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N<? 13 5. Juli 1939 39. Aargang

SOLIDARITET 

Spø rg:-;maalet om vor Organisations Ind
meldelse i de samvirkende]< agforbund er paany 
re_jst til Debat. Vor sidst afholdte Kongres paa� 
lagde H overlbestyrelsen at forberede dette 
Spørgsmaal til Forelæggelse for næste Kon
grer,;. 

Som de fleste af vore Medlemmer vil vide, 
er llet nævnte SpøTgsmaal ikke nyt, det har 
været behandlet et Par Gange tidligere. Første 
Gang i 1920, sidste Gang i 1930. Naar vi bruger 
Betegnelsen »behai1dlet« et Par Gange, er det 
:--aaledes at forstaa, at Spørgsmaalet blev omtalt 
paa Delegeretmødet 1920, men der foretoges 
ingen Afstemning derom. Dette var derimod 
'l'ilfælrlet i 1930, l1vor det imidlertid ikke lyk
kedes at opnaa det fornødne :B lertal. Den sid
ste Afstemning vi ·te ganske vist, at godt og 
vel Halvdelen af de dan. ke Lokomotivmænd 
(58,4 pCt) var for en Indmeldelse i de samvir
kende Fagforbund. Forslagets Vedtagelse var 
imirllertid betinget af en Majoi-itet paa 75 pCt., 
som F'ølge deraf blev 'l'ilslntningen ikke den
gang gennemført. 

I Aarene siden da har Forholdene baade i 
vort Land og ude i den store Verden udviklet 
sig paa en saadan Maade, at der virkelig er al 
mnlig Grund til at forvente, at Samlingsbestræ
belserne er tiltaget i Vækst, og at Spørgsmaa
let om vor Opmarch i den danske Arbejder
bevægelse.· Rækker, naar det paany kommer 
paa Dagsordenen, vil give til Resultat, at For
f--laget vedtages. 

Uden for vort Lands Græn ·er er Forholdet 
det, at vore Fagfæller i saa godt , om alle de 

Lande, hvor der endnu findes Fagforening:=-1-
bevægelse, er tilmeldt dere · 1·espektive Lands
organisation. Dette er f. Eks. Tilfældet baade 
i England, Holland, Belgien, Luxemburg og 
Frankrig; for de tjekkiske og de østrigske Lo
komotivmænd gjaldt tlet samme. Holder vi os 
til Skandinavien, ser vi, at baade vore norske 
Kammerater og vore Kolleger ved Privatbaner
ne her i Landet i mange Aar har været Med
lemmer af De Samvirkende. De svenske Loko
motivmænd har arbejdet med Spørgsmaalet 
nogenlunde lige saa længe, som vi har gjort 
det; hos dem voksede Ønsket om nærmere Til
knytning til og Samarbejde med hele den store 
Arbejderklasse sig efterhaanden saa stærkt, 
at de, da der viste sig Vanskeligheder ved at 
blive optaget i Landsorganisationen, nu har 
vedtaget en meget dybtgaaende Organisations
ændring, en Vedtagelse som udelukkende vae 
dikteret af Ønsket om at kunne opnaa denne 
'l'ilslutn ing ( om <l.ette Spørgsmaal vil der senere 
blive udførligt redegjort). Naar denne Ændring 
er bragt endeligt i Orden og fø1·t ud i Praksis, 
hvilket antageligt vil ske næste Foraar, vil 
altsaa og aa vore svenske Kolleger være Med
lem af de sarnvi: rkcnde Fagforbund i dere:,; 
Land. 

Vi kunde og:-;aa se paa Sammenslutnings
bestræbelserne fra mod. at Side. Gør man dette 
Emne til et blot lidt nøjere Studium, vil enhver 
meget lrnrtigt opdage, at Arbejd giverne saa 
godt som alle har indset Solidaritetens Betyd
ning; cle l1ar forstaaet at organisere ·ig og dette 
saavel i store »Land organisationer« som i 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

kæmpemæssige internationale Sammenslutnin

ger. Det er hævdet, at Arbejd giverne har lært 
Sanunenslutningstanken og Solidaritetsforstaa

el ·en af Arbejderne; men det maa siges, at de 
første virkeligt har bragt det noget videre end 
de sidste. 

Men tilbage til os selv og vore egne For

hold: Ogsaa hos o · er Sammenslutningstanken 
og Ønsket om at gøre os solidarisk med den 
danske Arbejderklasse som Helhed vokset gen

nem Aarene. Vi peger f. Eks. paa, at vor Cen
tralorganisation jo for faa Aar siden gennem

førte Lovændringer som ikke blot tager Sigte 
paa i paakommende Konflikttilfælde at gøre 
rrjenestemændene solidarisk indenfor selve 
deres egen Centralorganisation, men ogsaa har 

til Formaal at gennemføre Tjenestemændenes 

Støtte til og Solidaritet overfor de private Ar
bejdere, hvis disse skulde komme i Konflikt. 

Det er uimodsigeligt, at Centralorganisatio

nens Medlemmer og dermed de danske Loko
motivmænd ved den omtalte Lovændring blev 
bragt i indirekte Kontakt med de samvirkende 

Fagforbund, og vi noterer her, at der indenfor 
vor Organisation viste sig fuld Forstaaelse af 
den trufne Beslutning. 

Vi skrev allerede dengang, at Nyorienterin
gen for vort Vedkommende burde føre med sig, 
at Spørgsmaalet om direkte Tilslutning til De 

Samvirkende gjordes til Genstand for alvorlige 
Overvejelser, og det er vor Tro, at Kamme
raterne Landet over fulgte Henstillingen; thi 
det er jo et Faktum, at den ekstraordinære 

Kongres i Marts 1936 aldeles enstemmigt ved

tog en direkte økonomisk Støtte fra vor Orga
nisation til de samvirkende Fagforbund, hvis 

Medlemmer var i Konflikt, og Beslutningen ind

skrænkede sig ikke til en Understøttelse i et 
vist begrænset Tidsrum, den fastsatte et bestemt 

Bidrag, der fra vor Side skulde ydes hver Uge, 
lige saa længe De Samvirkendes Konflikt løb. 

Dette var ubestridt en Solidaritetserklæring 
fra vor Organisation til den danske Arbejder

klasse. Det er derfor nærliggende, at man turde 
haabe paa og regne med, at Samhørighedsfølel

sen og Solidaritetsfor taaelsen ikke er blevet 
ringere, men tværtimod har udviklet sig yder

ligere, og med dette i Vente skulde det som 
foran nævnt altsaa turde paaregnes, at Spørgs

maalet om det næste Skridt i vor Organisations 
Udbygning, naar det til sin Tid endeligt fore

lægges vore Medlemmer, da vil - finde den for-

nødne Forstaaelse, saaledes at det denne Gang 

skal lykkes at faa vor Indmeldelse i de sam

virkende Fagforbund bragt i Orden. 
Det er muligt, at der hist og her kan sidde 

en enkelt Kammerat, som endnu ikke helt har 
forstaaet, hvorfor noget saadant bør ske, men 

vi for vort Vedkommende vil have Lov til at 
leve videre i Haabet om og i Forvisningen af, 
at Flertallet af vore Medlemmer nu fuldt vel 
forstaar at vurdere Sammenholdets Betydning 

og Værdien af, at alle arbejdende - hvad enten 

dette er Tjenestemænd eller Arbejdere i de pri
vate Erhverv - stiller sig solidarisk. Naar 

Forstaaelsen heraf er til Stede, frygter vi heller 
ikke for Resultatet. 

DAMP KONTRA MOTOR 

Uanset at der ude omkring i Verden sker 

vældige Fremskridt og tekniske Forbedringer 

paa Damplokomotivernes Omraade, saa er For
holdet herhjemme dog det, at den væ entligste 

tekniske Udvikling i Jernbanernes Fremdrivel
sesmidler ligger paa Motorvæ. enet. Der er Folk, 

·om ligefrem sværger til dette Fremdrivelses

middel, medens andre stadig er Tilhængere af
Damplokomotivdriften.

Dette Emne interesserer naturligvis Jern
banepersonalet, og da i ganske særlig G,rad 

dem, som har nær Berøring med og Tilknyt
ning til de 2 11ævnte Fremdrivelsesarter. I Er

kendelse heraf havde Værk teds- og Remise
arbejdernes Fællesorgani ations Oplysning·� 
udvalg foranlediget, at der paa det fornylig 

afholdte Feriekursus paa Værksteds- og Re
misearbejdernes :Bælle ·organisations Ferie
hjem paa Halskov bl. a. var en Di ku. sion 

mellem Maskinbestyrer A. Sørensen og Maskin

ingeniør A. Schilder. 
Diskussionsemnet var: Damp eller Motor, 

og fra Deltagere i det nævnte Feriekursus er 
vi bekendt med, at Diskussionen var ovennaade 

interessant. Maskiningeniør Schilder belyste 
Motortrafikken Fordele, medens Maskinbesty

rer Sørensen tog sig af Dampdriften og illu
strerede denne. Konkurrencedygtighed, bl. a. 
pegede han paa, at man i Virkeligheden ikke 

havde givet Dampdriften de fornødne Konkur

rencemuligheder; alene herved fik Motor<lriften 

en tilsyneladende Forretstilling. 
Paa Grundlag af »Værkstedstidende4: brin

ge1· vi de to Foredragsholderes Hovedindlæg: 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Maskiningeniør Schilder var før ·te Taler:

De moderne d. v. s. hurtige og bekvemme Trans
portmidler saasom først og fremmest Bilen, men 
ogsaa Flyvemaskiner og hurtigtgaaende Damp- eller 
Motorskibe har medført en i høj Grad svigtende 
Økonomi for saavel Stats- som Privatbaner overalt 
i Verden, og man har søgt at faa Passagerer og Gods 
tilbage paa Banerne vecl at yde saavel rejsende som 
Godsforsendere en bedre Service. 

