
N<? 20 20. Oktober 1938 38. Aargang

DE FORULYKKEDE MINDES 

Gennem nogen Tid har der været arbejdet 

. med Planer om paa en eller anden Maade at 

rejse et smukt og værdigt Minde om de Kam

merater, der under Arbejdet for Statsbanerne 

har sat Livet til, og da Planerne efterhaanden 

har taget mere fast Form og nu kan fastslaas 

som noget, der utvivlsomt bliver realiseret, vil 

det være rigtigt at fremkomme med en nær

mere Redegørelse for hele Sagen og dens 

Forløb. 

Tanken er fra første Færd fremkommet fra 

Dansk Jernbaneforbunds Side og var sat i For

bindelse med, at Forbundet til næste Sommer 

fejrer sit 40 Aars Jubilæum. I den Anled

ning tænkte man da at rejse et fælle Mindes

mærke e. 1. for alle dem, der gennem Tiderne 

var omkommet i Statsbanerne Tjene te under 

Udførelsen af deres Arbejde, og dette er i Ti

dernes Løb ikke saa ganske faa, men fra For

bundets Side var man ikke helt i Stand til at 

kunne opgøre Tallet, ligesom man i mange Til

fælde savnede de virkelige positive Oplysnin

ger om de stedfundne Uheld. 

Forbundet gik derfor til Statsbanerne og 

forespurgte, om man her var i Stand til at 

kunne fremskaffe de ønskede Oplysninger, idet 

det fra Forbundets Side var dere første Tan

ke, at Oply ningerne kulde gælde helt fra 

Jernbanens Oprindel e, men det vi te sig hur

tigt, at dette var ugørligt, for saa vidt man med 

Bestemthed skulde kunne fastslaa, at alle Til

fælde var kommet med; først fra omkring Aar

hundredskiftet og indtil Dato vilde det være 

muligt med Sikkerhed at kunne give de øn kede 

Oply ninger. 

Under de Drøftelser, der førtes i den An

ledning, kom Generaldirektøren ind paa, at det 

vilde være et endnu smukkere Udtryk, hvis 

samtlige Organisationer sammen med selve 

Etaten kunde enes om i Fællesskab at realisere 

Planen, idet han dog maatte forbeholde sig, 

inden han kunde give noget bindende Tilsagn, 

at drøfte Sagen med Trafikministeren. 

Forbundet havde intet at indvende herimod, 

.'elv om der derved gik Brud paa deres For

ud ætninger; thi skulde det gennemføres paa 

den langt bredere Basis, kunde det selvsagt 

ikke knyttes til den bestemte Anledning, som 

de havde tænkt sig, men maatte realiseres uden 

nogen Hensyntagen hertil. 

Efter at Generaldirektøren havde forelagt 

Sagen for Ministeren, og denne havde givet in 

Tilslutning, blev der indkaldt til en Drøftelse, 

hvor de fire Jernbaneorganisationers Formænd 

var til Stede, og Resultatet blev, at Spørg maa

let skulde gøre til Genstand for nærmere Be

handling inden for de forskellige Organisatio

ners Ledelser, og for saa vidt det vandt Tilslut

ning, var det Hensigten at nedsætte et , nævrere 

Udvalg til at arbejde videre med Sagen, idet 
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Generaldirektøren allerede kunde give Tilsagn 

om, at Staten vilde deltage i Udgifterne, antage

lig med Halvparten. 

Efter Behandling i Organisationerne Le

del ·er kunde det meddeles, at man gerne vilde 

deltage i Planens Realisering og var villig til 

at lade sig repræsentere i et Udvalg. Udval

get kom til at bestaa af følgende: 

Generaldirektør P. Knutzen (Formand), 

Trafikchef E. Terkelsen, 

Overarkitekt K. T. Seest, 

Forretningsfører Ch. Petersen, 

Sekretær Chr. Vejre, 

Stationsforstander D. 0. Høgsgaard, 

Snedker L. Hansen og 

Lokomotivfører Soph. Jensen. 

Paa det konstituerende Møde drøftedes for

skellige Forhold bl. a. ogsaa hvor i Landet 

man kunde tænke sig at rejse et saadant Minde, 

og Interessen samlede sig hurtigt om Frede

ricia, der baade er en stor Jernbaneby og maa 

siges at ligge mest centralt for hele Landet. 

Efter et forberedende og orienterende Møde 

med Fredericia Bys Borgmester har det sam

lede Udvalg beset de forskellige Pladser, som 

Byen fandt maatte egne sig til Formaalet, og 

lad det straks være sagt, at alle Pladser var 

noget af det smukkeste Fredericia, hvorved 

Byen viste, at de var endog meget interesseret 

i Sagen. Udvalget har samlet sig om den ene 

af disse Pladser, og det skal nu til at bestem

me, hvorledes det endelige Projekt skal ud

føres, og her bliver det Overarkitekten, der 

skal give de første Udkast, men Udvalget er 

slet ikke fremmed for den Tanke at lade det 

komme an paa en Konkurrence; thi det bedste 

bør ikke være for godt, naar det drejer sig 

om at hædre vore faldne Kammerater, og for

haabentlig faar Udvalget Sagen løst paa en 

saadan Maade, at vi alle kan føle baade Glæde 

og Stolthed ved at have været med til at rejse 

dette Minde. 

Der er ikke fastsat noget Tidspunkt for dets 

Fuldførelse. 

ORGANISATIONSSAMMENSLUTNING 

I SVERIGE 

Som allerede tidligere omtalt i vort Blad har 
vore svenske Kolleger gennem flere Aar ar
bejdet for en Tilslutning til Landsorganisa
tionen, og Stemningen herfor var en saadan, 
at blot Organi ·ationen kunde bevare sin Selv
stændighed, da vilde alt være i den skønneste 
Orden, men da de svenske Fagorganisationer 
er bygget op paa Industriforbundsprincippet, 
er noget saadant ugørligt; vilde man ind i 
Landsorganisationen, kunde det kun ske ved 
en Sammenslutning mellem Lokomotivmands
organisationen og Jernbaneforbundet, og dette 
kneb det for Lokomotivmændene at gøre sig 
fortrolig med, men til Gengæld pressede Til
slutningstanken til Landsorganisationen mere 
og mere paa og har bevirket, at man har for
søgt at finde en Form, under hvilken det alli
gevel lod sig gennemføre, og det synes, som om 
Sagen nu er saa langt fremme, at det antagelig 
vil re ultere i en Sammenslutning. Det er givet, 
at der er gaaet adskillige Drøftelser, Forhand
linger og Beslutninger forud, og i vore svenske 
Kollegers Blad er der givet en Redegørelse for 
Sagens Forløb, om vi her skal gengive, idet 
det ligesom giver en bedre Orientering. 

Gennem Dagspressen har der nu og da været 
givet visse Oply ninger om denne Sag, og i denne 

Forbindelse været nævnt Sveriges Lokomotivmands

forbund samt visse Forhandlinger, der har været 

ført mellem Jernbaneforbundet og Lokomotivmands

forbundet. Da nu disse Forhandlinger er kommet 
saa langt, at et Udkast foreligger og skal behandles 

i den nærmeste Fremtid af det indenfor Forbundet 
valgte Organ, kan det være paa sin Plads nærmere 

at redegøre for Sagens Udvikling gennem de senere 

Aar. 

Det er jo alle bekendt, at Flertallet af Lokomotiv
mandsforbundets Medlemmer allerede for mange Aar 

siden ønskede en Tilslutning til Landsorganisationen 

og har ved forskellige Lejligheder beklaget, at Til
slutningen i 1921 ikke blev til Virkelighed. Indtil 

Kongressen i 1933 havde ogsaa en Del Forslag været 

fremsat, tagende Sigte paa en saadan Tilslutning. 

Til den sidstnævnte Kongres var der fremsat flere 

Forslag, der gik nogle Skridt videre end tidligere 

fremsatte Forslag, og saa langt som det var nød
vendigt for en Tilslutning til Landsorganisationen. 

Imidlertid vandt disse Forslag ikke Kongressens Til
slutning, men Sagen var aktualiseret og gav Anled

ning til omfattende og livlige Debatter paa Kon

gressen. 

Til Behandling forelaa som sagt de nævnte For

slag, hvoraf det ene tog Sigte paa en Kal'telsam-
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menslutning fra og med 1934 under saadanne For
mer, at Arbejdet blev udført som om der kun eksi
sterede en Organisation. Lokomotivmandsforbundel 
skulde dog bibeholde sin selvstændige Stilling i ad
ministrativ Henseende i 5 Aar. Andre For lag tog Sigte 
paa en fuld tændig Sammen lulning af Jernbanefor
bundet og Lokomotivmandsforbundet. Endvi-dere fore
slog Hovedbestyrelsen, at Kongressen kulde erklære 
sig enig i, at llokomotivmand. forbundet var villig til al 
deltage i Drøftelser og Undersøgelser for at se hvilke 
Muligheder, der var fol' en samlet Organisation fol' 
Jernbanemændene. Kongre sen log ingen af disse 
Forslag som Hovedbeslutning. Majoriteten ønskede 
en mere positiv Indstilling end Hovedbestyrelsen 
Forslag og besluttede efter et under Debatten frem
sat -Forslag, at Kongressen kulde nedsætte et Ud
valg til nærmere Underhandling med Landsorgani
sationen om Tilslutning og Vilkaarene derfor. Dette 
Forslag vedtoges med 70 Stemmer mod 51, hvilke 
sidste var for Hovedbestyrelsens Forslag; hvorhos 
Kongressen vedtog en Beslutning om i Princippet at 
tiltræde Forslagene om Samorganisering med Jern
baneforbundet. Det af Kongressen nedsatte Udvalg, 
der skulde bestaa af 10 Medlemmer fra Distrikterne 
og 3 Medlemmer fra Hovedbestyrelsen, traadte første 
Gang sammen i Efteraaret 1933 og besluttede at til
skrive Landsorganisationen om sin Opgave, samtidig 
med at man anmodede om, at der maatte komme 
Forhandlinger i Stand. Disse Forhandlinger foregik 
i November Aaret efter og gav til Resultat, at Lo
komotivmandsorganisationen ikke kunde indmelde sig 
i Landsorganisationen som fritstaaende Organisation. 
Kun gennem en Samorganisering eller Sammenslut
ning med Jerbaneforbundet kunde en saadan Ind
meldelse finde Sted. 

