
20. Marts 1938 38. Aargang

PERSONALESKIFTE MIDT OM NATTEN 

Andetsted i dette Nummer af Bladet brin
ger vi en Artikel, hvori en Indsender anstiller 
forskellige Betragtninger over Kørselsfordelin
gerne. Han peger særligt paa vi. ·e Tjenester 
paa den sjælland ke Sydbane. 

Ganske vist blander hverken Organisatio
nen eller Bladet . ·ig i Almindelighed ikke ukal
det i de lokale Tjenestefordelingssager; dette 
ordne i de fle ·te 'l'ilfælde bedst af Afdelin
gerne selv, da de jo har et indgaaende Kend-
kab til de lokale Forhold, der kan være af 

Betydning, og i vis. e Tilfælde pille en end
og afgørende Rolle, naar en Kørsel. fordeling 
skal bedømmes. aar vi nu her beskæftiger os 
en Smule med visse konkrete Tjenester, er 
det altsaa ikke saaledes, at vi vil blande os i 
Afdelingsbestyrelsernes Anliggender, men ved 
at læse den ovenfor omtalte Indsenderartikel 
fik vi Lyst til at kige noget nærmere paa et af 
de kriti. erede Forhold, nemlig Togene 2145 00' 
143, og vi skal aabent indrømme, at Persona
l ts · tilfred ·hed paa dette Punkt er forstaaelig. 

Det drejer sig om et Godstog fra København 
til Gedser og et Persontog fra København til 
Iæstved. Alle vore Læsere vil af de anførte 

Numre vide, at Tog 2145 e1· GodstoO'et, og at 
Tog 143 er et Persontog. 

Ved disse Tog stiller Tjenesten sig .-aaledes: 
Tog 2145 fremføres af en D-Ma.-kine, der ved 
18-Ticlen benyttes til en Tur til Frihavnen,
hvorfr a  den vender tilbage til Godsbanegaar
den. Station Kl. 19,11; der er f"aa 10 Minutters
RangerinO', . ·aaledes at denne Maskine normalt
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skal væi·e paa Maskinaf delingens Sporomraade 
Kl. 19,21.; den skal da - altsaa Kl. 19,21 -
overtag af Gb.-Per ·onalet, som kal køre Tog 
2145. Dette Tog har Afgang Kl. 20,07, saa det 
e e let at forstaa, at der ikke er megen Tid at 
rutte med, naar Maskinen skal gøres i Orden, 
drejes og være klar til 1·ettidig Udkørsel. 

Ved Midnatstid er dette Tog kommet til 
Ha lev, hvor det overhale.- af Persontog 143, 
og saa bytter Godstogets og Persontogets Per
·onale Tjene. te. Det førstnævnte Personale

gaar efter 5 Timers Tjeneste ved Godstog -
kørsel over og kører Persontog, medens det
sidstnævnte Personale efter ca. 3 Timer Tje
neste ved Persontogskørsel skifter over og fort
sætter med at køre Godstog.

Hvorledes ·elve Bytningen foregaar, aner 
vi intet om; men da Persontoget kun har l 
Minut.- Holdetid i Ha lev, er det let at for taa, 
at der ikke kan blive mange Sekunder, hvori 
Lokomotivper onalet kan give hinanden Un
derretning om det ene eller det andet vedrø
rende de 2 Maskiner eller vedrørende Toget. 

Vi skal dernæst se paa, hvorledes Tjenesten 
. tiller ig for de Lokomotivmænd, der kommer 
fra København med Tog 143. De begynder For
b rede] ·estjenesten paa den S-Ma kine, hvor
med Toget køres, ved 21-Tiden. Der er Afgang 
fra Kh. Kl. 22,23, og Toget er som foran nævnt 
i Haslev ved Midnatstid. Da dette Tog i det hele 
taget kun løber 18 km længere end til Haslev, 
og da der kun er 25 Minutter til Toget er paa 
dets Endestation, Næ:-;tve<l, 01· det ikke saa 
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mærkeligt, at Personalet ikke rigtigt kan be
gribe, at de, umiddelbart før de kommer til 
Vejs Ende med deres Tog, skal gaa fra dette 
Tog og over i et Godstog, hvor de saa skal 
fortsætte Tjenesten i endnu 4-5 Timer. 

Efter vor Mening er det for det første una
tur ligt at lade et Personale fratræde, 25 Minut
ter før et Tog er ved sin Endestation, og vi sy
nes for det andet, at det er vel smart at anordne 
Personalebytning midt om Natten, uden at der 
gives Personalet blot den allerbitterste Tid til 
at kunne give hinanden Oplysning om et eller 
andet Maskinen vedrørende, og det gør der 
ikke i dette Tilfælde, hvor Tjenesteskiftet skal 
foregaa i Tiden fra Kl. 0,0 4-0,05. 

Vi ved saare . vel, at der fra Distrikternes 
Side sættes meget haardt ind paa et gennem
rationaliseret Maskinløb, og vi har ved for
skellige Lejligheder paapeget, at det i Virke
ligheden er denne Rationalisering, som med
fører Vanskeligheder med Hensyn til Tilrette
læggelsen af Personalets Tjeneste, idet man 
har været bundet t11 at tilrettelægge denne 
efter Maskinløbene, og da der nu engang er 
Forskel paa, om der disponeres over levende 
Mennesker eller Maskiner, er det saare let at 
forstaa, at der paa denne Maade opstaar .Van-
skeligheder. 

Det foran omtalte Eksempel paa Tjeneste
tilrettelæggelse staar ogsaa i Forbindelse med 
Maskinløbet. Tog 2145's Maskine maa tilsyne
ladende ikke stoppe op undervejs, den skal

igennem til Gedser, og betjenes som Følge 
deraf baade paa Nedturen og paa Hjemturen 
af 3 forskellige Sæt Personale, og det er efter 
vor Opfattelse et Spørgsmaal, om dette nu alli
gevel i Længden er det mest økonomiske for 
Statsbanerne. Alle, der har Kendskab til Jern
banedrift og Lokomotivvæsen, ved, at der med 
Hensyn til Materialeforbrug og Istandholdelse 
af Lokomotiverne opnaas langt den største 
Økonomi, naar hvert Lokomotiv betjenes af 
eet, eventuelt to, Sæt Personale; men det er 
givet, at hvis en Maskine skal til at gaa paa 
Vandring, saa det bliver en Allemandsmaskine, 
saa spores dette inden ret lang Tid. Maskinen 
bliver ikke holdt i den Stand, det er mest ønske
ligt og mest formaalstjenligt, og der kan vel 
heller næppe være Tvivl om, at en saadan 
stadig Skiften· Personale har sin væsentlige 
Indflydelse paa f. Eks. Olieforbruget. 

Vi ved ikke, om der andre Steder Landet 

over skulde findes Tjene ter, der er tilrettelagt 
som de her omtalt, men vi føler os forvisset om, 
at det vil være i Statsbanernes egen Interesse 
at komme bort fra saadanne Forhold. Der kan 
jo af og til være noget i Vejen med et elle[' 
andet Lokomotiv; det kan være en varm Stang 
eller et varmt Hjul, eller det kan være Fyret, 
det drejer sig om. Ligegyldigt hvad det er, saa 
er det i saadanne Tilfælde ikke særligt hen
synsfuldt, at man ved Personaleskifte - oven 
i Købet midt om Natten - skal kunne bebyrde 
et Personale, som i et Antal Timer har ud
ført Tjeneste paa eet Lokomotiv, med at gaa 
over og overtage en Maskine med en eller 
anden Defekt, som gør Togfremførelsen endnu 
besværligere; Nattjenesten er i sig selv . treng 
nok. 

Vi har, som vi sagde i Artiklens Indled
ning, ikke villet blande os i hverken Køben
havns eller Gedsers Kørsel fordelingsforhold, 
men har ved de her fremsatte Bemærkninger 

. ønsket at anstille nogle Betragtninger over, 
hvad der kan siges at være foneligt, og det er 
vort Haab, at Distrikterne, som vel nu er i 
Gang med Udarbejdelse af Kørselsfordelinger
ne for Sommeren, vil se at komme bort fra Fol'
hold, som de her omtalte. 

DET MIDLERTIDIGE LØNTILLÆG 

Folketingets Lønningsudvalg, som har be
handlet Forslaget til Lov om midlertidigt Løn
tillæg til Statens Tjenestemænd, har afholdt 
Samraad med Finansministeren og herunder 
drøftet Spørgsmaalet om en eventuel Ændring 
af den foreslaaede Procentsats for Tillægget 
til Lønninger (Pensioner, Ventepenge) under 
1500 Kr. 
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Udvalgets Fle1·tal stiller Forslag om, at Til
lægget til ovennævnte Lønninger m. v. fast
sættes til 12 pCt., dog højst 168 Kr., hvorved 
opnaas en væsentlig Simplificering ved Bereg
ningen af Tillægget. 

Merudgiften ved Ændringen andrager ca. 
100 000 Kr., idet denne medfører en lille For
højelse af Tillægget for de mindste Lønninger 
og Pensioner. 

Finansministeren har givet sin Tilslutning 
til den omhandlede Ændring, og Udvalgets 
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Flertal indstillede herefter Lovforslaget til Ved
tagelse med nedenstaaende Ændringsforslag. 

Et Mindr·etal stillede det Ændringsforslag, 
at alle Tjenestemændene faar 2 Portioner af 
Reguleringstillægget. Dette vil svare til en Mer
udgift for Statskassen paa ca. 2 Mill. Kr., men 
giver en Løsning, der mere er i Overensstem
melse med Lønningslovens Principper, medens 
det af Regeringen fremsatte Lovforslag betyder 
en Nivellering og navnlig er en Uretfærdighed 
imod Tjenestemændene i de Lønklasser, for 
hvilke de nye Skattetillæg vil betyde en væ
sentlig Merudgift. I Ændringsforslaget er op
taget en til Flertallets Ændringsforslag sva
rende Bei,;temmelse om Ændring af Procent
satsen for Lønninger under 1 500 Kr. til_ 12 pCt. 