For Persontrafikkens Vedkommende ved: 

1) hyppigere Toggang,
2) kortere Rejsetid uden lange Togskifteophold,
3) bekvemmere Vogne og Færger.

For Godstrafikkens Vedkommende f. Eks. vod:

1) hyppigern Forsendelsesmulighed,
2) kortere Forsendelsestid uden for mange Om

ladninger,
3) Uclbringning af Godset direkte til Modiage

ren, og
4) sidst men ikke mindst ved en smidig og følsom

Administration, som kan træffe Særaftaler med
større Forsendere.

Men lad os vende tilbage til Persontrafikken
og se, hvorledes man fandt det mest økonomisk at 
tilvejebringe en hyppigere Toggang og en kortere 
Rejsetid. Dette Spørgsmaal er behandlet af Maskin
chef Hedegaard Christensen i hans Foredrag her 
paa Halskov sidste Aar, og jeg skal derfor citere, 
hvad han sagde derom, saavel med Henblik paa dan
ske Privatbaner som paa D.S. B. selv. 

Maskinchefen sagde: »Haardest trængt i Konkur
rencen var vel Privatbanerne, som jo hovedsagelig 
bestrider Lokaltrafik, og det var da ogsaa dem, der 
først gjorde Skridt til Anskaffelse af motordrevne 
Jernbanekøretøjer. Det var ved at erstatte Damptog 
med Motortog i mange Tilfælde muligt at forbedre 
Banernes Økonomi betydeligt, idet der derved 1) dels 
kunde skabes en bedre Toggang med smaa hyppige 
Tog, hvorved der kunde opnaas direkte Forøgelse af 
Indtægterne, og 2) dels kunde opnaas Besparelser paa 
selve Driftsudgifterne.« Maskincheren sagde videre: 
»De Grnnde, som var af udslaggivende Betydning
for Motoriseringen ved Jernbanerne, var:

Motorkøretøjet 

1) - er altid driftsklar, idet Føreren kan overtage
det og starte det med ganske kort Frist, medens
Damplokomotivet skal fyres op;

2) - har mindre Personaleudgif ler, idet der kun
kræves 1 Mands Betjening under Kørsel, og der
skal ingen Personale til at holde Fyr under
Remiseophold og under Ophold paa Endestatio
ner som ved Damplokomotiver;

8) - har mindre Driftsomkostninger, idet Udgif
terne til Solarolie eller Benzin er langt ringere
end Udgiften til Kul ved Damplokomotivet, paa
Grund af Motorens høje Virkningsgrad i Forhold
til Dampmaskine og Kedel, ligesom Motoren jo
heller ikke forbruger noget under Ophold i Drif
ten, medens Lokomotivet har et Forbrug saavel
under Opfyring som under Ophold i Driften;

4) - har ikke som Darnplokomotiverne Udvask

ninger af Kedlen, som periodevis sætter det ud
af Drift, og det kan bygges med Brændstoftanke
til Kørsel over flere Gange saa lange Afstande

som Damplokomotiver kan køre uden Indtagning
af Kul og Vand. Disse Forhold bevirker, at der
er Mulighed for en stor Udnyttelsesgrad af Mo
torkøretøjet i Forhold til Damplokomotivet;

5) - har ingen uafbalancerede op- og nedadgaaende
Masser som Damplokomotiverne-. Dette bevirker,
at der uden at forstærke eksisterende Spor e1·
Mulighed for at køre hurtigere, eller at større
Akseltryk kan tillades;

6) - har en stor Accelerationsevne, særligt naar
det er bygget med elektrisk Transmission, idet .
det allerede umiddelbart efter Igangsætningen
(fra ca. 15 km's Hastighed) er muligt at udnytte
alle Motorernes Hestekræfter, medens man ved.
Damploko først naar den fulde Hestekraft noget
før Maximalhastigheden naas.

7) lngen Røg- og Dampplage.
8) lngen Brandfare for Skove, Marker eller Byg

ninger.
9) Der behøves ved visse mindre Køretøjer, især

Benzinvogne ikke faglært Personale.«

Saa langt Maskinchefen.
For at udnytte disse utvivlsomme Fordele ved l\fo

toren som Drivkraft i Stedet for Dampkedel og Damp
maskine, har saavel Statsbaner som Privatbaner i 
Løbet af de sidste ca. 15 Aar bygget en stor Mængde 
Motorvogne og ogsaa Motorlokomotiver af forskellige 
Typer og forskellige Størrelser, passende til den An
vendelse, som man i hvert Tilfælde tænkte sig at 
gøre af dem. 

Privatbanerne var med deres Lokaltrafik og deres 
forholdsvis smaa Togenheder baade de økonomisk 
set haardest trængte og ogsaa de bedst egnede for 
en hurtig Gennemførelse af Motorisering, og det kan 
utvivlsomt siges, at uden Motoriseringen vilde Privat
banernes overvejende Antal have ophørt at eksistere, 
men deres Motorisering er saa gennemført, at Privat
banerne allerede i nogle Aar har kørt over 90 pCt. 
af deres Persontogskm. ved Motordrift. 

Statsbanernes Motorisering er nu saa· vidt frem
skreden, at der med den nuværende Sommerkøre
plan køres gennemsnitlig daglig flere Persontogskrn. 
med Motor end med Damp, nemlig: 

30 900 Motortogkm./Dag, 
30 750 Damptogkm./Dag, 

endvidere køres 5 900 elkt. Togkm./Dag. 

Vil man nærmere betragte, hvad det gennemsnit
ligt koster til Brændsel og Smøreolie at køre med 
nogle af de forskellige Typer af Motorkøretøjer, saa 
stiller disse Udgifter sig omtrent saaledes: 

3 Vogns Lyntog pr. Togkm. . . . . . . . . . . 9,1 Øre/km 
4 Vogns Lyntog pr. Togkm ........... 11,0 Øre/km 
Mo-Tog pr. Togkm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 Øre/km 

Den tilsvarende gennemsnitlige Udgift til Brænd
sel og Smøreolier til et Damplokomotiv er ca. 35,0 
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Øre/km svarende lil on gorrnemsnillig Togst.ørrelse 
paa ca. 18 Vgl. 

Ovenslaaende anførlo Tal synes altsaa al bekræfte, 
at del" ved Motordrift gaal' Jæne Penge ud af Lan
det end ved Dampdrift. 

Vil man herefter se, i hvor høj Grad det er muligt 
al udnylte de forskellige Arler af Drivkraft, saa vi I 
del vise sig, at Antallet af Toglokomotivkm. pr. tjenslg. 
'l'uyloko·moliv og M olurlrøreløj vr. lJay j'or Tiden er: 

.Damplokomotiver .................. , , , ... . 
Dieselelektr, Loko , , ...................... . 
Dieselelektr. Motorvogne .................. . 
Benzineleklr. Molorvogne ................. . 
Lyntog ........................... , , • • • • • · 

· Elokll'. Molol'vogno ................. , .... . 

172,2 
220,8 
338,1 
237,7 
!386,6 
230,7 

Da.mplokomotivol er allsaa det gennemsnitligt 
mindst ndnyltede Køretøj og Lyntoget. det. slcl'rkest 
udnytlede, f. T. ca. 4 X Darnploko's Udnyllelse. 

Del hedder sig altid, at Molormaleriellet nok er 
billigt at køre pi'. km, mea at det, er meget dyrt i 
Vedligeholdelse, Jael os derfor se lidt nærmere paa 
disse Udgifter, 

Et 4 Vogns Lyntog koster i Vedligeholdelse alt 
i alt (Vognkasserne incl.) ca. Kr. 0,37 pr. Tog/km, 
men da den gennemsnitlige Vedligeholdelsosudgifl 
for Truckvogne er ca. 1,3 Øre pr. Vognaksel/km, vil 
Vedligeholdelsesudgifter for 4 Trnckvogne normalt 
være 16 X 1,3 = 20,8 Øre pr. Tog/km. Differencen 
mellem 37 Øre og 20,8 Øre = 16,2 Øre er allsaa 
clen svecielle Udgift vr. Tog/km, som skyldes Ma
skineriet vaa de 1000/1100 HK. 

En Mo-Vogn af herværende Type Nr. 271-280 
koster i Vedligeholdelse ialt (incl. Vognkassen) ca. 
13,4 Øre pr. km eller efter Fradrag for alm. Vogn
vedligeholdelse 4 X 1,3 Øre/km = 5,2 Øre pr. km, 
hvorefter Udgiften til Vedligeholdelse af l1fo-Vognens 
Ma.slcineri bliver: 13,4 + 5,2 = 8,2 Øre vr. lem, for 
en Maskinkraft paa 500/550 HK. 

Men hvad koster da Damplokomotiverne i Ved
ligeholdelsesudgifter - ja, det kan ikke specificeres 
for de enkelte Typer -, men den gennemsnitlige 
Veclligeholdelsesudgift for alle Maskintyper er ca, 
14,0 Øre/km, altsaa kun lidt under de 16,2 Øre/km, 
som Lyatogels 4-dobbelte Sæt Maskineri koster og 
betydeligt over de 8,2 Øre/km, som Mo-Vognens dob
belte Sæt Maskineri koster. 

Vil man undersøge hvor store Besparelser, der 
ved Lyntogenes Indførelse blev opnaael i Rejsetid, da 
var disse f. Eks.: 

København-Aarhus .... 
København-Aalborg 
København-Esbjerg .... 

km 

308,6 
449,0 
288,4 

Timer 
Rejsetid Besparelse 

Damp Lyntog 

5,58 3,26 2,32 
8,35 5,15 3,20 
5,30 3,24 2,06 

En Del af disse Bespa1·elser maa dog selvfølgelig 
tilskrives Lillebæltsbroen, men Gevinsten bliver dog 
af det rejsende. Publikum væsentlig regnet Lyntogene 
til Gode, og disse har ogsaa paa Grund af deres 

Driftssikkerhed og don behagelige Maade de gennem
føres pa.a udon lange Slationsophold og mod faa 
Stand ·ninger været en Publikums-Succes. 