Med den Besked traadte Udvalget og Repræsen
tantskabet sammen i 1935, og efter at Sagen var 
drøftet ud fra de forskelige Synspunkter bl. a. og
saa, at hvis man fortsatte Forhandlingerne de facto 

maatte det indebære en positiv tagen Stilling for 
Industriforbundsprincippet, besluttedes det enstem
migt at fortsætte Forhandlingerne og hertil valgtes 
et mindre Udvalg. 

Til Kongressen i 1936 forelaa der dog ikke noget 
udarbejdet Forslag, men efter at der var afgivet en 
nærmere Redegørelse, besluttede Kongressen at af
vente de videre Forhandlinger, som maatte blive ført 
med Landsorganisationen om Sagen. 

Indenfor Landsorganisationen havde man efter 
Sammentrædet i November 1934 først at afvente 
de ved Sammentrædet repræsenterede Organisatio
ners Svar, hvorvidt de efter de ved Forhandlingerne 
givne Oplysninger om Mulighederne for Tilslutning 
til Landsorganisationen, var villige til at fortsætte 
Forhandlingerne. 

Efter at bekræftende Svar var indgaaet fra Jern
baneforbundet, Lokomotivmandsforbundet og Kon
duktørforbundet, fik Jernbaneforbundet af Landsor
ganisationen den Opgave at sammenkalde Repræsen
tanter fra nævnte tre Organisationer, med den Hen
sigt at komme frem til et mere positivt Resultat, end 
hvad der hidtil havde været Tilfældet. Forhandlin
gerne er derefter blevet ført i dette og forrige Aar 

mellem Repræsentanter for de 3 Forbund, og disse 
Rcpræ entanter har for Lokomotivmandsforbundet 
Vedkommende været to af de i 1935 valgte, nemlig 
Rigsdag mand K. A. Johans on, Viiniis, og Ombud -
mand J. A. ordin. Endvidere har Forbundets For
mand deltaget i Forhandlingerne. 

Som Resultat af Forhandlingerne foreligger nu 
et Udkast, der i store Træk angiver, hvorledes en 
Samorganisering eller Sammenslutning bør kunne 
ske. Forslaget, der er:· tillraadt af Udvalgsmedlemmer
ne og Hovedbestyrelsen, gaar nu til det i 1933 a[ 
Kongressen nedsatte Udvalg og Repræsentantskabet, 
hvilke In lanser er indkaldt til et samlet Møde paa 
Siiro den 11. og 12. September. 

Det er, som det ses, en hel Kæde af Beslutnin
ger og Omstændigheder, der har ført frem til det 
Tidspunkt, da det gælder Begyndelsen til den ende
lige Stillingstagen. Det senere, hvad angaar hele 
Forbundets Indstilling, maa vente med sin Afgørelse 
lil næste Aar eller muligvis til den første Del af 
Aaret derpaa, men Alvoren i Behandlingen af For
slaget allerede i de forberedende Instanser, er lige 
nødvendige for det. Den her med forskellige Data og 
Beslutninger viste Udvikling af Sagen giver allerede 
et Fingerpeg om, at nu maa der gives klar Besked. 
Dertil har tidligere Foranstaltninger gaaet i en saa
dan Retning, at den Stilling der m1 skal tages, bli
ver af afgørende Betydning for Lokomotivmændenes 
organisationsmæssige Forhold langt frem i Tiden. 
Paa den anden Side har den skitserede Udvikling 
medført en Klaring, saaledes at den endelige Stil
ling vil blive lettere at tage, og da Spørgsmaalet er 
saa nøje undersøgt, vil Svaret kunne udformes i et 
ja eller nej. 

Offentliggørelsen af det foreliggende Forslag skal 
ikke ske før end det er behandlet i Udvalg og Repræ
sentantskab, og saa længe bør jo ogsaa Diskussionen 
derom kunne vente ude i Af.d�lingerne. Vor Organi
sation har imidl•ertid med dette her villet holde Med
lemmerne a jour med, hvordan Sagen laa, saa meget 
mere som allerede nævnt, at Dagspressen af og til 
har Notitser om det, men ikke altid ved Besked om 
-den rette Sammenhæng.

Det omtalte Møde paa Saro har saa senere 

fundet Sted og gav selvsagt Anledning til en 
længere Debat, men ved den afsluttende Afstem
ning vedtoges det med 25 Stemmer mod 3 at ind
gaa til Kongressen 1939 med et Forslag om 
Sammenslutning med Jernbaneforbundet og 

Konduktørforbundet. 

Efter Forslaget skal Navnet paa den nye 

Sammenslutning blive »Forenada Jiirnvags

mannaforbundet«. Der oprettes særskilte Lo
kalafdelinger for Lokomotivmænd, og de Lo

komotivmænd, der i dette Øjeblik befinder sig 

som Medlemmer af Jernbaneforbundet gaar ind 

som Medlemmer i den Lokalafdeling, der findes 
for Lokomotivmænd. Det er en Forudsætning, 
at alle de nuværende Afdelinger for Lokomo-
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tivmænd opretholdes, ligesom der ved Valgene 

skal sikres alle Parter en passende Repræsen

tation, og paa Forbundets Kontor skal der være 

særskilte Folk til de specielle Sager og til Vare

tagel ·e af de Interesser, de forskellige Katego
rier maatte have. 

Kongressen 1939 har derefter Ordet. 

Som det vil fremgaa af hele Redegørelsen, 

er vore svenske Kolleger bragt ind i dette E 01·• 
hold derved, at de ikke allerede i 1921 kunde be

. ·temme sig til at gaa ind i Landsorganisatio
nen; thi paa dette Tid punkt kunde de være 

kommet ind som selvstændig Organisation, og 
havde de først været der, skulde det vel ikke 

have været saa vanskeligt at beholde sin orga
nisationsmæssige Stilling, noget i Lighed med 

vore norske Kolleger. 

Ved at se paa disse Organisationers Stil
ling, studere med Alvor, hvordan Forholdene 

har artet sig for dem, kunde der maaske for 
dan. ke Lokomotivmænd være Grund til Efter

tanke og meget nøje Overvejelse. 

UDDRAG AF FINANSLOVEN 

For kort Tid siden forelaa Statsbanerne Drifls
regnskab for det forløbne Aar, og heraf fremgik det, 
at selv om Indtægterne var gaaet ikke saa lidt i 
Vejret, kunde det dog ikke dække de betydelige Ud
giftsstigninger, der var fremkommet i samme Tids-
1.'um, og det maa derfor· iges at have en meget stærk 
Interesse, hvordan Statsbanerne selv mener, at Bud
gettet for det kommende Aar bør fremtræde paa den 
Finanslov, der for nylig er forelagt Rigsdagen. 

Statsbanernes forventede Om ætning i 1939-40 
l'I' ansat til 150.963.262 Kr., og for at faa alle disse 
Penge hjem, skal der bl. a. præsteres følgende 
Ydelser: 

Der køre. 25.500.000 Damplokomotivkilometer, 
2.500.000 Benzinmotortogskilomet,ei•, 7.900.000 diesel
elektriske Motol'togskilomeler, 3.500.000 Lyntogskilo
motor og 5.500.000 Kraftvognskilometer med elektri
ske Tog. 

For Personbefordringen venter man en Tndlægls
sligning fra 66 Lil 68 Mill. Kr., medens man venter en 

edgang i Godsbefordringen paa ca. 2 Mill. Kr., saa
ledes al Indtægten heraf anslaas til 43 Mill. Kr 

Po ·tbefordringen ventes at give ca. 8 Mill. Kr. 
og andre Indtægter Lil el Beløb paa ca. 6½ Mill. Kr. 

For al faa Indtægterne til al balancere med Ud
giftorne er del nødvendigt, at der foreslaas ydet et. 
Statstilskud paa 25.563.000 Kr., hvilket er en Stig
ning paa 1.160.000 Kr. Selvom Indtægterne de , id lo 
3 Aar er steget med 5,3 Mill. Kr., er Udgifterne i 
samme Tidsrum paa Grund af stigende Lønninger, 
udvidet Ferie, højere Brændsel - og Materialepriser 
m. m. steget med 11 Mill. Kr.

Ved Ansættelsen af de forskellige Udgift konti hat· 
man taget Hensyn til Regnskabsforskydninger, der 
nu haves Erfaring om. 

Paa -del særlige Budget for Statsbanernes Aktiver 
faar man et Indblik i, hvilke Arbejder og Anlæg del.' 
Lænkes udført i det kommende Aar, eller er tænkt 
udført over en længere Aarrække. Der et· opsat el 
Beløb paa 9 Mill. Kr. til Ek pl'Oprialioner og Forny
else af· faste Anlaig og desuden 5 Mil!. Kr. til Ny
anlæg. 

For Materiellets Vedkommende regnes der med 011 
Udgiftsstigning fra 5 Milt. Kr. til 5,8 Mill. Kr. til 
Nyanskaffelser, herunder 100.000 Kr. til Køb af Pri
vatbanevogne og 2 ½ Mil!. Kr. til Trykluftbremser. 

Paa et Skema for paatænkte Stat baneanlæg i 
indtil 1944 ser man bl. a., at man i 1940-41 agter 
at paabegynde Anlæget af et Dobbeltspor Vejen
Bramminge, og dett.e Anlæg er anslaaet at ville koste 
3,4 Mill. Kr. 

Man synes heller ikke at have opgivet Bygningen 
af en Bro over Store Bælt, idet der til Bundunder
søgelser er afsat et Beløb paa 600.000 Kr. for Aaret 
1940/41. 