Det af Flertallet stillede Ændringsforslag 
har følgende Affattelse: 

Til § 2. 
2) Stk. 1, andet Punktum, affattes saaledes:
»Hvis Lønningen (Pensionen, Ventepen

gene) ikke andrager 1 500 Kr., udgør Tillæg
get 12 pCt. af fornævnte Lønning (Pension, 
Ventepenge), dog højst 168 Kr.« 

Denne Ændring blev vedtaget i Folketinget. 
I Landstinget blev Lovforslaget ikke henvist til 
Udvalgsbehandling; det vedtoges her ved 3. Be
handling den 16. ds. i Folketingets Affattelse 
og er dermed færdigt fra Rigsdagen. 

Under Hensyn· til det fremrykkede Tids
punkt kan Statsbanernes Bogholderkontor ikke 
naa at faa Lønlisterne pr. 1. April udarbej
det efter de nye Tillægs Størrelse. Som Følge 
deraf vil der den 1. April blive udbetalt Løn
ning som efter den hidtil gældende Ordning, 
og der vil saa i de nærmeste Dage efter den 
1. blive udsendt Supplementslister, hvorved det
nye Tillæg vil blive anvist, dog med sædvan
ligt Fradrag af Sygekassekontingent.

LEVETID OG 

DØDELIGHEDSAARSAGER 

I sidste Nummer af Bladet bragte vi paa 
Grundlag af Statistisk Departements Med
delelser nogle Oplysninger om den konsta
terede Stigning i Befolkningens Levetid. Da det 
netop træffer sig saaledes, at det engelske Lo
komotivmandsforbunds F'agblad har beskæf-

tiget sig med samme Emne, men paa anden 
Basis, finder vi Anledning til at gøre vore 
Læsere bekendt med vort engelske Broderor
gans Artikel. Denne fandtes i Februarnum
ret og har følgende Indhold: 

»I de sidste 80 Aar er Gennemsnitsleve
alderen for Mænd steget fra 38 til 61 Aar og 
for Kvindernes Vedkommende fra 40 til 64 
Aar. Denne bemærkelsesværdige Fremgang 
maa vel nærmest tilskrives den stigende, al
mindelige Hygiejne samt ikke mindst den rent 
tekniske Hygiejne. 

Gennemsnitslevealderens Stigning er defini
tivt konstateret i alle civiliserede Lande, en 
Stigning, der vel ogsaa kan føres hen til, at 
man nu har overvundet Aarsagerne til de 
mange Epidemier, som i Fortiden kostede 
mange Mennesker Livet. Endvidere er der jo 
sket adskillige Forbedringer for saa godt som 
alle beskæftigede. Men det skaf ogsaa erindres, 
at der i Nutiden beskæftiges en meget stor 
Menneskemængde ved, hvad man kan kalde 
»Nye Arbejdsomraader«.

Statistikker udsendt af U. S. A.s Arbejds
ministerium giver for saa vidt et meget godt 
Billede af disse nye Tilstande. I Alderen fra 
15 til· 64 Aar var den gennemsnitlige Alder 
ved Død 49 Aar for alle beskæftigede Arbej
dere; for Lokomotivmænd og Togpersonale 
var den 43 Aar, medens den for andre Jern
banemænd, som f. Eks. Station arbejdere, Bane
arbejdere, Ledvogtere, Vognvaskere, var 52 
Aar. 
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Engelske Statistikker giver et noget andet 
Billede. Tager man Tallet 1000 om proportio
nalt for Alderen ved Død mellem alle beskæf
tigede Arbejdere i Alderen fra 20 til 65 Aar er 
Lokomotivførere samt Lokomotivfyrbødere re
præsenteret ved Tallet 792, Togpersonalet ved 
Tallet 782 og alle andre Kategorier - beskæf
tiget ved Jernbanerne - ved Tallet 914. 

Amerikanernes Statistik, der er baseret paa 
Tal fra »The Metropolitan Life Insurance 
Company«, tillader at drage følgende Slut
ninger: 

Den fremtrædende Aarsag til Dødeligheden 
blandt Lokomotivmænd og Togpersonale i 
ovennævnte Aldersklasse er det store Antal af 
døde foraarsaget ved Ulykker. Det saI!}me gaar 
igen i engelsk og andre Landes Statistik. 
Tager man Tallet 100 som et proportionalt 
Tal for Død foraarsaget ved Ulykker for alle 
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Arbejdere, finder man, at elektriske Linie
mænd repræsenterer det højeste Tal, nemlig 
281. Lokomotivmænd og Togpersonale er Num
mer to paa Lh,ten med 'rallet 241, medens alle
andre ved Baneme beskæftigede er Nummer ni
paa Listen repræsenteret ved Tallet 177. I
Sammenligning med tidligere Aar er der dog
sket en betydelig Reduktion af Død foraar-
saget ved Ulykker, og der er vel ingen Tvivl
om, at Fremtidens endnu bedre Sikkerheds
systemer vil reducere Tallet yderligere.

Astma og lignende Sygdomme er ret sjæl
dent Dødsaarsag blandt Lokomotivmænd. Tu
berkulose er ogsaa sjælden set i Forhold til 
andre beskæftigede Arbejdere, kun 61 for Lo
komotivmænd og Togpersonale, naar man 
tager Tallet 100 for andre Arbejdere; for andre 
ved Banerne beskæftigede er Tallet 87. Død 
som Følge af Apopleksi og Nyresygdomme er 
højere hos Loko"motivpersonalet end hos andre 
beskæftigede Arbejdere, endskønt man har kon
. tateret, at Dødsaarsagen ved Nyresygdomme 
- efter gamle Statistikker - er dalet med 36
pCt. for Lokomotivmænd, medens den for den
mandlige Del af Befolkningen kun er dalet
med 23 pCt. Tallet for Stofskiftesygdomme er
temmeligt højt, 154, sammenlignet med 100 for
andre Arbejdere. Grunden til dette er ret ufo1=
klarligt, men maaske Arbejdets Art, der be
laster Nerverne stærkt, har sin Indflydelse
derpaa. Tre Slags Sygdomme er almindelige
hos alle Lokomotivmænd: Sygdomme foraa1·
saget ved Ulykker, Mavesygdomme samt Gio-t
og rheumatiske Lidelser. Mavesygdommene
skyldes vel de uregelmæs. ·ige Maaltider, og
Gigt samt rheumatiske Lidelser er vel en Følge
af den stadige Paavirkning af skiftevis varm
og kold Luft.«

Dette er det engelske Lokomotivmand blads 
Betragtninger over Levetid og Død. aar ager. 
Der er adskilligt heri vi danske Lokomotiv
mænd nikker genkendende til; Mavesygdomme 
og Gigtlidelser er fremher ·kende blandt Loko
motivmænd i alle Lande, og vi kan tilføje, at 
der næppe er Tvivl om, at ogsaa den megen 
Nattjeneste har in tore Andel i, at Lokomo
tivpersonalets Helbred nedbryde forhold ·vis 
hurtigt. 
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FRA MEDLEMSKREDSEN 

Vore Tjenestefordelinger. 

Snal'l ·Laar vi igen overfor cl KørcplauskiUc, og 
lad det være sagt med del .-amme, at der for Persona
let i 1. Di rikt er stor Interesse for, bvorlede det vil 
forme sig i den kommende Tid. Slorslrømsbroens Aab
ning i Efteraaret virkede desvrnrre saaledes, at Tu rene 
blev indskrænket med flere Swl Personale paa forskel
lige Depoter, og ligelede blev Turene omlagt, des
værre ikke alle paa en lige heldig Maade. 

Fra del Personales Side, som kø1·er i de omlagle 
Ture paa Gb., har der lydt ikke saa faa Beklagelser 
over de Tjenester, som er budt dem, og der er absolut 
heller ingen Tvivl om, at disse Beklagelser er fuldt 
berettigede. Ogsaa fra dot i Gedser stationerede Per
sonale er der kommet Anker over Tjene leu. 

Lad os i det efterfølgende blot fremdrage nogle faa 
Eksempler: Hurtigtogene paa Sydbanen, de saa
kaldte Bcdinertog bliver, som bekendt, fremført med 
de nye svenske E-Maskiner, en Maskintype de1· kræver 
et stort fy isk Arbejde at betjene under Kørslen, og 
det forberedende Arbejde som Smøring og Eftersyn 
lager meget lang Tid. Ikke dos lom indre er Tjenesten 
tilrettelagt saalecles, at cl.er efter hve1:t Togs Frem
føre! e fra Gedser Lil København, kun et· el Par Ti
mer·s Ophold paa sidstnævnte Depot. Det c,· i Virkelig
heden en saa effektiv Udnyttelse af Personalet., at man 
maa reagere, og selv om en Omlægning af Tjenesten 
ved nævnte Tog Fremførelse eventuelt skulde medføre 
en Merudgift, vil Statsbanerne alligevel i det lange 
Løb staa . ig ved det; thi eet er sikkert: 011 ker man 
fra Distriktets Side til <l.cl kommende Køreplanskifte 
at tilrettelægge Tjenesten for Gedserpersonalet, som 
den har væl'Ct i indeværende Køreplansperiode, vil der 
blive reagcl'cl meget kraftigt, det findes cl.og en Græn
se for Lokomotivma,ncl.enes Ydeevne. 

Det er vel heller ingen Hemmelighed, al de Be
gyndelsesvanskelighede1· mod ]lcnsyn Lil Fyringen og 
des I ige, der har vmret pa.a cl.e nye E-Maskiner, af bed
s le Evne og med god Vilje er hlevct bekæmpet af Per
sonalet med stort Opbud af Energi. Men Spørgs
maalel er, o·m Personalet i det lange Løb kan vedblive 
at bavc denne Energi i Behold, for saa vidt der ikke 
ændres ved cl.erc · Tjenesteforhold. 

