frit Valg til selv at sammensætte en Forsikring 
for Dødserslatning, Invaliditetserstatning og Dags
erstatning. 
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fi. Og sidsl - ikke rnindsl - tørre og slørre Fri
hed for Styrelsen Lil i visse Tilfælde at træffe en 
Afgørelse, <ler ogsaa tager lmmane Hensyn. 

All iall betyder de her nævnle Ændringer i For
sikringsforholdel i de 25 Aar, vi nu lænker tilbage 
paa, meget bely<lelige Fordele for Medlemmeme, og 
vi . kulde vel kunne sige om vor ældgamle Forening. 
al den paa en god Maade varelager Medlemmernes 
Jnleresser i de Tilfælde, da de kommer mere eller 
mindre alvorligt lilskade eller omkommer ved Ulykkes
lil[ælde. 

Jeg kan ikke slulle disse ganske korte Bemærk
ninger uden at udtale min Beundring for del Vove-
111od og del Jnitiali v, der blev tagel ved Overgangen 
i 1912. 

Mange gode Kammerater - flere er døde - har 
Krnv paa Taknemmelighed for den Gerning, der da 
hlev øvet, og som siden har· baaret saa gode ]i'rugler. 

En af dem, der slærkesl fortjener Tak, er den da
væ1·ende Forrelningsfører Johs. Friis-Skolle. 

Jeg lænker ikke, al jeg appellerer forgæves til 
D'Herrer, naar jeg beder Dem være med til at hylde 
vor.· første Forretningsfører, som med sin Klogskab 
og Dygtighed, sin Indsigt og sil Fremsyn og sin altid 
redebonne Hjælpsomhed har vær·el denne Forenings 
hedsle Mand. (Stærkt Bifald.) 

Kassereren, Rs. Andersen, forelagde Regnskabet og 
knyllede derlil forskellige orienterende Bemærkninger. 

Bonusfonden er nu saa stor, al Udbetaling kunde 
finde Sled i Aar, men dette er ikke foreslaael, fordi 
Styrelsen anser det for nødvendigt al konsolidere Re
se1·vefonden og agter at fremsætte Forslag herom næ
ste Aar. 

Ch. Petersen takkede for Forrelningsførerens Re
degørelse for Betydningen af den i 1912 lrufne Be
slutning om, at Foreningen skulde overgaa til den gen
sidige Risiko under Andelsform. 

Kan/sø kunde paa Revisorernes Vegne udtale, at 
der inlel var al bemærke til Regnskabet udover en 
Anerkendelse af den ndmær·kede Maade, hvorpaa det 
var ført. 

Var enig i, at der under Hensyn G1 evenluel for
øget Risiko paa riet nye Grundlag ikke udbetales Bo
nus i Aar. 

En Diskussion om Medlemmernes Anbringelse i 
Far·eklasserne loges lil Eflenetning af Styrelsen. Lige
ledes Spør·gsrnaalet om Mulighed for Tegning af kom
binel'ede Forsikr-inger med Dag[)enge baade fra 4. og 
22 Dag, samt endelig Spørgsrnaalel om en Ændring i 
Reglerne for Honorarerne til Agenterne. 

Ber-elning og Hegnskab godkendtes enstemmigt. 

ad Dagsordenens Punkt 3. 

Kan/so redegjorde for Udvalgets Betænkning og 
Forslag, hvorefter Forretningsføreren og Kassereren 
hver lønnes med 3 pCt. af Aarspræmien og Sekre
tæren med 3 ¾ pCt. + ½ pCl. for det statistiske 
Arbejde, dor hidtil hat· været udført a( Suppleanlen, 
men som Udvalget af praktiske Grunde foreslaar ud
ført af Sekretæren. 

Suppleanten foreslaas ulønnet, men forudsættes til
lagt Diæter for- Deltagelse i Styrelsesmøder, og under 
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110dvendig Funktion i en af Styrelsens Stillinger oppe
hær·er: han den for Stillingen fast alle Løn. 

Lønningerne beregnes paa Gr-undiag af rlr,t fore
gaaende Aars Pr·ænrieindtæægt og udbetales _rned '/,, 
hver· den 1. i Maaneden forud. 

Endvider·e ydes der for· del ek. l.ra Arbejde, �ler i 
den samlede Overgangstid har været paalagl Styrelsens 
Medlemmer·, et samlet Honorar· paa 200 Kr. til Forret
ningsførnren, 200 Kr. til Sekrelærf'n ug 800 Kr. til 
Kassernren. 