At Lyatogene ogsaa er en god Indtægtskilde for· 
Statsbanerne vil man forslaa, na.ar man hører, al 
16 Fællesklassebillelter dækket· alle Udgifter ved To
genes Fr:emførolse, herunder: ogsaa Udgifter til Por
sonalo og Vedligeholdelse, og man samtidigt høl'er, 
at den gennemsnitlige Besmtlelse af de 156 henholds
vis 206 Pladser i Lyntogene, henholdsvis 3 og 4 Vogns, 
ligger i det væsentlige mellem 60 pCt. og 80 pCt., 
og til Tider ovorstigee de 100 pCt., hvorfor det nu 
under Ombygning værende Lyntog ogsa.a vil blive om
bygget fra el 3 Vogns Tog til et 4 Vogns Tog. 

Mciskinbeslyrer Sø·rensen 

indledede bit Foredrag med en Bemærkning nrn, 

at det var ham en Glæde at tale om D;;i,mp

driften, der jo fra vis::;c Sider blev opfattet 

om værende en Driftsform i Likvidation. Hans 

Disku::;sionsindlæg i Dampdriften. Favør var 

bygget over følgende Synspunkter-: 

A. Damplolcomoti-vels Udvikling.
Udviklingen herhjemme giver sig slFkomæssigl

sot I.il Kende dels genaem Bygning af 2-, 3- og 4-kob
lede Tog- og Rangedokomotiver og dels vod Cylinder
anol'dni ngeme: 2-cyl., 4-cyl. Kompound (2 Høj- og 
2 Lavtryk) og 3-cyl. Højtryk. 

Med denne Udvikling er fulgt enkelte Foebedri11-
ge1·, der i nogen Grad har saavel økonomisk som 
udnyttelsosmæssig Betydning. Udviklingen or dog ikke 
fortsat de sidste Aartier; saa man nu faktisk mang
le1· Fremdrivelsesmidler til store Eksprestog og til 
Transitgodstog paa Hovedlinierne. 

Som Eksempel paa nogle af de væsenligslo For
bedringer anføres Indførelsen af: 

1) Højeeo Kedeldamptryk; dog endnu kun !.il 15
Atm.

2) Ovel'hedersystemerne, der har givet indtil 10 pCl.s
Bra•ndselsbesparelse.

3) Vipperist paa nogle Toglokomotiver-, der bl. a.
har faaet Mulighed for uafbmdt Togfremførelse
i indtil 15 Timer.

4) Større Kulbeholdninger, saa. Kulforsyningerno
bedre kan reguleres under Hensyn til Toggangen.

5) Nyere Styringer, hvorved opnaas bedre Damp
•fordeling og dermed mindre Bandageslid og
færre L-Reparationer.

For at kunne sammenligne Damp- og Motordriften
maa man først sammenligne Vilkaarene, hvorunder 
de praktiseres, og derefter undersøge, hvilken Mulig
hed, der haves, for at gøre de to Driftsformer ensar
tede eller udfinde det Afsnit af Dampdriften, hvis 
Tilrettelægning er »motoriseret• (saafremt en saadan 
Drifts form skulde forefindes etableret) og først der
efter sidestille de driftsøkonomiske Forhold. 

Jeg skal derfor ganske kort redegøre for nogle 
Forhold, der har ret væsentlig Betydning i denne 
Forbindelse. 
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B. Da111pdrij'fens Vilkaar.

1) Faa Tog,
baade før man ansaa en :tørre Tugudvidel:;c for
paakrævet, og efter udvidet Motorisering.

2) Meget forskelligartede Togarter, saasom

P • L Trækkraft yderli-
store og smaa Iltog, l ialt 6 Grupper, hvis 

• • » er son og, gere maa varieres 
• • » godsførende Tog, efter Banelegemet 

3) Rummelige Planer, beregnet for stoee Udsvi11g
saavcl for Belastning som Staliont;arbejde.

!i,) Mindre gode Spor ([ør Motoriseringens Indfø
relse). 

5) Primitive mekaniske Hjælpemidler for:
Kuludlevering (Aarhu · undlageu). 
Olie- og Sandgivning. 
Fyrrensning. 
Udvaskning (Aarhus undt.ag •n). 
Rengøring af Lokomoliver(Aarhus uucltage11). 

l vmll igeholdclscsmæssig Henseende følges den fra
,Ion ældste Jornbanctitl indførte Praksis med Centra
lisering Lil Centralværkstederne af saavel S- som L
Reparalioner, uden nogen Decenl1:alisali.on til Drifts
værksteder, altsaa mod Hensætning og evt. Befordring 
til Centralværkstederne af utjenstdygt igt Materiel. De 
enkelte moderne Foranstallningel', der e1.· indført saa
vel paa det forsyningsm;;l'ssige som det veclligcholdel-
esmæssige Omrnade, er af forholdsvis ny Dato og 

saa lidet gennemgribende, at de ikke har kunnet 
præge Dampdriften. 

Aarsagen til, at Dampchiflcn ikke bar været un
derkastet en hastigere Udvikling, .-kyldes i nogen 
Grad, at Jernbanerne har indtaget en monopoliseret 
Stilling, og egenllig Rationalisering af DampdrifLCJl 
derfor foest ei· paabegyndt efter Opdukken af helt nye 
Driftskrav og nye Befordringsmidle1·. 

C. Jlfofordrif fens Vilkaar.
Særlig Hensyntagen til Motorvog11sudnyttelscu ved

Køreplanens Udarbejdelse. 
Ensartede Togarter rned smaa Ull1;ving. 
Fortrins'Vis standardiseret Materiel, for h'vis Vecl

f i11eholdelse er indrettet ticlss'Va.rencle A nlæy med alle 
moclerne Hjælpe11iicller og en efter Forholdene afpas
;;et Decentralisation li I Distrikterne, bl. a. med det 
l+'ormaal at reducere Renslandstiden for utjeustdyg
ligl Materiel til et absolut Minimum, et Princip, der 
af samme Grund er gennemført i Elektrificeringen. 

D. Mulighed fur Rationalisering af 'Visse Aj'su.il a,f
nmnpdrif ten.

For al ku1111e give DampdriJ'teJL samme Vilkaar 
·om Motordrifteu og saaledes faa Mulighed for at

di-age en Parallel, maa man altsaa undersøge, om
Damplokomotiver kan fremføre lette Tog med samme
Maksimalhastighed som Molot'togene og med Pendul
drift opnaa samme Udnyttelse evt. med visse mindre
Anlægsændringer.

Kørnplansmæssigt har man ikke etableret en saa
dan Drifl form, idet de indlagte K 12- eller K 15-Tog 
med Maksimalhastighed 70 km/T. (af Hen yn til Be
fordring af Hastervogne) og uden Minimumsophold 
(af Hensyn ti I Stationsarbejdet, der overføres fra 

Motortog til Damptog), ikke bar Karakter af Motor
planer, hverken hastighedsmæs ·ig eller Lilrettcla•g
ningsmæssig set, men der foreligger tilstrækkeligt 
Matcl'iale Lil at fastslaa, at Muligheden bar været og 
er til Stede, selv om man kal gennemføi-c Driften med 
Lokomolivet·, ·om er 43 Aar gamle. 

For at udfinde Genncmsnitsudgiflen pr. km maa 
man først undersøge Uclnyllelscsmuligheden fo.r 
Damplokomotiver, og der skal her anfores nogle Tal 
for Antal 1'oglokomoli'Vkilomefer pr. l.ienstgore11cle 
1'oalokomoli'v pr. Dag: 

før Rationalisering: Illog.-loko. gns . ....... ca. 200. 
• • Persontogsloko. gns. . . ca. 125. 
» » God log loko. gns. . . . . ca. 60. 
» » saml!. Togloko. gus . .. ca. 130. 

efter » sa.mll. Togloko. gus . .. ca.. 21.0. 
» » for 43 Aar gl. Togloko. 

paa vi. so Strækninger 
med Kørepl. udarb. efter 
Molorpri ncippet og ved 
Revision af Vedligehol-
delsesprincippet ...... ca.. 330. 

HvilkC'l sidslo a.ltsaa er en Udnyllelsesgrad, der 
omtrent svarer ti I den for dieselelektriske Motorvogne 
beregnede. 

Mecl et Uilnyttelseslal vaa 330 11uw clet forment
lig erkendes, at Ud'Voslrn:inr,, Opfyring, Kul- og Va.ncl
forsyning egentlig ikke stiller sig ·i Vejen for en gocl 
U clnyttelse. 

Gennemsnitsvedligeholdelsesudgiflen er for store 
og smaa Damplokomotiver med Gennemsnilsydelse ca. 
170 km pr. Dag ca. 14 Øre/km (denne Udgift er sti
gende med den tiltagende Motorisering), og ved en 
Dampdriftsform, der udnytte! e mæssig og belasl
ningsmæssig skal sammenlignes med Motordrift, kom
mer man ned paa 8 a 9 Øre/km, idet S-Rep. pr. 3½
aarig Periode og L-Rep., der er i Afhængighed af 
Vognladningskilometerne, fordeles over et betydeligt 
·Løree Kilometerantal. Gennemsnitsudgiflen til Ved

ligeholdelse af Motormateriellet, alt aa ogsaa Diesel
lokomotiver og benzinelektriske Vogne, er ca. 20
Øre/km incl. 4 a 5 Øl'C for Motorvognens Personvogns
udstyr, allscw er cler hø:iere Vedligeholclelsesuclgift for
Motordriften.

Udgiften pr. km til korende Personale reduceres 
ligesom for Motormaterieilet med den forøgede Ud
nytte!. e af Damplokomotivet, og dermed reduceres 
Differencen mellem Personaleudgifterne for de 2 
Dl'iitsformer. 

Remi eudgiften, der gennemsnitlig er over 12 
Øre/km, reduceres til ca. 5 Øre/km for Lokomotiver 
med Udnyttelse 330 km. 

