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SNEV ANSKELIGHEDER - L YNTOGSBRAND 

elv om vi ikke her i vo1·t Land k nder til 
nevanskeligheder om en aarlig tilbageven

dende Begivenhed, aa har vi jo dog af og til 
haft Sne og nestorme i aadant Omfang, at 
Fremføre! en af Togene er be. ·værliggjort, ja 
har været'uinulig, aa Re ·ultatet er blevet Tog-
tandsning i een el ler flere Dage. Dette har 

Publikum imidlertid næ ten altid taget med en 
v1 Ro ud fra Forstaaelsen af, at Naturkræf
terne trods alle Teknikk ns Fremskridt endnu 
er i tand til at vi , at de alligevel er de stær
keste. Men i den Situation, om indtraf kort før 
den nu over taaede Jul, kom der hi t og her 
en Knurren i Dag pres en. 

Det var vel i og for sig ikke ne an kelig
hederne alene, som bevirkede en vi ro; d t 
var ·narere Tid punktet, disse Van keligheder 
kom paa, som 
virkede foruro
ligende, og det 
maa indrøm
me::;, at Situ
ation n nok 
kunde give An

ledning til, at 

en Del af cl 

mange,der hav

de tilrettelacrt 

Rejser i Julen, 
og som hav
de sikr t . ·ig 

P lad billetter i 
Lyntogene og 

de andre gen-

nemgaaende Vogne blev betænkelige; men det 
maa sige , at Juletrafikken blev gennemført. 
Omend der her og der var Forsinkel er, aa 
kom de rejsende dog frem. 

Det alvorlige begyndte eg ntlig med, at 
»Kronj den« den 19. December kom i Brand,
da Toget var t Stykke Nord for Rander , nær
mere betegnet mellem Faarup ocr Onsild. Nogle
faa Kilometer fra Bjerregrav bemærkede Lo
komotivføreren, M. Mikkel en, Ar., at der var
noget galt med en af de forre ·te Banemoto
rer. Han satte den ud af Virksomhed; men da
han kun havde kørt med 3 Motorer fra Aar
hus - den ene var sat ud af Virk omhed alle
rede paa Sjælland - og saalede nu kun havde
2 tilbage, betvivlede han, at Toget kunde føre
ig nnem til Frederik ·havn. Han var imidlertid

bekendt m�d, 
at Maskinbe-
tyrer Krag 

befandt 'ig i 
Toget, og han 
bad cl rfor 2' 
Manden, Mo

torfører K. V. 

Søren en, som 

befandt sig ved 

Siden af ham i 
forre te ]�ører

rum, om at gaa 
h n til Maskin

bestyreren og 

over for denne 

henstille, at der 

I 
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fra Hobro blev ·endt Tel -
gram til Aalborg om at 
holde et Damptog parat 
til den vid re Kør el til 
Frederikshavn. ør n ·en 
skyndte sig derefter hen 
i Toget til Ma.·kinbestyre
ren, hvorefter han paany 
ilede tilbage paa Fører
pladsen, hvor han fortalte 
Lokomotivføreren, at han 
mellem 1. og 2. Vogn hav
de mærket lige om Brand
lugt stamm nde fra Gum
mi. · middelbart herefter 

kom Togføreren og for
talte, at ogsaa han havde 
»lugtet Brand«, og at. det
va,r bedst at stand:,;e Toget

i Onsild. Gjort bekendt med denne Situation
fandt Lokomotivføreren det rigtigst at stand. e
·traks, hvilket han bemærkede til Togføreren,
og derefter straks begyndte at bremse , ·it Tog.
Samtidig hermed blev der imidlertid trukket i

ød bremsen; det var Maskinbestyrer Krag, 
som paa Vej lien til Førenummet for al tale 
med Lokomotivføreren ogsaa var blevet op
mærksom paa Brandlugten 00' da fandt det rig
tigst at bringe Toget til ojeblikkelig tand:-;
ning. 

Situationen ud viklede sig derefter med 1·i
vende Hastighed. Der slog hurtigt Lid nede fra 
op i 1. og 2. Vogn, og Forsøg paa at !" lukke 
den med Toget.· Jldslukning'apparaler viste 
sig frugtesløse, den bredte sig med rivende Hast. 
Passagererne maalte ud af Toget, og i Løbet 
af et Par Timer var dette raseret for alt brand
bart. 

Det vi:-;te sig, at Aarsagen til I ldens Op
komst var, at der gennem de til Afkøling af 
Banemotorerne anbragte Indsugningskanaler, 
som finde.· henholdsvis i Vogn1::,iclen og i 'faget, 
ikke alene var ind. uget Luft, men ogsaa den 
ophvirvlede Sne, som derefter havde bevirket 
Kortslub1ing. 

Da en lignende Fare naturligvis truede de 
andre Lyntog, i-,aa længe Snesituationen holdt 
sig, er det forstaaeligt, at tatsbanerne · øver. ·te 
Lede!. e blev betænkelig. Lyntogene blev derfor 
straks taget ud af Driften, og der blev sat al 
Kraft ind paa at faa Ind ugningsforholdene af 
Køleluften ændret, saaledes at det fremtidig var 
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udelukket, at der kom Sne med ned til Bane
motorerne. Der er herefter ·ket den Ændring, 
at Køleluften til Banemotorerne nu indsuges i 
Harmonikaerne mel lem Vognene, og for at have 
·tørst mulig ikkerhed mod Gentagelser bad

»Titan« Banemoto1·ek1::,perten, Jngeniør Thie
lers fra det sven.-ke Elektricitebfirma A EA,
om at stille sig til Raadighed for en nderso
gel:-;e. Dette . ·til lede den svenske sagkyndige sig
beredvilligt over for; han undernøgte Forhol
dene og udtalte derefter, at han maatte an:,;e
den Ordning, tatsbanernes Maskinafdeling nu
havde foretaget med Hen.-yn til Køleluften til
Banemotoreme for at være overmaade hensigts
mæssig; han selv var ikke i tand til at kunne
pege paa nogen bedre LøsninO'.

Saa kedeligt det end e1·, at et af vore Lyn
tog saaledes blev ødelagt af Brand, saa viste 
der .-ig dog ved denne Lejlighed noget bemær
kelse:,;vænligt, nemlig, at Førerrummene fand
le:-; ubeskadigede. Der var praktisk taget ]Id i 
hele Toget; men den kom ikke ud paa nogen af 
l◄'ørerplad ·erne, hvorfra der jo ingen direkte
Udgange er.

»Kronjyden« Brand og de andre Lyntogs
l< jernelse fra Driften skete aa tæt op mod Jul, 
at en Mængde Mennesker blev urolige for deres 
Julerejse. Stat ·banerne kunde imidlertid ikke 
handle hurtigere, end der blev gjort, og det blev 
stadigt sagt til Publikum, at de nok skulde faa 
alle de Tog, som var nødvendige - elv om 
det ikke blev Lyntog. Det lykkedes dog at faa 
Lyntogene færdige saa betitl , at de atter kunde 
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sættes i Drift lige op til Julen, men det maa 
indrømmes, at Trafikforholdene va�· vanske
lige. Der var stadig Sne paa en Mængde Stræk
ninger, og det var Damptogene, som i det store 
og hele maatte redde Juletrafikken. 

De, som har spaaet Damplokomotivernes 
Endeligt og Motordriftens Enehersken paa det 
trafikale Omraade, er atter blevet belært om, 
at det dog er rart at have de gode gamle Damp
lokomotiver; naar det kniber, er det nu allige
vel dem, der skal klare Situationen, og trods 
den Virak, som Motordriften - Lyntogene ind
befattet - ellers til daglig er Genstand for, 
viste det sig i denne Situation, at Publikum 
alligevel har størst Tillid til Damptrafikken. 
Dette korn paa forskellig Maade til Orde, og 
det gjorde godt paa de mange »Dampmænd«, 
som maatte tage en ekstra Tørn mod Sneen. 

AARET, DER SVANDT 

Udenrigspolitisk Oversigt over 1938. 

Udenrigspolitiken bliver mere og mere Fol
kenes Skæbne. Der gaves Tider, hvor Folkene 
troede, at Udenrigspolitiken, den st01·e Politik, 
var et Privilegium for Diplomater, Manden paa 
Gaden interesserede sig ikke for udenrigspoliti
ske Problemer. Denne Tid er forlængst forbi. 
Folkene har for længe siden lært, at der be
staar en snæver Sammenhæng mellem den uden
rigspolitiske Udvikling og Nationernes indre 
og sociale Organisation. Fascismen udløser 
samtidig udenrigspolitiske, indrepolitiske og 
sociale Virkninger. I de sidste Maaneder har 
vi set, hvorledes Tjekkernes sunde Demokrati 
brød sammen under Fascismens Angreb, og vi 
har maattet fastslaa, at Nederlagets Følger var 
det indre Demokratis Ødelæggelse, den frie Ar
bejderbevægelses Død og en total Forværrelse 
af de kulturelle og de sociale Forhold. Hele 
Tragedien afspilledes i Løbet af nogle faa Uger. 

Aaret 1938 var et Nedgangsaar for Demokra
tiet i hele Verden. Det er nødvendigt at sige det 
klart og tydeligt. En stor Filosof sagde en Gang: 
»man skal hverken græde over Tingene eller
le af dem, man skal forstaa dem«. Vi vil prøve
at forstaa dem.