Forslagel ved loges enslernrn igt. 
Dcrefler· foretoges følgende Valg: 

Styrelse: 

l•'nrrelningsfører: Regnskabsfører Cln. Sehmidt (ind
lil 1 December HIBS). 
Fonelningsfør·er Ch. Petersen (fra 1. December 
1938). 

Sekrelcl'r: pens. Togforer· N. P. Christensen. 
.'J. llfedlem og Knsserer: Vognopsyn. mand R. An

dersen. 
S11p11leant fil Styrelsen: 

Godsekspedilør C. A. Gustav. en. 
Repræsenlanlslcabets Formand: 

Snedker· L. I-lansen. 
Repr<l!:;en/ant:;kabets Næs/form.and: 

Loko1uotivforcr Sophus Jensen. 
Revisor: 

Overmalr-os Kantsø. 
S11.1i11leant: 

Lokomotivfører Kuhn. 
Skadeudvalg: 

pens. Trafikinspektør· Rønnfeldt, pens. Banearbej
der N. C. Madsen. 

Sn1111leant: 

Overrnalr-os C. F. W. Poulsen. 
Formand for Voldgi.ftsre/len: 

Overkir-urg, Dt·. Hans Wulff. 
Medlemmer af Voldgiftsretten: 

Slalionsforslander Hogsg,rnnl, pens. Togfører J. 
Christopherseno

Snppleanter: 

Lokonrolivfører L. M. Schmidl (for Stationsforstan
der Høgsgaard), Sekretær Vejre (for pens. Tog
fører Christophersen). 

ad Dagsordenens Punkt 5. 

Del vedloges at overlade til Styrelsen efler Forhana
ling med H.e1 r·æs(•nt,rnlskabets Formand al bestemrue 
Stndel for næste Reµræsenlantskabsmødes Afholdelse. 

Cl,r. Schmidt lakkede for den Tillie!, der var vist 
ha111 i den Tid, han havde været_ Forrelningsfører. 

Driftsregnskab for Regnskabsaaret 

1936-37. 

INDTÆGT 
1. Skadereserve fra forrige Aat· ......... . 
2. rndbelall Præmie ................... . 
:1. Genforsikringens Andel i Ersl.aln in ger .. 
4-. Overskudsandel i Genforsikringen ..... . 
5. Ren le .............................. . 

Kr. Ø. 
17 000. 00 
'•3 776. 97 

875. 80 
0. 00

5148. 05 

66 800. 82 

.. 
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UDGD T
1. Genforsikrings Præmie ............. . 
2. Erstatninger ........................ . 
3. Lægehonorar· 111. m. . ................ . 
1L Administration: Kr. ø 

a. Lønninger· til Styre! ·e, 
Suppleant og Medhjælp .. 4 78/4. 22 

h. Præmieopkrævning ..... . l /�39. 03 
c. Repræsentantskabet ..... . 1 l:166. 48 
d. lndmeldelseshonorar ... . 850. 4-fJ
e. Porto, Telefoner, Stempel-

mærker m. m . .......... . 6 l7. 60 
f. Tryksager .............. . !'i68. 46 
g. Maskinskrivning (Skriv-

ning af Kartotekkort) .. . 331. 70 
h. .1 u rid isk Assistance . ... . !'iO. 00 
i. Depotafgift til Landmands-

hankC'n ................ . 1,5_ 00 

5. Aarets Driftsoverskud udgør herefter 
J( r. 20 136,25 og fordeles saaledes: 

Kr. Ø. 
1 685. rn 

:'13 760. 50 
I 067. 00 

10 151. 9/4 
/46 664. 57 

Skadereservefonden ................. 17 000. 00 
j3onusfonden .................... -� 3136. 25 

66 800. 82 · 

Status pr. 1. December 1937. 

AKTIVER 
1. /40 000 Kr. 5 pCt. Stat obligationer 1928.

Købsværdi 39 000 Kr . ......... · ...... . 
2. 21 000 J{r. 4 pCt. Kbh. Komm. Laan

1934. Købsværdi 19 635 Kr . ......... . 
8. 12 000 Kr. 5 pCt. Kbh. Komm. Laan

1916. Købsværdi 12 090 Kr. . ........ . 
1,. 13 000 Kr. 5 pCt. Kommunale Kreditf. 

3. Afd. Købsværdi 12 860 Kr . ....... . 
5. In ventarieværdi ..................... . 
6. Bankbeholdning i den danske Land-

mandsbank .......................... . 
7. Kontant og Giru .................... . 

PASSIVER 
1: Skadereservefonden .................. . 
2. Reservefonden ....................... . 

Bonusfondens Beholdning den Kr. Ø. 
30. November 1936 . ........ 38 351._ 67 
Tillagt af Aarets Driftsoverskud 3 136. 25 

hr. Ø. 

