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Det særlige lønningsudvalg 
Som meddelt i sidste nummer af bladet har finansministeren 

nedsat et udvalg til undersøgelse af tjenestemandslønningerne. 
Ved en skrivelse af 2. maj d. å. har ministeren tilskrevet de-
partementschef E. Dige således: 

»I den af folket ingets lønningsudvalg under 21. marts 1951 
afgivne betænkning over forslaget til lov om midlertidigt løn-
tillæg til statens tjenestemænd m. fl., er der af udval get en-
stemmigt givet udtryk for, at den siden tjenestemandslovens 
gennemførelse den 1. april 1946 indtrufne prisudvikling har 
medført en ikke forudset nivellering af statens tjenestemands-
lønninger, og at der som følge heraf er opstået et betydnings-
fuldt problem for statens tjenestemænd i de mellemste og 
højeste lønningsklasser, hvis løsning er påkrævet , men som 
kræver en dyberegående undersøgelse og overvejelse. 

Overensstemmende med det af folketinget udtalte har rege-
ringen besluttet at nedsætte et udvalg, bestående af repræsen-
tanter for de i finansudvalget repræsenterede politiske partier, 
administrationen og tjenestemændenes centralorganisationer, til 
overvejelse af spørgsmålet om, hvilke foranstaltninger, der 
måtte være påkrævede som følge af den ovenfor nævnte ud-
vikling på dette område. 

Under henvisning hertil skal jeg anmode Dem om at ind-
træde i udvalget og som formand lede dettes forhandlinger.« 

* 
Udvalgets sammensætning er følgende: 
Som repræsentanter for administrationen: Generaldirektør 

for statsbanerne, E. Terkelsen, departementschef i indenrigs-
ministeriet I. H . Zeuthen og afdelingschef i finansministeriet 
Ulrik Andersen. 

Som repræsentanter for rigsdagen har de politiske partier 
udpeget følgende: Folketingsmand, redaktør Holger Eriksen 
(S), folketingsmand, fhv. minister Arnth Jensen (V), folke-
tingsmand , lektor Karl Olsen (C) , folketingsmand, fø rstelærer 
Svend Jørgensen (R) og folketingsmand, sognepræst Evald 
Christensen (DR) . 

Som tjenestemandsrepræsentanter har centralorganisatio-
nerne valgt følgende: Forretningsfører P . Madsen og overpak-
mester Aage ielsen for Statstjenestemændenes Centralorga-
nisation I, overtrafikassistent M. S . Lyngesen for Statstjeneste-
mændenes Centralorganisation II, amtsforvalter Chr. Strøm for 
Danske Statsembedsmænds Samråd og førstelærer Niels Niel-
sen for Danmarks Lærerforening. 

Som sekretær for udvalget fungerer ekspeditionssekretær i 
finansministeriet Erik Frank. 

* 
Dette udvalgs arbejde vil uden tvivl blive fulgt med stor 

interesse i tjenestemandskredse. Efter den megen uro, der 
ful gte ved de seneste forhandlinger om det midlertidige løn-
tillæg, har en udløsning været påkrævet, og efter at man of-
fentl igt har draget rigsdagsmændenes dyrtidsordning ind i de-
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Norge. 
Stortinget vedtog i 1949 efter for-

slag fra NSB og Samfærdselsdepar-
tementet, at der ved hovedstyret for 
NSB blev oprettet en afdeling, som 
fik til opgave at tage sig af det 
sociale og velfærdsmæssige arbejde 
ved NSB. 

Den nye afdeling fik navnet Ar-
bejds- og Velfærdsafdelingen , og 
dens hovedformål er i korthed føl -
gende: 

1) At skabe sunde og gode ar-
bejdsforhold på jernbanens arbejds-
pladser, at understøtte og stimulere 
forslag fra personalet, som har til 
formal, at personalet befinder sig 
vel også uden for den tid af ddg-
net, hvor deres arbejdskraft står til 
r å dighed for driften. 

2) Arbejds- og Velfæ rdsafdelin-
gen søger dels at udbygge allerede 
eksisterende organer, hvi s egnethed 
og mobilitet anses som tjenstlig for 
formålet. 

Et af de nye organer er indfd -
relsen af en driftslægeordning ved 
NSB. 

Efter den udkastede plan skal der 
oprettes 20 lægekontorer ved eta-
ten og ansættes ca . 18 læger med 
delt arbejdstid, og ca. 22 bedrifts-
sygeplejersker, som skal beskæfti-
ges ved heldagsarbejde . 16 af disse 
kontorer er nu i drift, og der er an-
sat 14 læger og 17 sygeplejersker. 
Ordningen menes at være færdig og 
samtlige kontorer i drift fra l. juli 
d. å. 