Vi har oplevet meget i det sidste Aar. Øko
nomisk set var Aaret mere eller mindre et De
pressionsaar. Depressionen forstærkede . de to
talitære Staters Angrebslyst - Sulten driver 
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fremad - og formindskede de vesteuropæiske 
Staters Modstandskraft og Aktivitet. Paa denne 
Baggrund afvikledes Aarets Tragedie. I Frank
rig saa vi Folkefrontens Undergang og de so
ciale Reformers Hensmuldren. Vi saa Usikker
heden i den engelske Politik, som populært kal
des Chamberlain-Kursen. Denne Politik førte til 
Anerkendelsen af Abessiniens Erobring, til en 
reel Blokade af det demokratiske �panien, til 
Overenskomst med Mussolini og til Kapitula
tionen i Mtinchen. Man har talt overordentlig 
meget om det britiske Riges Opløsning. Det er 
uden Tvivl rigtigt, at det bliver vanskeligere og 
vanskeligere at holde sammen paa Verdensriget. 
De selvstyrende Dele af Verdensriget - Syd
afrika, Kanada, Australien, New Zeeland -
har forbeholdt sig Retten til selv at bestemme, 
hvorvidt de vil eller ikke vil deltage i en Krig, 
Storbritannien maatte blive indviklet i, og det 
viste sig, at Storbritannien havde risikeret at 
staa uden Hjælp fra Dominions, hvis det var 
kommet til Krig som Følge af det tjekkoslovaki
ske Spørgsmaal. Ganske vist er de engelskta
lende Nationers Solidaritet stærkere end de ju
ridiske Forpligtelser, som knytter Imperiet 
sammen, og det er sandsynligt, at i Farens 
Time vil det britiske Imperium kæmpe solida
risk. Men alligevel er det britiske Verdensriges 
nuværende Tilstand en Usikkerhedsfaktor af 
første Rang, som naturligvis svækker den poli
tiske Be,-Jutsomhed i Downing-Street. 

Saaledes er Tilstanden i de vesteuropæisk!;) 
Stater, som skal modstaa Fasciststaternes An
greb. Til Trods for Englands, Frankrigs og 
disse to Landes Forbundsfælle Amerikas man
gedoblede økonomiske Overlegenhed, til Trods 
for disse tre Staters uudtømmelige økonomiske 
Kraftkilder, som under en Krig uomgængeligt 
maatte føre til Fasciststaternes Nederlag, bragte 
Aaret 1938 Sejr efter Sejr for Tyskland og 
Italien, ( ogsaa de japanske Armeer kunde fort
sætte Fremmarchen længere ind i Kina, men 
Kinas store Modstandskraft udhuler samtidig 
Japans militære og økonomiske Slagkraft). Vi 
behøver ikke her dvæle længe ved de nøje kend
te Begivenheder. I Marts ensrettedes Østrig; i 
September kom Turen til Tjekoslovakiet. Tysk
land er Herre i Centraleuropa og truer herfra 
Rumænien, Polen og Sovjetukraine. Smaasta
terne, som Litauen og Ungar�, har overhovedet 
ikke mere Raad til at føre en selvstændig øko
nomisk Politik. Selve Tjekoslovakiet er ind-
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lemmet i Ty klands politi ke og økonomiske 

System. Italien har indtaget stærke Positioner 
i Middelhavet, Italien sidder i Spanien og paa 

Balearerne, Italien truer paa samme Tid Ægyp
ten og Tunis og tør vove at kræve Tunis, Kor
sika og Savoyen af Frankrig, som nu ved tre 

af sine Grænser trues af fascistiske Stater. Selv
følgelig maa vi ikke glemme, at Ribbentrop 
fornylig har været i Paris og skrevet under 
paa den fransk-tyske Græn es Ukrænkelighed 

- men desværre kender vi Nutidens Trakta
ters triste Livs- og Lidelseshistorie. Vi kender

Kellogg-Pagtens og Locarno-Pagtens Skæbne,
vi ved, at der engang eksisterede et virkeligt
»Folkeforbund«. Hvad betyder da alt dette over
for Fasciststaternes dynamiske Politik!

Saaledes ser det ud i Europa ved Aarets Slut
ning. Den spanske Republik holder endnu ud 

og kæmper videre, alene og isoleret. Umiddel

bart efter Miinchen-Aftalen, som Chamberlain 
hilste med det noget stortalende Udtryk »Fre

den for vor Tid«, kom Jødeforfølgelserne i 

Tyskland - i Virkeligheden et Udtryk for 
Tysklands fortvivlede økonomiske Situation. 

Hele Sydøsteuropa er i Oprør og venter paa et 
Foraar, som maa ke vil bringe en krigerisk Af
gørelse mellem Tyskland, Rumænien og Rus
land. Middelhavet er praktisk talt allerede 
Krigssfære. Vil Foraaret bringe det krigerske 
Opgør mellem Frankrig og Italien? Den fascisti

ske Akse, som Chamberlain gik ud paa at slaa 
i Stykker, fungerer fremdeles fortræffeligt. 

Aaret bragte ogsaa to Begivenheder, som 
viste henimod en gunstigere Udvikling. Den en
gelsk-amerikan ke Handelstraktat, som afslut

tedes i November, kan blive Begyndelsen til en 
opbyggende, solidarisk Politik hos de anti
fascistiske Stater. I Praksis betyder Traktaten, 
at Amerika har besluttet sig til at lukke Tysk
land ude fra de Fordele, der bydes gennem Mest

begunstigelsesklausulen. Traktaten er udarbej
tiet saaledes, at Tyskland i Virkeligheden ude

lukkes fra Fordelene ogsaa paa det britiske 
Marked, ( derfor Schachts fremskyndede Rejse 
til London). Amerika søger at trække hele Syd
amerika ind i dette Traktatsystem, og man vil 

udvide de antifascistiske Staters Solidaritet paa 
det økonomiske Omraade. 

Efteraaret bragte ogsaa det svenske Social
demokratis store Valgsejr, som er et Bevis paa 

de nordiske Demokratiers Modstandskraft mod 
Fascismens opløsende Tendenser. 
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Vi har i denne Oversigt prøvet at undgaa at 

omtale de vesteuropæiske Stater som den1okra

tiske Magter, der vil være i Stand til at danne 
en ideologisk Modvægt mod Fasciststaterne. Vi 
tror, at dette Aars sørgelige Begivenheder har 
bevist, at der ogsaa i de saakaldte demokrati
ske Stater findes Kræfter, Overklassekræfter, 

som i Virkeligheden gaar Fascismens Ærinde. 

De franske storkapitalistiske Kredse var gan
ske vist formelt set Demokrater, men reelt hader 
de Arbejderbevægelsen - indrepolitisk og in
ternationalt - og gør tusind Gange hellere en 

Indrømmelse til Hitler, end de giver de sociale 

Bevægelser en fair Chance. Det samme gælder 
maaske ikke talrige, men til Gengæld særdeles 
indflydelsesrige Kredse indenfor det engelske 

Aristokrati og den engelske Forretningsverden. 
Og vi har lært, at der ikke kan dannes en Front 

mod Fasciststaterne sammen med disse Kredse. 

Men hvad skal der da ske? Arbejderbevægel
sen over hele Verden maa ødelægge Fascismens 
Mentalitet i dens egne Lande. Der maa rejses 

en stærk Opposition mod de Regeringer, som -
paavirket af kapitalistiske Interesser - inden
for selve Demokratiet forraader Demokratiets 
Ide. 

Dette er Fremtidens vigtigste Opgave, og 
lykkes den, saa er Kampen langt fra tabt endnu. 
Og1;aa Kampen mod Fascismen vil som andre 

Krige blive afgjort ved det sidste Slag, og dette 
sidste Slag er endnu ikke udkæmpet. I Dag er 
det hele endnu i Støbeskeen, og intet er tabt. 
Ganske vist kan man ikke nægte, at Vestmag
ternes tjekkiske Position er gaaet tabt, men det 
er nu engang saaledes i denne Verden, at en

hver Virkning udløser Modvirkninger, og i Ste
det for den tjekkisk-sovjetrussiske Alliance 

staar nu som Følge af Truslen mod det polske 
og det russiske Ukraine den polsk-sovjetrussi

ske Alliance, og der er ingen Tvivl om, at den

ne Alliance er mindst lige saa farlig for det 
fascistiske Tyskland som den tjekkisk-russiske. 

Den tyske Situation er strategisk set omtrent 
den samme, sandsynligvis ikke engang for

bedret. 

Denne Paavisning skal kun henlede Op

mærksomheden paa, at den politiske Bevægelses 
stadige Udsvingninger endnu ikke har kunnet 
forme Europas politiske Skikkelse i Favør af 
Fasciststaterne. Fascismens magtpolitiske Over

vægt er endnu langt fr_a at være stabiliseret. Ar

bejderbevægelsen har over hele Verden den Op-

5 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

gave at organisere Fronten mod Fascismen, og
saa i Bevægelsens egne Lande. Denne Kamp er 
ikke blot en Kamp mod den fascistiske Trusel 
udefra. Det er ikke nok at bekæmpe Fascismen, 
man maa ogsaa have noget at byde Folkene, 
som 1:,kal sige nej til Fascismen. Demokratierne 
maa gennem solidarisk Samarbejde sikre en al
mindelig Velstand, et højere socialt Livsniveau 
for deres egne Folkefæller, dette vil ogsaa virke 
agitatorisk paa de frisindede Kræfter indenfor 
de fascistiske Nationer. I Virkel_igheden er jo 
det fascistiske System det politiske Udtryk for 
Kapitalismens økonomiske Krise - det er 
Grunden til, at de demokratiske Nationers Stor
kapitalister mere eller mindre ser med hemme-. 
lig Sympati paa de fascistiske Eksperimenter. 

Det er sandsynligt, at Aaret 1939 vil bringe 
nye udenrigspolitiske Kriser, muligvis ogsaa 
Krig, det ved vi ikke, men vi ved, at det er Ar
bejderbevægelsens Opgave over hele Verden at 
kæmpe for den saa nødvendige Fornyelse af 
Demokratiernes Holdning - moralsk og øko
nomisk set. Enhver stærkere Højnelse af Lan
dets sociale Niveau vil forøge de gamle Demo
kratiers Modstandskraft og Aktivitet. Det soli
dariske Samarbejde mellem Demokratierne, som 
er begyndt ved den engelsk-amerikanske Han
delstraktat, kan blive den internationale Ram
me for denne Udvikling. 

BETRAGTNINGER VED AARSSKIFTET 

u da det gamle Aar er svundet, og . vi danske
Lokomolivmænd i Lighed med alle andre begynder 
paa el nyt Aar, er det forslaaeligt, al mange stiller sig 
clel Spørgsmaal: Hvorledes var 1938 for os, og hvad 
vil det nye Aar bringe? 

Om Aaret 1938 kan man sige, at det har været 
et godt og roligt Arbej-clsaar. hvor Organisationen paa 
en god og fordragelig Maade har løst flere Sager, som 
Medlemmerne hu rde sætte Pris paa. 