Man har i det hele taget det Indtryk af Finans
lovens Statsbanebudget, at man ogsaa ud i :Brom• 
Liden regner med Jernbanen som det bærende Tra
fikmiddel og som amtidig er i Stand til at skaffe 
Arbejde, ikke alene til do fa tansatte, men ogsaa Lil 
mange a[ de Mennesker, der ellers vilde gaa ledige. 

OPLYSNINGSARBEJDET 

Siden Arbejderne Oplysningsforbund i 1935 Lar
lede sin Undervisning pr. Brev, bar Antallet af Del
tagere i denne Del af A. 0. F.s Arbejde været jævnt 
stigende og tog sidste Aar et kraftigt Opsving, saa 
æet kom op paa omtrent 400 Elever i 1937-38. 

Fra Eleverne har A. 0. F. modtaget mango Til
kendegivelser af, at Korresvonclonceskolen paa en ud
mærket Maade løser et Problem for mange Mem10-
sker, idet Undervisning pr. Brev er en overorclentliy 
vraktisk, etfektiv og billig Maocle ol lære noget vna. 

Der er mango Mennesker, som ikke har Tid, Raad 
eller Lejlighed til at deltage i Skolet· eller Kursu ·, 
selv om <der <Jt olier andet Fag eller Emne, dC' har 
Brug for at lære noget om. Det daglige Arbejde skal 
passes, og man har ikke Raacl Lil at miste in Arbejds
fortjeneste. Jl,faaske har man ikke Ly. t til ligefrem 
al sætte sig paa Skolebænken igen. Maa ·ko er Af
standene til Kursns eller Studiekredse for store, eller 
maaske bydes der slet ikke paa den Undel'Visning, 
man har Brug for. 

For saadannc F'olk er Korresvo11danceskolens 
Undervisning del helt rigtige. 

Vecl ol benytte sig af Korresponclonceunclervisning 
lwn man siclcle hjwmme i ·in egen Stue og i sin Fritid, 
som clet passer en beclsl, lære clet, man ha.r Brug /'or. 

Undervisningen foregaor gennem Breve, som efler
haanden tilsende Eleven, og dennes Arbejde bestaar i 
at , Ludere U n-dervisningsbrevenes Indhold og derefter 
løse en Række skriftlige Arbejder paa GruDdlag af 
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Brevenes Forklaringer. - Der kræves ingen ærlige 
Forudsætninger for at deltage i Undervi ningen, idel 
Brevene er gjort saa letfattelige som overhovedet 
muligt. Del er ligegyldigt, hvor man bor. Læreren 
Forklaringer kommer ind ad Døren med Posten. 

Deltagelse i Unclervisningen kan ikke »lwmme i 

Vejen« for andre Ting. Eleven bestemmer selv, hvor
naar og hvor længe ad Gangen han vil be kæflige ig 
med Studierne. 

Og saa er Undervisningen overurdentlig billig. El 
Kursus koster kun 15 Kr. - Korrespondanceskolen 
har nu, da vi nærmer os de mørke Aftener Tid, 
paany udsendt sin Undervisningsplan, hvoraf det 
fremgaar, at Undeevisningen igen i Aar omfaller 1• 

Samfundslærefag: Skattevæsen, Arbejdsretten, Social
reformen og Samfiindsøkonomi, samt 4 Færdigheds
fag: Regnskabsføring, skriftlig Dan k, Regning og 
Slm'i'vning. 

Desuden indeholder Planen en udførlig Beskrivel
se af, hvorledes Arbej-det foregaar, samt et Udtog af 
tidligere Elevers Udtalelser om Undervisningen. 

Enhver interesseret kan faa Undervisningsplanen 
tilsendt ved at skrive til A. 0. F., Korresvonda.ncesko
len, Nr. F'arimagsgade 11, Kbh. K., eller ringe paa 
Central 12 887. 

EN GROSPRISTALLET 

Sept. Aug. Juli Juni Sept. 
1938 1938 1938 1938 1937 

Animalske . . . . 105 105 109 110 123
Animalske ') .... 118 118 116 113 116
Foderstoffer . ................ 112 115 121 122 126
Gødningsstoffer ............... 101 100 109 109 10l
Brændsel og mineral ke Olier .. 102 102 103 103 136
Jern, Metaller og Varer deraf .. 120 1:9 119 119 128
Bygningsmaterialer (undt. Træ) 109 109 109 109 107
Træ og Papir ................ 112 113 113 116 138
Tekstil og Konfektion ........ 106 106 106 106 113 
Huder, Læder og Skotøj ...... 106 106 105 103 124
Kemisk-tekniske Varer ........ 105 104 103 103 108

Engrospristallet. ... 110 110 111 111 121

Raavarer og Halvfabrikata .... 109 110 114 114 133
/ Levnedsmidler . .. 109 110 119 120 126

deraf til I Andre Varer ..... 110 110 110 109 139
Færdigvarer . ................ 110 111 110 110 116 

{
Levnedsmidler . .. 112 113 111 110 116 

deraf Andre Varer ..... 109 109 109 110 116 
Importvarer . ................ 110 110 113 113 131 
Eksportvarer ................. 115 112 112 108 120 
Hjemmemarkedsvarer ......... 110 l10 110 110 115

A n m. En Beregning med Aaret 1913 = 100 giver for
September 1938 følgende Tal: Landbrugsvarer 132 (deraf
vegetabilske 107, animalske 158), Foderstoffer 123, Gød
ningsstoffer 95 og Industrivarer 163 (deraf Raavarer og
Halvfabrikata 151, Færdigvarer 168). Samtlige Varer
under eet 141.

1) I Pristallet for Animalske Levnedsmidler indgaar som Smør

pris den ved Smørordningen fastsatte indenlandske Pris, medens 

der i Pristallet for Eksportvarer er regnet med Københavns Smør

notering. 

STATSBANERNES DRIFTSBERETNIN G 

Slatsbane�ne hal' forny! ig udsendt Beretning om 
Vil'ksomheden i Dl'iftsaaret 1937-38. Paa Grundlag 
heraf kal vi nedenfol' give en Over igt over de vig
tigste økonomi ke, trafikale og driftsmæssige Ho ul
tatel' i det nævnte Aar. 

Dot ølwnomiske Resullal af Driften hal' væl'et ca. 
4,7 Mill. K1·. daarligern end Aaret før . Driitsinlceg
terno udgjorde 123,9 Mill. Kr., d. v. s. 1,8 Mill. Kl'. 
mere end Aarnt før, medens Driftsudgifterne udgjorde 
124,4 Mil!. Kr., d. v. s. godt 6 ½ Mil!. Kr. mere end 
Aaret føe, aalede at Driflsaaret er lullet med et 
Drift under kud paa ca. ½ Mill. Kr. mod el Drifts
overskud paa ca. 4¼ Mil!. Kr. i 1936-37. Det til 
Af krivning krævede Beløb har udgjort 6,9 Mil!. Kr., 
og Forrentningen andrager ca. 13 Mill. Kr. Det regn
.·kabsmæssige Resultat er da det, at Statens Tilskud 
til Driften, 20,5 Mil!. Kr., el' ca. 6 Mil!. Kr. slø1Tr 
ond i 1936-37. 

Ved Bedømmelsen af dette Resultat maa det dog 
tages i Betragtning, at Personbefordringsindtægten 
i 1937-38 er paavirket i ugunstig Retning af det 
Forhold, at der ingen Paa kelrafik faldt .i Drift -
aaret, modens der i 1936-37 vae to Perioder med 
Paasketrafik. Baade Driftsindtægter og Dri ftsudgifler 
er paavirket i opadgaaendo Retning af Stign ingen 
i Persontrafikken paa Baner, Overfarter og Omni
busruter samt af Elektrificeringen af Strækningen 
Hellerup-Holte, idet. denne har været under elek
trisk Drift hele Driftsaaret 1937-38, men kun 10½ 
Maaned i Drift aaret 1936-37. Udgifterne er yder
ligere paavirket i opadgaaende Retning af det ti
gende Prisniveau, i første Række højere Brændsels
priser, af Forhøjelse af Tjenestemændenes Regule-
1·ing tillæg og af Ekstraarbejdernes Lønninger samt. 
af nye Ferieregler for Ekstraarbejdere. 

Persontrafikken er - trods den manglende Paa
skelrafik - steget. Der er foretaget 51 Mil I. Rejser 
paa Banerne (foruden Tilbagerej er paa Billigbil
letter), hvilket betyder en Fremgang paa 1,8 pCt., og 
Indtægten af Per on- og Rejsegodsbefordringen bar 
været 1,2 Mill. Ke. (1,9 pCt.) højel'e end i 1936-37. 
Stigningen i Antal Rejser faldet· udelukkende paa 
Københavns ær-trafik. Uden fo1· denne er Antallet 
af Rejser som Følge af den manglende Paaskelrafik 
gaaet ned med 4,2 pCt. Lyntogene besørger 1,4 pCl. 
af Rejserne og ca. 14 pCt. af Peesonkilomelerne, do 
elektriske Tog 46,8 pCt. af Rejserne og ligeledes ca. 
14 pCt. af Personkilometerne. Over tre Femtedele 
af samtlige Rejser paa Banerne faldt paa Køben
havns ærtrafik, og ca. 86 pCt. af samtlige Rejser 
faldt paa korte Afstande (inden for' 50 km). Der har 
været en Stigning i Antallet af Rejser paa 1. Kl. paa 
0,2 pCt., medens Stigningen paa Fællesklassen hal' 
udgjo1·t 1,8 pCt. Kun ca. :L pCt. af amtl ige Rejser i 
1937-38 blev forelagel paa 1. Vognklas e. Dot maa 
dog hel'ved erindres, at de elektriske Tog, Togenr 
paa de fleste kortere Sidestrækni ngee og ad kill igo 
Lokaltog paa Hovedlinierne udelukkende fremfører 
Fællesklas e. Delee man undee Hensyn hertil An
tallet af Rejser, bortset fra Rejser paa Abonnements
kort til samtlige Stationer, i to Grupper - over og 
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under 50 km - viser det sig, at der af Rejserne 
under 50 km falder 0,4 pCt. paa 1. Kl., medens der 
af Rejserne over 50 km falder 3,5 pCt. paa 1. Kl. 
Medtager man ogsaa de ovennævnte Abonnements
kort, kan Rejserne paa 1. Kl. skønsmæssigt anslaas 
til ca. 7 pCt. Til 58 særlige Udflugtstog blev der solgt 
i alt 11 800 Billetter, og til 4 Lystsejladsture blev der 
olgt ca. 3 300 Billetter. 