Materialeforbruget til ovennævnte Dampdriftsform 
ligger ligeledes betydeligt under Gennemsnittet, og ved 
Sammenligning maa tages i Betragtning, at Kulprisen 
pr. Ton paa Grund a.f Kulsitua.tionen for Tiden er 
særlig høj, saa Gennemsnit. tallet for Bn:endselsud
gift pr. Lokomolivkm. nu er 35 Øre, medens det med 
den normale Kulpl'is, der var gældende i Aarene 
1928-1935, vilde være 25 Øre. I denne Brændsels
udgi[t inkluderer Udgiften til Kør el med Iltog, Per
sontog, Rangering, Raadighed, Reserve for Motortog, 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Særtog samt Arbejd log, og vetl on Gennemsnitsydelso 
af 170 km pr. Dag og gennem. 11itlig Tog løerelse 
19 Vgl. 

Naar Sammenligning med Motordriflen :kal sko, 
maa del være med den spociello Dampdriftsforn1, dor 
giver Udnyltelse 330 km pr. Togloko. pr. Dag (allsaa 
væsonlligt reduceret Henslaudsli.d), og Belastning 
med Materiel, der er indrettet I.il denne Driftsform. 

Nedenslaaondo Sammenstilling giver ol Billede af 
Forholdene: 

Gennem. ·nit.sdampdri fl, Kul-
pris ofler 1935 . . . . . . . . . .

Gennemsnitsdampdrift, Kul-
pris før 1935 . . . . . . . . . . . .

Rationaliseret, men blandet 
Dampdrifl, Kulpris før 1935 

Let Dampdrift, Kulpris før 1935 

Tog- Udnyt- Materiale-
størrelse telse udgifter 

Vgl. km/Dag Øre/km 

H) 170 35

HJ 170 25 

lu 280 19 
10 330 14 

For de Damplokomotiver, dee kommer lil A nvcn
del ·e lil de lette Hurtigtog, samt for de hol'li I hørende 
gamle Anlæg, bortfalder Fonentning og Afskrivning 
i Moclsætning lil for Molot·vogne med Anlæg. 

Al Dampdl'iftsudgiften pr. km i allerhøjeste Grad 
er afhængig af Køreplanen (Udnyltelsen) fremgaar 
af, at den kan variere fra over 2,20 Kl'./km til 70 
Øre/km. Tilsvarende Udsving forekommer ikke i Mo
tordriften. 

Af ovenstaaende vil fremgaa, at man ka,n iidfinde, 
ved hvilken To{lgang og paa lwillæn Strækning Ud
yiftsbalance indtræder imellem Da,rnp- og M otorclri/' t, 
og lignende Sa.mmenstilling kan foretages /'or lette 

Damplyntog og Motorlyntog, hvor. dog maa tages i 
Betragtning, at Damplokomotivet af visse Hensyn 
endnu kun tillades en Maksimalhastighed, der ligger 
betydelig under, hvad det er bygget til, og Rejsehastig
heden derfor vanskelig kan sammenlignes. Dog kan 
anføres, al Rejsetiden Kh-Ar et· saaledes: 

Iltog . ....... . 
Damplyntog .. . 
Molorlynlog .. . 

446 Min.} 
319 » 

274 » } 

127 

45 

Besparelse 

Min. J 

» ( 
172 Min.

allsaa dog 28 pCl. Reduktion af Rejsetiden med den 
hidtil benyttede Maksimalhastighed af 100 km/T. for 
de 25 a 35 Aar gamle Iltog lokomotiver. 

Motordriften indført.es i sin Tid som Supplement 
for Dampdriften, efter en i Februar 1923 forntagel 
analytisk økonomisk Undersøgelse a [ Motordriften i 
Kombination med Dampdrift.en paa visse Sidelinier, 
og blev i Begyndelsen og aa fortrinsvis sat ind, hvor 
Dampberedskabet var for kostbart. Aar 1929 foret.oges 
on Driftsundersøgelse til Belysning af, hvor vidl 
Dampdriftens Rationalisering :kul.de føres for at 
skabe økonomisk Balance med Motordriften, men se
nere har Motorvognene ogsaa erstattet Damplokomo
tiverne paa de for sidslnævnle fordelagtige Stræknin
ger. 

Den historiske Udvikling for Dampdriften bliver 
da følgende: 

Pør 1920: monopoliserel irrationol Dampdrifl. 
1920-1930· begyndonclo Rationalisering af Dampdri[L, 

men ikke lilendebragl. 
EJier 1930: Dampdriftens Rationalisering vanskelig

gøres vod den udvidede Motorisering, da 
der oftorhaauden fortl'insvis bliver stønc, 
langsommere og fæno Damptog, altsaa 
en o[terhaanden dyrere Dampdrift ud
giftsmæssigl set pr. km. 

Efter <le to indledende Foredrag fulgte der 
en yden;t intere ·sant Diskussion, oom fa. t ·log, 
at Damp og Motor begge har dere. · Berettigelr:;e, 
og Maskinbe tyrer Søren ·en luttede med at 

udtale, at det, der gør en Udredning af hele 

Spørgsmaalet r:;aa indviklet, er, at man for at 
fa.a et virkeligt Billede af Forholdet Damp dr. 

Motor bl. a. og. ·aa er nødoaget til at foretage en 
dybere Undersøgelse af, i hvilke Tilfælde Mo

toriseringen paafører Dampdriften forøgede Ud
gifter. Man maa desuden under ·øge, hvilke 
Drifbforbedringer, der er opnaaelige med det 

til. ·tede\'ærende Beredskab, eventuelt med vi:,;sc 
lettere tekniske Forbedringer; men man kan 

ikke uden videre gaa ud fra, hvad der hidtil har 
kunnet ydes under den gamle Dampdriftsform. 

Vil man drage Sammenligninger, maa man an
lægge en hel ny Betragtning og Arbejdsmaadc 
ogsaa for Dampdriften. 

LANDSMØDE I NORGE 

I Dagene den 9. og 10. Juni 1939 afholdl Norsk 
Lokomotivmandsforbund Landsmøde i Ifristiansand. 

Det var første Gaug, Lokomotivmændene holdt. 
Landsmøde i denne By, Grunden hertil maa søges i, 
at del ikke er ret længe siden, Sørlandsbanen blev 
færdig, og der dermed blov en direkte Forbindelse 
Oslo-Kristiansand. Befolkningen var glad for den 
nye Bane, og ved forskellige Lejligheder blev der 
givet Udtryk for, bvatl denne Bane betød for Kri
stiansand. Nordmændene vilde hævde, at først nu 
kunde Byen komme til sin Ret og svare til sit Navn: 
»Sørlandets Perle•.

Landsmødet blev afholdt i Krisliansaucls Arbejder
fornning - svarende lil Rømorsgade i København -
clee var mødt 48 Repræsentanler samt Gæster fra
Ind- og Udland.

Formanden, Th. Narveslmt, aabnede Mødel og
udtalte, at det var en meget urolig Tid, der ogsaa
kastede mørke Skygger ind over Norge; selv om der
maaske i Øjeblikket var en Afspænding i de inter
nationale Forhold, saa ved man aldrig, hvor længe
en saadan Afspænding vil vare. Vi her i Norden er
glade for, at vi frit kan mødes og tale om vore for-
kellige Forhold, her er ingen Diktatur, vi staar paa

Demokratiels Grund og vil være med li! at værne
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

horom. Vi lro1· paa Demokraliol som Slyrcfonn ud i 

FL"emlidcn og glæder os ovor de alletede opnaaodo 

Resultater. 
Herefter fik Gæsleme Ordet; fot Dansk Lokomo

molivmand Foren ihg talte Formanden SoJ)hus Jen
sen, han hrngle vore nol'ske Kammerater en Hil en 
fra de danske Lokomotivmænd og en Tak for:· den 
smukke Gave, vi havdo modtaget fra Norge i Anled
ning af vort 40 Aars Jubilæum. Udtalte endvidere, at 
vi danske 01: glade for del udmærkede Samarbejde, vi 
hat· med Kammoraten10 i Norge og gav til Slut en 
kort Fremstilling af do Vanskeligheder, Rationalise
ringen hat· kabl for· os i Danmatk; men vi var 
gaael ind i Arbejdet for al Li lpasse os efter Ti don 
Krav. 

De cfledølgende Talere vat Sekrelc.l'r Voland fra 
Land ·forbundet - det samme som De samvirkende 
Fagforbund hos os -, Buland, No1·sk Jernbanefot·
bund, og Nordin, Svensk Lokomotivmand forbund, de 
bragte Land mødet Hilsener fra deres respektive Or
ganisalione1·. 

Landsmødet gik nu over til Behandling af Dags
orden og Betelning. Om visse Punktet· i Beretningen 
kom der en livlig Diskussion i Gang. Det, som havde 
S<l'l'iig Inlcre se, var:· Forfremmelserne, Tjenestetiden 
og Betaling for mislede Søndagsfridage. Der blev t-il 
Slut vedtaget Resolutioner, som udtalte en Tak Lil 
Ledel ·en for de opnaaedc Resultater, samt paalagde 
dem fortsat at forsøge at opnaa Forbedringer. 

Skal man som Gæst bedømme og sige et Par O1·d 
om delle Landsmøde, kan man kun udtale sin Be
undring for den gode Maadc, vore norske Kamme
rater behandlede de forskellige Sager paa, og dernæst 
den Ro og Orden, der va I.' under hele Mødet; tillad 
mig at nævne et Eks.: Naar en Repræ. entant bar 
bedt om Ordet og kommer paa Talerstolen, paabegyn
der Vedkommende ikke sin Tale, forinden han siger: 
»Hr. Dirigent«, derigennem vise et Hensyn over for
Mødet og den af Mødet valgte Leder, en meget smnk
Tradition, om ikke undlader at gøre et godt Indtryk.