Der bar dog fra een Kategoris Side været Tilløb 
til nogen Utilfredshed, og der er taget en Stilling, 
der af det store Flertal inden for Dansk Lokomotiv
mands Forening maa opfattes som værende i Sfrid 
med de nugældende Love for vor Organisation. Jeg 
tænker her paa det i December afholdte Møde, som 
Fredericia Motorførerafdeling havde udsendt Indby
delse til, og hvori der, saavidt jeg ved, deltog Tillids
mænd fra saa at sige alle Motorførerafdelinger. Den 
udsendte Dagsorden viste, at der paa Mødet skulde 
behandles Forslag, som Motorførerne vilde fremsætte 
for den kommende Kongres i 1939. 

Jeg skrev før, at Mødet er blevet opfattet som stri
dende imod Lovene, og man faar uvilkaarligt Tanken 
om, at Motorførerne ikke kan komme - eller ikke er 
kommet - bort fra Kredssystemet, hvilket System jo 
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blev forkastet paa den ekstraordinære Kongres med 
stort Flertal og Enhedsorganisationen sat i Sl�det. 

Dengang vi havde Kredse, kunde der i særlige 
Situationer, som kun havde Betydning for den paa
gældende Kategori, sammenkaldes til landsomfat
tende Møder, men saa skete det af Kategoriens Over
ledelse (Kredsbestyrelsen) paa samme Maade som der 
i Sager vedrørende alle Kategorier kunde og stadig 
kan indkaldes Tillidsmandsmøder af den øverste Le
delse (Hovedbestyrelsen), men det var i begge Til
fælde Ledelserne, som indkaldte til saadanne Møder. 

Ved Omorganiseringen faldt Mellemleddet, Kred
sene og Kredsbestyrelserne, bort; som Følge deraf 
maa det være afgjort, at Afholdelse af landsomfat
tende Kategorimøder ogsaa er noget, der hører For
tiden til. 

Hvis Fredericia-Mødet er lovligt, saa kan Loko
motivføreme og Lokomolivfyrbøderne med lige saa 
god Ret afholde Tillidsmandsmøder. Dette vil i Rea
liteten sige, at vi endnu har Kredssystemet blot paa 
en illegal Maade, og det er dog at gaa imod en Kon
gresbeslutning, for ikke at skrive at vi gaar tilbage. 
Jeg synes det modsatte var bedre, nemlig at gaa·frem, 
saa Organisationen blev endnu mere sammensluttet 
og stærkere - alt blev fælles. 

Jeg indledte bl. a. med at spørge: Hvad vil det nye 
Aar bringe os? Lad mig da som Ønske for vor Orga
nisation for dette Aar fremsætte Haabet om, at En
hedsorganisationstanken fra den kommende Kongres 
maa føres ud i Livet i sin fulde Udstrækning, saaledes 
at der ved hvert Depot kun oprettes een Afdeling om
fattende alle Kategorier og med disse repræsenteret i 
Bestyrelsen. 

Alle Parter vilde da blive samlet; ganske naturligt 
vil-de der blive udvist Hensyn over for hinandens 
Meninger, og et helt andet Forhold vilde opstaa. 

Helgoland, Nytaar 1939. P. Jensen. 

CENTRALORGANISATIONEN 

Den 28. November 1938 afholdtes det første 6rdi
nære Styrelsesmøde i C. 0. I efter Repræsentantskabs
mødet i Efteraaret. 

Styrelsen konstituerede sig saaledes: Formand Ch. 
Petersen (valgt af Repræsentantskabet), Næstformand 
P. Jensen (Formand for Dansk Postforbund), Se
kretær Chr. Vejre og Regnskabsfører Kai Olsen (For
mand for Toldbetjentforeningen).

Foruden disse fire va Igles følgende Med lemmer af 
Forreluingsudvalget: Soph. Jensen, Dansk Lokomotiv
mands F'orening, Johs. Hansen. Dansk Hospitalsfor
bund, A. Schytt Larsen, Dansk Politiforbund, Laur. 
Hansen, Værksteds- og Remisearb. Fællesorg. og 
P. 0. Simonsen, Dansk Kriminalpolitiforening.

Formanden refererede foreliggende Sager. Det fra
Justitsministeriet modtagne Cirkulære vedr. Tjeneste
mændenes strafferetlige Forhold blev drøftet. Styrel
sen var enig om, at man paa det foreliggende Grund
lag kun kunde tage Sagen til Efterretning. 

Under Debatten kom man bl. a. ind paa Spørgs
maalet om Statstjenestemændenes Pensionsordning, 
som ved Tjenestemandslovens Revision bør ændres 
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saaledes, at det af Tjenestemændene selv indbetalte 
Pen ionsbeløb ikke tabes i de Tilfælde, hvor Afskedi
gelsen ikke er forbundet med Pensionsret. 

Finansministeriet er tilskrevet i Overensstemmelse 
med Vedtagelsen paa Repræsentantskabsmødet ang. 
Forhøjelse af Dag- og Timepenge samt andre Emolu
menter. Finansministeriet vil sikkert udsætte For
handlingen herom, indtil der bliver Forhandling om 
Reguleringstillæget i Februar Maaned 1939. 

Nogle Skrivelser om Forhøjelse af Stedtillæget er 
modtaget fra Medlemmer og videresendt til Lønnings
raadet. 

Der har været ført l<.,orhandling om Forfremmel
sesraad og Aspirantordningen,. Forhandlingen har 
været refereret. Da det er Meningen, at Fol'handlin
gen skal fortsættes, er Protokollen ikke udsendt, idet 
der bliver bedre Overblik over Sagen, naar begge Pro
tokoller udsendes samtidig. Forhandlingen skal snart 
tages op igen. 

Omtalte en Sag vedrørende et Tjenesteboligspørgs
maal, der var modtaget fra Foreningen af Tjeneste
mænd under Undervisningsministeriet. 

Dansk Hospitalsforbund paa Statens Sindssyge
hospi taler fejrede 25 Aars Jubilæum den 26. Novem
ber d. A. C. 0. var indbudt og repræsenteret af For
manden. 

For Foreningen af statsansatte Funktionærer ved 
Slotte og min. Bygninger har vi konciperet en Skri
velse til Indenrigsministeriet vedrørende Oprykning 
paa Normeringsloven. 

Vedrørende Sagen om Fængselsfunktionærernes 
Organisation og Betjentfornningen har Formanden 
faaet meddelt, at Sagen e1· i bedste Gænge mellem de 
to Foreninger, og der ventes snart en Afslutning her
paa. 

Formanden er blevet bekendt med, at Dansk Po
liti forbund paa Arrestforvarernes Vegne har rettet 
Henvendelse til Justit ministeriet om disse kunde 
blive staaende som Medlemmer af Dansk Politifor
bund, Justitsministeriet kan næppe tiltræde dette, da 
det drejer sig om to forskellige Styrelsesgrene. Politi
forbundet kan ikke være en Slags C. 0. 

Styrelsen diskuterede Spørgsmaalet Dag- og Time
penge for Tjenestemænd i forskellige Lønklasser, paa 
Foranledning af Schytt Larsen. 

Simonsen stillede Spørgsmaal vedrørende Stedtil
lmg, mente ikke Tjenestemændene var tjent med, at 
Beregningsgrudlaget for Stedtillæg var Tjenestestedet 
og ikke Bostedet. 

I den efterfølgende Diskussion herom deltog Kuhn 
og A. C. Nielsen og Formanden. 

Beretningen godkendtes enstemmig. 

Reguleringstillæg og Lønrevision. 

Den 31. Marts 1939 udløber det midlertidige Løn
tillæg og Forhandling om, hvad der skal træcle i Ste
det er aktuel. Den saakaldte »stille Zone« skulde helst 
afskaffes og Reguleringstillmget virke efter B ensigten. 
Før det nye Udgiftstat kommer, kan vi ikke faa For
handling. Forhandlingen vil sikkert finde Sted i Micl
ten af Februar Maaned. Det vedtoges at tilskrive Fi
nansministeriet i December Maaned. 
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Formanden udtalte, at Repræsentantskabsmødet 
vedtog en Resolution om en almindelig Revision af 
Lønningsloven. Vil anse det for ønskeligt at gaa frem 
paa den Maade, at et Forretningsudvalgsmøde afhol
des i Midten af Januar Maaned 1939, og man til deu 
Tid ser, hvorledes Sagen bedst kan gribes an. 

Den illigitime Laanevirl.:somhed. 

Laur. Hansen omtalte Laanefm·Aningeu, Statstje
nestemændenes Sammenslutning af 1934. Forespurgte, 
om en Henvendelse til FinansministP.ren fra C. 0. kun
de foranledige, at Fællesorganisationen paa D. S. B. 
fik Adgang til at udtale sig i disse Laanesager. 

Formanden besvarede Spørgsmaalet nærmere, og 
mente ikke, at det kunde gennemføres, ja, det var 
endog i Strid med hele Laaneordningen og omtalte 
denne nærmere. 

Laur. Hansen gav nogle Eksempler paa Sammen
slutningens Virksomhed og paaviste det uhyggelige 
heri. Gjorde iøvrigt forskellige Bemmrkninger om 
Sammenslutningens nøje Samarbejde med Pl'ivatban
ken, og de Metoder, hvorefter mindre Laan kunde 
ydes Tjenestemændene igennem Sammenslutningen. 

J(a.ntsø fremsatte forskellige Bemærkningel' paa 
Grnndlag af Laur. Hansens Udtalelser, men mente 
ikke, at Privatbanken mere var saa stærkt interesseret 
i Samarbejde med Foreningen af 1934. 

Formanden: Det eneste, der er at gøre, er at gaa 
til Finansministeriet og gøre gældende, at der er for 
mange Pengeinstitutioner, der har Beføjelse til at 
faa Gageforskrivninger noterede. Eventuelt søge en 
Forhandling om hele Spørgsmaalet for at faa Finans
ministeriet til at foretrække de Laaneforeninger, der 
har Tilslutning fra Organisationerne. Hvis det ikke er 
Tilfældet, skal der maaske krmves Paategning fra de 
Myndigheder, der noterer Laaneafdraget. Eventuelt 
kan en Plan udarbejdes til nmste Forretningsudvalgs
møde i Januar. Det var før t, da de mange Pengein
stitutione1· kom til, at det hele blev farligt. 