Godstrafikken er gaaet lidt tilbage. Befordrings
mængden af Iragtpligtigt Gods, der udgjorde 4,72 
Mill. t, var ca. 800 t mindre end Aaret før, og Ind
lægten af Gods- og Kreaturbefordringen ca. 23.000 
Kr. mindre end Aaret før. Nedgangen falder ude
lukkende paa Anlægstransporter, d. v. s. Forsendel
ser af helt eller delvis fragtpligtige Materialer til 
Statsbanernes eget Brug. Ses der bort fra disse For
sendelser, har der været en Stigning i den almin
delige Godsbefordring paa ca. 34 000 t (Stigning 
0,8 pCt.), der udelukkende hidrører fra Forbindel
serne med det sydlige Udland og navnlig skyldes Be
fordringen af det i Tyskland af Statens Kuludvalg 
indkøbte Brændsel, som paa Statens Regning oplag
res paa danske Statsbanestationer. Forskellige For
hold, bl. a. den mindre Byggevirksomhed, har paa
virket Befordringsmængden i indenrigs Færdsel og 
i Forbindelsen med Sverige og Norge i nedadgaa
ende Retning. 

Stigningen i Vægtmængden omfatter baade Styk
gods og Vognladningsgods, medens der er Nedgang 
for levende Dyr. For Vognladningsgodsets Vedkom
mende falder den procentmæssig største Stigning paa 
Slenkul (28 pCt.), Fisk (17 pCt.), Sukker (15 pCt.), 
Gødningsstoffer (9 pCt.), medens den procentmæs
sig største Nedgang falder paa Hø og Halm (33 
pCt.), Tegl- og Kalkværksprodukter (25 pCt.), Tørv 
(21 pCt.), Træ- og Trævarer (16 pCt.) og kunstige 
Foderstoffer (8 pCt.). Antallet af befordrede Svin og 
Gri e er gaaet ned med 9 pCt., af Hornkvæg og Kalve 
med 9 pCt., af Faar, Lam og Geder med 6 pCt., medens 
Antallet af Heste er steget med ca. 13 pCt. 

Indtægten af Postbefordringen er steget med 
192.000 Kr. (ca. 3 pCt.) og de forskellige mindre 
lndtægter med 405.000 Kr. eller ca. 6 pCt. 

Driftsudgifterne er som foran nævnt teget med 
godt 6 ½ Mill. Kr. Med den stigende Kørsel og højere 
Kul- og Oliepriser steg Udgifterne til Brændsel (her
under Elektricitet til elektriske Tog og Benzin til 
Rutebiler) med ca. 1,5 Mill. Kr., og Vedligeholdelse 
af Materiellet har som Følge af stigende Arbejder
lønninger og Materialepriser samt stigende Kørsel 
og fortsat Modernisering kostet ca. 2,2 Mill. Kr. mere 
end Aaret før. I øvrigt indvirkede Prisstigningen paa 
saa godt som alle Forbrugskonti. 

Lønningsudgifterne til Tjenestemænd og fast an
satte Arbejdere steg med ca. 600.000 Kr., og Løn
ningsudgifterne til løst antaget Personale (herunder 
Per onale i Værkstedet', ved Omnibusruterne og i 
Aspirantstillinger) med ca. 2 Mill. Kr., hvoraf en Del 
skyldes Erstatning af Tjenestemænd, en Del Arbejds
forøgelse (mere Kørsel) og en Del Forhøjelse af Løn
ninger samt de nye Ferieregler. 

Statsbanernes samlede Personale (fast ansat og 
løst antaget) har i Driftsaaret gennemsnitlig været 

21 134 Mand. Heraf var 247 beskæftiget ved Nyanlæg 
og Fremmedarbejder og 350 ved Omnibusmterne, saa 
at det ved Drift, Vedligeholdelse og Udvidelse af Ba
neanlæg beskæftigede Personale gennemsnitlig vat· 
20 537 imod 20 316 i det foregaaende Driftsaar. Der 
har saaledes for dette Personale i Gennemsmt for 
Driftsaaret været en Stigning paa 221 Mand. Stig
ningen, der skyldes Arbejdsforøgelse, falder udeluk
kende paa det løst antagne Per onale, der er steget 
med 442 Mand, medens Antallet af fast ansatte er 
gaaet ned med 221 Mand. 

Banenettets Længde udgjorde ved Driftsaarets 
Udgang 2 390 km, hvilket er ca. 3 km mere end Aa
ret forud. -Forøgelsen skyldes Ibrugtagningen af 
Storstrømsbroen og de til lullede nye Banestræknin
ger. Af Banestrækningerne var ved Driftsaarets Slut
ning 571 km dobbeltsporede og 13 km fi re.-poret Ba
nestrækninger. I Løbet af Driftsaaret bar Statsba
nerne erhvervet eller oprettet 5 Omnibusruter, saa
ledes at Stat banerne ved Udgangen af Driftsaarel 
raader over 72 Ruter, i alt ca. 2 850 km mod ca. 2 730 
km ved Udgangen af forrige Driftsaar. 

Af Driftsmateriel ejede Statsbanerne ved Drifts
aarets Udgang 597 Lokomotiver (hvoraf 9 dieselelek
triske), 8 Lyntog, 157 Motorvogne, 52 Rangertrakto
rer, 14 030 Vogne, 66 Sneplove, 18 Færger, 3 Skibe 
og 220 Automobiler. Statsbanernes Personvognsmate
riel omfatter 106 228 Pladser (foruden 4 835 Pladser 
i Rutebilerne), og Godsvognsmateriellet har en Bære
evne af ca. 171 200 Tons. Der er i Aarets Løb anskaf
fet 10 Damppersontogslokomotiver, 2 dieselelektriske 
Motortog (Lyntog), 8 dies-el elektriske Motor-Person
vogne, 1 fireakslet Salonvogn (Kongevogn), 16 fire
akslede Personvogne med 1. Kl. og 4 med 1. Kl. og 
Fællesklasse, 6 Postvogne, 34 Automobil-Omnibusser, 
2 Bivogne til Automobil-Omnibusser samt 1 Køre
kran og 1 Rangertraktor. Af ældre Materiel er 
det· udrangeret 15 Damplokomotiver, 3 dieselelektri-
ke Motorlokomotiver, 1 Benzin-Motorvogn, 1 Salon

vogn, 87 Personvogne, 38 Godsvogne, .3 Postvogne, 
7 Rejsegodsvogne, 6 Special-Vogne og 28 Automobil
Omnibusser, medens 2 Dampfærger (»Store Bælte og 
•Thyra) og 2 Dampskibe (Isbryderne »Tyre og
•Thor•) er blevet solgt.

Antallet af kørte Togkilometer er 3,1 pCt. større
end Aaret før, medens Antallet af Skibskilometer som
Følge af Storstrømsbroens Ibrugtagning er 4,5 pCt.
mindre end Aaret før.

STOR UDVIDELSE AF 

CENTRAL VÆRKSTEDET 

I KØBENHAVN 

Vi har lid.I igere omtalt, at der nu ende! ig er laget 
fat paa den Udvidelse af Centralværkstedet i Aarhus, 
hvorom der har været talt i en Række Aar. Ogsaa 
for Københavns Vedkommen,de har der i længere Tid 
været drøftet Udvidelser af Centralværkstedet, hvor 
det bl. a. ikke har været muligt at faa Lyntogene ind 
i selve Værk tcdet, hvorfor der er bygget et Skur til' 
dette Brug. Nu er det imidlel'lid Meningen, at der 
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kal gøres Alvo1· ogsaa af delte Centralværksleds Ud
videlse. Udgiften herlil er anslaaet at ville beløbe sig 
lil .ialt 4,3 Mill. Kr., der er kalkuJeret fordelt saaledes: 

Bygningsarbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400000 Kr. 
Værktøjsma kiner . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 000 » 

Eflersynsgruber og Sporanlæg . . . . . . 350 000 » 
Uforud ete Udgifter . . . . . . . . . . . . . . . 350 000 » 

Paa del i Rigsdagen 11u fol'elagle Finanslovsfor
slag for 1939/40 er Sagen omlalt, og der søges for 
det nævnle Finan aar bevilget 1 Mil!. Kr. af den 
samlede Udgift. Foeslaget e1· ledsaget af følgende Mo
tivering: 

Som Følge af den Udvikling, der har fundet Sted 
med Hensyn lil Slalsbanernes rullende Maleriel, 
siden Centr alva,1·ksledet blev taget i Drng i Aaret 
1.909, og paa Grund af de Krav, som Vedligeholdelsen 
af det mangeartede MaLPriel (Molo1·vogne. Lyntog, 
eleklriske Tog og store Damplokomotiver) stiller til 
de forskellige Værkstedsafdelinger, bar det gennem 
de senere Aar vist sig stadig mere paakrævel, at der 
foretages en Ombygning og Modernisering af de til 
Centralværksledet hørende Værkstedsafdelinger, saa
lecles at dis e bliver i Sland Lil paa en fuldt hensigls
mæssig og økonomisk Maade at vedligeholde Materiel
let. Udgiften ved disse Arbejder, der bl. a. omfaller 
Ombygning af og Tilbygning til en Del af •de bestaaen
de Værkstedsbygninger, Opførelse af en ny Marketen
deribygning, Modernisering af Vaske- og Omklæd
ningsrum, Tilvejebringelsen af Eftersynsgruber, Spor
anlæg, Kraner m. v., Anskaffelsen af moderne Værk
tøjsmaskiner samt Opførelsen af en Lyntogsløftehal 
kan anslaas til 4 300 000 Kr. I denne Forbindelse 
oplyses, al der paa Bevillingen til Lyntog remisen 
ved Helgoland forventes en Besparelse paa ca. 
300 000 Kr. 