40 000. 00 

21 000. 00 

12 000. 00 

13 000. 00 
395. 25

35 257. 33 
1 254. 28 

122 906. 86 

Kr. Ø. 
17 000. 00 
58 8/43. 23 

3. Den 30. November 1937 .... ---- 41 500. 92 
Kursavancefonrlens Beholdning den 30. 
Novernbr 1937 ....................... . 5 562. 71 

122 906. 86 

Uheldsforsikrings-Foreningen for de danske Stats
baners Persunale , 14 .. Januar l�J3ti. 

CHR. SCHMIDT, 

Forrelni ngsforP.r. 

O�enstaaende Hegnskah er revideret og fundf'l i 
Overensstemmelse med Bøger og Bilag. De opførtP 

µarekasse-, Obligations- og Kontantbeholdninger er 
kontr·olleret ved E'orespørgsel og Eftersyn i Banke!" og 

Sparekasser·. 

1'( ø b e n  h avn, den 28 . .Januar 1938. 

R. KANTSØ M. H. SIMONSEN.

UDFLUGT 

Torsdag den 5 . .Tuli foretog Esbjerg Afdelinger' en Ud
flug-t til Kammer.·lusPn og Hibe. Vi fik en lwrlig Sejltur 
net Aaen, el veld.-ekkel Kaffebord, en Timeslid til at. bese 
O,ugivelserne ved Kammerslusen, samt en kortere Tid til 
at bese den smukke gamle By Hibe, før vi spadserede lil 
Planlagepavillonen, hvor Middagen ventede. Under Mid
dagen nnderholdl Lokomotivfører Andersen, Tønder, Sel
skabet. Der blev holdt forskellige Tale!', »Radioavisen« 
manglede heller ikke, nalm·ligvis affattet i Dagen Anled
ning. Atle gav Udtryk for Glæden over den dejlige Tur 
sarnl over, al del havde været muligt, al alle, som ønskede 
al deltage, fik fri. Vi skylder Lokomotivmester Hamrner·ich 
Tak, fol' al delle lykkedes saa godt. Efter· Maden tog 
Selskabet sig C'n gammeldags Svingom til Musik af det 
stedlige Orkesler. Da vi Kl. OA7 var i Esbjerg, var alle 
enige 0111 al have lilbrngt cm fornøjelig- og- god Dag. 

Del/nglr. 

FORSIKRINGSFORENINGEN FOR 

TJENESTEMÆND VED STATSBANERNE 

henledrr Opmærksomheden paa, al den normale halvaarlige 
Pn.emieafkortning vedJ'ørende llr-and-. Tyveri-, Ansval"s
eller Grundejer-Forsikringer finder Sted 1•ed Lønudbetalin
gen i August og J•'ebnrar Maa,wd. 

::::. 

... 

:-_i:· ···\:.::··.-... . 

,_ 

Statsbanerne køber Vogne af I'ri·vat/Janerne. 
En Del Privatbaner har so111 Følge af de ændrede 

Tr-afikfor·hQld faaet for· mangl' Godsvogne, og der har i 
nog-en Tid ,uelle,11 Statsbanel'ne og forskellige Pr-ivatbaner 
vær-el forhandlel 0111, al Statsbanerne skulde overtage en 
Del af de overtallige Godsvogne. 

For saa vidt angaar Eheltofl-Truslnrp Banen er l•'or
handlingerne før't til Ende•. Stal ·banerne har· tilbudt al 
uver-tage :35 Godsvogne til en Pris af iall 90 000 I< 1·., ug 
Privathanens RPsl.yr·else har vedt.agt-•t at. akcepter·e dette 
Tilbud. 

De Godsvognr. Statsbanerne sanledes over·la.ger og evt. 
senere vil ku111111e til al overtage fra P1·ivatbanen1e, er 
ældr-e Vogne, dels aahne og dels lukkede, men det drejer· 
sig udelukkende 11111 Vogne med en Lasteevne fra 12,5 
Tons og opefter. 

Tre Ugers Ferie i, Norge. 
Den norske Rigsdag har nu tiltr·aadt, at Ekstramænd, 

som har haft mindst 5 Aar·s uafbrudl Beskæftige! e ved de 
no,·ske Statsbaner·, faar Hel Lil 3 Ugers Ferie aarlig. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Ansffllelse af Lokomotivfyrbødera.s11irnnler som 

l,okomoli'v/11rbødere fra .l.- .-38: 

11 . .  Jnhansen, København,• Godsbanegd., i llr-ande. 

P .. Jørge11sen, Københavns Godsbanpgd., i fiedsc-r. 