Feriespørgsmaalet. 
Feriespørg maalet blev drøftet og i Diskussionen 

bemærkede Laiir. Hansen bl. a., at han haabede, at 
1inisteriet vilde tage Spørgsmaalet op snarest, og 

at hele Sagen blev ordnet inden April 1939. 
Formanden: Ændringer i Tjenestemændenes Ferie 

vil ikke træde i Kraft før April 1940, og det er om
disputabelt, om det er hensigtmæssigt at faa Sagen 
ordnet inden April 1939, men vil gerne, dersom Værk
stedspersonalet ønsker det, rette Henvenrlelse til Fi
nansministeren herom. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Læskure i Fredericia. 

El' Sagen angaaencle Læskur paa Fa. St. fuld
stmndig gaaet i Staa, eller hvad er Meningen? 1 denne 
Vinter har Personalet faaet at vide, hvad det vil sige 
at staa i Frost og Sne paa Perronen i timevis. De 
Herrer, der har nægtet at gaa med til Opførelsen af 
Lmskuret, skulde selv være med Lil at prøve dette, 
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saa er jeg ganske sikker paa, at saa var Skuret al
lerede stillet op. Vi har nu set, hvilke Tog det er, 
der gennemfører Trafikken ved D.S. B. om Vinteren. 
Men saa maa vi ogsaa kræve menneskelige Kaar al 
arbejde under. Men ellers har Dansk Lokomotivmands 
Forening vel Penge i Kassen; lad os selv bekoste Op
førelsen af Læskuret, saa kan der da ikke blive nogen 
Konsekvenser for D. S. B. En gammel Kakkelovn kan 
købes for faa Kroner, og naar vi saa beder rigtig 
pænt om det, faar vi nok et Par Stumper Kul til at 
putte i. 

Men Sagen maa løses enten paa den ene eller 
anden Maade, og det maa ske hurtigt. 

Med Tak for Optagelsen 

M. L. Mørck,

Lokomotivføre L', 
Nyborg. 

Sagen om Anbringelse af Læskure i Fa. er ingen
lunde opgivet fra Organisationens Side. Vi er fuld
stændig enig med Indsenderen i, at det paagældende 
Krav er saa rimeligt, at det forlængst burde været 
imødekommet, men Haabet herom er som sagt heller 
ikke opgivet endnu, der arbejdes stadig paa Sagen. 
Samtidig oplyses, at vi selv har beskæftiget os med 
Spørgsmaalet om, at Organisationen betalte Opfø� 
relsen af de ønskede Læskure til Lokomotivpersona
let; men saalænge Sagen endnu ikke er helt skrinlagt 
i Forholdet til Administrationen, er Spørgsmaalet om 
Organisationens økonomiske Medvirken ikke fremsat 
officielt. Red.

En Tak til Generaldirektøren. 

Del kunde synes mærkeligt, at en Lokomotivfyr
bøder finder Anledning til at bringe Generaldirektør 
Knutzen en Tak; thi Faktum er jo, at det ganske 
særligt er siden vi fik vor nuværende Generaldirek
tør som øverste Statsbanechef, at Rationaliseringen af 
Statsbanedriften har taget Fart, hvorved vore Tje
nester paa forskellig Maade er blevet skærpede. Selv 
om vi ikke helt er tilfredse med disse Forhold, saa 
finder jeg dog, at der kan være rimelig Anledning 
til at takke vor øverste Chef, fordi han offentligt gør 
sig til eet med hele sit store Personale. 

Generaldirektøren talte faa Dage før Jul i Ra
dioen,· hvor han i Forbindelse med Radioavisen gav 
nogle Meddelelser til Publikum. Han indledte sin Tale 
med: • Vi Statsbanemænd•, og han sluttede med paa 
Forhaand at takke alle de Jernbanefolk, som maatte 
arbejde Juleaften; han haabede, at disse vilde kunne 
have en Glæde ved at gøre andre juleglade, nemlig 
dem der befordredes med Banen ud til Slægt og 
Venner. 

Statsbanernes Generaldirektør, som vel nok er 
den højeste Tjenestemandsstilling i Danmark, kunde 
altsaa om sig selv og de mange forskellige Kate
gorier, som sorterer under ham, sige »vi Stats
banemænd•. Er dette ikke dejligt at høre, naar vi 
faa Dage . enere i Radioen hørte Julehilsener fra 
Søens Folk. Der hed det i en Uendelighed: •Kaptajn, 
Officerer og Mandskab fra det og det Skib« eller 
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»Fører, Officerer og Besætning fra det og det Skib•
ønsker Slægt og Venner glædelig Jul.

Man forstaar gennem disse mange Julehilsener, 
at en Skibskaptajn er eu meget stor Herre; ha11 
hører ikke med til Skibets Besætning, ja, han er ikke 
engang Officer, men maa nævne helt for sig selv, 
og naar Forholdene er saaledes i en bestemt Kreds 
af vore Medbo1·gere, saa finder jeg, at tl.e1· er Anled
ning til, al vi paa delle Punkt har Lov til at være 
glade for at have en Chef, som gør sig lil eet med 
sit Personale, og det vil jeg i al Beskedenhed gerne 
have Lov til at bringe min Tak for. 

En af »Mondskrtbet«. 

Mere Gensvar. 

I »Lokomotiv-Tidende« Nr. 24 har Hr. H. P. Han
sen beæret mig med et lille Gensvat·, som jeg gerne 
vil knytte nogle Bemærkninger til. 

Hansen skriver bl. a., at havde Gener-aldirektøreu 
i sit Interview til Dagspl'essen udtalt, al OYerbelaste
de Motorførere straks bliver overført ti I anden Tje
neste, saa var Anledningen til hele Postyret bortfal
det, og det er sikkert rigtigt; men Hansen havde da 
mistet en tilsyneladende kærkommmen Lej) ighed ti I 
offentligt at negligere Motorpersonalet; og det maa 
haabes, at Offentligheden nu har faaet den rette 
Forstaaelse, saa den ældre Damptogslokomotivfører, 
Hansen omtaler, ikke fremtidig bliver udsat for saa 
nærgaaende Spørgsmaal, naar han er i Selskab. 

Jeg skal indrømme, at jeg ikke erindrer at have 
læst i »Lokomotiv-Tidende« om en københavnsk Ma
skinbestyrer i Lommeformat, hvilket saa maa und
skylde mine Bemærkninger til den Sag. 

Hr. H. P. Hansen skriver, at han ikke kender mine 
Æresbegreber, jeg forslaar Hansen saaledes, at det 
er ham en Æressag at værne om Lokomotivføre1·stan
den, og deri er jeg enig med ham, men jeg er bund
uenig med Hansen om de Midler, han anvender, og 
jeg kan da heller ikke tro, at Han en elv tror, at 
hans Skriverier om Motorførerne virker i den Ret
ning. 

H. P. Hansen skriver, at naar jeg kender ham 
fra hans yngre Dage, maa jeg vide, at Motorspørgs
maalet ingen personlig Interesse ha\'de for ham. 
Dertil maa jeg sige, at mit Kendskab til Hansen er 
af saa gammel Dato, at der den Gang ikke ek isle
rede noget Motorspørgsmaal. 

Jeg vil forsøge ikke at føle Medlidenhed mod H. 
P. Hansen, men min Opfattelse af ham er blevet be
styrket ved hans Artikel i »Lokomotiv-Tidende«.

Hr. H. P. Hansen omtaler Stemningen blandt Lo
komotivførerne i Reserven paa Gb., hvor do i op til 
18 Aar har specialiseret sig i Overtagelse af Provins
maskiner m. m.; ja det er jo et beklageligt Forhold, 
som dog ikke er decideret københavnsk, men jeg 
kan dog ikke se, at Hansen hjælper de saaledes 
uheldige Kolleger ved Nedrakning af de mere gun
stigt stillede. De fornu [tige ved jo, at de sidstnævn
te ingen som helst Inclfyldelse har paa det For
hold, og da Hansen ikke formaar at standse den Ud
vikling, der er Aarsag til Miseren, skulde han hel-

• 

s 

• 
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lere benytte sine rige Evner til at udfinde en gen
nemførlig Maade, hvorpaa Forholdene kan mildnes, 
i Stedet for al opildne Utilfredsheden. 

Hr. Hansens sidste Bemærkning om Støtte Lil 
Samling af hele Lokomotivpersonalet i et nyttigt 
Samarbejde virker paa mig, som Generaldirektørens 
Forsvar for Personalet virkede paa H. P. Hansen 
(som en }jlefants Besøg i en Porcelænsbutik). 

Hr . ,Hansen citerede en lille Morsomhed af H. C. 
Ande1· ·en, lad mig da slutte med at citere følgende 
lille Digt, som ·Hansen og all.e forøvrigt ogsaa ken
der; det er om den lille Nisse, der rejse med Ekstra
post fra Land til Land for at hilse paa Verdens største 
Mand. Jeg vil ikke trætte med at nedskrive hele Dig
tet, da det sikkert er kendt af alle; men naa1· man 
læser om Hansens Begejstring over, at han - trods 
Nabo til Hitler - tør skrive saa dristigt i Bladene, 
synes jeg i Aandon at so Hr. H. P. Hansen - i 
sidste Vers. 

Fredericia, i December 1938. 
Th. Jensen. 

DE DANSKE STATSBANER VED 
AARSSKIFTET 1938/39. 

Oplysninger fra Generaldirektør Knutzen. 
Driften. 

Don fremadskridende Bygning af Dobbeltspor 
Nord for Aarhus og den nye Bro over Limfjorden ved 
Aalborg har muliggjort en Køreplan, der ikke alene 
ur hurtig, men som er næsten fri for Forsinkelser. 

Aabningen af Oddesundbroen har betydet over
ordentlig store Forbedringer af Køreplanen for Thy, 
idet Thybanen er ændret fra en isoleret Lokalbane 
til en Fortsættelse af Linien Fredericia-Vejle-Her
ning-Holstebro-Struer med en Række gennemgaa
ende Tog. 

Samtidig er der i Thy indrettet en Trafikordning, 
hvor Tog og Rutebiler samvirket· og supplerer hin
anden. 

De nye Motorvogne, der i Aarets Løb er taget i 
Brug, har muliggjort en Modernisering af de fleste 
af de sekundære Huler, navnlig i Vestjylland. Fra 
disse Egne, der tidligere beklagede sig stærkt over 
Toggang og Materiel, fremkommet· nu nresten ude
lukkende Udtryk for Tilfredshed. 