P. J. 

FERIEKURSUS P AA HALSKOV REV 

Som bekendt et· deu gamle Isbaadestation ude paa 
Halskov Rev omdannet til Feriehjem for Værk leds
og Remisearbejdere, og her afholdes hvert Aar et 
Feriekursus med et al. idigt Program. Gruppearbejde, 
Foredrag og Besøg i forskellige Institutioner . amt 
Studier i Gtundbøgerne optager Kur isternes Dag fra 
tidlig Morgen til sen Aften; og selv om man ikke 
bliver Studeut, saa gaal' samtlige Deltage1·e fra Kur
suset med større Viden, end man mødte med, bedre 
udrustet Lil at møde Livsproblemerne i en rationali
'lisk Tid som vor. 

Foruden Repræsentanter fra N arge og Sverige 
samt Postforbundet deltog undertegnede som Repræ
sentant for D. L. F. Jeg deltog i Gruppe 3: Fagbevæ
gelsen og de økonomiske Problemer; Højskolelærer 
Kai Bundvad, Roskilde, var Studieleder. 

Det vilde vel føre alt for vidt at komme ind paa 

hele delte Studium, som omfatter en Mæ11gde aktuelle 
Spørgsmaal saasom: Fagbevægelse og Oply ningsa1·
bejdet.. - Den internationale A rbejderorganisations 
socialpoliti ke Virk. omhed. - Sociale Opgaver under 
den økonomiske Krise. - Haandværk og Industri un
der Valnlaccntralen. - Arbejderne og Landbrugols 
Problemer o. s. v.; som man ser, er det all sammo11 
aktuelle Spørgsmaal. 

Desuden var der Foredrag mod aktu<'lle Emner 
. aa.·om: Læsokunslen som et tveægget Sværd. -- Vig
tige Begivenheder i. Statsbanernes Historie. - Hvad 
l'aa1: vi for vore Skalter. - Trykluftbremsens An
venclelse. - Værksteds- og Remisearbejdemes Fælles
organisation gennem 42 Aar, og endelig Stat. banerne::; 
Damp- og Motordrift, en Di ·ku. ion mellem Mask in
bestyrnr:· Sørensen og Maskiningeniør Schilder. 

Da delte Spørgsmaal har særlig Interesse for Loko
molivmænd, skal jeg kort resumere det. Maskininge
niør· Schilder var føl'ste Taler; han genuemgik Stat··
banernes Motorisering fra A Li I Z, kom derefter ind 
paa tlc Besparelser og Fordele, Dritlen og Publikum 
har haft ved denne Driftsform. 

Forsyning·anlægcne og Remi:eforholclenc blev 
heller ikke glemt, og for en Damplokomotivfører ly
der del som cl Eventyr, at »Fyrgrnvo11e« i Hgl. Rr-
1nisc 01· saa dybe, at en Mand kan staa fuldt oprejs! 
undel' Ma kinen, og at de oply. es af en Række Lamper 
paa hver Side, samt al der med passende Mellemrum 
er Stikkontakter i Skinnefoden. Man vil heraf forslaa, 
at Damp- og Motordrift ikke har lige Vilkaar i Stal
den, og Forholdet er· det samme i Marken. !øvrigt va.r 
Maskiningeniørens Foredrag absolut ikke uintere. -
sant, og han har Evner til at bolde sine Tilhørere 
fast. 

Maskinbestyrer Sørensens Foredrag havde et no
get andet Tilsnit, om man vil, mere realistisk. 

En Gennemgang af Damplokomotivets Udvikling 
fra 1848 og til vore Dage viser en ikke ringe Del For
bedl'inger, derimod er Vilkaarene og Formen i Drif
ten, Forsyningsanlægene o. s. v. ikke væsentlig 
bedre end for 90 Aar siden. Man forsøger heller ikke, 
om Damplokomotivet under visse Forhold vilde være 
lige saa praktisk til . maa Lyntog som Motorlokomo
tivet. Maskinbestyreren indrømmede, at Motordriften 
havde sin Berettigelse under bestemte Former, men 
ban paaviste, at Damplokomotivet stillet under lige 
saa gunstige Vilkaar som Motorlokomotivet absolut 
ikke er i Likvidation, men at der endog kan være 
Tale om en Renæssance for Damplokomotivet. 

Kr. Himmelfartsdag var der Biludflugt til Andels
foreningemes Gigtsanatorium ved Skelskør. Sanatoriet 
er opføl'l i 1933 og ejes af 1054 Andelsforeninger. Det 
har Plads til 142 Patienter og har et Areal paa 16 Td. 
Land. Det var meget interessant at bese hele dette 
komplicerede Anlæg, som til de mindste Enkellhedel' 
er i en vidunderlig Orden. 

Turen gik videre til Boslunde og Idræt højskolen 
ved Gerløv (Slagelse). Skolen er ganske ny og drives 

for Hr. For tander Kroghedes egen Regning; foruden 
Idræt er der almindelige Skolefag. Et stort Stadion er 
undet· Arbejde; der skal være Plads til 25 000 Til
skuere, desuden er der en stol' Svømmehal. 
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Vi havde Lejlighed til al se Opvisnillg al' cl Pigc
l1uld og el Ma11d.-hold, .-om lnenede til Opvisning i 
Sve1:.igc og Belgien. Desuden op[ørle 14 uugc Piger 
nogle smukke Danse fra Midlon af foreige Aarhun
rli-ede. 

I den store Voslibnlo [i nclcs et V,egmaleri, som er 
d Symbol paa Livskraften; man ser en ung lVJand 
i Kamp med 011 Drage. Under Billeclol er indridset 
01"dc11e: 

"Mod D l'agen høl' kwmpe hver vaa.ben[ør Mall(]; 
thi. Dl'agen m· Løgnen, held. den, hvo kan. « 

1 Gymnastik ·alen er et Maleri af Thor .i Kan1p 
med M:idgaanlsonnen. Skolen er iøvrigl byggol i Olle
l"ll [)si ilen og kaldes for Sjaillands Ollernp. 

I Boslundo gjorde vi holdt ved Vejkrydset Slagel
se-Skelskør-Korsør, hor modtoges vi af Formanden 
ful' den socialdemokratiske Foreuing, Boelsmand Sig
rn nl Nielsen, som viste os Absalonstenen mod Incl
,-:k 1·iplion: »11/-i 1158 « , »Staa som Minde lavse Slen, 
hl'J" voldte Ab:;alon de Vender Men•. Derfra gik vi 
I i I BorgbjeJ"gS Ba nkc. Borgbjerg:; Bedstemoder fancll 
hel' ol Guldskl'in, som 11t1 opbeval'CS pa.a Nalioual
muscet. Banken kaldes nu for Borgbjerg:; :Mindepark;
en Slag:; Colosscum incll'clles i Bankens vesl1·c Side, 
men Arbejdel Cl' endnu ikke færdigt. I klart Vejr skal 
man kunne so 22 Kil'kor heJ"l"ra, og om Aflenen kai1 
man se 11 Fyr blinke fra Smaalandshavet. 

Men det dybe som vi oplevecl.e paa Halskuv Rev 
ug som st•nl elle!" aldrig glemmes, var don gode 
Kammoralskab.·følcl.-o man mærkede overall. 

E:n hjcJ"lelig Tak [or alt det gode og skønne vi 
ltøl"lo, saa ug la.•rle, bl'i11ge1: jog alle og i Særdeleshed 
Hjemmels og Kursusets ledende Ma:•nd, som paa 
negcnnytlig Vis gjorde all for os. 

Tol'benfoldt ·vej i Juni 1039. 

P. 8essing.

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Normativberegningerne. 

Maa del vcDre mig tilladt at fremkomme med •l 
L 1ar Bemærkninger i Tilslutniug Lil det i de sitlsle 
Numre a[ Bladet diskuterede Spørgsmaal om Berng
Hi.ng af N ormativerne. 

Redaktionen synes at mene, at D.isteikteme nøje 
overholder den for mange \ar siden trufne Aflale 
m. H. t. Lokomotivførere paa Rangermaskinerne;
Lletle kan jeg imidlertid ikke rigtig forstaa, i hvert
Fald maa der saa et eller andet Sted i Distriktet
sidde nogle daadige Rangerrneslre; lhi her i Struer
har vi i et helt Aar set Reserven udvidet med 3
Mand, som hører hjemme i Rangerlurnn, og det er
vel lol at forslaa, at vi er meget skuffede herover.
J cg kan ikke se i-etlere, end at det for vort Depot
beregnede Normaliv maa V;{'l.'C regnet forkert nd.
N aar de tre Lokf. i et helt Aar er benyttet i Reser
ven, har delle nalu1·ligvis sin Aarsag i, at der der
har været Brug for dem, og hvis der ved Fast
sættelsen af Norma.Livet var taget Hensyn hertil,
havde vi vel 3 Lokoførere mere, hvilket atter belyder,

at vi, sum venlee med Lwngscl paa al opnaa. don 
allr·aaede l<'orfremrnelse, saa denne rykke os nogl'L 
itænnorc. 

Kunde uor være Tale om al raa roviclol'cl Dislrik
lornes Beregninger? 

En anden læn11sel:,J"uhl 'venlemle. 

Vi skal ikke nægte, at vi fra anden Side har hørl 
om del Forhold, den ærede Indsender berører; men 
vi har ment dot nlamkoligt, at Distriklel skulde kunne 
foretage sine Beregninger paa en saadan Maado, at 
der skulde fremkomme Ovot·tallighed af Lokomotiv
førcl'C saml i dig med, at der, som vort Medlem hol' 
omlalol', skulde mangle hole 3 Lokoførnro vod blol 
cl Depot. Paa don anden Side lcun det maaske dog 
værn saaledes, at der alligevel foreligger en Regne
fejl [1·1:1. Disll'iklcl.s Side, og dot er saa al haabc, 
al rlen vil blive 1·ollcl; i hverl Fald burde Distriklcl. 
undersøge Forholdet. Red. 

Betragtninger over Forholdene Anno 1939. 