For Personalet paa Gb. er Ankerne over Sydbane
kørslen ogsaa de fremhcr kende. Der er ingen som 
kan forstaa, hvorfor Tjenesten er· tilrellela.gt saaledes, 
som cl.et for Eksempel er Tilfældet med Togene 2145 og 
og 143. Førstnævnte Tog bliver fremført al et Sæt Per
sonale fra København til Ha lev, hvorefter Tog samt 
Maskine bliver overtaget paa Station pladsen af det 
Sæt Personale, cl.er har fremført Tog 143 fra Køben
havn til Haslev, hvorefter sidstnævnte Togs Personale 
fremfører 2145 Lil Nykøbing F., medens Tog 2145's 
Per onale viderefører Tog 143 Lil æstved. Denne Byt
ning af Tog og Maskine paa en Stationsplads midt om 
Nåtten er meningsløs og noget, der absolut bør af
skaffes. En rationel Udnyttelse af Maskinerne maa vi 
vel god.kende, men det kan ogsaa cl.rives for vidt, og 
naar man kender den Ind -tilling, Lokomotivmænd 
faar i Aarenes Løb med Hensyn til den Maskine, man 
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selv har opsmurt og_ efterset, og man saa i Løbet af 
nogle faa Minutter skal overtage en anden Maskine 
paa en Station, saa er der ingen Tvivl om, at det fra 
Administrationens Side er en uklog Tjenestetilrette
læggelse. Vilde det ikke være ganske naturligt at be
nytte Næstved som Endestation for saavel Godsbane
gaardens som Gedsel's Personale, i hvert Fald de Tog, 
der standser ved alle Stationer. Fordet i æstved og 
Vordingborg stationerede Personales Vedkommende 
vilde der vel alligevel kunne tilrettelægges gode og ri
melige Tjenester. 

Det skal erkendes, at de Tog, der fremføres over 
Sydbånen, og som standser ved alle Stationer fra 
Roskilde til Nykøbing F., i Almindelighed ikke er store 
Tog, fraregnet om Søndagen, men alligevel er der dog 
ca. fil'e Timer Kørsel, og der kræves med de nu
værende knappe Køretider et intensivt Arbejde af 
Personalet hele Tiden fra Afgang til Ankomst. 

En anden Grund til Anke ved de nuværende Tjene
slefordelingel' er Søndagstjeneslens Opstilling. Det er 
jo en gammel Traver fra Distriktets Side, at Søndags
tjenesten kan der absolut ikke ændres ved, vi maa jo 
huske paa de 22 Helligdagsfriheder, der slcal skaffes 
osv. osv. Men alligevel er det i nogle Tilfælde drevet saa 
vidt, al man bar Lov til at sige, at det er en grov og 
hensynsløs Udnyttelse af Personalet. Taget som Helhed 
or der virkelig Grund til Utilfredshed med adskillige 
af de nuværende Tjene ter, og der maa absolut ske en 
Ændring til det bedre, naar vi om kort Tid bliver 
præsenteret for do nye Kørselsfordelinger. Det maa 
erindres, at de Vanskeligheder, der var ved Stor
strømsbroens Ibrugtagen, saasom Omlægning af do 
engang udsendte Kørselsfordelinger m.m., blev mod
taget af Personalet, uagtet der var Grund til Indsigel
ser. Delte var i Erkendelse af, at som den levende Or
ganisme Statsbanerne nu engang er, skulde vi i Fæl
lesskab søge at komme over den første vanskelige Tid. 

Et Spørgsmaal, som blandt de Tillidsmænd, der 
hi:1,r med Kørselsfordelingerne at gøre, har vmret dis
kuteret vod de sidste Kørselsfordelingers Udsendelse, 
er hvorledes Forhandlingsretten mod Hensyn til for
skellige Ændringer skal forstaas. Der stilles fra de an
svarlige Tillidsmænds Side beskedne og maadebolclne 
Krav, og tilbage fra Distriktet kommer nogle faa uvæ
sentlige Ændringer og dermed færdig. Var det ikke 
paa Tide, hvad der forøvrigt har været fremcl raget 
før, at man fandt en anden Form for Praktiseringen 
af denne Forhandlingsret; thi som den virker nu, har 
den ikke megen Værdi. Nu or det ikke Meningen i 
denne Artikel at komme ind paa den Omdannelse der 
foregaar, med Hensyn til Statsbanernes Fremdrifts
midler, en Omdannelse der vel er i Ovo1:ensstemmelse 
med Teknikkens Udvikling og Tidens Krav, og som 
man med et moderne Udtryk kalder for Rationalise
ring. Men det maa ikke glemmes, at de Mænd, der er 
beskæftiget paa ligemeget hvilket Fremdriftsmiddel, har 
en menneskelig Ret til at tale med om Tingene, en Ret 
der gerne skulde udbygges mere og mere i fuld. Over
ensstemmelse med de demokratiske Ideer, som vi jo 
alle er stærke Tilhængere af. 

S. Suneson.

KNORRS FULDAUTOMATISKE FØRER-, 

BREMSEVENTIL »C«, DENS BETJENING 

OG DENS FORTRIN 

Af Erwin Wagner, Berlin.

Ved Togbremsens Forandring fra Vakuum til 
Trykluft, som paa Grund af sin praktisk mulige 
Højde af Lufttrykket medfører mange Fordele, ind
fører De danske Statsbaner nu Hildebrand-Knorr
Bremsen i dens nyeste Udførelsesform. 

Hildebrand-Knorr-Bremsens særlige Fortrin er 
Bremsevirkningens fine Regulerbarhed opad og 
nedad, dens fremragende Tilpasningsevne til alle 
driftsmæs ige og tekniske Betingelser, samt dens 
store Tilforladelighed, hvilke fuldstændiggøres med 
Knorrs nye selvregulerende Førerbremseventil »C«. 

Førerbremseventilen •C• repræsenterer det videst 
gaaende Skridt indenfor Bremseteknikken i de sidste 
25 Aar. Med den er man i Stand til at udnytte alle 
givne Muligheder, som er fremkommet med nyere 
Bremser, og den er ydermere ved sin aut0matiske 
Virkemaade et betydeligt Fremskridt i Henseende til 
Lokomotivførerens Betjening af Bremsen. Den ind
skrænker Agtpaagivenheden paa Bremsens Betjening 
til et Minimum, saa Lokomotivføreren i de afgørende 
Minutter, i hvilken Bremsen skal betjenes, kan have 
sin Opmærksomhed henvendt paa Strækningen, Sig
nalerne og Maskinen. 

Billedet 1 viser Førerbremsevenlilen anbragt i 
Førerhuset paa et dansk Eksprestogslokomotiv. 
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I det følgende er Betjeningen af Førerbremseven
lilen kort beskrevet med Henvisning til Lettelserne 
for Lokomotivføreren under Bremsning. 

Førerhaandtagets Stillinger. 
Førerliaandlaget paa den automali ·ke Fører

bremseventil adskiller sig i de enkelte Stillinger noget 
fr-a Stillingerne i den gamle Drejeglider-Fører
bremseventil. Som Billedet 2 viser, findes der en Køre
stilling, et Omraado med Driftsbremsestillinger og 
Fuldbrem e tiUingen med dertil hørende Hak, (som 
ogsaa udgør Omraadet for Løsestillingerne) i hvilke 
enhver Beliggenhed af Førnrhaandlaget tilsvarer et 
bestemt Ledningstryk. I Fortsættelse af disse Stillin
ger følger Farebremsestillingen. Foruden de nævnte 
Stillinger findes der for særlige Opgaver to laasedo 
Stillinger, hvoraf den ene ikke bruges under nor
mal Drift. Det er Særstillingerne 1 og 2. Tallet paa 
de Stillinger, som benyttes i Almindelighed, er altsaa 
meget lille. 

Bremsning. 
Skal der foretages en Driftsbremsning for at ned

sætte Kørehastigheden, dreje Førerhaandtaget ud 
af Kørestillingen, i hvilket det sæd.vanligt har sin 
Plads, og hen i det andet eller tredje Hak. (Om Be
tydningen af det første Hak, se under Løsen.) Der
ved bliver Normaltrykket i Hovedledningen paa 
5 Atm. nedsat 0,5 til 0,6 Atm., og alle Togets Brem
ser træder i Virksomhed. En Stigning i Bremsekraf
ten opnaas efter Behov ved at dreje Førerhaand
taget hen i de følgende Hak indenfor Driftsbrem-
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seomraadel. Enhver tilling Førerhaandtaget ind
lager indenfor Driftsbremseomraadet, tilsvarer et be-
temt Luftfryk i Hovedledningen. Førerhaandtagel 

l::ehøver altsaa ikke at drejes bestandig fra Bremse
lil Afslutningsstillingen, men drejes kun hen i Hak
ket for den valgte Bremsning og bliver liggende der. 
I hvert af disse Bremsehak amt i Køre tillingen 
opretholder Førerbremseventilen automatisk Hoved
ledningstrykket i den Højde, der er overensstem

.mende med Førerhaancllagets lilling. 
Selv naar der er Utætheder paa Hovedledningen, 

eller under Efterfyldning i Bremsecylinderen (Erstat
ning for eventuelt Trykluft tab i Bremsecylinderen) syn
ker Trykket ikke i Hovedledningen, da der i aadanne 
Tilfælde strømmer Trykluft fra Hovedluftbeholderen 
ind i Hovedledningen. Uønsket Trykstigning i Ho
vedledningen, som kan forekomme med andre Fører
brem evenliler paa Grund af en til muclset eller utæt 
Reduktionsventil og fremkalde en ubehagelig Over
ladning i Togets Bremse (særligt i korte Tog), kan 

Billede 1. Knorrs fuldautomatiske Førerbremseventil »C• 
monteret paa et dan k Ekspreslokomotiv. 