ET BESØG I »THE SCIENCE MUSEUM« 

I LONDON 

Sammeu med Lokomotivfører K. :M. Søren ·en og
Frue besøgte jeg sidst i August Maanecl London. Del 
første Sted, vi tog hen, var til del meget bekendle 
tekniske Musæum, og det er naturligt, at vi som 
Lokomotivmænd med særlig Interesse besaa den saa 
ofle omtalte gamle Maskine »the Racket«, der sejred•e 
i Lokomotivslaget ved Rainhill den 8. Oklober 1829 
og derved indbragte George Stephenson de 500 :E, 
der var udsat som Præmie til del bedste Lokomoliv. 

Paa Musæ�t findes baade Resterne af del origi
nale Lokomotiv »lbe Racket« og en nøjagtig Efterlig
ning af det, saaledes om det saa ud i 1829; delle 
sidste er anbragt paa Ruller, saa del kan sæltes i 
Bevægelse ved Hjælp af en Eleklromotor, og vi fik 
Opsynet til at vise os Maski.nen i Gang. Hvad angaar 
selve det originale Lokomoliv maa del indrømmes, 
at Tidens Tand har været ret haard ved del. Den ved
føjede Illustration viser, hvad der nu er tilbage af 
Vinderen fra 1829. Det siger sig selv, at Musæel vær
ner om denne Sjældenhed. 

I Musæet havde vi Lejlighed til at •e mange gamle 
Dampmaskiner, og vi saa ligeledes James Watts 

Værksled. Der val' ogsaa tal rige Lokornoti vmodeller, 
som mPslen allesammen kunde hevæges ved 'I'ryklufl 
eller Eleklricilet. Del var i cl•el hele lagel overmaade 
interessant at gaa i delte Musæum, og Kolleger, som 
kommer lil England, vil ikke fortryde al ofre nogle 
Timer paa et Besøg der. 

B. Fischer.

LONDON-MIDLANDÆANEN 

Direktionen for ovennæv·nte Jernbane har paa. 
Grund af de ugunstige Tider for Jernbaner at store 
Kræfter ind paa at forbedre Driften og gøre Ba□en 
mere konkurrencedygtig overfor Biltrnfikken. Per
sontrafikken er udviklet stærkt, og Toggangen er pa.a 
visse Tider saa lærk, at Ba□en bar sværl ved a.t 
hest.ride de□. Indtægt stigningen har alt i alt beløbet 
sig til hen imotl 10 Proce□l. God vognenes Laste
evne er blevet udnyltet bedre, hvorved N yttelaslen 
i de enkelle Godstog er blevet bedre, og Omkostnin
gerne ved God befordringen er blevet mindre pr. Ton. 
Lokomotivernes Udnyttelse er blevet mere effektiv og 
e1: sleget over 10 Procent. Fo1· al opnaa dette er 
Lokomotivernes Ekspedition i Kulgaarcle og Remi ·er 
fremskyndet i meget slor Ucl trækning ved Hjælp af 
nye kostbare Betjeningsanlæg .. 

Køretiderne er forkortet for baade Persontogs- og 
Godstogskørslen, saa der daglig spare 350 Timer i 
Persontogskør len og 250 Timer i God tagskørslen. Af 
enkelte Tog kan nævnes » The Royal Scott•, som til
bagelægger 480 km uden Standsning, 14 Tog kører 
325 km og over 30 Tog kører omkring 200 km uden 
Standsning. 18 Ilgodstog tilbagelægger tilsamme□ 
over 7000 km med en Gennemsnitshastighed paa 70 
km i Timen. Neel ættelserne i Køretiderne m. m. 
har nødvendiggjort en Forbedring af Signal y ternet, 
til hvilket Bekoslningen for længe siden er indtjent 

ved Driftens Omlægning. Værkstedstjenesten er lige-
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ledes omlagt, hvol'ved Reparationsliden for Lokomo
tiver og Vogne er bragt ned. 

I 1934 anskaffede Banen 7 Diesel-Lokomotiver 
med Kraflydelser paa mellem 150 og 400 HK., alle 
med elektrisk Krafloverføring, som har vist sig at 
være den bedste. Der er nu anskaffet 20 diesel-elek
t,·iske Lokomotiver paa 350 HK. med tre drivende 
Aksler. Af Personvogne er der anskaffet over 900 
med eller uden Sidegang, og der er lagt særlig Vægt 
paa at fremskaffe de største og bedste Bekvemmelig
heder for de Rej,sende. Vognenes Konstruktion og 
Byggemaade har medført saa store Besparelse!', at de 
har betalt Merudgiften for Vognenes forbedrede Ud-
slyr. Trnveller.

Hvorfor er Jernbanernes Sporvidde 1435 mm? 

De saakaldte nol'malsporede Jernbaner, som fin
des i de fleste Lande, har en Sporbredde paa 1435 
mm. 

Delte bar ifølge Nor k Aftenposten sin Aarsag 
i, at Opfinderen Stephenson til at begynde med ikke 
fik Lov til at bygge paa ·en Sporbredde paa mel"e end 
5 engel ke Fod, hvilket var den Bredde, der val" 
mellem. Postvognenes Hjul. 

Denne Bestemmelse var· meget lidt velkommen for 
Stephenson, som gerne vilde have større Sporbredde 
for at kunne placere Cylindrene mellem Hjulene. 
Efter langvarige Forhandlinger fik han Tilladelse til 
al forøge Bredden til 5 engelske Fod og 8,5 Tom
mer· efter gammelt Maal. 

Da man senere begyndte at bygge Baner paa del 
europæiske Fastland, var man nødt til at holde sig 
Lil samme Spol'bredde, fordi man maatle købe Loko
motiverne i England, hvor de blev lavet efter engelsk 
Maal. 

Da man senere selv kom saa langt, al man be
gyndte at bygge Lokomotiver, var Bredden allsaa fast
lagt, og saa maalte man fortsætte med de 1435 mm. 

»PUNKTLIGHEDSDAG« VED EN

ENGELSK JERNBANE 

Som el Led i Bestræbelserne for at fremme ret
li dig Togfremførsel anordner London, Midland and
Scottish Railway med visse Mellemrum »Punktlig
hedsdage«, cl. v. s. at der indenfor 24 Timer fra 
Kl. 0,00 til 24,00 føres udvidet Kontrol med Togenes 
rettidige Afgang og Ankomst. Det drejer sig om
14 000 Tog, og Resultatet paa den sidste Punktlig
hedsclag var, at 98,6 pCt. af Togene blev gennemført 
rnltidig. Dette Resultat er saa meget mere respekta
belt derved, at det er opnaaet i Juli Maaned, altsaa i 
clen stærkeste Ferietrafik, hvor alt er sat paa Spid
::;en. De elektriske Forstadstog viste det fineste Re
sultat med 99,3 pCt. rettidige Tog; derefter fulgte 
de hurtigkørende Fjerntog med 98,6 pCt., medens 
Persontogene maatte nøjes med, at 97 ,9 pCt. af To
gene kom rettidig igennem. 

AMERIKANSK DIESEL�ELEKTRISK 

SOVEVOGNSTOG 

El lille Jernbaneselskab i De forenede Stater -
Gulf, Mobile og N othern Jernbanen med et Spornet 
paa ca. 1200 km har til Trafikken mellem New
Orleans og Jackson anskaffet en 3-Vogns diesel-elek
trisk Tog. Det tilbagelægger paa 12 Timer de 785 km 
mellem de to Byer og standser 39 Gange undeL"vejs. 
Toget beslaar af Motorvognen med Pakrum, en Sove
vogn med 12 .Sovepla-dser og en Vogn med Restaura
tion. Der findes i Toget Siddepladser for 56 hvide og 
24 farvede Passagerer. Paa et bestemt Stræknings
afsnit medgives Toget en fjerde Vogn, den saakaldle 
Dagvogn. Toget er selvfølgeligt bygget i Strømlinie
form og vejer med tre Vogne 162 l; naar Dagvognen 
er indsat ·er Vægten 204 l. Drivkraften er 2 Stkr. 
275 HK. Dieselmotorer. Vognene er bygget af lette 
Staalkonslruktioner, som er svejset sammen. Der fin
des i Toget saakaldt »kunstigt Klima«, d. v. s. Ind
retninger, som forsyner Vognene med frisk Luft af 
passende Temperatur og Fugtighedsgrad. 

STRØMLINIEBEKLÆDNING 

Nutidens Rejsehastigheder paa Jernbanerne slil-
1.e,· Krav til saavel Banelegemet, Sikkerhedsindret
ninger, Signalee og ikke mindst til det rullende Ma
teriel. Sammen med Strækningernes Forbedring ved
bredere Dæmninger, svagere Kurver, bedre og sigt
barere Signaler har Jernbanerne en Opgave i at for
bedre Maskinkraften og nedsætte Behovet af Trække
kraft ved at lære Luftens Virkning paa Lokomotivet
og Toget at kende for derudfra at kunne give Ma
teriellets Ydre den Form, der giver Luften den mindst
mulige Anledning til at hemme Togets Fremfart. Med
Prøvemateriel, udrustet med Skærme eller Beklæd
runget· af forskellige Former, er der prøvet baade
Lokomotiver og Vogne, dog er Prøverpe hovedsage
ligst foretaget med smaa Modeller af Materiellet i en
Vindkanal, d. v. s. i et Rør, i hvilket Forsøgsmodel
len kan anbringes og udsættes for en stærk Luft
strøm. Vindkanalen er udrustet med Maaleindretnin
ger til at maale saavel Luftstrømmens Styrke som
dens Indvirkning paa Modellen. Gennem mange Prø
ver, som har strakt sig over flere Aar, er man nu
kommet saa vidt, at man bestemt kender en givet
Vindstyrkes fal'themmende Virkning paa Toget, naar
Vinden er imod, eller i støne eller mindre Grad paa
Siden, samt Virkningen af Luftfortyndingen, som
opstaa.1.· under Farten, naar Toget afsluttes af en
lodret staaende Væg.