Bedriftslægens opgave er i kort-
hed følgende: 
1) Grundig undersøgelse af samt-

lige tjenestemænd og arbejdere 
en gang årlig. 

2) Undersøgelse af al personale. 
som ansættes eller antages med 
fast ansættelse for Øje. 

3) Periodisk lægeundersøgelse af 
syn, hØrelse og farvesans . 

4 ) Inspektion af sundheds- og sa -
nitære forhold p å arbejdsplad-
serne. 

Bedriftssygeplejerskernes arbejde, 
ved siden af at assistere bedrifts-
lægen i hans forannævnte arbejde, 
er at yde førstehjæ lp ved mindre 
ulykker på større arbejdspladser og 
nogen social virksomhed . 
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batten, er det Ønskeligt at få en afklaring af dette problem, 
der er opstået for tjenestemandslønningerne. Ingen af statens 
eller kommunernes tjenestemænd kan naturligvis være interes-
seret i, at der fortsat føres debat om deres lønninger, mere 
nødvendigt er det, at der skab~s en klarhed og hver enkelt 
bliver behandlet retfærdigt. 

Men spørgsmålet er blot, om dette særlige udvalg vil kunne 
løse opgaven ved kun at behandle den nivelleringstendens, der 
har været så meget på tale, o,g som er det egentlige grundlag 
for udvalgets nedsættelse. Efter den opbygning, tjenestemands-
loven har, vil det efter vor opfattelse næsten være ugørligt at 
gennemføre ændrin ger alene for et enkelt afsnit i loven uden 
samtidig at gribe ind i andre afsnit, da det hele er så nøje 
sammenknyttet, at særlige undtagelsesbestemmelser vil blive 
nødvend'ig, hvis man vil undgå en lØnningslovsrevisi.on. 

Det kan vel også forventes , at den siddende regering finder 
anledning til at ændre ved det bestående antal reguleringstil-
lægsportioner ved f. eks. at overføre en del af disse til de faste 
lønningsdele, hvorved der samtidig skal ydes et større pensions-
bidrag af lønningerne. 

Et forhold , som vi i hvert fald håber, udvalget vil tage op til 
behandling, er aflønningen til ugifte. Thi når der tales om ni-
vellering, er ikke mindst statens ugifte tjenestemænd blevet 
forfordelt; med de stadig stigende reguleringstillæg er den i 
forvejen ganske urimelige forskel mellem lønningerne til gifte 
og ugifte blevet endnu større, og ligelønsprincippet bør derfor 
nu gennemføres, så den uretfærdighed, der længe har hersket 
på dette område, kan bortfalde. 

Ligelønsprincippet har i det hele taget en uhyggelig slag-
side indenfor staten. Vel vidende, at man stadig fastholder be-
grebet »tjenestemandsgoder«, og der af disse endnu findes en 
lille rest - men også kun en ganske lille - er uligheden på 
nogle områder af en så voldsom karakter , at den burde have 
været observeret af ledelsen for længe siden. Dette er ikke 
mindst gældende, når lønningerne til lokomotivpersonalet sæt-
tes i forhold til de lønninger, der udbetales til det ekstra per-
sonale, der nu har været beskæftiget ved lokomotivtjenesten 
gennem mere end 15 år. Selv om en forskel ikke helt kan und-
gås, har udviklingen også her bragt en urimelighed, som ikke 
alene er uforsvarlig og uforståelig, men også gnaver i den rest 
af arbejdsglæde, der endnu er tilbage hos de tjenestemænd, 
der foruden den håndværksmæssige uddannelse yderligere har 
gennemgået den specialuddannelse, der er påkrævet for loko-
motivtjenesten. 

* 
Hvor lang tid det særlige udvalg kommer til at arbejde, er 

naturligvis vanskeligt at afgøre. Det afhænger i første omgang 
af, hvorvidt man kan nå frem til en enstemmig indstilling, og 
dernæst - som nævnt-, om man kan undgå at drage alt for 
mange af tjenestemandslovens paragraffer ind i drøftelserne. 
Men skal der være mening i det hele, må arbejdstiden være 
den kortest mulige. Alt imedens der snakkes og skrives fort-
sætter priserne deres stigning, og reguleringstillægsportionerne 
føl ger i samme retning. 



Resume fra 
kongressen 19 51 

Dansk Lokomotivmands Forenings ordinære 
kongres afholdtes i år i »Folkets Hus «, Amaliegade 
i Aarhus. 