76 

ikke forekomme med den fuldautomatiske Førerbrem
cventil, da den lader hele Togets Luftoverskud und

vige gennem Udstrømningsledningen. 
Skal man stand e et Tog, maa man - særligt 

under store Køreha ligheder - bremse noget krafti
gere. For haard Bremsning behøver man ikke at 
frygte, da Førerbremseventilen uafhængig af Togets 
Længde automatisk regulerer Trykfaldets Fordeling 
i Hovedledningen. Førerbremseventilen gør det end
videre paa en ganske simpel Maade muligt at bringe 
Toget til at standse roligt, medens Bremserne løsner 
sig. 

Bremsens Løsen. 

Naar Brem en kun skal løses delvis, f. Eks. for al 
regulere Hastigheden under Kørsel paa en Fald
·lrækning, drejes Førerhaandtaget et cllee fl re
Hak - tilsvarende den ønskede Løsegrad - hen
imod Køre tillingen. Derved stiger Hovedlednings
trykket noget, og Bremsen løses i Forhold dertil.
Drejer Lokomotivføreren Føreehaandtaget hen i del
første Hak fra Kørestillingen, kan han lø c til en 
saa vag Brem ning, som af Hensyn til Styreven
lilernes ikrc Funktion ikke vilde være mulig, naar
Brem ningen paabegyndes i den Stilling.

Rre11tse11s Løsen 111ecl Fylde ·lød. 

, kal BrPmsen I oses hurtigt, drejer man For '1·
haandtaget hen i Hakket for det valgt Løsetrin og 
beljenel' straks dereflel' den paa Førcrhaandtagel 
siddende Fylde tødklinke, ved al lrykke den opad. 
Denne fremkalder et Fyldestød, hvis Længde Fører
bremseventilen afpasser automatisk, under Paavirk
ning af Luftbehovet i Hovedledningen, cl. v. s. Løse
trinnets Størrelse og Togets Længde. Om rlet er el 
lille eller stort Løsetrin, om der skal løses fra en 
Farebrom ·ning ellel' en Fuldbremsning, om Toget er 
langt eller kort, om der er mange eller faa Bremse
vogne i Toget, saa faar Fylde tødct dog altid den 
rigtigt tilpas ede Længde. Selv Højden af del lil
sledcværende Hovcdluftbeholderlryk kommer ind un
der Førerhremsevenlilen' Virksomhed, idet Fyldeslø
det bliver længere ved lavere Hovedluftbeholdertryk 
og tilsvarende kortere ved højere Hoved] uflbeholder
lryk. Under Fyldestødklinkens Betjening behøver 
Lokomotivføreren kun at indlede Fyldestødet med et 
enkelt, kort Tryk paa Fyldestødklinken, og kan saa 
slippe den uden at Førnrbremsevcnlilen aulomaliskC' 
Arbejde afbrydes. Paa den anden id skader del 
ikke, at han holder Fyldesløclklinkeu oplrykket læn
gere end nødvendigt, thi Fylde løclel holder alligevel 
op rettidigt. 

Mod en af de gamle Førerbremse,·enliler ·ynker 
Hovedlodning ·trykket oftest under ormaltrykkel, 
saa snart Forerhaandtagel efter et ]<'yldestød og n 
stor Fyldning er drejet fra Fyldestillingen til Køre
stillingen, saafremt Lokomotivføreren ikke først fin
der en van. kelig opnaaelig Mellemstilling mellem 
Fylde lillingen og Kørestillingen. I Modsætning her
til holder den automatiske Førerbremseventil Hoved
ledningstrykket lidt over Normaltrykket efter et Fyl
destød og tilpasser lidt efter lidt Hovedledningstryk
ket til Normaltryk. Dette foregaar saa langsomt, at 
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Særstilling li

Særstilling I 

Kørestilling--

Driftsbremse -
.stillinger --◄ 

Fuldbremsestilling 
Farebremsestilling I 
l:lilledo 2 . .Fcffurhaau<llagels Stillingur. 

dor ikke vil forekomme skadelig Overladning i de 
forre. te Vogne og Bremsen træder ikke i Virksom
hed. Denne Trykregulering giver først en større Tryk
forskel i Hovedledningens forreste og dens bageste 
Ende, og jo større :For ·kellen er, desto tørre bliver 
Fyldeluftstrømningen i Hovedledningen, hvorved To
get fyldes hurtigt og Bremsens Løsen fremskyndes. 
Størrelsen af d n forbigaaende, supplerende Trykfor
højelse er umiddelbart afhængig af Fyldestødels 
Længde og saaledes af Luftbehovet. Derud fra, og ud 
fra Førerl.Jremseventilens nøjagtige Tilmaaling af 
det paakrævede Fyldestøds Længde opnaas de kol'Le
:-;le Løselider om overhovedet er mulige. 

li'arebremsnina. 
Eu Farebremsuing foretages ved al dr •je l•'øt·cr

haandlaget I.Jen i Farebrem e tillingen. T denne ud
luftes Hovedledningen hurtigt gennem en stor Ud
strømni1Jgsaabni11g. Bremsens Løsen efter en Fare
bremsniDg gennemføre· ved at lægge Førerhaandta
get i KøresliJlingen eller og aa i en Stilling indenfor 
Driftsbremseomraadet, i hvilke Fyldningen kan fore
gaa med eller uden Fyldestød. 

Fyldning af Tog. 

• Naar et Tog skal fyldes fo1· at oplades eller for
at løse Bremsen, og. Fyldeprocessen indledes med et
Fyldestød, kan det forekomme, at Hovedledning·
trykket, der traks efter Fyldestødet bliver over 5
Atm., synker under 5 Alm., fordi Hjælpeluftbehol
derne i Toget optager mere Luft end Førerbrem ·e
venlilen indlader. Under disse Omstændigheder kan
man tilføre Hovedledningen mere Luft ved at trække
i Overladningsventilens Ring, idet Gennemgangsarea
let for Fyldeluften i Førerbremseventilen bliver større
derved og foranlediger større Lufttilførsel til Hoved
ledningen. 

7'i 

Særstilling 1. (Forspand stillingen.) 
Bruge der l◄..,otspand maskine for et Tog, lægge.· 

Førerhaandtaget paa den bageste Maskine i For
spandsstillingen, som faas ved at løfte den første 
Hage op og . kyde li'ør rhaand.lagel !"rem i del der
værende Hak. Forspands tillingen svarer nøjagtig 
til Midtstillingen paa den gaml Drejeglider-Før r
bremseventil, og bruges under Tælhedsprøve. 

Særstilling 2. 
Af Hensyn Lil visse For krifler vedrøreude elek

triske Lokomotiver, bar Førerbrem eYentilen Sær
stillingen 2, i hvilken Hovedledningen er umiddelbart 
forbunden med Hovedluftbeholderen gennem en lille 
Boring. Denne Stilling kan i rødfald bruge som 
Løse. tilling, hvis en Defekt skulde opstaa i Fører
hremseven li len, og giver derved forøget Sikkerh ed. 
Særstilling 2 faas ved at løfte begge Hagerne og a11-
bri nge :Førerhaancllagel unde,· den sidste Hage. 

Overladning ·ventilen. 

Overladningsventilen er en stol' Bekvemmelighed 
fo1· Lokomotivføreren. Overtages el overladet Tog, saa 
maa Hovedledningslrykket forhøje. over ormal
lrykket for at løse Bremsen fuldstændig. Det maa 
man med de gamle Førerbremseventiler udføre ved at 
indstille Reduklionsvenlilen til højere Hovedlednings
tryk. For senere at komme ned paa det normale Ho
rndledningtryk maa H.odu klionsventilen forsigtigt og 

l•'ørerhaandtag. 

BiUe<le 3. Knorrs fuldaulomalisko .Føterbremseventil »C•. 
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Reduktionsventil D 

Førerhaandtag H 

Fyldestødklinke P 

Q 

Hager -----,7:'l...:.-!
:--:-
--=-7--::-:--��

Hakring------l:!-,,._"4-�N�lUc�'.4,111 

Styrestang E 

Drejeglider J 

Højtryksfyldeventil K 

Hurtigbremseventil V 

Fyldestødventil F 

,Billede 4. Snit-Billede a[ l<'ørcrbremseventilen. 

indenfor el længere Tidsrum reguleres ned Lil Nor
mallrykkel med Haanden. 

Det samme opnaar man mogel let med den aulo
maliske Førerbremsevenlil ved al trække i Overlad
ningsventilens Ring. Jo længere man trækker i den, 
desto more forhøjes Hovedledning trykket. Regulerin
gen af Hovodledningslrykkot nedad lil Normaltryk
ket gennemfører den automatiske Førerbremseventil 
fuldstændig af sig selv, idet den lader det af Over
ladningsventilen fremkaldte Trykoverskud i Hoved
ledningen strømme ind i Tidsbeholderen. 

Af Førerbremsevenlilens omfattende og fuldkomne 
Funktioner kunde det se ud, som om det drejede sig 
om en højst indviklet og ømfindtlig Indretning. Det er 
dog ingenlunde Tilfældet; den automatiske Fører
bremseventil bestaar af forholdsvis faa og gennem
prøvede Konstruktionsdele. Dens Størrelse er -
trods sin omfattende Præstationsevne - ifølge sin 
sammentrukne Bygningsform ikke større end Knorr
Drejeglider-Førerbremsevenlilen, som det fremgaar 
af Billedet 3. 

Reduktionsventilen har in Plads i Førerbremse
ventilens Overdel og kan indsti I les med en Indstilling 
krue. Den frembringer i Afhængighed af Fører

haandtagels Stilling et be lemt Lufttryk, der af Ud
ligningsventilen indlades i Hovedledningen. En sær
lig Hjælpeluftbeholder er under et Fyldestød i For
bindelse med Hovedledningen gennem en J)yse. Den 
ærlige Hjælpeluftbeholders Fyldningshastighed til

svarer Fydningshastigheden i Hjælpeluftbeholderen 
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paa den forreste Vogn i Toget, og benylles under 
Brem. ens Løsen med Fyldestød Lil at afpasse :F'ylde
stødels Længde. Den herunder virksomme »Højlryks
fyldeventil« tvinges, naar det drejer sig om korle 
Tog, yderligere til Afkortning af Fyldeslødet ved 
Hjælp af en slrømningsafbængig Ventil. 