Formen, et Legeme maa have for at paavirkes 
mindst muligt af Luftens Modstand, er den Form, 
en Draabe har, just naar den i rolig Luft har for
ladt den Genstand, den har samlet sig paa. Det falder 
ikke vanskeligt at give Luftskibet den fordelagtigste 
Form. I Autoindustrien ser man, hvorledes denne 
Form tilstræbes; de nyere hurtigkørende Vogne præ
ges bestandigt mere af Bestæbelserne for at hindre 
Luftens Paavirkning ved at give Vognen en vind-
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skærende Form, rent bol'lset fra decideeede Vædde
løbsautos, som ligne1· et Luftskib paa Hjul. oget 
andet bliver Spørgsmaalet, naar det drejer sig om el 
Lokomotiv eller et Jernbanetog; der har man maattet 
prøve sig frem og har fundet de bedst egnede Former. 

Frankrig og U. S. A. er vistnok de Lande, som 
har de bed te Strømlinie-Jernbanelog og -Lokomoti
ver; i Tyskland bar de :torc Lokomotivfabrikker for 
al finde den bedste Strømliniebeklædning arbejdet 
sammen med den Aerodynami ke Prøvean talt i Gol
tingen og den Tekniske Højskole i Berlin. De bedste 
praktiske Resultater er opnaaet med det af Heuschel 
u. Sohn byggede Henschel-Wegrnann Tog, der ved
en Hastighed af 160 km/T har 60 pCt. mindre Luft
modstand, end del vilde have uden Slrømliniebeklrud
ning.

Det, der først og fremmest maa lages Hensyn til, 
naar et Lokomotiv skal strømliniebeklædes, er, at den 
nødvendige Forbrændingsluft kan faa Adgang til Fy
rnt. Der fordres tillige fri Udstrømning for Damp fra 
Sikkerhedsventileme og Dampfløjten, og Tenderen 
maa tilsikres den fornødne Tilgængelighed for Kul
og Vandforsyning. Kon truktører af Strømlinie
beklædninger er kun modstræbende gaaet med til al 
overdække Lokomotivets Drivværk, som med de ·vin
gende Masser og de omdrejende Hjul giver Udtryk 
for Lokomotivets Kraft og Skønhed, men det viste sig, 
al den nedadhængende Beklædning, . om dækker 
Drivværket og Hjulene, er af stor Betydning, i Sær
deleshed i Sidemodvind. Frygten for Varmløbning 
paa Grund af StrømJiniebeklædningens hemmende 
Indvirkning paa Luftkølingen af de arbejdende Dele 
har vist sig at være uden Grund. For Vognes Ved
kommende er det meget vigtigt, at de er glatte og 
uden nogen fremspringende Dele, og fremfor alt at 
Harmonikaforbindelserne holdes saa korte som mu
ligt. Den omtalte Luftfortynding, som opstaar bag 
den bageste Vogn, er af stor skadelig Indvirkning, 
af den Grund har North-Ea t-Railway givet den 
bageste Vogn i den berømte Coronation-Express en 
snabelagtig Udformning for at undgaa Suget i To
gets Bagende. 

Paa den Aerodynamiske Prøveanstalt i Gotlingen 
prøves strømliniebeklædte Modeilet· af Lokomotiver 
og Vogne med en Luftst l'øm, frembragt af en Venti
lator, det· er 3 m .i Diameter og frembringer Luft
strømme indtil 75 m/S. Lu ftslrømmen gaar gennem 
el Bundt af ligeløbende Rør, som giver Lufts I rømmen 
et ensrettet Løb, og derfra gennem en Dyse, hvis Stør-
1·else kan val'ieres efter som Forholdene kræver det. 
Den optage af en Tragt, hvorfra der gaae en Rør
ledning til Ventilatoren saa Luftstrømmen bestandig 
er i Kredsløb. Mellem Dysen og Tragten hænge!' 
Modellen, som skal prøves, i tynde Traade paa en 
Drejeskive med nøjagtige Maalei nslmmenter, der 
maaler Luftstrømmen Virkning paa Modellen. Med 
Drejeskiven drejes Modellen, og Lu[lpaavirkningen 
maales i. Retningerne lige imod eller mere eller min
d.re paa Siden. 

Selvfølgelig er Gevinsten ved Strømliniebeklæd
ningen tør t ved de største Hastigheder, og med 
Nutidens Krav om stor Rejsehastighed er det sær
ligt flere km/T der tilstræbes. Men Gevinsten ved 

Mindrefol'brug af Tnekkek1:afl og dermed af Brænd
sel under Fl'emf'ørclse af køreplarimæssige Tog el' 
ogsaa af tor Betydning. Af et Foredrag af Direktør 
ved de lyske Rigsbaner Dl'. lug. Nordmann fremgaar 
det, at der med et stort 3-koblet strømlinieklæclt Lo
komotiv i Sammenligning med et ikke strømlinie
klædt af samme Type ·pares Trækkekraft saalede:: 

Ved en Hai,;lighed af 60 km/T 5 HK 

» • • » 85 » 35

• .LOO • 85
• • » 120 140 » 

• • • » 140 • 175

Et slrømlinieklædt Lokomotiv kan efter dette frem
føre en bestemt Toglast med den foreskrevne Ha lig
hed under Udfoldelse af saa megen mindre Ma kin
kraft, som Tallene viser. Som det er omtalt i »Loko
moli v Tidende« hal' franske Baner slrømlinieklædl 
ældre 2 Bi-Lokomotiver og derved opnaael en Be
sparelse af 2,5 kg Kul/km = 1,0 t Kul/400 km. 

F. Spøer.

LOKOMOTIVPERSONALETS HJÆLPEFOND 

U Jdeling af Understøttelse. 

l Henhold til Hjælpefondens Vedtægter uddeles i De

cember Maaned cl. A. Understøllel er i Portioner ]Jaa 

50-100 Kr., der kan søges:

l. Af Medlemmer.

2. Af pensionerede Lokomot i v111ænd.

3. Af Lokomotivmænds Enker.

'�- Af forældreløse Børn under 18 Aitr efter de under

1, 2 og 3 nævnte. 

Ansøgning. ·kemaer udlevere· fr-a 15. Oktober og maa 

senest være tilbitgesendt den 1:'i. November cl. A. til Loko

motivpersonalels Hjælvefund, Vestre Uou!evarcl 4-5, 1. 

København V. 

De Ansøgninger, b vem nderstøttelse bevilges, vil mod•· 

lage Underrntning herom den J !'i. December cl. A. 

Repræsenlanlslmbel. 

TAKSIGELSE 

Hjertelig- Tak fur den 111ig viste OprncUrksomhcd paa 

min 40 Aars Jubilæumsdag den 7. Oktober cl. A. 

G. 'fl. G. Olsen,

Lokomotivfører, Gb. 

»LANTERNEN«S EFTERAARSFEST

afholdes Onsdag den 2. ovember Kl. 19,00 i Etablissement 

•Zigeunerhallen«, Jagtvej 85. lndtegning lister er frem

lagt paa Opholdsstuerne.

Bestyrelsen. 
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JUBILÆUMS• OG FESTKASSEN FOR 
LOKOMOTIVFØRERE I lste DISTRIKT 

Vor :r'estfrokosl for Jubilarer i 1938 afholdes Onsdag
den 16. ovembcr 1938 Kl. 12,30 i •Boulevard-Palæet«s 
Selskabslokaler, Hammerichsgadø J.4, 1. S., vod Vesterport 
Station. 

Med!en11nerne bedes tegne sig paa de i Afdelingerne 
fremlagte LiHtrr, hvor }'estenH nærmere Program c1· an-
1,!ivct. 

Pri8 alt. iberegnet Kr. 8,00 pr. Kuvert. - Pensionister 
ltctaler kun Kr. 5,00 (gratis Garderobe). 

Pensionisler, der ønsker al deltage, bedes venligst sende 
undertegnede Meddelelse herom senest den 10. November 
cl. A.

P. S. V. 
Clwrle.s S. Christen.sen, 

H(1stn1ps Have 10, 2. S., th., København V.
Telefon Nora 4742 y. 

HELSINGØR HJEMMESYGEPLEJERFORENING 

Op,murksomheden henledes patt, al Kontingent fo1· 
Aaret 1938 opkræves den lste November, undertegnede 
vil værn til Stede hos Lønuclhetaleren. 

P. F. V. 

Jacob Larsen. 

SYGEKASSEN MEDDELER 

De Interessenter, der øn ker Regnskabet leveret, vil 
faa dette tilsendt, naar Forlangende herom indsendes til 

ygekassens Kontor. 

'l'he flying Scotsman. 
T Anledning af 50-Aars Dagen for det berømte Jern

hanevæddeløh fra London til Edinburgh, der hlev vundet 
af The flying Scotsman, e,· det .gamle Tog blevet hentet 
ud af Remisen og kørle paa J ubilæurusdagen fra London 

til Cambridge og tilbage igen, Passagererne, del' var med, 
oplraadtc i 80'ernes Dragter. 

Lønkonflikten i Amerika. 
Siden Forhandlingerne mellem Jernbaneorganisationer

ne og Jem baneselskaberne om de sidslnævnles Krav om 
en Lønned celtelse paa 15 pCt. blev afbrudt, besluttede Or
ganisationerne al foretage en Afstemning blandt Medlem
merne om Strejke. Afstemningsresultatet, som forelaa i 
Slutningen af September Maaned, udviste el stort Flertal 
for Strejke. Del endelige Resultat ventes dog først at fore
ligge i Begyndelsen af Oktober Maaned. Skulde det blive 
til en Strejke, da vil 1 Million Jernbanemænd komme ud 
i Konflikten. I aa Fald vil Præsidenten gribe ind. Delle 
hel yder, at Jernbaneselskaberne, saalænge Præsidentens 

Mægling staar paa - den skal være afslullel paa 60 Dage 
- ikke kan gennemføre Lønned ælteiser fra og med den
l. Oktober, som de havde til Hensigt. Paa den anden Side
kan Jernbanemændene heller ikke gaa i Strejke, før Mæg
lingsresultatel foreligger.