Med Hensyn til Materiellets Modernisering var 
Turen nu kommet til 1. Klasses Vognene. I Løbet af 
faa Uger vil der i den normale, daglige Trafik ikke 
fol'okomme hele 1. Klasses Vogne, der er over to 
Aar gamle. Endvidere er Moderniseringen af Fælles
k Lassevognene fortsat. 

Den i de senere Aar foretagne Modernisering af 
Statsbanernes Vognpark til Personbefordring er nu 
saa vidt fremskreden, at det har kunnet fastsættes, 
at 2-akslede Kupevogne fremtidig kun maa bruges 
i Godstog, i de i Beredskab staaende, praktisk taget 
aldrig benyttede Ambulancetog samt indtil videre i 
nødvendigt Omfang til Forstærkning ved særlige Lej
ligheder af Persontog paa Sidelinier, hvor Maksimal
hastigheden er højst 70 km i Timen. Vognenes Ud-
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rangering fra Hovedlinierne med de store Tog og 
den store Toghastighed er muliggjort ved Nybygning 
og ved den i 1934 foretagne Begrænsning af 1. Klas
se i Lokaltogene, hvorved et stort Antal Vogne blev 
disponible til Overførelse Lil Fællesklassen. I 1934 
fandtes af 2-akslede Kupevogne 585, medens Tallet i 
Løbet af Aaret vil være nedbragt til ca. 200, af hvilke 
80 kun bruges i Godstog og Ambulancetog. Den fore
tagne Udrangering af smaa, gamle Vogne fra Hoved
linierne med den stærke Toggang og hurtigkørende 
Tog er ogsaa fra et sikkerhedsmæssigt Synspunkt af 
stor Betydning. 

For nylig er paa Helsingør Skibsværft den fjerde 
store Motorfærge til Storebæltsoverfarten sat i Van
det. Fra Publikums Synspunkt vil den fremtræde 
som Søsterskib til de tre i Drift værende M:otorfær
ger, men tekuisk set betydet· den yderligere Frem
skridt; navnlig forventes den at have bedre isbry
dende Egenskaber. 

Samtidig er i Aaret Løb udrangeret den sidste 
Hjulfærge, »Kronprins Frederik«. Naar den nye 
Færge er leveret, bestaar Statsbanernes Flaade af 20 
Færger og Skibe, og der er i de sidste 7 Aar ud
rangeret ikke mindre end 18 Færger og Skibe, af 
hvilke 14 er ophuggede, 1 solgt til Udlandet og 3 
overdraget til ·statens Isbrydningsvæsen. 

Den nye Færges Ibrugtagning medfører, al Stats
banerne fra 15. Maj 1939 kan foretage en Omlæg
ning af Morgenlyntogene fra København. Den nu
værende Køreplan indeholder for store Ventetider ved 
Bæltet, idet tre Lyntog skal overføres med samme 
Færge. Endvidere har der været anket over Lyntogs
forbindelserne mellem Fyn og Sydjylland paa -den ene 
Side og Nordjylland paa den anden Side. 

Disse Ulemper bortskaffes ved at lade Østjyden 
løbe forud for Kronjyden til Langaa. Der indspares 
i en Række Forbindelser fra 1 til over 2 Timer i 
Rejsetiden. 

Pe1·sontrafikken har udviklet sig gunsligl, hvor
imod Godstrafikken har vist nogen Tilbagegang som 
Følge dels af Stagnation i Byggeindustrien, dels af 
Skærpelse af Konkurrence fra Lastautomobilernes 
Side. Det Forslag til Trafikplan, som ventedes frem
sat fra den af Regeringen nedsatte Trafikkommission, 
er endnu ikke fremkommet. 

I Hovedstaden ventes i det kommende Aar på.a
begyndt et Samarbejde mellem Bybane og Sporveje, 
hvis væsentligste Udslag bliver en Fællesbillet til 
Timekørsel for en Pris af 30 Øre. Endvidere vil Stats
banerne i den kommende Sommer af Hensyn til den 
nye Folkeferie forlænge Gyldigheden af sine Retur
billetter fra 8 til 16 Dage. 

Økonomien. 

Økonomisk har Aarets Forløb været uheldigt. Det 
Driftsoverskud paa 4,2 Mil!. Kr., der opnaaedes for 
Aaret 1936-37, blev for Aaret 1937-38 forandret til 
et Underskud paa 0,5 Mill. Kr., og Resultatet for 
1938-39 vil blive endnu ugunstigere. 

Grunden hertil er den almindelige Stigning i det 
internationale Prisniveau og de deraf følgende Løn
stigninger m. v. i Indlandet. I Tiden siden 1. April 
1937 er Statsbanernes aarlige Udgifter ved saadanne 
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udefra paaførte Stigninger forøget med 11 Mill. Kr., 
uden at der er anvist nogen Dækning herfor. Re
sultatet maa naturligvis være, at disse Udgifter, der 
jo skal betales, maa afholdes af de almindelige Stats
indtægter. Ser man bort fra de nævnte ekstraordi
nære Udgifter, er der paa Budgettet for 1939-40 
i Forhold til Regnskabet for 1936-37 en Indtægts
stigning, der overstiger Udgiftsstigningen saavel paa 
Driften som for Afskrivning og Forrentning, skønt 
netop dis e Aar har bragt Afskrivning og Forrent
ning stærkt i Vejret, bl. a. fordi hele Udgiften til 
Storstrømsbroen er faldet her. 

Anlæggene. 

De første Vogne af don Serie paa 20 taal-Boggie
vogne, der er bestilt hos Vognfabrikken »Scandia« i 
Randers, er nu under Aflevering. Denne Leverance 
omfatter 12 Vogne med 1. Klasse og 8 Vogne med 
Fællesklassekupeer. 

Vognene, der skal anvendes i de faste Togstammer 
i Hurtigtog, bliver sat i Drift traks efter Modtagel
sen, og de erstatter ældre 1. Klasses- og Fællesklasse
vogne, som derefter bliver indrettet udelukkende til 
Fællesklasse med nyt Kupeudstyr til Anvendelse i 
Persontog. 

Endvidere vil der i Foraaret fra »Scandia« blive 
afleveret 4 nye Boggi•e-Personvogne, der skal anvendes 
i »Nordpilen•. Disse Vogne indrettes med 3 Kupeer 
af 1. Klasse og 5 Kupeer af Fællesklasse samt med 
et lillcKøkken, hvorfra Serveringen skal kunne fore
gaa i hele Toget. Ogsaa disse Vogne bygges som Staal
vogne, men af Hensyn til deres Anvendelse specielt i 
hurtige og lette Motor-Iltog beklædes de med Alu
minium. 

Alt det forannævnte nye Personvognsmateriel vil 
være i Drift i Løbet af ca. 3 Maaneder. 

Vognfabrikken »Scandia« har endvidere faaet Be-
tilling paa 12 Slaal-Boggievogne, der indrettes med 

3 Kupeer af 1. Klasse og 5 Kupeer af Fællesklasse; 
disse Vogne ventes at kunne indgaa i Hurtigtogene 
efterhaanden i sidste Halvdel af Finansaaret 1939-
40. Desuden er der bestilt 6 Staal-Postvogne hos
»Scandia«.

Fra Aktieselskabet Frichs, Aarhus, leveres i Aarets
første Maaneder de sidste af en Serie paa 10 diesel
elektri ke, hurtigkørende Motorvogne, og yderligere
9 saadanne Motorvogne er bestilt hos samme Firma
til Levering i sidste Halvdel af Finansaaret 1939-40.

Ud over den Modernisering af det rullende Ma
teriel, som finder Sted gennem de foran omtalte An
skaffelser af nyt Materiel, fortsætte Ombygningen af
ældre Boggie-Personvogne til tid. va1.·ende Materiel
med Side- eller Midtgang.

Sporombygningsarbejder i 1939. 

Paa Strækningen mellem Aarhus og Laurbjerg vil 
ca. 17 km Spor blive ombygget med ·vejsede Skinner. 

Ved denne Ombygning samt ved den nedenfor 
nævnte Forstærkning paa Strækningen Randers-Aal
borg, vil for første Gang blive anvendt Statsbanernes 
nye, svære Skinner, der vejer 60 kg pr. m, medens 
den hidtil sværeste Type vejer 45 kg pr. m. 
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Sporforstærkningsarbejder. 
Ved Indlægning af svære Skinner og flere Sveller 

vil de resterende ca. 30 km af Strækningen Randers
Aalborg blive forstærket. 

I Forbindelse med det projekterede store Over
føringsanlæg for Randers-Viborg Landevej Nord for 
Rander Station skal der foretages Forlægning og 
samtidig Forstærkning af den forlagte Strækning af 
Randers-Aalborg Banens Spor. 

Spodorstærkningsarbejderne paa Strækningen 
Holstebro-Skern er i indeværende Aar afsluttet paa 
fri Bane, men vil i det kommende Aar blive sup
pleret med Forstærkning af 2' Spor paa Rinpkøbing 

Station og 2' og 3' Spor m. v. paa Holstebro Station. 
Den i Aar paabegyndte Forstærkning af Hoved

sporene paa Korsør Station vil blive fortsat, og som 
en første Begyndelse lil Fol'bedring a[ Sporforholdene 
paa Strækningen Køge-Næstved, vil Haslev Station 
blive ombygget og Sporene fornyet i det kommende 
Aar. 

Der vil endvidere blive paabegyndt visse Forstærk
ninger af Sporene paa Københavns Hovedba.negaard. 

Forbedring af Ballastlaget. 
Paa de nedenfor nævnte Strækuiuger vil den be

staaende Grusballast blive erstaltet af Stenballast: 
Viborg-Skive, 
Varde-Ti trup 

samt paa Delstrækninger af Banelinien 
Røde-Kro-Vojens. 

Endvidm·e vil der i Forbindelse med de ovenfor 
nævnte Sporforstærkningsarbejder blive indlagt Sten
ballast paa Holstebro og Korsør Stationer, ligesom 
der vil blive foretaget Supplering af Stenballastlaget 
paa de ovennævnte ca. 30 km af Strækningen Ran
ders-Aalborg, paa hvilke der skal foretages Spor
forstærkning, samt paa de ca. 17 km af Stræknin
gen Aarhus-Laurbjerg, der skal ombygges. 