Det Lufttryk, om fremkommer i Tidsbeholderen 
i Forhold til Fyldestødets Længde, virker paa el 
Stempel, som supplerer Paavirkningen paa Udlig
ningsventilen. Derved forhøjes Fyldetrykket, indtil 
Tidsbeholderens Tryk ee faldet, vod at Luflon er und
viget gennem en Dyse. Under en Driftsbremsning 
overtager den særlige Hjælpeluflboholder den Rolle, 
som U dligningsbeholderen har paa den gamle Dreje
glider-Førerbremseventil, idet den indenfor et bestemt 
Tidsrum nedsætter Ledningstrykket. 

KnorrFørerbremseventilen »C« er som Følge af 
sin fuldstændig automatiske Virkemaade egnet for 
Tog af alle Størrelser, fra enkelt kørende Motorvogne 
til langt ud over de sædvanlige Togstørrelser. Dens 
Ydeevne viser sig bedst paa lange Tog, fordi de største 
Vanskeligheder for en sikker og let Betjening af 
Bremsen forekommer der. 

Foruden den her omtalte automatiske Førerbrem
seventil »C« bygger Knorr-Bremse-Aktieselskabet to 
forenklede Udføringsformer »A• og »B«, som udfører 
Førerbremseventilens noget enklere Opgaver under 
Fremførelse af middelstore og smaa Tog. 

Ved P. Spøer. 

Indstillingsskrue C 

• 
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TIL OPLYSNINGSUDVALGENE 

Da Vinlcre11s Sludicarbejde nu lildcls maa være 

afslullet, gøres de lokale Oplysningsudvalg opmærk

som paa, at der omkring 1. April maa vrnre tilsendt 

undertegnede følgende: 

1. Berelning om de iværk ·alte Oplysningarbejders

Art. Deltagernes Antal og Navne, samt Antal

Underv.isningstimer,

2. Regnskab,

3. Den ikke forbrugle Del a[ det Lil Raa<lighed stil-

lede Beløb indsende· til Hovedkassereren.

P.U. V. 

P. Sessing
Torbenfeldtvej 37,1

Brønshøj, København

HOVEDBESTYRELSESMØDE 

DEN 22. OG 23. FEBRUAR 1938 

Alle til Stede. 

Punkt 1. Forlumdting ·protokollen. 

Prol.okollcn over sidste Møde oplæstes og godkendtes 
uden Debat. 

Pnnkl 2. Meddelel�er fra Formanden. 

1''orrnanden redegjorde for de . iden sidste Hoveclbe
slyrelsesmøclc behandlede Sager, hvoraf følgende anføre;.; 
her: 

Ved Aarsskiflcl er der som sædvanligt udvekslet llilsne,· 
metl Organisationer og Personer, med hvem vor Forening 
slaar i venskabeligt Samarbejde. 

Ko,·l føt· Jul udsendles 1. Aargang a[ n. L. F.s Lomme
bog. Den Ila r cfler del oplyste vakl Tilfredshed hos Med
lemmerne. 

Der er opnaael Overenskom.·l med Gcneraldirekloralet, 
;.;aaledes at nyansalle Lokomolivrnænd fra og med 1. Januar 
d. A. faar hele deres Kontingent, alt aa ogsaa de 2 Kr. Lil
J?eriebjemmet, a fkorlet paa Løn listen.

I en gennem længere Tid behandlet Sag a-.gaaende Re
regning af Timepenge i Stedet for Kørepenge i visse Til
fælde har Generaldirekloralel nu Ioi:·eslaael en Nyordning. 
Denne 1H· drøflel med de øvrige interesserede Organisa
tioner, som er enedes om at fore laa vi e /End ringer, naa r 
Sagen komme1· til Forhandling. 

Et Sæt Lokomotivpersonale maalte Iortsælle rned deres 
Tog udover den Station, hvortil de planmæssigt skulde have 
kørt, idet der inlel Afløserpersonale var. Do kom herved ind 
Paa •fremmed Strækning« og mente sig berettiget li! Time
penge i Stedet for Kørepenge. Dislriktel afslog delle, men
efter al vi havde beskrevet Sagen overfor Generaldirektora
tet, gik den i Orden. 

Generaldirekloralet har foreslaaet en Ændring i Ordren 

om Beregning af dslationel'in"sgodlgorelse. Forslaget Cl' 
lillraadl. 

rogle Afdelinger har fremscnut Anmodning 0111 Opryk-
1ting i højere Stedlillægsgruppc. De paagældende 8ager er 
videreokspederot li! C. 0., der alter hal' oversendt dom til 
Lønningsraadol; men Slcdtillægsrnvisionen i Aar er som 
111eddelt i sidste Nummer af vorl Blad bol'lfaldel. 

ogle lokale Sager angaaende Beregning af Udko111man-
1logodlgørols<', Overtid betaling e. I. ha1· værcl behandlet. 

Der e,· i Skrivelse til Generaldirektoratet. fremsat Forslag 
om en aadan l?orøgel e af Molorførerantallel, al Reserve
tjenesten for Molorl.nrene kan ud[øres af Moto,·[ørere. 

Nyborg Lokomolivfyrbøderafdelings Generalforsamling 
.fremsender en Tak for det opnaaede Hesullal med Hensyn 
til Molornddannelse af samllige Lokomotivfyrbødere. 
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Ved en Drøftelse med Gencrnldireklol'alcl er man enedes 
om Indordning i A1tcionnil.elsrækken af nogle fra. Motor
forerslillingen forfremmede Lokomotivførero. Den ene lug 
Lokomolivførerforfremmcl ·e, :·aasnarl Karen ·tiden val' ud
løbet, og kom derfor ind paa sin gamle Plads i Rækken; do 
lo andre kunde have været Lokomolivførere for flere Aar 
siden; i Henhold \il de gældende Bestemmelser kuntle de 
derfor ikke komme ind paa deres tidligere Plads i Ancienni
lutsrækken, men placeredes efter deres Dalo for Udnævnel
sen lil Lokomotivførerstillingen. 

Ved .·amme D!'Øftelse enedes 11,an om Placering af en 
fra Lokomolivf�Jrerstillingen cflcr Ønske nedrykket Motor
fører. 

Motorførerne i Ar. havde ønsket al gennemføre Turvalg 
ug Turbesællelsor efter Lokomulivfy l'bøderanciennilel i Ste
det for Motorføreranriennitel og har fol'espurgl. om· nogcl 
�aadant var tilladeligt. Vi har ma.allet meddele, al den paa
tænkte Fremgansmaade Cl' i Strid med de gældende Ord rcr 
og derfol' ikke kan lade sig gennemføre. 

Forskellige lokale Sa"OI' ved l'Ørendo Turbesættelse er af
"jort; den eno a[ disse drejede sig om el Depot, hvor ,l 
»ældre• Lokornolivfyrbødern gik Heserve til. Lokomotiv
førertjeneste. Da der ikke længere var tilstrækkelig Afløser
ljoncsle til dem alle 3, krævede den ældste af de paagæl
clende, al han førsl og fremmest 8kulde have fol'efaldende
Afløsning. Vi udtalte i Anlednin ren, al Personalet i Hesor
ven betragtes som lige gamle og derfor paa lige Fod 111aa
dele forefaldende Tjeneste.

Fra nogle Afdelinger har foreligget Sager drcje11de .·ig 
om Lokomotivførere eller T,okomolivfyrbødcrn til Afløsning 
i Molorlurone. Vi har afgjort disse Sager derhen, al denne 
Afløsning bør deles paa passende Maade, saa de motorud
dannede uden Hcnsy11 til Kalegorier kan vedligeholde deres 
Tndsigt i Molorvæsenel. 

En »ældre« Lokomotivfyrbøde,· har hævdet, al ban paa 
ol Depot, hvortil han er forflyttet efter Ansøgning og dcr
fo,· er 1•ngste Mand i 1 Aar, kun er yngst med Hensyn til at 
komme i Tur, men ikke naar del drejer sig om Afløsning 
for Lokomolivførere. Meddelt, al vedkommende i det første 
Aar, han er ved Depotet, er yngst i enhver Henseende og 
derfor ikke kan gøre Krav paa Lokomotivførerafløser
tjeneste. 

Generaldirektoratet havde lænkl sig at lade det hidtidige 
Ms.-Personale sortere under Næ. Depot, men vi henstillede, 
at der oprettedes et • Vordingborg Depot«. Generaldirektora
tet har tiltraadl dette Synspunkt. Depotforstanderpladsen er 
besat. 
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Nogle fra forskellige Afdelinger indsendte Tvivlsspørgs

maal med Hensyn til Forstaaelso af Tjenestetidsreglerne er 
afgjort og besvaret. 

Med Centralværkstedet i Kh. fores der stadigvæk Drøf
t.eiser om forskellige Velfærdsforanstaltninger paa E-Maski
norno. 

Visse Steder i 2. Distrikt har Togmm;kiner, naar do er. 
benyttet som Rangermaskiner, kun været betjent af con 
Mancl. Sagen har været Genstand for Drøftelse med General
clirektoratot og 2. Distrikt, og der er opnaaet Enighed om, 

al Togmaskiner, ogsaa naar do anvendes Lil Rangering, 
normalt skal være tomandsbetjent, dog saaledes at Een
mandsbetjening maa være tilladt i Nødstilfælde og for korte 
Perioder, hvor del kniber med at skaffe en 2. Mand. 