I.T.F.

Værkstedsarbejderstrejke 'ved Jernbanerne i Irland. 
Ved Greal Southem Railway Company er der udbrudt 

en Værkstedsarbejderstrejke ved Banens Linjer i Irland,· 
omfattende ca. 2 000 Mand. Aktionen er hoved ageligt ret

let mod Korttidssarbejdet. Selskabets Paabud om at holde 
Værkstederne aaben i mindst fire Dage om Ugen indtil 
Udgangen af indeværende Aar, afvises af de strejkende. 
Myndighederne forsøger al mægle i Konflikten. Strejken 
vil ikke blive udvidet til Tog- og Buspersonalet. 

I. 1'. F.

N citionalraadet i Svejts afviser Lønforbedringer. 
Formanden for Jernbaneforbundel i Svejts, Kollega 

Brat ·cbi, havde i sin Egenskab af Nationalraadsmedlern 

fr<>msal Forslag om at ophæve de i sin Tid for Stats
tjenestemændene, og altsaa ligeledes for Jernbanemændene 
gennemførte Lønnedsællelser, saaledes at man kom igen 
til Lønnen, der var gældende den 13. Oktober 1933, d. v. s. 
ved den første Lønnedsætlelse. Nationalraadet afviste For
slaget med 103 Stemmer mod 58. 

I.T.F.

lTF's Kongres udsat til den 31. Oktober. 
Som Følge af de usikre Forhold havde .l. T. F.'s Ekse

kutive besluttet at udsælle Kongressen, som skulde have 
været afholdt i Luxemburg den 3. til 8. Oktober, indtil 
videre. I denne Forbindelse aflystes samtidigt Konferen

cen af Chaufførernes Programudvalg, som skulde have 
fundet Sted den 29. September, og Generalmadsmødet, som 
var planlagt til den 30. September og 1. Oktober, begge 
ligeledes i Luxemburg. I Stedet afholdtes et Møde foi· 
I. T. F.'s Geueralraad i London den 2. Oktober.

J dette Generalraadsmøde deltog alle Medlemmer med
Undtagelse af dem, der var bosal i Polen, Tjekkoslovakiet 
og Svejt ·, endvidel'e de to hollandske Forretningsudvalgs-
111edlemme1· samt de i Europa værende Repræsentanter 
for J. T. l?. tilslullede Organisationer udenfor Europa, 

nemlig Argentina, Britisk Indien, Kanada og Kina. Des
uden overværede nogle Hepræ entanler for I. T. F. til
sluttede Organisationer i England Generalraaclsrnødets 
Drøftelser. 

Efter ud førligl at have cl røflet Forslagene om at ud
sælle Kongressen for længe1·e Tid, cl. v. s. et halvt Aar, 
eller i nogle faa Uger vedtoges del enstemmigt al fastsætte 
Kongressens Aabningsdag til den 31. Oktober. Kongressen 
afholdes i Luxemburg i samme Sal som oprindeligt paa
lænkt. 

Den 22. og 23. Oktober vil Generalraaclel samles til 
Møde i Amsterdam, hvor man vil behandle Beretningen 
om den internalionale Situation og fastsætte Udkastene li! 
Resolutionerne, der skal forelægges Kongressen li! Ved
tagelse. De første indledende Drøftelser om denne Beret
ning er allerede blevet holdt. 

Slutteligt vil Generalraadet paa sit førstkommende 
Møde beskæftige sig med Kongressens Ordning. 

l.T. F.
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Jernbanelønninger i Letland. 

I. T. F. giver Oplysning om nogle Lønninger i Letland,
hvis Møntenhed hedder Lats. 
Lokomotivførere ............. . 
Banemestre ................. . 
Hjælpelokomotivførere ....... . 
Togførere ................... . 
Baneformænd ............... . 
Lokomotivfyrbødere .......... . 
Togbetjente .................. . 
Banearbejdere ............... . 
Vagtmænd . ................. . 

144-222 L. pr. Maaned
144-206 • • 

111-156 . . 

121-144 . . 

111-121 • • 

103-120 . . 

103-111 . . 

89-103 . . 

60- 94 . . 

Det kørende Personale har desuden baade Kilometer-
penge og Materialebesparelsespenge. 

Juleforberedelser. 

At Statsbanerne Administration lan()' Tid forud træf
fer Bestemmelser med Hensyn til Juletrafikken er en kendt 

Sag, og det er vel lige saa naturligt, at mange Mennesker, 
som skal rejse bort i Juledagene, ogsaa træffer deres 
Forberedelser saa tidligt, delle er gørligt, men del maa 
dog siges at være i god Tid, naar der allerede nu er 
udsolgt til hele 5 Lyntog til Julen. Statsbanerne er gaael 
bort Ira den tidligere Ordning, efte1· hvilken Pladserne 
kun kunde reserveres 14 Dage fornd; i Aar har delle 
kunnet ske allerede fra og med den 1. Oktober. Dette bar 
haft til Resultat, at samtlige Pladser paa Fællesklassen 
allerede er forudbestilt til Aftenlyntogene den 23. Decem
ber og Morgenlyntogene den 24. December. 

STATSBANERNES DRIFTS�INDTÆGTER OG DRIFTS�UDGIFTER 

m. v. i August Maaned 1938 saml i Tidsrummet April-August 1938 og en Sammenligning med Beløbene de 

tilsvarende Tidsrum i 1937 i runde Summer. 

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

August Maaned 
1938 1937 

8 550 000 8 470 000 
3 880 000 3 530 000 

660 000 
530 000 

650 000 
440000 

Indtægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 620 000 13 090 000 
10 410 000 Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 760 000 

Driftsoverskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 860 000 
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 000 
Forrentning 1 210 000 

2 680 000 
560 000 

1120 000 

1938 
Forøgelse Formindskelse 

80 000 
350 000 
10 000 
90 000 

530 000 
350 000 

180 000 
10 000 
90 000 

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

Statens Tilskud til Driften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 080 000 -;-1 000 000 

April-August 
1938 1937 

Personbefordring ............................ . 34 850 000 32 170 000 
Gods- og Kreaturbefordring ................. . 17 990 000 19190 000 
Postbefordring .............................. . 3 230 0

0

0 3 240 000 
Andre Indtægter ............................. . 2 680 000 2 720 000 

Indtægter i alt .................................... . 58 750 000 57 320 000 
Driftsudgifter .....................•................. 51 980 000 19130 000 

Driftsoverskud ..................................... . 6 770 000 7 890 000 
Afskrivning ................................. . 2 870 000 2 820 000 
Forrentning ... .............................. . 5 830000 5 350 000 

Statens Tilskud til Driften ................. ........ . 1 930 000 280 000 

D. S. B. August 1938.

80 000 

1938 

Forøgelse Formindskelse 

2 680 000 

1 430 000 
2 550 000 

50 000 
180 000 

1 650 000 

1200 000 
10 000 
40 000 

1 120 000 

I Forhold til August 1937 har der i Indtægten af Personbefordringen været en Stigning paa ca. 80 000 
Kr., Godsbefordringsindtægten er steget med ca. 350 000 Kr., og paa de mindre Indtægtsgrupper er der en 
Stigning paa ca. 100 000 Kr. 

All i alt er Driftsindtægterne steget med ca. 530 000 Kr. 
De egentlige Driftsudgifter er steget med 350 000 Kr. Stigningen skyldes del væsentlige forøgede Løn-

nings- og Brændselsudgifter. 
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STATSBANEPERSON ALETS 

SYGEKASSE 

Regnskab over Indtægter og Udgifter 

i Regnskabsaaret 1937-38. 

Indtægt. 

Bidrag fra Inleressenter .......... . 

Slatstil. kud fra Socialministeriet ....... . 
- Stalsba nerne .......... . 

Udbytte af Obligationer samt Renter· ... . 
Forskellige Indtægter ................. . 
Administration bidrag fra Invalideforsik-

J'ingen (5 pCt. af indl,elall Tn validefor-
sikring. præmie ) ................. . 

In val idef orsikringspræm ie 

Renter og Udbytte af: 
P. E. Rovsings Legal ............... . 
Jernbanemandens Legat 

Udgift. 

Lægehjælp 
Sygehusbehandling . ................... . 
Medicin . ............................. . 
Bandager, Bade, Mas. age o. I. ......... . 
Tandpleje . ........................... . 
Barselhjælp ........................... . 
Befordringsudgifter ................... . 
Konlorudgifter ........................ . 
Udgifter til Administration (Bestyrelse, 

Revision m. v.) ..................... . 
Forskellige Udgifter ................... . 
Arbejde vedrørende Invalideforsikringen .. 
Regravelseshj lp ...................... . 

lnvalicleforsikringen: 

a. Administrationsbidrag til Sygekassen:
5 pCt. indbelalt Invalide- Kr. Ø. 
forsikringspræmi-e . .. . . . 8 580 56 

b. Andre Udgifter . . . . . . . . 5 2/4-7. 17 
c. Udbetaling til Invalide

forsikringsfonden . . . . . . 145 869. 56 

Undersløtlelse af P. E. Rovsings Legat .. 
- J ernbauemandens Legal 

Kr. Ø. 

1 117 362. 3G 
273 406. 00 

50 000. 00 
It 212. 28 
11 2 2. 08 

8 5 0. 56 

1 471873. 2d 

·tn 6U. 23

160. 00
39. 07

1 643 683. 58 

Kr. Ø. 

lf56 213. 75 
276 502. 34 
398 541. 51 

76 213. 65 
81131. 19 
20 327. 85 
3 329. 06 
8 lic48. 13 

6 681. 16 
10 222. 91 
8 524. 72 

80 539. 85 

l 429 976. 15 

159 697. 59 

160. 00 
36. 00 

-----

Sygekassen: Overskud, der i Henhold til 
Bestyre! esbeslutning overføres til Re-
servefondskonto ..................... . 

Invalideforsikringen: Indbetalt ud over de 
i Aarets Løb udbetalte Beløb ......... . 