Endelig kan tilføjes, at der i det kommende Aar 
vil blive paabegyndt en mere omfattende Supplering 
af Stenballasten paa Kystbanen. 

Signal- og Sikringsanlæg. 
Paa en Del Stationer vil der blive foretaget Om

bygnings- og Fornyelsesarbejder vedrørende Signal
og Sikringsanlæg, og paa Hovedstrækningerne fort
sættes Arbejdet med Udflytning af de fremskudte 
Signaler. 

Ligeledes fortsættes Udbygningen af Statsbanernes 
Fjern telefonanlæg samt Indførelse af Højttaleranlæg 
paa Stationer m. v., idet bl. a. samtlige Perroner paa 
Københavns Hovedbanegaard samt Forhal og Per
roner paa Østerport Station vil blive forsynet med 
Højttaleranlæg i det kommende Aar. 

Desuden vil den nye Storebæltsfærge blive udstyret 
med traadløst Telefon- og Telegrafanlæg samt med 
Højttaleranlæg. 

Elelctrif icering af Københavns Nærtrafik. 
Arbejdet med Elektrificering af Frederikssund

banen paa Strækningen Valby-Ballerup vil blive 
fortsat. Saaledes vil paa Valby Station Moderniserin-
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gen af den gamle Hovedbygning blive bragt til Ud-· 
førelse, ligesom der vil blive foretaget en Forlængelse 
til Lyshøjgaardsvej af Gangbroen, der fører fra Ro
vedbygningen Lil Perronerne, idet Stationen ogsaa 
.skal afvikle den elektriske Trafik til og fra Valby, 
naar Fl'ederikssundbanen inddrages under elektrisk 
Drift. 

Viadukten for Valby Langgade vil blive ombygget 
for Dobbeltspor og samtidig udvidet for større Gade
bredde, ligesom der her tilvejebriuges en ny S-Slalion. 
Den paabegyndte Ombygning for Dobbeltspor og Ud
videlse for større Gadebredde af Viadukterne for 
Roskildevej og Petet' Bangsvej fortsættes og bringes 
til Afslutning i Løbet af Aaret. Ved sidstnævnte Gade 
tilvejebringes ligeledes en ny S-Station. Udvidelsen 
for større Gadebredder a[ de tre Viadukter sker med 
Tilskud i Henhold til Vejkrydsloven. Paa Stræknin
gen Vanløse-Husum vil de paabegyndtc Arbejder 
med Fjernelse af Niveauskæringerne med de stærkt 
trafikerede Veje: Jernbanealle, Aalekistevej og Lin
dersvoldalle blive fortsat, idet Viaduktanlægget for 
.Jernbanealle vil blive paabegyndt, medens de igang
værende Viaduktarbejder for Aalekistevej og Linders
voldalle vil blive afsluttet. I Forhintlelsc med <le om
handlede Viatluktet· foretages en Løftning a[ Frede
rikssundbanen samt af Vanløse Station, ligesom der 
sidstnævnte Sted vil blive paabegyndt Tilvejebrin
gelsen af en ny Stationsbygning, der skal opføres i 
umiddelbar Tilslutning til Viadukten for Jernbane
alle. Ved Lindersvoldalle vil blive paabegyndt Tilveje
bringelsen af en ny S-Station. 

Udførelsen af Viadukterne ved Slotsherrensvej og 
Islevhusvejs Skæring med Frederikssundbanen vil 
ligeledes blive paabegyndt. 

Paa Strækningen Husum-Ballerup vil de i An
ledning af Elektrificeringens Gennemførelse nødveµ
dige Arbejder paa Herlev og Ballerup Stationer blive 
paabcgyndt, ligesom ogsaa Fjernelsen af Niveauskæ
ringen mellem Frederikssundbanen og Skovlunde Tor
vevej vil blive bragt til U d[ørelse samt en i den An
ledning nødvendig Flytning af Skovlunde Station fra 
den østre til den vestre Side af Vejen. 

I( øbenhavn-Roskilde. 
For at opnaa større Kapacitet paa Strækningen 

København-Roskilde vil Sporanlægget paa Taastrup 
Station blive forsynet med to nye Overhalingsspor, 
ligesom Statonen vil blive udstyret med et nyt Sik
ringsanlæg. Endvidere vil der blive tilvejebragt et 
Togkontrolanlæg for Strækningen København-Ros
kilde med tilsluttende Banelinier, bestaaende af et 
.specielt indrettet Telefonanlæg, der tilknyttes Distrik
tets Togkontor paa Københavns Hovedbanegaard, saa
ledes at man herfra paa Dage med stærk Trafik kan 
lede og overvaage Toggangen paa de omhandlede 
Strækninger. 

Ved Statsbanernes Centralværksted i København 
vil der, hvis fornøden finan iel Hjemmel gives paa 
Finansloven for 1939-40, blive paabegyndt en Ud
videlse og Modernisering af Værkstedets forskellige 
Afdelinger. Der agtes i det kommende Aar udført 
en Værkstedsha.l for Lyntog, ligesom der agtes fore-

laget en Udvidelse af det elektriske Værksted samt af 
den nuværende Maga.siubygning. Endvidere er det 
Tanken at paabegynde Opførelsen af en moderne og 
tidssvarende Marketenderibygning for Værkstedets 
Arbejdere . 

Ved Statsbanernes Centralværksted i Aarhus 
vil deu under Udføre] e værende Udvidelse blive fort
sat, idet der vil blive fuldført en i 1938 paabegyndt 
ny -i-Etagers Værkstedsbygning ud imod Jroger
gaardsgade. Endvidere vil det· blive opført en stor 
Værksledshal for Motorvogne og Personvogne. Bag 
Hallen anlægges en Skydebro. 

Den nuværende Lokomotivremise i Mølleengen vil 
blive betydelig udvidet for al skaffe Plads til det utl
vided·e Motorvognsmateriel. 

Paa Hjørring Statsbanestation 
overvejes gennemført en fuldstændig Optagelse af 
Privatbanerne Hjøning-Hi rtshals, Hjørring-Aaby
bro og Hjørring-Hørby. Arbejdet, der vil omfatte 
Modernisering af Hovedbygningen samt betydelige 
Jord-, Spor- og Broaulæg, vil i saa stor Udstrækning, 
som det Cl' gørligt, blive udført med Anvendelsen af 
langvarigt arbejdsløse. Gennemførelsen af de nævnte 
Ændringer paa Stationen er betinget af den fornødne 
Hjemmel paa Finansloven. 

Dobbeltspor Randers-Aalborg. 
I Henhold til Loven om Beskæftigelse af arbejds

løse er der ogsaa i det kommende Aar Midler til Raa
dighed for Statsbanerne til Fortsættelse af de allerede 
paabegyndte Jord- og Broarbejder for Tilvejebringel
sen af Underbygningen for et W Spor Randers-Aal
borg, og det er Hensigten at fuldføre Underbygnin
gen paa Dalstrækningen Randers-Hobro-Doense 
samt paa Delstrækningen Svendstrup-Aalborg i 1939. 

I Løbet af Aaret agtes Sporlægningen Randers
Hjerregrav paabegyndt og fuld ført, idet Udgifterne 
hertil ·er søgt bevilget paa Statsbanernes Budget paa 
Finanslovforslaget for 1939-40. 

Udfletning Vest for Roskilde. 
Af Arbejdsløshedslovens Midler er der endvidere 

til Raadighed de fornødne Midler til Fortsættelse af 
Jord- og Broarbejder for en Udfletning af Sporene 
Vest for Roskilde. 

Vejbroer. 
Med Tilskud fra Vejkrydslovens Midler eller fra 

Vejmillionerne forventes i Finansaaret udført en Ræk
ke Vejbroer Landet over. Ca. 60 Anlæg er for Tiden 
til Forundersøgelse eller under Projektering ved 
Statsbanerne. 

Af Anlæg, der er i Arbejde, er foruden de før
nævnte 3 Viadukter i Vanløse yderligere 13 store 
Viaduktanlæg i Gang, nemlig: 
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Overføringsanlæg ved Glim, Roskilde-Kalundborg 
Banen, for Hovedvej Nr. 1, 

Overføringsanlæg ved Fjenue lev, Roskilde-Korsør 
Banen, for Hovedvej Nr. 1, 

Overføringsanlæg ved Kvistgaard, Hillerød-Hel
singør Banen, for Hovedvej Nr. 3, 

" 
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Overføring anlæg ved Lundloft, Tinglev- onderborg 
Ban n, for Hovedvej "r. 10, 

Overføring anlæg Yed Neder Hornbæk, Randers
Aalborg Banen, for Hovedvej r. 16, 

Overføring anlæg ved Tobberup, Rander -Aalborg 
Banen, for Hovedvej r. 16, 

Underføring anlæg ved Brovecl, Fred ricia-Kolding 
Banen, for Hovedvej r. 1 , 

Overforingsanlæg ved Hjort balle, Vejle-Holstebro 
Banen, for Hovedvej r. 1 , 

Underføring anlæg ved Vestenden af Lejre Lalion, 
Ombygning og 'dvidelse af Overføl'ing for Hør holm

vej ved Rungsted Station. 
Overføringsanlæg ved Allerup, Ro. kilde I{alundborg 
Banen, fol' ny Landevej, 

verføringsanlæg ved A senbøllo vocl Aarup, ,ry
borg-Middelfart Banen, 

Overføl'ing anlæg i Nordenden u[ Faarup Station. 

Di,-so An l,T'g, der I epnt•sontPre1· U dgi !"ter paa ca. 
7 Mil!. Kr., forventes i det store og hele at være af
sluttede i Lobet af 1939. Tillige forvente ca. 20 nye 
Viaduktanlæg Landet over - heraf 7 for Hoved
veje - al blive paabegyndt i Løbet af Aarel. Disse 
id Le Anlæg repræ enlerer en Anlægsudgift paa ca. 