I Skrivelse I.il Generaldirektoratet har Organisalio11en 
fremsat Beklagelse over, at Fredericia St. ikke vilde over
holde Ordren angaaendc eenmandsbetjonte Lokomotivers 
og Motorvugnes Ledsage! ·o paa Maskinafdelingen;, Spo1·om-
1·aade. Generaldirektoratet har udsendt. en Rettelse til den 
paagældende C-Ordre, saa der ikke mere skulde være Uover
ensstemmelse mellem Praksis og den reglementariske For
skrift. 

Fornnledigel ved Beklagelser fra Aarhus har vi foro

s1,1urgt Generaldirektoratet, hvorfor der ·ikke paa Stræk
ningen Aarhus - Randers er Udkørselssignaler paa ·arnt

lige Stationer, saaledes som det er Tilfældet mellem Aarhus 
ug N yburg. Generaldirektoratet meddeler, at dot paa Stræk
ninger uden Linieblok eller hvor man ikke paaregner al 
ville installere Linieblok, ikke er almindeligt at opstille Ud
kørsel;,signaler, hvi;, der ikke findes modgaaende Spor
skifter i Togvejon. 

Paa Grund af .Pensionering, Dødsfald eller Ønske 0111 
Yritagelse for Hvervet 01: det· i forskellige Byer sket Om

skift.en af Kørelærere ved Lokomotivfyrbøderaspiranters 
Uddannelse eller af Medlemmer til Signalkommissioner. 

Den efter Storstrømsbroens Ibrugtagelse skete Udvidelse 
a[ Personaleantallet i Næstved har nødvendiggjort Gennem
førelse af Forbedringer i Lokaleforholdene dersteds. Ved en 
lokal Besigtigelse er det· med Distriktet opnaaet Enighecl 
om visse Forandringer. 

'Lokaleforholdene for clel i Vordingborg stationer·ede Lo

komotivpersonale har heller ikke v,e1·ot helt tilfredsstillende. 
Distriktet ha,· deltaget i en Besigtigelse og givet Løfte om 
al forsøge en Bedring af Forholdene. 

Den tidligere rejste Sag angaaende Vel færdsforanstalt
ninger i Gedse1· er nu saa vidt fremskredet, at dC'r er op
naael Enighed om Modernisering af Vaskerummet og visse 
l•'orandringer med Hensyn til Badeværelse. Arbejdet for

ventes udført i indevæ.rende J◄'inansaar. 
Der er med 2. Distrikt ført Dl'Øftelso angaaende Vaske-

1·urns- og Badeforhold i Aalborg. Distriktet har givet Løfte 
om at stille sig velvillig over for Personalets e)nsker. 

Det Lokomotivpersonale, som tiltræder deres Tjeneste 
vod Perron i Fredericia, har beklaget sig over, at de maa 
gaa paa Perronen i al Slags Vejr og ofte i temmelig lang 
Tid. Ved en Besigtigelse, hvori Distriktet og de interesserede 

Afdelinger har deltaget, er der opnaaet Enighed om An
bringelse af Skure, saa Personalet har et Sted, hvor do kan 
væl'e i Læ i den Tid, de afventer et Togs Ankomst. 

En Sag angaaende Forbedring af de Værelser, Struer

Personalet faar anvist i Esbjerg, er oversendt til de 4 Jern
baneorganisationers Velfærdsudvalg til videre Behan·dJing. 

Afd. 1 har ønsket Sidesejlene paa Rangermaskinerne 
anbragt indvendig i Stedet for udvendig. Ved Henvendelse 

Lil Distriktet er der opnaaot Tilsagn om Genn.emførel.·e af 
bemeldte Ønske. 

Nyborg og Aalborg Afdelinger har faael Tilskud til Af

holdelse af Foredrag. 
Gennem Arbejdernes Oplysnings Forbund er bestilt nogle 

Eksemplaret· af ,Den danske Fagbevægelses Historie indtil 
1880«. Naar Værket udkommer, vil del blive udsendt til 
Læseværelserne. 

Vo1· Organisations Registrering gennem li'oreningsregi
slret er fornyet indtil 1948. Herved er Organisationen;, oi; 
Dansk Lokomotiv Tidendes Navn saml officielle Mærke i. del 
paagældende Tidsrum beskyllet mod Efterligninger. 

I nogle Auditørsager er der fra Organisationens Side 
ydet do anklagede Bisidderassistance. 

Fra Fredericia forelaa Beklagelse over, al der an vemlt •:; 
l�kslraarbejdere til Lokomutivfyrbødertjenei:;te under Kør
sel mellem Middelfart og l•'redericia. Efter Orgc1 ni. atione11s
Henstilling har Distriktet ændret Forholdet.

Ved en Drøftelse med Gen9raldirektoratet og 2. Distrikt 
hat· vi ønsket oplyst, hvorledes Forholdene med Hensyn til 
Thisted Depot vilde stille sig, naar Oddesundbroen or taget 
i BL"ug. Der er Udsigt til, at en tilfredsstillende Ordning kan 
opnaas. Naar det med Sikkerhed kan overses, hvor meget 
Personale, mc1n kan bevare i Thist_ed, og den nye Kørsels
fordeling er udarbejdet, bliver der antagelig en Drøftelse 
motl Personalet. 

»Julest.jernen« og ,Gyvolhuhn« har hver faael et Tilskud
paa 25 Kr. 

Desuden er der i Perioden siden sid.·te Hovedbestyre18e.·-
111øtle behandlet 1'11 Række Sager ved rørende mere person
lige eller rent lokale Forhold .·om f. Eks. l◄'orflyllolsesønskor, 
Sygefradragssager o. I. 

Formandens MeddeleIsel' godkendtes. 

Pu.nkt 3. Mecldeleli;er frn de i;taciende Ud-vaty. 

I Anledning af Auclitøl' Aage Andersens Fratræden J. 
Januar har Stalshanol'Jlos og Privatbanernes Organi;,ati
onet· afholdt en Afskodi:;fesl for l1c11u, hvorhos der blev over
rakt ham en Gave (el Maleri). Auditør!'n var meget tak
nemlig fol' den ham viste Op111cerksomlted og h,1.1· senol'e 
t:rnmsendl en hjertelig Tak. 

Do 4 Jernbaneorganisalio1i'er har i Fællesskab over fur 
Generaid i roktoralol fremsat Anmodning om l�oranclringor 
i den .i Fjor gennemførte Ordning med Hensyn til Søbado

rejser. Endvidere er der fremsat Ønske om Ændringer i 
Bestemmelserne vedrørende Tjenestemænds Ret til Plads
bestilling i Lyntogene. 

Centralorganisationen har forhandlet med H.egeringeu 
angaaende Forhøjelse af Heguleringstillæget. Resultatet 
forudsættes tilstrækkeligt. bekendt baado gennem tidligere 
Meddelelser i nærværende Blad og gennem Dagspressen. 

Den i Fjor gennemførte Udligningsskat vil sandsynlig
vis medføre visse forandringer med Hensyn til den fak
tiske Skatteydelse i de forskellige Kommuner. Da Skatten 
og Udligningsfonden imidlertid endnu ikke har været i 

fuld Virksomhed efter do derom gældende Bestemmelser og 
Forudsætninger, har Regeringen fundet det urigtigt i Aar 
at foretage den for 3 Aar gældende Gruppering af Byerne 
inden for Stedtillægssatserne, l•'orholdet kunde allerede 
næste Aar være ændret; som Følge deraf har Finansmini

steriet foreslaaet, at Stedtillægsrevisionen udsættes til næ-
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ste Aa1:. Delle er lillraadl .i [ samtlige Tjenestemandsorga
nisationer. 

]'ra Nm·disk Lokomotivmands Forbund foreligger Regn
skab for Admini tralionsfonden for 1937. Balancen var 
8 556,94 Kr. Vor Organisations Andel til Administrations
fonden i 1938 udgør 1557,90 Kr. 

Punkt 4. Meddelelser frn Hovedkassereren. 

Hoveclknssereren fremlagde en Regn kabsoversigl for 
Aarel 1937. Balancen var Kr. 677 347,29, hvilket for hele 
Aarel er lig med en Formuefremgang paa Kr. 2 242,59. For 
Hovedkassens Vedkommende er der overført Kr. 7 216,7'• 
til Reservefonden. 

Det kritiske Udvalg meddelte, at del intet havde al be
mærke Lil Hegnskabet, som derefter godkendtes. 

Punkt 5. Budgetter for Hovedkassen og D. L. 'I'. 

De uclarbejclecle Buclgcll.er blev forelagt og gennemgaaet 
samt efter Foretagelse af enkelte Ændringer godkendt. 

Punkt 6. Behandling af foreliggende Sager. 

Under Hensyn til, at der nu er mere end 20 Lokomotiv
førere og Lokomotivfyrbødere i Næstved, har disse to Kate
gorier ønsket at oprette selvstændige Afdelinger. Forret
ningsudvalget har været betænkeligt, men da der ikke forC'
løbig er Udsigt Lil Indskrænkninger i Antallet a( Damploko
motivpersonalet i Næ. anbefales del nu, al rlel fremsatte 
Ønske imødekommes. Del vedtoges at oprette 2 nye Afde
linger fra og med 1. April d. A.; disse faar Nr. 3 og 4. 

Enghave Motodørera[deling (Elektroførerne) har øn
sket at gennemføre et Kursus evl. en Foredragsrække om 
Trykluftbremsen og andre Ind retninger i de elektriske Tog. 
Under Hensyn til, at Stalshaneme jo kun giver Elektro
førerne en kortvarig Uddannelse, vedtoges del at afholde 
Udgifterne ved Lokaleleje og Lærerkræfter til et saadanl 
Kursus. 