Kongressalen var smukt pyntet med de mange 
afdelingsfaner, årstidens blomster og flag fra de 
nationer, der var repræsenteret på kongressen. 

Kl. 8,30, ½ time fØr kongressens officielle åb -
ning, mødte Aarhus je rnbaneorkester og spillede 
kendte melodier. 

Kongressen blev åbnet kl. 9,10 med en ti l da -
gens anledning skrevet sang af stationsforstander 
Georg Christensen , hvorefter organisationens for -
mand bØd de delegerede og gæster velkommen. 
Formanden udtalte endvidere: 

På hovedbestyrelsens vegne er det mig en 
glæde at byde vore tiUidsmænd fra landets af-
delinger velkommen ti l denne ordinære kongres. 

En toårig virksomhedsper iode er nu atter af-
sluttet. AdskiLLigt har formet og udviklet sig heLt 
anderledes, end vi for to år siden havde håbet og 
troet. I ngensinde har problemerne trængt sig så 
stærkt på som netop i denne tid, hvor kravene 
til den enkelte samfundsborger stiger fra dag til 
dag, og hvor den verdenspoLitiske situation er af 
en så alv orlig karakter, at man føler sig hensat til 
årene omkring 1938-39. 

Siden vi sidst var samlet, er den kolde krig 
endt i en blodig kamp for demokratiets bevarelse, 
og nationernes sønner ligger påny overfor hin-
anden i en bitter kamp, hvor aLle nutidens mo-
derne, men niest djævelske vaben udsletter i tu -
sindvis af menneskeliv, og landsdele lægges i ruin. 
Vort håb om fred mellem Øst og Vest er bristet, 
og alt tyder på, at kampene i Korea kun er en 
forløber for en ny verdenskrig eller i hvert fald 
kun bevares, indtil et andet kampområde kcm 
etableres. 

Med fredsduen som symbol og med alle tiders 
største diplomatiske intrigespil drager de såkaldte 
folkedemokrq,ter uden skånsel den ene ufredskile 
efter den anden ind i de t genopbygningsarbejde, 
der skulle rejse den forarmede Jordklodes befolk -
ning efter den sidste frygtelige verdenskrig. 

Forhåbentlig sejrer de nationer, hvis mål er 
fred og frihed, og forhåbentlig hentes sejren hjem 
uden yderligere blodsudgydelser, og uden at vi på-
ny skal se hele verden i brand. 

Men det er unægtelig i en alvorlig stund, vi 
ska l afholde vor kongres, og den fortsatte uro på 
verdensmarkedet har og betyder fortsat, at vort 
lands Økonomi belastes hårdt. De to forløbne år 
har da også vist, at udviklingen på dette område 
er gået i den ugunstige retning og har påført os 
alle store byrder. Som ingensinde f Ør er pristallet 
steget voldsomt, og vi befinder os i en lØnnings-
mæssig situation, hvor ekstratillægene ligger i et 
misforhold til de faste Lønningsdele. Vort samfund 
står imid lertid magtesløs overfor den påvirkning 
af Økonomien, som kommer udefra og som er en 
fØlge af andre Landes prisstigninger. Det fortsatte 

pres fra Øst betyder stigende udgifter til sikker-
hedsforanstaltninger til landets beskytte ls e og be-
folkningens betryggelse. Spareb estræbelserne er 
derfor vokset, og fra statens side har man kraftigt 
sat ind for at reducere udgifterne mest muligt. 
Men på dette område er man gået for vidt, selvom 
alle må være med til at bære byrderne, er der 
i alt for m.ange tilfælde en udpræget tendens til 
at belaste enkelte grupper mere end andre. Ja, 
der er endog eksempler på en manglende evne til 
at skelne mellem det rimelige og urimelige. 

I denne forbindelse tænker jeg ikke mindst på 
den ganske ufattelige beslutning fra regeringens 
side om at henlægge den nye ferieordning, som 
ef ler 14 års udvalgsarbejde kunne have været 
gennemf Ørt med dette finansårs begyndelse. Ingen 
kan i dag give en rimelig forklaring på, hvorfor 
dette forholdsvis beskedne ønske ikke imødekom -
mes langt mindre, hvorfor så mange års sagkyn-
digt arbejde kasseres. Bittert er det, at denne små-
lighed skal udvises overfor de tjenestemænd, som 
tjente samfundet og tog en hård tørn i en tid, hvor 
reglerne burde være gennemført, men hvor vi 
fuldt ud forstod det umulige heri. Samme bitre 
f Ølelse har vi overfor afslaget om jubilæumsgra -
tialet, der i den Økonomiske belastning, staten 
ville blive påført, ikke står mål med det naturlige 
i, at også staten påskønner en mangeårig og vel -
tjent indsats fra en tro tjener, på samme måde som 
de fleste kommuner og privatvirksomheder hædrer 
deres medarbejdere. 