Paa Kongressens Bonl laa Forslag Lil Behand
ling, ·om Lilsigledo Koncentration, jeg lænker her.· paa 
Forslag under Pun kl 13 o i ndscndt a[ Gb A l"Ll. 2, som 
tilsigledo Dansk Lokomotivmands Foreni11gs Indmel
delse i De samvirkende Fagforbund, delte Forslag 
henvistes Lil HB's Undersøgelse Lil mesle Kongres. 

Det, der faar mig til at skrive herom, er i nogen 
Grad den af 0. M:ichelsen indsendte Artikel,
D. L. T. Blad Nr. 11, Side 145, du skriver srnukl
om Samhørigheden og menet·, dot 01· forstemmende,
al Kongressen ikke havde det rigtige Syn paa Eders
Forslag, nu ved jeg ikke, hvorledes du slemle til For
slag under Punkt 12 c indsendt af Afd. 18 og 13,
som tilsigtede Koncentration inden for vor egen Or
ganisation, men jeg ved, at det store Flertal af do
u oge Organisationsfæller, som repræsenterede Gb
.Afd. 2, slemle imod delte Forslag, det, mener jeg,
el" mere end. forstemmende, sædigl naat d'Herrer var
Fot'slagsstillere til langt vidorerækkonde Forslag i
hernmtalte Retning.

Det et· ligefrem til at faa Gaasehud over en saa
clan Kærlighedserklæring fremført af en Kongres
rnpnesentant, som ikke inden for egne Rammer ka11 
faa tilvejebragt den fornødne Rytme og Takt, del 
er jo nemlig Rytme, der mangler i Edern Slilling
tagen til disse 2 Forslag, underligt nok og trist nok, 
at det netop skulde blive Afd. 2, som slemte imod 
Samhørighed - Udviklingen har mange mæl'kelige 
Ting for i vor kaotiske Tid. 

Det er derfor Demagogi i delte Forhold at arbejde 
paa Samhørighed i store Linier, naar man ikke vil 
gøre et Stykke Arbejde inden for egne Rammer, her 
Liltrængcs virkelig Forstaaelse Kategorieme imellem 
rent arbejdsmro sigl set; men det er maaske bestemte 
Forhold her, som for nogle betinget', at Trangen til 
Samhørigheden ude i Afdelingerne i nogen Grad 
savnes, hvor var det beskæmmende at høre en Re
præsentant for Landets største Lokomotivfyrbøder 
Afdeling udtale sig om Lokomotivførernes beskæf
tigelsesmæssige Forhold; søg at retle delle og kom 
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paa Linie med Helhe<lcns Interc ·so, før I i Eders Af
deling frcmsællcr Forslag, som kundo kamouUerc, al 
�ærlig Eder.· Afdeling nu repræsenterede den rellc 
Forslaaelse af organi alionsmæssige Forhold. 

Giv mig Lov Lil stilfærdigt at nærme mig fra anden 
Side for venskabeligt at lægge en Haand paa Eders 
Skuldre og hviske Eder et. Par Ord i Øret, jeg læsor 
i D. L. T. Blad Nr. 11 den ledende Artikel sidsle Af
snit og dømmer derud fra de iøjnefaldende Besvær
ligheder, Organi ationens Ledelse har mecl at Jaa 
gjort. mcdan.-alte hegl'ibcligl, at den motoruddannede
Lokomotivfører ganske naturligt bør beskæftige ved 
Molortjenesten i Stedet for at skulle flytte fra By til 
By, eflet· som hans Nrervc1'1.·else ved Dampdrir!e11 
bliver 11. ikker grundet paa Motorens Fremtrænge11. 

Mon har vi ikke alle vidst., at en Dag maalle doltc 
kommo, <lellc Sammen. lød mellem Lovens stivnede 
og blegnede Blr"l'k og <lel levende fromadskridendo 
Samfunds evigt. foran<lel'I ige Syn.-pun kler og stod se 
voksende Krav - Paragrafon ventede sil Offer. -
I Dag bliver det Eder, i Mo1·gen don ældre med
ansallo, som maa ofres paa Rationaliseringens Aller. 

Maa jeg i cl Billedo udtrykke mit Syn paa disse 
imlre Bosvrrdighedo1·. Organisationen beslaal', saaledeH 
ser jeg dol i Virkeligheden, i Øjeblikket af en Sam
ling kine iskc Æsker, hver med sit Stempel, en 01· 
mærket Damp, en anden Benzin, en tredie Solar
olie, og en fjerde Elektricitet, og hver af dem danner 
en lille Enklave i Helheden med sin særegne Erfa
ringskreds, Tankegang og Mo-ral. Saa længe Tidens 
Opfattelse af et Spørgsmaal staar stille er alt lyde
Erit; men kommer den ene Æske lidt. paa Kant med 
rlen anden, knager det i hele Systemet, i Begyndel
sen nøje vi i saa Fald med at smile lidt af de 
and re, derefter prøver vi at raabe op, og I il sid.-t 
er det lige ved, at vi kommer op at toppes - ind
Lil vi faar etableret en ny Balance i Tingene. 

Rumsterede det f. Eks. ikke voldsomt i den elek
ll'iske Æske fol' nylig, og havde Solarolie-Æsken ikke 
stort Komsammen i en gammel hi lorisk By, var 
Uroen hos Dampmanden ikke forstaaelig ud fra Lo
komotivførerens Forndsælninger med disse stadige 
usikre Beskæftigeke forhold, var det ikke naturligt, 
al den ældre OL"ganisalionsfælle kunde ønske at væl'e 
Lil Stede ved Møder sammen med den yngre, som 
med saa lykkelig en Haand søger at forme vor frem
Li dige Eksistens. 

Nødvendigheden bydc1·, at principiel Gensidiglied 
Kategorierne imellem inclen for Organisationen maa 
styrkes. 

Hvor sikker man end er paa det ideelt beret
tigede i ens egne Bestræbelser ee det klart, at i de 
fleste Tilfælde maa Gensidighedshavet spille e11 
væsentlig Rolle. 

Man ser med Undren og med stigende Bitterhed 
paa de slaclige haarde Kaar, der bydes Lokomotiv
førerne, man forbavses over den Form paa Tale, som 
særlig yngre Medan ·alle lancerer, naar Lokomotiv
førerens Arbejde paa Motorvognene er paa Tale, ja 
man mærker det kolde Pust fra flere Sider, hvis man 
betræder eller søger en Stilling paa di se »Ene
mærket·•. 

Man faller ikke, at vore medan ·at.lo, der elv saa 
slolt og lærkt LL"æder i Skranken for gode, rctl'a•1·
dige Arbejdsforhold, ikke eftee al Evne higer e[t.cr 
al visr, al hvad de kræver for dem selv, det er do 
rnde til al yde andre. Denne Maalen med forskellige 
Maal er· ufallelig for almindelig nordisk Tankegang. 
Gerne lyllor jog Lil den udmærkc<lc Tale om For
slaaelse og Fonlragelighed, der forkynder Vc11skalJ 
og Sympati udad til, jeg syn.os del lyder med cl'glc 
Klang; men hvor kan man vente, uaar Mod land mod 
Sambø1·ighed i samme Moment øve. , at vi da skal 
blive ved med al tro hcrpaa, naar man som Jørnmv11l 
mærker del kolde Pn t., hvis man søger 11.d over tlc 
alt for skarpt afsluk11e Slier. 

Derfor kal del være mil Haad lil 0. 1v[ichrl
sen: Sørg for og vær medvirkende Lil al Koncenlra
lionen først sker fuldt. ucl inden fot· D. L. F., da lages 
del oæsle Trip, som du Lilsigler, lcllere. 

Kalundborg, i Juni 1939. 

A.. E. 1llarti118e11. 

Jubilæumsfester. 

Torsdag- d. I . .Tuni fej,·ede Kalundborg Afdelinger ;if 
IJ. L. 1". Organisationens 40. Aar:, Jubilæu111 vccl en J<'c:,l 
paa Fcriehje111L11et, i hvilken 60 Personer deltog, hora[ var 
[ølgende 8,udigl indbudt: Lokomotivmester Brunsholm. 
Overport.ør H. Schiøll, Remisearbejder A. Han ·un, M:askin
a.rh. V. Haas, do 3 sidstnævnte som lokale :Hup1·æsenta11-
tcr for Dansk Jernbaneforbund sallll Værksteds- og Ru
mi8carhojdernos Fællesorganisation, cndvidoro var Orga
nisationen Formand Soph. Jensen til Stede. Borgmeste,· 
F'r. Andersen, som ogsaa var indbudt, var forhindret pa;i 
C rund af Rigsdagsa rbejde. 

Deltagerne blev alle henlct i dures :Hjem, og i Hilt•r· 
køl"les der samlet lil Feriehjemmet, livo1· den udmærkede 
Økonoma Frk. Petersen og det flinke Per.·onale havdt· 
sørget for cl godt veldækket Bord. Afdelingsformand A. E. 
Mal"linl'en bod velkommen til Festen. Organi.·atione11s For
mand So1Jh. Jensen taltr om D. L. }'. · Historie. 

Flere ar Pen ionisterne havde Ordet, og del var JJ1c<I 
For111,je!se, vi af vor tidligere .Lokomolivmcslur Ku11Ht 
Hansens udruærkcde Tale horle om del. Pionci-arbejdu for 
Organisationen, Pensionisterne havde været med til. 

Ved Fcslen blev modlagel forskellige Hilsener baado 
Hlomstor og Telegrammer. Der blev sunget flere gode Fæl
lessange, og en ar Feriehjemmets Gæsler, l<'rk. :tv[. Hansc11, 
sang nogle Solosange, so111 gjol'Cle stor Lykke. 

Erter Spi ningen gik Dau en lysteligt til heoad Midnat, 
hvor Bilerne paany holdt for Døren, og Sel ·kahel maatl•· 
bryde op. 

En morsom Aflen var ro1·bi; Hjemkørslen fandt Sted 
i M:aaneskin, som i den lune l)'se Sommernat gjord,• 
T\ø næs' Bakker og Kalundborg Fjor til et Syn . aa pragt
fuldt, at del ikke kan beskrives. 