Fra Frederikshavn Lokomotivfyrbøderafdeling foreligger 
en Sag angaaende Turhesællelse: Den 1. Januar korn en 
nyudnævnt Lokomotivfyrbøder til Frederikshavn og kom 
straks i Tur, idel der var Plads ledig. Den 1. l!'ehruar kom 
endnu en nyudnævnt Lokomotivfyrbøder til Frederikshavn, 
og da den paagældende i Henhold til sin Plads i del paa
gældende Eksamenshold skal anbringes højere oppe i An
ciennitetsrækken end den pr. 1. Januar ansatte Kollega, 
har han (den pr. 1. Februar ansatte) ønsket at trænge den 
tidligere ansatte Kollega ud af Tur. 

Hovedbestyrelsen vedtog, at den d. l. Januar ansatte 
Lok�motivfyrbøder ikke kan trænges ud af Tur. Selv om 
ham, som ansattes den 1. Februar, placeres højere oppe i 
Anciennitetsrækken og dermed ved Turvalg skulde kunne 
opnaa større Turrettigheder, er del en fast Regel, al man 
skal være i Tur, forinden man kan gøre fuld og uindskræn
ket Brug af sine Turvalgsretligheder. 

Brande Afdelinger anmoder om Tilskud til en Velfærds
foranstallning, Lokomotivførerne og Lokomotivfyrbøderne i 
F�llesskab tænker paa• al anskaffe. Der bevilgedes el Til
skud paa 50 Kr.

Et Forslag om al ændre Motoruddannelsen, saaledes al 
Uddannelse i den elektrificerede københavnske Nærtrafik 
hortfaldt, drøftedes. Henvistes Lil Formanden og Sekretæ
rens Behandling. 

Punkt 7. Eventuelt.
Forskellige mind re Forhold drøftedes. 

E. K. 
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LANTERNEN 

Den aarlige Sliflelses[esl afholdes Torsdag den 7.' April 
i Kødbyens Selskabslokaler. Program samt Indtegnings
lister er ophængt paa Opholdsstuerne. 

Bestyrelsen. 

TAKSIGELSER 

Tak for Opmærksomheden paa min 25 Aars Jubilæums-
dag. • 7'. li. Petersen,

J,okomoli vf ører, 
Køge. 

Dansk Lokomoli vmancls Forening, l. Distrikt og Loko
motivførernes Sangforening hedes hermed modtage min 
hjerteligste Tak for den store Opmærksomhed, de viste 
ved min kære Mand, pens. J,okomotivfører H. H. Hansens 
Bisættelse. llfartha llansen, 

Bastrup Skole, 
Vassingerød. 

Hjertelig Tak til Lokomotivpersonalet paa Falster for 
udvist Deltagelse ved vor lille Piges Begrnvelse. 

Anton Christensen og Husfrn 

Gedser. 

FOREDRAG OM KNORR BREMSEN 

Indenfor Lokomotiv- og Motorpersonalet ved 1''redericia 
Maskindepot er der i denne Vinter oprettet en Stndielireds 
i Maskinlære. Denne Kreds havde formaaet Ingeniør Han
sen, 2. Maskinsektion, til at afholde el Foredrag om Hilde
brand Knorr Bremsen, hvortil tillige andre Lokomotiv
mænd, der var Medlem af en Studiekreds, havde Adgang. 

Ingeniøren forklarede indgaaende Bremsens forskellige 
Dele, saavel paa Lokomotiver og Motorvogne som paa Per
son- og Godsvogne. Han gav ved Tegninger og Skitser 
Deltagerne en klar Fremstilling af Bremsens forskellige 
Dele og dens Virkemaade. 

Ledelsen af Studiekredsen fremsatte for Ingeniør Han
sen Ønsket om at faa el tilsvarende Foredrag for det sam
lede Lokomotiv- og Motorpersonale. Dette gik Ingeniøren 
beredvilligt ind paa, dog saaledes al et Foredrag for en 
større Forsamling maatte være en Oversigt over Bremsen. 
Virkemaade, hvorefter der saa kunde rettes Forespørg. ler. 

Ingeniør Hansen afholdt dette Foredrag den 2.l. Fe
bruar for en Forsamling paa over 50 Lokomotiv- og Motor
mænd, der fra først til sidst fulgte Ingeniørens Foredrag 
med Interesse. Efter Foredraget blev der fra flere af Del
tagerne rettet Forespørgsler, som Ingeniøren besvarede. 

Personalet ved Fredericia Maskindepol har været sær
deles tilfreds med den Imødekommenhed, der her er vist 
os af Ingeniør Hansen, som har ofret en Del af sin Fritid 
for at gøre Personalet delagtig i sin Viden om Knorr 
Bremsen. Det er jo af stor Betydning, at Personalet har 
indgaaende Kendskab til Trykluftbremsen, naar denne 
.i en nær Fremtid bliver indført som almindelig Tog
bremse. 

Personalet ved Fredericia Maskindepol bringer Inge
niøt· Hansen en hjertelig Tak for rle to afholdte Foredrag. 

Deltager. 

s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

FRA FINLAND 

I Finland er der for nylig blevet ned at en Kommis
sion, som i de kommende Par Aar skal gennemgaa Løn
forhold 111. v. for samtlige Statens Tjenestemænd og frem
sætte Forslag til en ny Lønningslov. 

Som naturligt er har Personalet ønsket at blive re
præsenteret i den paagældende Kommission, der hestaar 
af 9 Medlemmer, og Regeringen gik med til, at der kom een 
Personalerep1·æsentant i ·Kommissionen. 9 Organisationer 
indstillede i Fællesskab 5 Navne, som Hegeringen kunde 
vælge imellem. Denne udpegede derefter Formanden foc
clet finske Lokomotivmands Forbund Pyhatuoto til at ind
træde i Kommissionen, hvo1· han allsaa kommer til at re
præsentere samtlige finske Statstjenestemænd. 

De finske Lokomotivmænd har selvfølgelig været glade 
for, at deres Formand er valgt som Enei-epræsentant for 
samtlige Statens Tjenestemænd. Da der endvidere er op
naaet betydelige Forbedringer paa Forfremmelsesomraa
det, idet Antallet af Lokomotivførere i Aar forhøjes med 
250, og Lokomotivfyrbøderantallet ligeledes forøges med 
250, hvorved ialt 500 Aspiranter vil opnaa Ansætte!�e, er 
det forstaaeligt, at vorn finske Kolleger, som ellers i nogle 
Aar har følt, at de levede i en Trængselsperiode, nu lige
som ser lidt lysere paa Forholdene. De 500, der nu opnaar 
Lokomotivfyrbøderansættelse, har næsten alle været Aspi
ranter i op mod 10 Aar. 

DET SJÆLLAND,FALSTERSKE 

BIBLIOTEK 

Et. nyt Fremstød. 

Biblioteket, der for faa Aar siden flyttede fra Isted
gade 3 til Statsbanernes Administrationsfløj Bernstodis
gade Hi, 2., fik herved Lokaler der bedre passede til For
maalet, og som bl. a. muliggjorde, at man kunde byde Med
lemmerne den Fordel, at de, der personligt indfinder sig, 
selv kan udtage sig Bøger i Reolerne. (!øvrigt gør man 
opmærksom paa, at ethvert Medlem forud skriftligt kan 
lade sig notere for indtil 4 Bøger, som man særligt ønsker. 
Saadanne Anmodninger vil blive imødekommet i den 
Rækkefølge, hvori de er fremsal.) 

Nu har Biblioteket foretaget et nyt og betydnings[uldt 
Fremstød, der vil komme interesserede Medlemmer tilgode, 
nemlig Udgivelse af et nyt og helt moderne Katalog, hvor
ved Medlemmerne fritages for besværligt at udsøge sig Bø
ger eHer de tidligere 2 Kataloger med tilhørende 6 a 7 løse 
Tillæg. Man har altsaa hele Bogbeholdningen samlet i et 
Katalog og - hvad der er det vigtigste - dette er nu saa
ledes inddelt, at man let og bekvemt finder sig til Rette 
med Hensyn til hvilken Art Litteratur, man søger. Vi skal 
saaledes· ,nævne, al der i J{atalogel findes særlige Afsnit for: 

Almindelig Prosal'iltern.tur. Ungclomsbøger. Børnebøger. 

Bøger paa Vers. Dramatisk Litterat,u.r. Bøger paa fremmede 

Sprog (med et Afsnit for hvert Sprog). Faglitteratur (med 
særligt Afsnit for de forskellige Fag) for Eksempel: Folke

minder, Folkedigtning o. l. Geografi og Rejser. Historie.

Kunst. Naturlmndskab. Swmf'llndskundskali og Politik. 

Sprog- og L'ittera/urk11ndsk11/1. 

Man behøver herefter ikke mere som hidtil netop at 
kende Forfatternavnet paa den Bog eller den Litteratur, 
man søger. I videst mulig Forstand vil man nd fra det 
1,;mne, der interesserer en, let kunne [inde den eller de 
Iløger, man ønsker. 

Det er i Virkeligheden - i al Beskedenhed sagt - en 
gennemgribende Revolution i Adgangen li! Bibliotekets 
rntte Benyttelse, der herved er gennemført. Dette er natur
ligvis ikke sket uden et meget betydeligt og grundigt For
arbejde, der· har strakt sig over lang Tid, og som tillige 
med selve Fremstillingen af det nye Katalog har medført 
store Udgifter for Bibliotekel. Herpaa har man imidlertid 
gennem adskillige Aar forberedt sig ved økonomisk Ov-
paring. 

Biblioteket rummer nu ialt 35 000 Eksemplarer og 21 000 
særlige Værker, blandt hvilke findes mange Bøger af ældre 
og nyere Litteratur af høj litterær Værdi. 

Gang paa Gang har Biblioteket gjort Medlemmerne op
mærksom paa de Værdier, der findes bl. a. i den ældre 
Litteratur, og navnlig har man gjort opmærksom paa dette 
under de stedse stigende Krav om nye Bøger. 