13 Mil!. Kroner. 

Til G nnemførelse af Anlægsarbejder, der vedrører 
Lal banerne, er der paa Finansloven for 1939-40 

under »Nye Statsbaneanlæg• og »Fornyel e af faste 
Anlæg« søgt bevilget et Beløb paa ca. 11 Mil!. Kr., 
hvortil kommer Vejkryd lovens Til kud til de oven
nævnte Vojbroer amt endelig do Beløb, der er bevilget 
i Henhold til Loven om Be kæfligelse af arbejdsløse. 
lait vil der til Anlægsarbejder, der administreres af 

lal banernes Baneafdeling, i 1939 medgaa et Beløb 
paa over 20 Mil!. Kr. 

JUBILÆUM OG 

FORRETNINGSFØRERSKlFTE I 

DANSK JERNBANEFORBUND 

Fra og med delte .Aar Degyndel. har den slør l<J 
a[ Jernbaneorganisationerne. Dan k Jernbaneforbund, 
skiftet Forretningsfører. Ch. Prler en har trukkc•L sig 
tilbage og e1· blevet aflosl af Th. Pedrrsen. 

Forr tning fører Ch. Peter. rns :Navn rr kendt af 
. aa godt om alle elan. kr Tj ne. lemænd. Han har paa 
rn frem kndt Post været mrd i Tj noslemand arbejdet 
i on lang Aarrækko. I 1901 kom han første Gang inrl 

i Dansk .Jornbaneforbunds Hovodbr.-lyrolse, i 1907 
blev han Vicoforrelning før r, og den ·t. Januar 1914 
tillraadlo han som Forrrlning forer; rt Tillidshven· 
han har boklrodl uafbrudt i d ·iden da forløbne 25 
Aar, saalodes at han ammen med . in FrRlræden om 
Forrrlningsfører kunde fejre 25 J\ar Jubilæum som 
. aadan. Da Dan k Jernba11cforbund rr Liftet den 22. 
Oklobel' 1 99, fremgaar del heraf, al h. Petersen bar 

værrl virk om indenfor sin egrn Organi alion i aa 
godt . om hele den Lovelid, og det or ha�vet over en
hver Tvivl, at han har værrl] an k Jernbaneforbund 
Mrdl mmrr en utlmærkrl dygtig Lrder. Ved ihærdigt 

og an var bovid L Arbejde har han i en Periode, der 
har n-er t rig paa BegiYenhcdee, ført . in 01•(7ani a
tion frem til en belydrncle Po ition. 

Git. Peter en. 

Del r dog ikke alene Ch. P tersens egen Organi-
alion, om har lagt Bo lag paa han Arbejdskraft. 

Delle r . kel paa mangfoldige andre Omraador: yge
ka . obe. tyreisen, held forsikring foreningen, Slat -
funklionff'rernes Laaneka so, lal ·tjenestemændenes 

onlralorgani. ation I, Do samvirkende Fagforbund, 
Jornbanoraaclel, Lønning raaclcl, Rigsdagen m.v. om 
Rop1·m nlanl for C. 0. I har Ch. P. vær l Medlem 
baado a[ de 2 Lønkornmi ion r (1917 og 1929), af 
Over parekommissionen af 1921 og n Række anclrr 
I omm i · ioner, og han har ,·ærol be jcelet af Øn. kel 
om i onhvrr o-ivcn iluation al medvirke til Opnaael e 
ar del bed ·t muligt Re ultat for drm, han repræ en
ler do. 
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Naar Ch. Peter en nu har øn ·kel at trække ig 
lilba o fra Po len om Forretning fører for Dansk 
.fel'nbaneforbund, er delle dog ikke rn belyclen-cle mod, 
at han opgiver alle . ine 'I il lid. hverv, han Yil taclig 
arbejd videre som Formand for C. 0. I, om Forr l
ni ng f rer for Uhelclsforsikrings[oreningen m.v. Der 
bliv r saalodos rig Anledning til fort at Samarbejde 
med ham. Vor Organisation har jo imidlertid oflt' 
amarbejdet med Ch. P. i han, }..gen kab af Forret

ning fører for Jernbanoforbundel, og vi vil yerl hans 
Afgang fra delle Tillidslwerv hringr ham vol' THk 
for drt lo amarbejde. 

Den 30. December havde Dan k Jrrnbaneforbund 
arrnugC'r L en Festlighed, del i Anledning af Ch. 
Poler ens 25 Aar Forrolningsfø1:orjuhilmum, dels i 
Anledning af J rnbanelidendrs 4-0 Aar. Jubilæum. 
Ved Fo len var Ch. P. Gen ·land for varm Hyldest. 

Don nye Forretning ·fører har hidtil vrorel Eks
podi nl paa "ørager St. I-fan har i en halv nes Aar 
v,-e1·el M ecllem af J ernbaneforbundol H ovodbe tyre! e, 
i de id le 3-4 Aar tillige :Medlem af l<oerelnings
udvalgel. I on Aarrække har han endvidere været For
mand for lalion personalet Kat goriafdeling Afd. 3 
i 2. Distrikt. Qo- aa Ih. P. hal' haft Tillidshverv uden 
for dot jernbanemæ sige Omraadr; som ogneraad -
mocllrm i sin hidtidige Hjemstavn hal' han beskæftiget 
. ig mrcl kommnnalpolili. ke Fol'l1olrl. 
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Th. Pedersen. 

Vi byder D. J. F.'s nye Forretningsfører velkom
men til Arbejdet for Jernbanemændene, og vi haaber 

paa fortsat godt Samarbejde mellem Orga1'l.isationerne. 

FORRETNINGSFØRERSKIFTE I 

UHELDSFORSIKRIN GSFORENINGEN 

Som tidligere omtalt har Regnskabsføter Clir. 
Schmidt fra 1. Januar d. A. øn ket at trække sig til
bage fra sin Stilling som Forretningsfører for Uhel<l.s
forsikringsforeningen, hvilken Post derefter overtages 
af Charles Petersen, der indtil dette Aars Begynde] e 
var Forretningsfører i Dansk Jernbaneforbund. Den 

nye Forretningsførers Aclresse er: 

Dannevirkegade 13, 1., København V. Telf. V. 9902. 

Uheldsforsikringsforeningen har under Fonet
ningsfører Schmidts Ledelse været i stadig Udvikling, 
og for at bringe et Overblik herover, har vi bedt Hr. 
Schmidt give o et Par Oply ·ninger i saa Henseende, 
hvilket han med sin sædvanlige Elskværdighed har 
stillet sig imødekommende overfor. Vort Spørgsmaal 
om Udviklingen i de 10 Aar, Hr. C. Schmidt har 
været Forretningsfører, besvarer han saalede : 

Der er ved periodisk foretagne Agitationer opnaaet en 

Medlemsstigning fra ca. 3 800 til ca. 5 000 eller en For

øgelse paa ca. 31 pCt. Tilgangen bar nogenlunde ligeligt 

været fordelt over de for kellige Kategorier af ansatte, 

men den burde f. Ek . for Deres Folk have været meget 

større. Vi har vel ni!'ppe mere end ¼ af Lokomotivfolkene, 

og del er saa meget mere urimeligt, 0111 nelop disse 

hos o� kan tegne særlige hillige Forsikringer. Vi har ; 

l936 ved Assistanc-e. af en Ekspert fra Statistisk Departe

ment foretaget en meg-et dybtgaaende Risiko-Undersøge!. e, 

hvis Resultat bl. a. var delle, al Lokomotivfolkene n11 

er anbragt i vor næ thilligstc Fareklasse, hvor den aar

lige Præmie er 80 Øre fol' hver l 000 Kr. ved Invaliditet 

oo- 60 Øre for hver J 000 Kr. ved Død. For Dagse,·statning 

fra 4. Dag e1· den aarLige Præmie 3 Kr. 20 Øre for 

hver Krone i Dagpenge og fra 22. Dag 1 Kr. 20 Øre. 

Delle betyder, at Lokomotivfolkene nu betaler over 50 pCt. 

mindre, end de betalte i 1912. Det er derfor ganske mc

ningskst, al vi ikke nu har et langt større Antal af Del'C 

Folk i Foreningen. Ligeledes ha1· vi ændret Satserne for 

vore Invalidilelserstatninger, saa de nu i Forhold til tid

ligere byder Medlemmerne store Fordele. 

Det er naturligvis godt med de meget billige Præmie,:, 

men hvad jeg har lagt endnu større Vægt paa, er de 

Fordele, vi i vor ,Kammeratskabsforening« og under vor 

stedse større og lørre Selvstændighed (i overvejende 

Grad e.r vi nu uafhængig af privat Genforsikringsel kah) 

har Evne til i v'ig/ige Skadesager al træffe vore Afgørel-

er, ogsaa ud fra humane Hensyn. Jeg har i det Heil• 

taget en Føle! e af, al Deres Folk altid bar været til

fredse med vore Afgørelser. 

Vi er nu efter min Mening aa godt økonomisk kon

solideret, at det gensidige Ansvar, som hviler pa.a Med

lemmeme, næppe kan volde nogen Bekymring. Vi har i 

min Tid foruden de ovenfor nævnte Foranstaltninger 

moderniseret vort Adm inislralionsmaskineri paa forskel

lige Omraader, Oprettelse af et særdeles oply ende Med

lcmskarlolek, Ind førelse af moderne Bogholderi og mcgel 

andet. 

Del har for mig været en meget interes ant Opgave, 

som har udvidet mil Kend kab til Mennesker og menne-

kelige Forhold i høj Grad. Og lad mig sige det strak , 

(det gæ:der Medlemmer af alle Kategorier) de Indrom

melser, vi hat' gjort i Retning af al vise Medlemmerne 

større og større Tillid i Frem Lillingen af deres Skade

. ager, har jeg aldrig fortrudt. Min Erfaring er den, at 

Jernbaneetatens Folk er i Besiddelse af gode redelige 

.FJgen ·kaber. Derfor forlader jeg en Virksomhed, som har 

bragt mig i Berøring med mange Mennesker, med de bed

:le Minder, og det er mit forfængelige Haab, at jeg -

under nødvendig Hensyntagen Lil de gældende Fornik

ring. betingelser - ligesom mine Forgængere har tjent 

Fornningens Medlemmer ud fra den kooperative Ide og 

ud Ira et Princip, som jeo- ofte har fremhævet: 

I vor Forening er del Opgaven at skaffe tilskadekomne 

eller forulykkedes Efledadle det mest mulige i Erstatning. 

Modsætningsvis er det vel ofte et vrivat Selskabs Opgave 

al slippe billigst muligt. 