Vender vi os mod de mere interne forhold in-
denfor vor egen etat, må jeg dybt beklage en del 
af de fremgangsmåder, der er bragt i anvendelse 
overfor nogle af de bestemmelser, hvorom der er 
opnået enighed mellem administrationen og orga-
nisationerne. De nye tjenestetidsregler, som er ført 
ud i livet indenfor denne kongresperiode, ville ud 
fra de opnåede resultater have betydet nogen for-
bedring i den daglige tjeneste. Men fra visse 
kredse har man fundet anledning til at anvende 
fortolkninger, hvorved ikke alene tjenesteforde -
lingerne er blevet forringet og de forudsætninger, 

Kongressens dirigenter. 
Lokomotivførerne J. V. B . Christiansen og I . W. Frikov. 

L okomotivfyrbpder P. J. J. Busk. 
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hvorunder organisationerne gav deres ti lslutning, 
er bristet, men også statsbaneadministrationens på-
stand om den betyde l ige mer udgift, de nye regler 
ville medføre, er så langt ved siden af de fak -
tiske forhold. Ved en ganske utænkelig smålighed 
og u den hensyn ti l de betydelige krav, der stilles 
ti l en lo komotivmands gerning, har visse personer 
fundet det formå lstjenligt at gØre sig bemærket på 
medansaites bekostning. D en almindelige opfat -
telse, at vi med samarbejdsudv algene ville komme 
hinanden nænnere i et solidt og betydningsfuldt 
samarbejde til fordel for etat og samfund, må 
si ges at have lid t en krank skæbne. Selv om vi 
ma erkende, at rationel drift og fornuftig omlæg-
ning af driftsformerne måtte betinge af savn og 
resignation fra begge parters side, v ar det ikke 
ventet, at statsbanernes hØjeste embedsmænd vi lle 
to lerere de reformer, som, er blevet gennemført 
nogle steder. 

Mørke skyer trækker op ude omkring, gråvej -
ret forhindrer so len i at lyse hverdagen op; vi må 
derfor gØre os det klart, at et ubrydeligt sam,-
menhold er tvingende nØdvendigt . Omend vi er 
en lille organisation i nied lemsantal, er vi i styrke 
en kapacitet, når vi sætter sku lder mod skulder. 
Denne kongres' beslutninger ska l derfor bygges 
pa dette grundlag. 

Som fagforening vil vi også i tiden fremover 
være med i arbejdet for styrkelse af fagbevæ -
gelsen. Vi vil solidarisk stå ved siden af dem, der 
i et virke ligt demokrati yder en indsats i fredens 
og f r i h edens tjeneste. 

I samarbejde med administrationen vi l vi være 
at finde i bestræbe lserne for at gavne staten, men 
vi må kræve, at der vises hensyn overfor alle 
parter og respekt for de aftaler, der er truffet 
mellem ledelsen og os, og at man respekterer den 
farefulde gerning, der påhviler en lokomotivmand. 

Med ønsket om, at det samarbejde, som tiden 
kræver organisationer ne ime llem og mellem admi-
nistration og organisation til gavn for etat og sam-
fund, må vokse i de kommende tider, tilsiger je g 
lokomotivmændene støtte hertil og erklærer Dansk 
Lokomotivmands Forenings ordinære kongres for 
åbnet. 

Derefter mindedes de i kongr esperioden afdØde 
ordinære og ekstraordinære m edlemmer. K on gres-
sen påhØrte stående formande ns oplæsning af de 
enkelte navne og mindetalen . 

Dernæst præsenteredes de indbudte uden- og 
indenland ke gæster for kongressen: Æresmedlem-
merne, fhv. borgmester M. Mortensen, lokomotiv-
førerne L. M. Schmidt og Soph. J ensen; rådmand 
Rich . Lillie var forhindret i at komme tilstede , 
men havde sendt kongressen en hilsen med Ønsket 
om resultatrig forhandling til opfyldelse af loko-
motivmæ ndenes sociale og lønmæssige placering. 