Man søger saa vidt mulig at tilfredsstille disse Krav, 
men derlil kræves ofte dyre Anskaffelser i flere Eksempla
rer at nye udkomne Bøger, der· erfaringsmæssigt senere 
hen, naar den første Efterspørgsel· er ophørt, faar Lov li! at 
staa urørt i Hylderne. Bibtiotekel gør derfor indtrængende 
upmæi-ksom paa, at Institutionen ikke er og ikke kan være 
en Læsekreds i den l�orstand, at Medlemmerne udeluk
kende kan faa nye Bøger, og man har saa meget mere 
Grund til dette, som Biblioteket netop i Kraft af sin store 
værdifulde Samling ogsaa af ældre Litteratur virkelig kan 
byde sine Medlemmer Læsestof, hvis Værdi rækker langt 
ud over Dagen og Vejen. Det nye Katalog skulde nu paa 
afgørende Maade gøre denne Bibliotekets Ydeevne ind
lrsende for Læserne. Man beder derfor Medlemmerne mod
tage Kataloget, som gratis vil blive leveret dem i Løbet 
af et Par Uger, ikke som et almindeligt kedeligt Optryk 
af tidligere Kataloger, men som et Værk der afgørende 
bryder med det tidligere Syslem og for første Gang giver 
Adgang til paa let og overskuelig Maade at ,kigge ind ad 
Bibliotekets Vinduer«, ja ind paa Boghylderrre, hvor det 
for den, der har aaben Sans og Sind for god Læsning, 
viser sig, at der ligger Værdier ikke mindst i den ældre

Litteratur, som man hidtil beklageligvis er gaaet upaa
agtende forbi. 

Hermed være det nye Katalog anbefalet til almindelig 
Interesse og til et grundigt Studium. 

Bestyrelsen. 

Vi har gerne villet bringe ovenstaaende Meddelelse fra 
Bibliotekel. Det er en betydelig Indsats, det nu snart 90 
Aar gamle Bibliotek her har ydet. Vi skal tilføje, at Vil
kaarene for at blive Medlem el' saa rimelige, at det maa
nedlige Kontingent kun er fra 70 Øre til 1 Kr., alt efter 
de ansattes Lønnings-Indtægt. (Der betales intet lodskud.) 

En af Bib!1otekets Fordele er den Ordning, at det saa
vel for udenbys som for københavnske Medlemmer ikke 
er nødvendigt personligt at indfinde sig til Bogbylning. 
Bøgerne bliver gratis hentet paa Tjenestestedet og i hyllet 
Stand atter bragt tilbage dertil. Biblioteket modtager gerne 
Indmeldelser af nye Medlemmet·. Vi kan tilføje den prak
tiske Bemærkning, at Bibliotekets økonomiske Evne til al 
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tilfredsstille Læserne jo ganske nalurligl vokser ved en 
øg t Tilgang af Medlemmer, der gør det muligt at foretage 
yderl igel'e Indkøb a[ ønsk()lirr Litte1·alul'. 

Reel. 

Uclnævnelse fra 1.-3.-38: 

Molol'førnr II J'. S. P. Søndergaard, Viborg, til Loko
motivfører, Glyngøre (min. Udn.). 

Optaget som ek&lraorclinære Mecltemmer: 

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-3.-38: 

Lokomolivfører 0. K. Pedersen, B,·ande. lil ybo!'g. 
Lokomotivfører V. K. iel ·en, Glyngøre, lil Brande. 

Døclsfalcl blandt Pensionister: 

Pens. Lokomoli v [øre re: 

pr. 1.-2.-38: 

pens. Lokomotivfører H. I. Hasmussen. Aarhus, den 
31.-1.-38. 

C. H. i sen, Dalgasvej 2, Viborg.
pens. Lokomotivfører N. P. V. Madsen, København, den 

20.-2.-38. 
H. L. P. Mølle1·, Sjællandsgade 1 ·, Viborg. pens. Lokomotivfører H. H. Han en, Liliel'ød (forh. 

pr. 1.-3.-38: Kbhvns Godsbgd.), den 2.-3.-38. 

] r. Jensen, Clnistianslund vej 36, Nyborg. 
]laandværke" J'. P. V. Jørgensen, Vejlegade 8, Aarh1rn. 

pen . Lokomolivfyrbødcr C. C. Degn, Esbjerg, den 15.-
2.-38. 

Kaas &. Sørensen, 
Indehaver: G. E. OLSEN Blomster og Kranse 

Tlf. 39. Helsingør Tlf. 575. 

Kul E. Jacobsen
Kokes Mdl. af E. B. 

Brænde Tlf. 29 Helsingør 
Briketter 

Støt dansk Industri! 

J. J. Nielsen - Danmarksg·ade 54 
Sl8rsle I.ag-er I 

fikst og solidt 'fodtøj 
• 

Telefon: 1844 

Absolul beds le Udførelse 

Bjergegade 7, 

sælger alt i 

Herre-

og Drengeekvipering 

til Byens mindste 

Priser. 

Valdemar Christensen, 
Arden - Telf. 41. 

Uhrmag-er - 6uldsmed - Opllk. t. Kl,■ Reparallonsværksled. 

M. J. Madsen La France 
Boulevarden 1. Aalborg. Tlf. 1305.
Forsender smukke Krant1e-Dekorationer 
og fikse Buketter overalt. - Leverandør 

til D. L. F. 

.JIJpå,a_ 
Sd,weitser- P, ·æcisionsuhre 

Uretabl issement 

Bispensgaard 1 

Tlf. 992. Tlf. 992. 

Kompagnihuset 

Aalborg 

(Forretningen grundlagt 1892). 

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 Skandinavien. 

ANNONCE-EKSPEDITION: 

Vestre Boulevard 45, København V. 
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10---16. 

Postkonto 20 541. 

Frederiksborl{ Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 

C 

N 

~l&ZUW --- -

Tjenestemanden 

køber hos 

Skræderl og 
Lingeri 

r~ /#' 
..-, .· . ·.r~~;~-i,~~!!!....!!!!~~~4,~ 



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

CAFEG!!dst~d~~;!~P~u~OE1 NORDISK KAFFE KOMPAGNJ'5 
TELEF ON &a2. Kaffe er bedst! 

For1a.:n.g de=. hos Deres :Købm.a.:n.d..-

RICHARD LEHN Blumensaadts 
I. Kl. Herreekvipering. • Telef. 68 Sæber. 
---------------·------ Altid Kvalitetsvarer! 

Nybor'ine~.e!!!;l~r~~!~,smejeri. -J-yd-sk_e_S-tr-ikk-er-ie-rs-U-ds-al-g.-
Tif 79 Se efter paa Kaps len, at Mælken er Ira samme Dair, 

C. Knackstredt 

• og ikke gammel Mælk fra Dagen i Forvejen. 

ALLIANCE I,. 
B A GERI & CONDITORI 
Tlf. 1 .36 Nørregade Tlf.1.36 
== P . C. PETERSEN -

Fotograf 
Westergaard 

14, Kongensgade 14. 

Indeh . H. Prehn. 
Tlf. 665. N ørregade 16. Nyborg. 

Alt i Trikotage. 

LIGKISTER 
Telefon 550 

Spec. : K r anse, Buketter, 
Planter og Potte-Kultur . 
Direkte Sal,q f,·a Drivhus. 

Fotografier i alle Størrelser 
til rimelige Priser. 

_________ _,Ligaenge, Llgt•j og Kranse 

Iniren 
derlor b 1111 &' I e Pr I• e r. 

Husk! 
Søren Jensens 

Oste• og Fedevare• 
forretning. 

FORLANG KAFFE 
Ira . M. 

(Ved A. M . Petersen.) 

r 
JENS ANDERSEN Tetelon 216. J 

er billig med 
Telelon 216. KJOLER OG OVERTØJ 

•:!•~~~ .. 
D R E V s ~e~ra~-. :ø~g~d~. E M A N N 

;::::::::::::::: :::_:: Glas-, Porcellain• og Udstyrsforretning. 
Telefon Nr. 25. Nyborg. Telefon Nr. 189. 

E. Amtofts Kiosk 
Telefon 778 

anbefaler sig med alt i Festtelegrammer, 
C igarer, To bakker, Chokolader, Dag, I 
og Uge blade 

•l•~~~M•~~~• 
Tlf. 60 Forlang Tilbud! Tlf. 60 

Murer-Jernbeton - Reparationsarbejde 
Lars Jensen & Aagaard • Murermestre 

-

anbefales 
..... Egne Llgvogne .... 
Alt v,dr .Begr• v•lsn .S.Llgbrændlng buørg" 

P. JAKOBSEN 
ved Slottet Telefon 171 

Tra11port Llcbll hurces eurall I 

HUSK~-
G. Christensen 
Østervoldgade 65, Telefon 238. 
Aut.Vand• og Gasmester ~amt 
statsaut . Elektroinstallat ør 

Støt vore Annoncører! 

N Y B O R G K U L I M P O R T] •Æt11 
& Nyborg Cichorietørreri A/s ;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,...;;;;;;...;;;;;;...;;;;;;~-

Telefon 15 og 2.3 Isenkram • Glas • Porcelain 
WERNER HANSE1\J Ch J H Od 

URMAGER & GULDSMED r. . ey :::: ense 
MELLEMGADE 11 - TLF. 530 - NY BORG 

Hotel Royal 
Koncert 6.. Solistoptræden 

Otfo Trasbo 

Godtf.red Petersens 

Købmandshandel, 
Strandvej en, 
bringes i Erindring. 

Nybor.Q Jernstøberi, ,Hans L. Larsen & Co. ''/. 
• Komfurer • Bygningsetebegods 

Telefoner 76 og 231. Sæt Byens Indn11tri. Telefoner 76 og 231. 

Telefon 539, 2312 

RESE RVERET 

Vestergade 5 

ALFRED PETERSEN 
Handalsøartner 

Største og ældste Kranseforretning 
Kranse besørges overalt 

Tlf. 151 . 7 Jarnbaneøade 7 Tit . 55. 
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