Som det fremgaae heraf er vor kooperative Uhelds
forsikring i disse Aar baade vokset, moderniseret og 
konsolideret, hvilket nalurligvis ikke havde været 
muligt, dersom Foreelningsføreren ikke var gaaet 
op i sin Opgave med den relte Forstaaelse og med 
ihærdig Arbejdskraft. 
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Ved hans Afgang bringer vi ham d-erfor vor Orga
nisations Tak for hans udmærkede Virksomhed og for 
det glimrende Samarbejd gennem Aarene. 

Ung Lokomotivfyrbøder død ved 

Tilskadekomst. 
Den 28. December f. A. kørte Lokomotivfører K. M. 

Peter en og Lokomotivfyrh:Jdcr Thorgren Andersen, Ng., 

Tog 2029. Da Toget var i. Nærheden af Gelsted St., var 

Thorgren Andersen gaaet op i Tenderen for at lempe i 

Kullene; ban blev her raml af Underkanten af den over 

Banen førende Viadukt og faldt straks bevidstlø om i 

Tenderen. Lokomotivføreren standsede Toget i Gelsted, 
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hvorfra Lokomotivfyrbøder Th. Andersen af Zonerednings
korpset blev kørt til Middelfart Sygehus, hvor han imid
lertid samme Eftermiddag afgik ved Døden. 

Det var en ung Mand, hvis Livsbane saa brat blev 
afsluttet. Thorgren Andersen var født den 13. Oktober 1912 
og blev saaledes kun 26 Aar gl. Han var udnævnt til 

Lokomotivfyrbøder 1. August 1938 med Station i Padborg, 
men blev den S. December forflyttet til Ng., hvor han 
havde været Aspirant, og hvortil det af Hensyn til hans 
Hustru var ham meget om at komme. 
- -Det er trist, at en af vore Kammerater skulde gaa bort
i saa ung en Alder. Det er formentlig Tjenesleiveren, som
har bevirket, at han Ulykkesdagen foretog den ubesindigA
Handling at begive sig op i Tenderen uden at have orien
teret sig om Ting, der der kunde være skæbnesvangre.

Lokomotivførernes Sangforening Gb. 

afholder Generalforsamling, Haveselskabetsvej Nr. 3, Tors
dag den 12. Januar Kl. 19,00. 

Alle bør møde, da der er bevilget el Beløb af Forenin
gens Midler Lil den paagældende Aften. 

Bestyrelsen. 

Taksigelser. 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed paa min 40 
Aa1·s Jubilæumsdag. 

II. 0hr. Plambech, Lokomotivfører.

Hjertelig Tak for den 8tore Deltagelse ved vor kære 
Mand og Faders Død og Begravelse. Tak til Nyborg, 
Odense, Assens, Fredericia og Aarhus Afdelinger for de 
smukke Kranse. En sæl'lig Tak til Lokomotivf. Thygesen 
og Bfrkbo for de smukke Ord ved Graven. 

Marie Olsen, Børnene, 
Assens. 

Jernbanelæger. 

Fra 1. Januar 1939 afholder Jernbanelæge Simony, 
Onsgaardsvej 14, Hellerup, Konsultation Hverdage Kl. 
13-14, Onsdag dog Kl. 17-18.

Foruden de hidtidige Øjenlæger er antaget Specialist i
Øjensygdomme Dr. med. Peter Ladekarl, Væglergaarden, 
Albani Torv 5, Odense. Konsultation Kl. 12½-H, Lørdag 
Kl. 1 13. 

Specialist i Øre-, Næ e- og Halssygdomme, Dr. Børge 
Larsen, Odense, der er udnævnt til Overlæge ved Amtssyge
huset i Odense, ophører med at praktisere for Sygekassen 
Ira 1. Januar 1939. 

Bøger ���eb�:::�:�:a�:��d: 
. . Bøger, De ønsker at eje og paa lempelige V1lkaa_r, idet Betalingen sker i Rater fra 6-10 Kr. pr. Maaned - uden ForhøJelse af Prisen. - Jllualrerel Bogllalalog aende■ gralla. 

EINAR HARCKS BOGHANDEL, Fiolstræde 33, Tlf. 9148. 
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Lægebefordring paa et Lokomotiv. 
Det er jo ikke alene her i Danmark, vi har været ude 

fo1· Snevanskeligheder, delte har ogsaa været Tilfældet .i 
vore Nabolande, og »Politiken« fortæller om et Tilfælde i 
Skaane, hvor en Kvinde, som havde født et Barn i en 
Landsby uden for Landskrona, skulde have Lægehjælp. 
Jordemoderen satte sig i Forbindelse med Overlægen paa 
Landskrona Sygehus, som straks var villig til at lage ud 
til den syge. Han kunde imidlertid ikke komme igennem 
Snestormen hverken med Bil <'lier Ambulance, men fik 
fat paa en Lokomotivfører, som netop var kommet til 
Landskrona med Dagens sidste Tog. Lokomolivførere't 
lagde paa eget Ansvar Beslag paa Lokomotivet, og med. 
Overlægen og en Jordemoder paa Maskinen sat.le han igang. 
Vældige Snedriver laa tværs over Linien, Lokomotivet kørte 
2 Gange fast, men omsider naaedes der dog frem til den 
lille By, hvor den syge straks blev laget under Læge
behandling. 

Udnævnelser fra 1.-1.-39: 
Motorfører I E. H. Nielsen, Helgoland, efter Ansøgning 

ifølge Opslag til Lokomotivfører, "Helgoland, (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder A. P. Robdrup, Aarhus H., til Loko

motivfører, Aarhus II., (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøderaspirant G. S. K. Løfgreen, Langaa, 

til Lokomotivfyrbøder Padborg. 
Lokomotivfyrbøderaspirant H. C. E. Lundeman, Nyborg, 

til Lokomotivfyrbøder, Padborg. 
Lokomotivfyrbøderaspirant A. II. K. Pedersen, Korsør, 

til Lokomotivfyrbøder, Gedser. 
Lokomotivfyrbøderaspirant P. R. T. Poulsen, Kbh. Gb., 

til Lokomotivfyrbøder, Gedser. 

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-1.-39: 
Motorfører II M. V. Vanger, Odense, ifølge Opslag til 

Viborg. 
Lokomotivfyrbøder H. G. Routhe, Gedser, til Korsor. 
Lokomotivfyrbøder P Jørgensen, Gedser, til Korsør·. 
Lokomotivfyrbøder A. B. Carlsen, Padborg, til ryborg 

SPIS 
PALMA MARGARINE 
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l Steentoft - Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN
Telefon 346 NYBORG Telefon 346 

Johannes lversens 
Sadelmager- og Møbelforretning 

NORDISK KAFFE KOMPAGNl'
8

Nørregade anbefales af D. L. F. Kaffe er bedst! 
For1a.:n.ii!'; den. h.0111 Deres ::S:::::eobra.a.:c.d-

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

Nyborg Herregaardsmejeri. Fineste Mejeriprodukter! 
Tlf. 79 Se efter paa Kapslen, at Mælllen er Ira samme Das, og Ikke gammel Mælk fra Dagen i 1''orvejen. 

Husk! 

Ellen Hansen 
Sparekassen for 

Jydske Strikkeriers Udsalg. Indeh. H. Prehu. Tit. 666. Nørregade 16. Nyborg. 
A I t i 1' r I k o t a g e. 

Nyborg Læderhandel 
v. Th. Hansen,

N•rre1ade 25. 

Alt i udskaaret Læder og 
Skomagerartikler til 

billigste Priser. 

C. KnackstredtTeJefon 660 Spec.: Kranse, Buketter, Planter og Potte-Kultur. 
Direkte Sal,q fra Drivhus. 

Modeforretning Minka Jensens EIII. 
Nørregade 10 • Tele/. 594 

NYBORG BY Hotel Royal OG O�IEGN Koncert & Solistoptræden 
Incen Bullll■JeJe, derlor bllllC■I• Prl■er. 

Strandvejens 

Kød- og Paalægsforretn. 
J. Jørgensen. 

I F O R L A N G K � Ji' !.'.�,,,,.., Kone,,.,.,.,(Ved A. M.. Petersen.) 
JENS ANDERSEN Telefon 216. er billig med Telelon SUi. KJOLER OG OVERTØJ 

•��M•c;::.,--=::,�•

Otto Trasbo 

Reserveret 

'--------------.a Isenkram-, Støbegods-, LILLE-KONGEGADF.S KIOSK 
S, min• Varer og h"r min, Pris,r. � DREVS EN & NELLE MAN N � 

H k 
Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning. US Telefon Nr. 25. 

N,&.'.i· 
Telefon Nr. 189. Abonn,m,nt paa all, Ug,blad, 

Karl Rosenbecks ·;;:;:�K u��·1 Tell.r=ammttlall,An:�::::SEN 
Bageri & Condttorl. & Nyborg Cichorietørreri •;s Cai Bolsted Tl!.180. Knudshovedvej. Tlf. 180. 

Brødet bringes overalt I Byen. Telefon 15 og 23 Nørregade 4 
Cl6ARER, 

Nyborg Dampvaskeri 
Øster Voldgade 

Nyborg 

Støt vore Annoncører 

Sandermanns Vinstue ,, Kødkontanten" 
anbefales Mellemgade 34 - Tlf. 821 Altid 1. Kl. Varer til Konkurrencepriser Østervemb--------- SV. AAGE ANDERSEN 

C. F. SCHALBURG••••••••• Aktleaclakab ••••••••• 
Grundlagt 7. Juni 1817. 

FORNEMME VELLAGRED! E:V ALITITEI 

Stort Udvalg t Cl6ARETTER 06 TOB.llKKER 
Drlll 
Helsingør Vln-Kompagni's 
udsøgte Vine og Spirituosa Telf. 929 

G

RAVSTEN købes billigst fra L. J. HANSENStenhuggeri og mek. Sliberi Frisengaardsvej Tel1. 943 (bag gl. Kirkegaard) NYBORG 
Nyborg Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. •;. CAFE FÆRGEGAARDEN Kakkelovne • IC0111furer • Bygnlngeetabegod■ Telefoner 76 og 231. Stet Byenø Jndutri. Telefoner 76 og 281. Godt Madsted. - Billige Priser. TELEFON aa2. 
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