V. Nielsen, Ko1·sør, i Paclbo1·g.

E. 0. Erdland, Fredericia, i Padborg.

. J. Nielsen, Esbjerg, i Tønder.

S. W. Kristensen, Esbjerg, i Padborg·.

J.:. 11. Pedersen, Aarhus JL, i Padborg.

T. li. Ander.·cn, Nyhorg, i Padborg.

A. li. Carlsen, Nybo1·g, i Padborg.

W. iclsen, Nyborg. i Brnnde. 

E. K rislensen, Aa1·hus H., i Struer. 

A. . H. Andersen, Nyborg, i StrnPr. 

It Nielsen, Aalborg, i Glyngørn. 

A. H. H. Andersen, Aarhu · H., i StruC'r.

1corflyltelse efter Ansøgning fra 1.-8.-3 

Lokn111olivfø1·er 0. Beng, Gedsc1·, iflg. Opslag til llillPrncl 

111C'd Jcunktion som Depot forstande1·. 

Loko111oli v fy 1.·bøde rne: 

li. E. 01.·en, Tønder, til Hoskilde. 

I!. "li. T. Madsen, Glyngøre, til Købenlrnvns fiodshanegd.

.I. A. Andc1·sen, F1·cderic-ia, til Københa\'nS Cudsbanegd. 

S. A. Jacob ·en. Padborg, til Fredericia. 

A. Cluistensen, Stn1e1·, til Frederikshavn.

G. l<. La1·sen, Padborg, til Aalborg.

T .. B. Grege1·sen, Brande, til Aalborg.

V. S. Schmidt, Slrner, til Aa1·hus H.

V. G. l:!erg. 1-'adhorg. til Aarhus H.

Bøger !�R�eb�):::�:·s=a�:�agd: 
Bøger, De ønsker at eje og paa lempelige 

Vilkaar, idet Betalingen sker i Rater fra 6-10 Kr. pr. Maaned - uden 
Forhøjelse af Prisen. - lllu■lrerel B01rllalalo1r ■ende■ irran■• 
EINAR HARCKS BOGHANDEL, Fiolstræde 33, Tlf. 9148. 

Fællesf oreninaen for 
Danmarks Brnasforeninoer 

Hovedkontor: 

Ui Njalsgade Ui 
København 

Telef. 4016. Telef. 4016 1

RESERVERET 

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

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

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinamen. 

(:_ A. Thøgersen, Strner, tii Aarhus l-1. 

L. C. Ra ·mu. sen, Padborg, til Fredericia.

lf. 0. Petersen, ·Brande, til Fredericia.

A. E. Ravn, · yborg, til Frede1·icia.

li. C. GIC'erup, Padborg, til F'nicle1•if'ia.

K. I,. W. ielsen, Gedser, til J yhorg.

A. F. l-lc-11r·k, Padhorg, til Nyho1·g-.

Forflyllelse efter Ansøgning frn J.-!1.-3R: 

l.uk111n11tivf�J1·1•1· .J. Nic-olaisen, T.indpr·, til S1rnde1·burg. 

13enrclrel Forflyttelse fm 1.-9.-38: 

Lnko111otivføre>1· A. G. Olsen, Skem, til Br-ande . 

S. P. Sørensen, Gedser, til Hoskilde. 

E. H. V. lfansen, Gedse1·, til J<ursø1·. 

LllkOlllOtivf)'l"høde1· H. C. E Christophersen, Kaltindborg, 

til Køhenhavns Gorlshanegd. 

Loku111utivfy1·heider J. A. Povlsen, Tønder, til Fredericia. 

Onergang fil Haa.nclværker fm 1.-9.-38 71. Gr. af 

·mangelfuld ],'arvesans:

T.okomot i v fy rb0de1·ne:

H. S. J. Busk, Fl'Cdericia, i Fredericia. 

A. A. Nielsen, Randers, Aar·hus 1-1. 

M. K. Thomsen. Hohrn, i Randers. 

Ann.11/leriny nf Overgang li/ anden Stilling: 

tokn111otivf)'l"h0der i Nyborg K. G. L. Larsens Overgang 

til Haanrlv,l'l"ker· fi-n 1.- :'i.- :-l8 l'I" annulleret. 

Afsked: 

l.okomr,tivf01·er M .. 1. Vnld11111, truer, efter Ans. p. Gr. af

Svagelighed med Pcnsio11 f1·a ,10.-9.-38 (min. Afsked).

l.okomotivfører J. F'. A. Jensen, F'rede1·icia, eftet· Ans. p.

Gr. af Atrier med PPnsiun fra :Jl.--10.-38 (min.

Afsked). 