Vi takker Lokomoliv111esler Brm1sbol111 og Distriklul 
for den Velvilje, der blev vist os, saa alle, der vilde del-
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lag<' i Festen, kundo faa Afløsning, og vi lakker fur d<' 

Telegrammer og Blomster, der blev Hendl os, og ikke 

mind�l for Hoveclbeslyrcls us Tilskud lil J<'e ·ten. 

N. N. 

Ti,·Hdag d. W. Maj foretog Gh. Afdl. 2 en Udflugt til 

l•'orichjernmct i Anledning af Organisationens 40 Aan; 

,Jubilæum. 

l<:n bedre Form for lokal :1ubilæu111sfcst kan 11ævpc 

twnkcs, da der ved dc11110 Lejlighed deltog mange, som 

ikke tidligere har set Feriehjemmet og den lorslaaed" 

Natur, som omgiver del. Alle var enige om, al cl bedre 

Sted al tilbriuge sin Ferio moppe kan tænkes. Vejret v,H 

hujt, og- 111angc benyttede Lejligheden til al faa en frisk 

Oukkerl i de blaa Bølger. 

Hjemmels to HcpræsentantPr, G. 0. li'. Lund og K. 

Pod rHen, var begge lil Stede; sammen med den ud,mcr

kt <clc og flinke Betjening gjo,·dc de alt, hvad tænkcH kundr, 

for al del hele kunde klappo paa bedste Maade, og del 

maa igcs, at delto til Fuldkommenhed lykkedes. Vi brin

ger dem alle vor bedsto Tak for den gode Modtagelse. og 

ro,· den dejlige Mad, der blev sc,·vcrel for os. 

1 dfluglen deltog 60 Personer; naar delte kunde lade 

Hig gøre, til Trods for al vi allernde var midl i Juni, skyld

tl'H del den Jmøclcko111111enhcd, der af de Horrnr Lokomo-

1 iv,n slro altid bliver visl os, naar 11ogel saadanl er paa 

Prngn1.111111el, delle bringer vi d'Hener vor bedste Tak for. 

Til Slul nogle personlige Betragtninger. Midt i Lov

prisningen af alle de Hol'lighedor, vi havdo for Øje, hørlP 

man spæde Mislyde om Maaden, hvorpaa dette dejlige 

Hjem er tal'lel. Jeg vil gerne poge paa, al der har værC'l 

tall 0111 delle Emne paa Kongresserne; Spørg:,maalel har 

for Aar tilhage været til Urafstemning, og Hcsultalcl ken

d ,. vi alle. Kan vi ·aa ikke blive enige om, al med delte 

nesultal i Erindring falder allo Disku ·sioncr til ,Jorden. 

Lad os glæde os ove,· del Aktiv, D. L l�. har skabl: vi 

kan vaire stolte af del. 

Ji:n De/lager. 

J. Boyesen,

Gb.

J. P. Jacob.sen, 

Gb. 

M. B. N·ielsen,

Gb. 

0. A. Olsen,

Kb. 

J. K. Olsen, 

Ko. 

Jubilæer. 

Den 7. Juli kan Lokomolivforer J. Bøye8eit, A11nrx

�l1·,ede J.2, 3., Valby, Kohenhav11, fejre 25 Aar, Jubilæum 

ved D.S. JJ. 

DC'n 1 l .  Juli kan L,ikomotivforor J. P. Jacob ·en, Lys-

1,ojgaa,·clsvej 73, 3., Valby, Købcnlnvn, fejre 25 Aars ;Jubi

læum ved D. S. B. 

Den .l1. Juli k·tn Lokomotivfører Af. B. Nielsen, Søndl'r 

Houleval'll 51, 1., Kobenhavn V., frjre 25 Aars Jubilæu,n 

ved D.S. B. 

Afdeling l bl'ingcr jor hrrved sin Lykønskning, idel 

tlrn samtidig udt ri-kker Haabul 0111, at det endnu i mangr 

Aar maa være jer foruncll at være mellem os, og med godt 

JIPIIJl'l•d. Jf. 

Lokomolivforer 0. A. Olsen, J<alundborg, kan den H. 

Juli fcjro sil 25 Aars Jubilæum. Jubilaren deltager merl 

stor Interesse og Flid i Orga11isationc11s Arbejde, han er 

vo,· udmærkede Afdelingskasserer. 

fod sil friske og v nligc G myt, sin tjcn.·lvillige, rrl

sindige og elskværdige Værc111aade har Jubilaren erhvervet 

sig a IJe sine Kammeraters Ag le Ise og V en kab. 

Held og Lykke i Fremtiden, Olsen. N. 

Den 17. Juli fejre,· Lokomolivforer J. I(. Olsen, Korsor, 

25 Aa,·,• J ubil,ctllll ved .I . . :U. J. K. har altid v.ercl en 

meget bcnyttcl Mand af Kam,nernterne, idel han mange 

Aar har været i Ji'esludvalgct, og i de sidste 4 Aar værel 

Afdelingen en særdeles god Kasserer. J. K. har i sine unge 

Dage rejsl meget i Udlandet, 0g naar vi samle. ved fest

lige Lejligheder, 01· J. K. altid villig lil al glæclo Selskabet 

111ed en af de gode Naversange. Afdelingen ønsker dig 

hjertelig lil Lykke tiaa Jubilæu111sdagen, vi lakker dig for 

de svundne Aar og haaber, al du en lnu i mange Aar 11wa 

,·,ure med i Arbejdet for Styrkelse af Kammeratskalwl. 

H. M. J.

Den IO. Juli kan Lukomoliv[ørcr C. A. Olsen, GI. Lan

dt'vcj 15, Huskilde, fejre sil 25 Aar,• Jubilæum ved D.S. B. 

Afilclingcn onskcr Lykke og lleld med Dagen og �'rnm-

tiden. Afcl. 9. 

Statsbanepersonalets Sygekasse. 

l•'ra 1. Juli cl. A. er i Rødovre oprcllet cl nyl Lægcdi

strikl - Nr. 64 - der bcgnen ·es a[ Roskildevejen ekskl. 

frn Fæslning,·graven-Brønclbyøslcrvejen ekskl. - Vesl

hanclinien-Kommunegræn en mellem Hvidovre og 1(o

benhavn, Hødovrc og Køb nhavn og Rødovre og Heri v. 

Som Jernbanelæge i Distriklel er an al Dr. Ernsl Las

sen, Hødovrcvej I 02, TIL Rødovre 3 3, Kon.·ullalion Kl. 

.lO-JI, Onsdag lilligo ]( I. .l 7-18. 
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De inden for Læged islriklel paa Roskildevej og Syd for 
denne boende Interessenter vil hver 1. April foi· el Aar 
ad Gangen kunne væige mellem den i Distriktet ansatte 
Jernbanelæge og Jernhanelægerne i 6. Lægedi. lrikt (Valhy) 
og de Nord for Ro.·kildevej boende Interessenter mellem 
.lernbanelægen i Distriktet og Jernbanelægerne i 9. Læge
distrikt (Vanløse). 

Til Lægedislriklel vil fra 1. Juli d. A. foruden de Inter
essenter, der har underskrevet en til Sygekassen indsendt 
Ansøgning om Dislr-iklels Oprettelse, kunne henføre. de 
inden for Disli'iktel boende Tnleressenler, der.· inden Uri
gangen af ,luli Maanerl ri. A. indsender Anmodning drr-0111 
til Sygekass<•11s Kontor. 

Jernbanelægerne. 

.Ter·nhanclæge Bicring-Petorsen, V. Boulevard 4-, J\o
henhavn, er· bortrejst fra. den 25. Juni-fi. Angusl d. A.

(incl.). 
Hans Prnksi. vnrelages i nævnte Tidsrum af Læge 

H. Gunclel, de1· afholder Konsultation pan Jernhanelægens 
Bopæl til sædvanlig Tid.

Jernbanelæge G. Tbnmsen, Veslerbrogado 68, Lægo
distl'ikt 2 B, er bortrejst fra 26. Juni-20. August d. A. 

Hans Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Dr. med. 
Mogens Nathan, St. Thomas Alle 3; J<onsultalionslid Kl. 
15-.16. Tlf. Vester 3005. 

Jernbanelæge 0. Simony, Onsgaardsvoj H. Hellerup, 
er bortrejst fra den 22. Juni d. A. i l Manned. 

Hans Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Læge 
Schiørlte, Mar·grethevej 28, Tlf. Hel. 'i,3. Eonsultalionstid: 
13---14-. 

Jernhanelæge H. Tango Jessen, Ndr. Fasanvoj 180, ](A
henhavn, er· bortrejst fra den 23. Juni--25. Juli cl. A. 

Hans Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Læge 
Høge, Frederikssundsvej 20, Tlf. Taga. 2233. 

Konsultationstid: Kl. 1" 16, saml Mandag Kl. 18-19. 

Jembanelægc Brandt, 9' A. Lægedistrikl, Klingscyvrj 
20, Vanløse, er bortrejst fra 30. Juni-29. Juli. cl. A. 

Rans Prnksis varetage.· i nævnte Tidsnrrn af Lægr 
F:. 0. E. Knudsen, der afholder Konsultn.tion part .Trm
hanelægens Bopml til sædvanlig Tid. 

Driften van Haclerslev Amt ·baner f nldslænclig 
standset. 

Fra og 111ed Lørdag Aften den 24-. Juni er Trafiken 
paa del sidste Stykke Strækning paa. Ha.rlerslev Amtshaner 
ophørt, det var paa Strækningen Toftlund-Over Jersda.1-
Haderslev. Bane11 vil herefter blive nerllagl, Skinnrr n, 
Sveller tages op. 

Den nedlagte Ban<> var i A11ril i Aar· 35 Aar g-ammel. 

Det engelske Lokomotivpersonnle og de tilbageviste 
Lønkrciv. 