Jcl'llbanemandens Legat: Jndgaaede Ren
ter ud over de i Aarets Løb udbetalte 
UndC'r. tøllelser 

1 589 869. 74 

lf1 897. 18 

11 913. fl/f 

3. 07

1643 683. 58 
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Status pr. 31. Marts 1938. 

Aktiver. 

Reservefondens Obligations- Kr. Ø. Kr. Ø. 
beholdning .............. . 

P. E. Rov ings Legats Obliga-
tionsbeholdning ......... . 

Jernbanemandens Legats Obli-
gationsbeholdning ....... . 

Beholdning i Kasser·erkonlorcl: 
Vedrørende: 

Sygekassen ............. . 
Invalideforsikringen ..... . 
P. E. Rovsings Legal ... . 
Jernbanemandens Legat .. 

Tilgodehavender ved rørende 
Sygekassen: 
Socialmini. teriel ........ . 
Andre .................. . 

Tilgodehavender vedrørende 
Tnvalicleforsikringen ...... 

213 350. 00 

1 000. 00 

1 000. 00 

7 540. Ol 
16 957. 66 

40. 00
1f. 63 

233 406. 00 
23 655 62 

3 573. 68 

Passiver. 

Sygekassens Kapital-Konto: 

Saldo pr. 1. April 1937 ... 
--;-- overført til Reservefonds-

Konto ................ . 

Sygekassens Reservefondskonto: 

Kr. Ø. 

3 552. 06 

3 552. 06 

Saldo pr. 1. April 1937 . . 213 350. 00 
Iflg. Driftsregnskabet . . . . 11 897. 13 
Overført fra Kapital-Konto 3 552. 06 

Invalideforsikringens Kapital 

P. E. Rovsings Legats Kapital 
saml de ved Udgangen af 

Aaret endnu ikke udbetalte 
Henter ................. . 

Jernbanemandens Legats Ka-
pital ................... . 

saml de ved Udgangen af 
Aaret endnu ikke udbetalte 
Henter .................. . 

Gældsposter vedrørende 
Sygekassen ............. . 
Invalideforsikringen ..... . 

1000. 00 

40. 00 

1 000. 00 

4. 63

219 152. 41 
2 685. 36 

Regnskabet er revideret og fundet 
melsc med foreliggende Bilag. 

218 350. 00 

260 635. 30 

533 527. 60 

Kr. Ø. 

0. 00 

258 799. 19 
47 845. 98 

4 040. 00 

1 004. 63 

221 837. 80 

533 527. 60 

Overensstem-

København, i Juli 1938. 

R. Kanlsø. C. Wielh.
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Antallet af Interessenter udgjorde den 1. April 1937 
21 310 og den 1. April 1938 21 5 , hvoraf henholds
vis 1 058 og 1150 bar anmeldt Privallæge. 

Antallet af Personer udgjorde den 1. April 193 
52 772. 

Uclnæ-vnel:;e fra 1.-J0.-3R: 
Begravelse hjælp er i Aarnl 1937-38 udb tall for 

586 Dødsfald, nemlig for 2 7 Tntcrcssenter, 273 Hustru
er og 26 Børn. Motor-forer II (L) P. A. l<. 1 ielsen, Helgoland, til Loko-

motivfø1·cr, Glyngøre (D potforslandc1·), (min. d11 ). 

Forflylle/se efter Ans. fra 1.-10.-3 : 

NB. fnlere enler, cler ønsker Regnsl.:abel tilsendt, 

kan fem delle, naar Anmodning herom indsendes Lil 

Sygel.as. ens T< onlor. Lokomotivfører T. A. Jens n, Thi.-tcd, til l.ruer. 
Lokomotivfører N. I. Stevn, Glyngore (l)ppotforntnnrlp1·), 

til Thisted. 
Af 1.-ecl fra 31.-12.-38: 

Lokomotivførc1· R. Jokum en, Aarhu , efter Ans. p. Gr. af 
Alder med Pension (min. Afsked). 

Lokomotivfører S. 8. Jensen, Ehhavns Goclshgcl .. p. Gr. ,il·

vagelighed med Pen ion (min. Afsked). 

Lolcomol i'vf yrbøclernf clelingerne. 

Langaa Afd.: Formandens Navn og Adresse rettes til: 

Lokomolivforer C. Jen en, Ho kilde, efter Ans. p. G1·. af 
Alder 111ed Pension (min. Af ked). 

W. H. Palle en, Maskindepolet. Doclsfalcl blandt Pensionisler: 

Nyborg Afd.: lcormandcn.· Adresse rellcs til: ».L1':ngs1110«. 
Birkhovedvej. 

pens. Loko111oliv111cste1· J. I�. C. Hasmus, en, 1ybo1·g, u<'n 
27.-9.-38. 

mml�lmmi 
Kaaa & Sørensen, 

Indehaver: e. E. OLSEN 
Tlf. 39. Helsingør Tlf. 575. 

Kul 
Kokea 
Brænde 
Briketter 

Blomster og Kranse 

E. Jacobsen
Mdl. af E. B. 

Tlf. 29 Helsingør 

KØB HOS VORE ANNONCØRER! 

===============================================:::; 

Bjergegade 7, 

sælger alt i 

Herre• 

og Drengeekvipering 

til Byens mindste 

Priser. 

J. J. Nielsen - Danmarksg·ade 
54 L" a France Slørale I.ager I 

• 
Telefon: 1844 

Boulevarden 1. .Aalborg. Tlf. 1305. 
Forsender amukke Krantle-Dekorationer 
og fikae Buketter overalt. - Leverandør 

til D. L. F.
fikst og solidt "l!odtøj Ab aolulbed■l eUdfø re l■-

J/Jpina. 
Sd,weitser• Præc:isiomuhre 

M. J. Madsen
Uretablissement 

Bispensgade 1 

Tlf. 992. Tlf. 992. 

Kompagnihuset 

Aalborg. 

(Forretningen grundlagt 1ag2). 

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

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

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinamen. 

RESERVERET 

Tag Bestemmelse om Ligbrænding! 
Oplysnin ger og Indmeldelsesblankeller sendes gralls overall. 
Nordjysk Ligbrændingsforening, Prinsensgade 44. Telefon 1498. 

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-16. 
Postkonto � 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49 

s 

s 



Steentoft - Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN 
Telefon 346 NYBORG Telefon 3 46 

-
CAFE FÆRGEGAARDEN NORDISK KAFFE KOMPAGNl'5 

G odt Madsted. - Billige Priser. 
TELEFON 582. Kaffe er bedst I 

C. Knackstredt 
Telefon 660 

Spec.: Kranse, Buketter, 
Planter og Potte-Kultur . 
Direkte Sal_q fra DrivJm.s. 

Ingen 
derlor b 1111 g •I• Pr I• er. 

Husk! 
Søren Jensen• 

Oste- og Fedevare• 
forretning. 

F orl.a.:og d.e=. hos Deres Keb:cn.a.=.a._ 

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

Altid Kvalitetsvarer! 

Jydske Strikkeriers Udsalg. Nyborg Herregaardsmejeri. 
Fineste Mejeriprodukter! 

Indeh. H. Prehn . Tlf. 79 Se efter paa Kapslen, at Mælken er Ira samme Dag, 
og ikke gammel Mælk fra Dagen I Forvejen. ::::::::::,:,:,-:_-:_-:_-:_-:.-:.-..-~==:.•=======:===:.=.=.:: Tlf. 666. Nørregade 16. Nyborg. 

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

Fotograf 
I. Westergaard 

14, Kongensgade 14. 
Fotografier i alle Størrelser 

Å I t i T r 1 k o t a g e. 

LIGKISTER til rimelige Priser. 
,__ _________ '----------Ligaenge, Llgtøj og 

l 
anbefales 

F O R L A N G K ! M~B~~•• !!:.B!!::.~J,;:!:d~ng:?!! 
(Ved A. M.. P etersen.) P. JAKOBSEN 

Trau port u,,n ,11,rr11 tnralt I 
Telefon 171 

r 
JENS ANDERSEN Telelon 216. 

er billig med ---=-=- . HUSK ;:::::::::,~-Te1e1on 210. KJOLER OG OVERTØJ 
_ G. Christenaen 

ved Slottet 

.. ·~~· Østervoldgade 65, Telefon 238. 
Aut .Vand• og Gasmester samt 
statsaut . Elekt roinstallatø r D R E V s ~e~ra~-. ~ø~eg~d~, E M A N N 

,-----------: Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning. ,..._ ________ _, 
!~~• b••g~~. ,,__A_x_e_l_N_1-·e_l_s_e_n__, E. Amtofts Kiosk 

I Tlf. 60 Forlang Tilbud! Tlf. 60 Malermester 
anbefaler sig medalti Festtelegram mer, Murer· Jernbeton· Reparat'1onsarbeJ"de 
C kk C k I I Chrl·st1·anslundsve1· 54 igarcr, To ba er, ho o adcr, Dag, 
og U geblad• Lars Jensen & Aagaard • Murermestre Tlf . 135. 

Telefon 778 

~--------~ -
NYBORG KULIMPORT 

& Nyborg Cichorielørreri A/s 
Johannes Iversen• 
Sadelmager- og Møbelforretnine 
Nørregade anbefales af D. L. f'. 

.._ _______ T_e_1e_f_on_15_o_g_2_J ________ Husk! 
WERNER HANSEN 

URMAGER & GULDSMED 
MELLEMGADE 11 - TLF. 530 - NYBORG 

Hotel Royal 
Koncert & Solistoptræden 

Otto Trasbo 

Godtfred Petersens 

Købmandshandel, 
Strandvejen, 
bringes i Erindring. 

Nyborg Statsbane- og Autofærge-Restauration. 
Delikat Smørrebrød. Smaa varme Retter å 76 Øre. 
Middag 2 Retter å 1,60 Kr. 

E. M alling Mikkelsen. 

Ellen Hansen 
Modeforretning 

Averler her I Bladel. 

Minka BIii. 
N ørregade 10 • TeleJ; 59 4 

Støt 
D. L •. T.s Annoncører! 
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