Camillos Nyrops Etabl. 
Nyrop oc Naac A/S. 

Købmagerrade '3. København K. 
Telefoner: Oentral 768 og 10028. 

• • 

Speclalltd: 

Podr.J III -.an■lrellce F-4der 
. samt 

lru1UJUce Lemmer og Baadacer 

Gør Deres Indkøb hos D. L. T.s Annoncører. 

ANNONCE-EKSPEDITION: 

Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-16. 

Postkonto 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 

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

81 B Idealet af en Fyldepen . Faas i fem Farver. 30 Aars Garanti . Vacuum Fylder med Blæk,I" �Il kontrol . Leveres paa Rate fra 3 Kr. pr. Maaned
6 V. Schønemanns Boghandel 

NORDISK KAFFE KOMPAGNI's 
Kaffe er bedst! 

C. Knackstredt
Telefon 660 

Spec.: Kranse, Buketter, 
Planter og Potte-Kultur. 
Dfrekte Sal,q fra Drivhus. 

lncen Bullk■lele, 
derfor b 111 I c • fe Pr I ■ er. 

Strandvejens 

Kød- og Paalægsforretn. 
T. Jørgensen.

St min,- Varer og hør min,- Prbtr. 

Husk 

Karl Rosenbecks 
Bageri & Condltorl. 

Tlf. 180. Knudshoved vej. Tlf. 180. 
Brødet bringes overalt I Byen. 

Ny bo rg Dampvaskeri 
Øster Voldgade 

Nyborg 

Karl Petersen 
Glarme■ter 

Mallemgafe 
Nyborg 

Telef. 264 

Rullegardiner. Gardinstænger. Billeder 

indrammes. Rammer i alJe Størrelser. 

Forla.·n g den. hos Deres Køb:r:n.a.n.d._ 

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

Nyborg Herregaardsmejeri. 
Fineste Mejeriprodukter! 

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

P. MADSENS Sparekassen
Slagterforretning. 

N ørrehus, Nørregade 34. 
Telt. 403. Telt. 403. 

for 

NYBOBG BY 

OG 01'.IRGN 

I FORLANG K��·�-� ............ , ... .
(Ved A. M. Petersen.) 

JENS ANDERSEN Telefon 216. 

er billig med 
Telefon 2Ui. KJOLER OG OVERTØJ 

Jydske Strikkeriers Udsalg. 
Indeh. H. Prehn. 

Tlf. 666. Nørregade 16. Nyborg. 

Å l t i 'l' r i k o t a g e. 

Nyborg Læderhandel 
v. Th. Hansen, 

N erre1■de 215. 
Alt i udskaaret Læder og

Skomagerarfikler til 
billigste Priser. 

Hotel Royal 
Koncert 6.. Solistoptræden 

Otto Trasbo 

SNEDKERMESTER 

NIELS JENSEN 
Nørre Voldg'. 64 TeU. 529 

Ligkisteforrelning og 
Begravelseskontor 

Gratis Kist,dekoration 

Gratis Kørs,I til Kapel 

·�DREVSEN&,.1ELLEMAH�· LILLE-KONGEGADES KIOSK

Isenkram-, Støbegods-, Abonn,m,nt paa all, Ug,btad, 

. Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning. T,l,gramm,r I all, Anl,dnlng,r 
Telefon Nr. 25. Nrbg�g. Telefon Nr. 189. ·��� ... ���· Tell. 454 .Il. IVERSEN 

NYBORG KULIMPOR 

& Nyborg Cichorietørreri A/s 

Telefon 15 og 23 

�--------

Sandermanns Vinstue 
anbefales 

Østervemb 

________ .... 

C. F. SCHALBURG 
••••••••• Aktleaelakab ••••••••• 

Grundlagt 7. Juni 1817. 

RESERVERET 

FORNEMME 

VELLAGREDE 

E:V ALITETEll 

Cai Rolste,l 
Nørregade 4 
Stort Udvalg I 

g:�::TER 06 
TOB.ll.KKER 

Drlll 

Helsingør Vin-Kompagni's 
udsøgte Vine og Spirituosa 

Telf. 929 

G

RAVSTEN 
købes billigst fra 

L. J. HANSEN

Stenhuggeri og mek. Sliberi 
Frisengaardsvej 

(bag gl. Kirkegaard) NYBORG 

lfyborq Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. A/. CAFE FÆRGEGAARDEN 
Kakkelew•• • Komfurer • Bygnlng■■tabegod■ Godt Madsted. - Billige Priser. 

Telefoner 76 og 231. Bt.t Byens Ind.atri. Telefoner 76 og 231. TELEFON 582. 
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