Paa del engelske Lokomotivmandsforbunds Kongres 
viste del sig, at der herskede megen Utilfredshed med, 
at Railway Staf[ Nation11I Tribunal havde tilbagevist Pe,·
sonalets Lø11krav. Med kun en Stemme imod godkendtr 
Kongressen Bestyrelsens Beslutning om paany al trængl' 
ind paa Jernbaneselskaberne for at fan Kravene om Fur··-
hed ,·inger imødekommet. I.'/'. F.

Negerpersonalet i Amerilm faar lavere Løn. 
Af de Tal, som nylig er: publiceret af Railroad Hcti1·e-

111cnt Board i Amerika, frcrngaa r, at Negrene i Gennemsnit 
kun fanr Halvdelen a{ den Løn, en hvid Mand faar. I J937 
var de hvide Jernbanemænds Gennemsnitsløn 1 290 Dol
lars, men Negr-encs kun 591 Dollars. Di. ·e Tal er heregnL•l 
over Lønningerne paa 300 Dollat·s og mindre pr. Maaned. 
Antallet a[ Negre ho · de amerikanske Jernbaner udgør· 
10 pCt. af det samlede Personale. 

Løndiffcrenc·en ligger i den Kendsgerning, at Negre kun 
kommer i Betragtning for de laveste Funktionet· og ikke 
kan forfremmes. /. T. F.

Jernbanerne ·i Svanien iincler Pranco. 
Franco-Hegeringen har· udsledl en Lov, der ordne-r

Jernbaneforetagendernes Stilling. I Henhold lil denne ·Lov 
skat de tre Hovedselskaber stilles under en Di,·eklion hc
slaaende af 1 Direktør og 2 Medlemmer:, som udpeges af 
Ministeren for offent.lige Arbejder, tre Medlemmer·, som 
udpeges af Ministerierne for Handel, Industri, Finanser 
og Forsvaret, og slutteligt af to Repl'æsenlanter for- hv<'rl 
Selskab. Alle Medlemmer saml Direktø,·en udnævnes af 
negeringen. Endvidere fastsætter Loven, al der skal op
rettes et øverste Jernbaneraad, som skal have Lil Opgave 
at udar·bejdc den endelige Ordning af Jernbanerne. ]�or
manden for dette Raa.rl er: Ministeren for offentlige Ar
bejder, medens Chefen for rlen nationale .lernbanet.jenest · 
blive,· æslformand. /. 7'. -,,,_ 

Udnævnelse fra 1.-7.-39: 

Motor·fører: II. til Lokomotivfører: 
H. P. 11. L. Klint, Helgoland, Gedser (min. Urin.). 

Motorførere 11 efter Ans. if. Opslag til Motorførere l: 
V. Christiansen, Helgoland, Helgoland (min. Udn.).
A. E. K. Z. Giv ·kov, Helgoland, Helgoland (min. Udn.).
A. M. Fuglsang, Helgoland, Helgoland (min. Urln.).
J. K. Jensen, Aa.rhus H., Struer: (min. Udn.). 
S. C. N. Edelvold, Aarhus H., Struer (min. Urin.).
S. R. Thomasen, Struer, Struer (min. Udn.).

Lokomotivfyr·bøder efter Ans. if. Opslag Lil Motorfører l [: 
S. S. Nielsen, Fredericia, Viborg (min. Udn.). 

Loko111ot i vf y rhøderaspi ran ter· til Lokornot i vf y rhøde re: 
E. G. Villurnsen, Københavns Godshgd., Geds,•1·. 
G. A. Hansen, J<øbenhavns Godsbgd., .Korsør. 
E. G. Pct.er·. en, Køhenha vn. Godsbgd., Korsør. 
H. S. Hansen, Københavns Godshgd., Hrnnrle. 

175 

' . 

.. 

, ::·· .. ... 

-~ 
'- c:;.., 

. .. ., 

• 

.. . . 

.,. 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

,I. A. J. Skov, Gedser, Brande. 
Il. A. Lj11ngdahl, København;; Godsbgd., Brand<'. 
8. 11. Jeppe. en, ](øbenhavns Godshgd., Tøndei-.

li'orflytlelse efler Ans. fra l.-7.-39: 

1:,okornolivførerne: 
A. J<'. Jensen, .Fredericia, lil ](obenha vns Godsbgd.
N . .P. E. V. Nielsen, Gedsei-, lil Køhe>nh:1v1rn Godshgd.

Motorføreme l: 
I� .. I. H. Svendsen, Slagelse, if. Opslag lil Helgoland. 
I•'. S. Stockholm, T"mler, il". Opslag til Helgoland. 

Lokomotivfyrbøderne: 
H. R. Otto. en, Korsør, til J(øbenlmvns Godsbgd. 
I .' .. H. F. Poulsen, Helsingør, lil Københavns Godshgd. 
E. E. Søi-ensen, Helsingør, til Københavns Godsbgd. 
H. Hansen, Roskilde, lil Københavns Godsbgd.
V. Simonsen, Brande, lil Københavns Godsbgd.
T. C. L. Petersen, Næslved, til Københavns Godsbgd. 
H. V. Pedersen, Brande, til Københarns Godsbgd.
.r. R. Larsen, Gedser·, til Korsør.
S. A. Jensen, Nyborg, til HelsingøJ".
C. B. Jensen, KorsøJ", lil Roskilde.
D. H. S. Nielsen, Tønder, til Næstved. 
H. Andreasen, Brande, til Nyborg.

Fritagelse fra 1.-7.-39 for Hvervet som /Jevotforslnnder: 

Lokomotivføi-er (Depotforstander·) U. Sørensen, Sken1, efter 
Ans. 

Afsked: 

Lokornotivfor·er (Dcpotfoi-stander) D. I•'. C. MollPrup, 
Odense, efter Ans. p. Gi-. a [ Svagelighed mC'd Pens. 
fra 31.-8.-39 (min. Af kerl). 

Loko111otivfo1·er H. C. Plarnbek, Skælskør, efter Ans. p. 
Gr·. af Svagølighed 11red Pension fra 31.-8.-39 (min. 
Afsked). 

l,nkonrotivføi-er· J. C. M. Mai:tini, Ø.·t.erport, efler Ans. JJ. 
Gr. af Alder mori Peusion fi-a ,l0.-9.-39 (rnin. Afsked). 

J),,,dsfalrl b/11ndl l'ensio11i8/er: 

pens. Lokornotivføi-ei- N. P. C:ar·lsen, l<alundhoi-g, den 
··!-J.-fl.-;3!)_ 

pen�. Lokonrnl i v f11rei- N. 11. .I ,wohs1·11, Ny hoi-g, den 20.-'-
!i.-39. 

B ø g e r �� r:eb�l:::�:·s:!: ��d: 
Bøger, De ønsker at eje og paa lempelige 

Vilkaar, idet Bet.allngen sker i Rater fra 6-10 Kr. pr. Maaned - uden 
Forhøjelse ar Prisen. - llluslrerel Bogllalalog sendes gralla. 

EINAR HARCKS BOGHANDEL, Fiolstræde 33, Tlf. 9148. 

Aktieselskabet 

Dansk Galoche-ogGummifabrik 

København Køge 

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

Telefon Central 7708. 
Hdgaar 2 Gange mdl. - Abonn.ementspris: Kr. 6 aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinatneft. 

STATSBANEPERSON ALETS 

BIBLIOTEKER 

s;.falater J1l.·P11 

18831 
18832 18200 

18838 18209 
18811-0 :18217
188H 1822L 
188lf2 18218 

Nye Bøger. 
Heinen, I<. Wedel: Den røde Traad. 
Price, G. War·d: To Diktatorer-, som jeg 
kender dem. 
Andei-sen, C.: Krigstestamentet. 
Mauser, M.: En Haj folgPr Baadcn. 
Valina, L.: Tiokendelse. 
Mc.Coy, H.: Jeg skulde være blevet 
hjemme. 

1884;3 18220 Wollaston, J.: Døden blæser Sæhehobler. 
188H 18232 
188/45 l 8267 
:l88ls(i 

188/47 1822;3 
1881.8 l 8233 
188/49 18215 

l8d50 18234 
1885 l 182lf2 
18852 182;39 

1885:'l 1824;3 
t8854 18237 
18855 
J 8856 18211-5 
18857 18240 

Ca.pek, ](.: Meteo1·. 
John., W. E.: Biggles. 
Jørgensen, Jolv.: Omkring Axon Assisi
Salzbnr-g. 
.Jensen, Johs. V.: Nordvejen. 
Cather, W.: Skyggen paa Klippen . 
Linnemann, vV. A.: Sangen om do lysP 
Nætter. 
Grieg, N.: Ung maa Verden endnu være. 
Howath, 0. v.: Gudløs Ungrlom. 
Cain, J. M.: Postbudet ringer altid Lo 
Gange. 
Møller, A.: En køn Historie. 
Waltari: M.: Hvem myrdede Fru Kroll"? 
Barfoed, M.: Yngste Mand mod Noi-d. 
Steinbeck, J.: Mus og Mænd. 
Corsari, vV.: Kun et Nummer. 

J8858 182lf6 vVeimar, Aa.: Tango Dolorosa. 
1885!) 17932b Corbelt, E.: Hyggelige Al:lene1.· hos Mi-s. 

Meigs. 
18860 18238 Sever·insen, 1-L: Der kan ske saa meget 

paa otte Dage. 
18861 18258 Vestergaard, M.: Vi fraskilte. 
t88fi2 J8258 Churchill, W. S.: Mens England sov. 
18863 ·182M Oppenheim, E. Ph.: Mesterspionen. 
18864, 18250 Walpolo, H.: Den glade Familie. 
188fi5 Dean, V. M.: Eui-opa. paa Tilbagetog. 
I 8809h I 81261> K rnsenstjema, A. v.: Fattigadel. Jf. 
18812c 1510�)[ Becker·, h:.: Ui-olig-L Foraar. III.

Arbejdernes Landsbank, 
Hovedkontor: Vesterbrogade 5. 

Støt dansk Industri! 

ANNONCE-EKSPEDITION: 

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

Postkonto ID 541. 

Frederibberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 
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