Veli Itavuo, Finsk Lokomotivmands Forbund, 
G. Joustra og R. van der Weerdt, Hollandsk J ern-
baneforbund , Niels Haukeland , Norsk Lokomotiv-
mands Forbund, I. A. Nordin og Allan Thoren, 
Svensk a J arn vagsmannaforbundet, A. J . Malm, 
formand for Lokmannadistriktet, Fritz Thiele, 
Tysk J e rnbaneforbund, J osef Rziha og Josef Pro-
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h aska , Østrigs Jernbanefo rbund , A rmand Math ys 
og Henri Stocker, Schweiz J ernbaneforbu nd, D'Helt 
og De W achte r , Belgien , Ernst Borg, m edlem af 
ITF 's generalråd , P. Madsen , Da nsk J ern bane F or-
bund og Sta tstjenestemændenes CO I, M. L ynge -
sen, J ernbaneforeningen , J. K. F . J ensen , No rdi sk 
J ernbanemands Union, Hj almar Jensen, Fælles-
organisatio nen DSB, Viggo J eppesen, Dansk Sme-
de- og Maskinarb. Forbund, ove rpo rtør Johs. 
Thomsen , Danske J ernbaners Afholdsselskab , C. 
P. EinshØj, Dansk Lokomotivmands Forbund, revi-
sorerne, lokomotivfØr erne P . M. Frandsen , Frede -
r icia, og A. Knudsen , Aarhus, fore ningens hidtid ige 
repræsentant i Sygekassen, lokomotivfører Frode 

ielsen, Georg Søre nsen , Dansk Smede- og Ma-
skinarb. Forbund, Aarhu s afdeling, og P. J ø rgen -
sen , Fæ llesorganisa tion DSB, Aarhus afdeling. End -
videre Erik H a nsen , Social D mokraten. og Hara ld 
J ensen, Social Demok ratens provinspresse. 

Dagsordenens punkt 1: Navneopråb af r -2præ -
sentcmter. 
Aage H ansen foretog navneopråb. Samtlige 100 

anmeld te r epræsenta nte r var tilstede : med h oved -
bestyrelsens 9 stemmer va r der ialt 109 s temme-
berettigede. 

Punkt 2: Kongressens forretningsorden. 
Den foreslåede forretning ·orden blev godkendt. 

Punkt 3: Valg af kongressens tillidsmænd. 
a. Ordstyrere blev: lokomotivførerne J. W . Fri-

kov, Kh . Gb., og J . V. B . Christiansen , Odense, 
sam t lokomotivfyrbØcler P . J. J . Busk , Kh. Gb. 

b. P rotokolfØrere blev: lokom otivfører G. Appel, 
Aarhus, og lokomoti vfyrbØder K. B. Knudsen, 
Struer. 

c. P rotok olrevisorer blev: lokomotivfører K. J . 
Chris tensen og lokomotivfyrbØder K . Rasmus-
sen, begge Roskilde. 

cl. Stemm etællere blev: lokomotivførerne K . R. 
Olsen , He rning, og A. H olmtoft , Aarhus, samt 
lokomotivfyrbØcler P . J ensen, Sønderborg. 

Gæsterne overbragte der efte r kongressen deres 
hilsner. 

A rm and Mathys, Schweiz, takkede på egne og 
sin kollegas vegne for ind byclelsen og udtalte, a t 
det ville være af betydning for dem at få ind-
blik i DLF's virksomhed og lære vore erhvervs -
mæssige og fagfore ningsproblemer at kende; sk ønt 
d isse i det væsentligs te er de samme i a lle de lan -
de, h vor m enneske ts rettigh eder og personlige fr i-
hed ikke e r tomme ord, så er de dog afvigende 
i detaillerne. Slu ttede med at udtale, at der må 
gØres alt, hvad de r s tår i vor magt for at forhin -
dre, at den ånde lige frihed og menneskere ttig-
hederne trædes under fode ; var glad ved at være 
gæs t i et land , h vor man ved, a t man h older fri -
hedstanken i ære. 

Josef R ziha , Østrig, overbragte en hilsen fra 
de østrigske kammerater og gav udtryk for godt 
samarbejde m ellem de østrigske og de danske lo-
komotivmænd, og sluttede m ed at Ønske kongres-
sen held og lykke m ed arbejdet. 

F . Thiele, Hamburg, bragte en hilsen fra de 



tyske j e rnbanemænd og beklagede, at deres for-
mand, Hans Jahn, ikke kunne komme ti l stede, 
men han var optaget af vigtige forhand linger i 
Bonn. 

Hilste fra H amburg, hvor han selv var for -
mand. Udtalte endvidere, at det ikke er underligt, 
at danskerne se r skævt til dem efte r hitlertiden s 
vanvid , hvor Danmark måtte bringe store ofre. 

Vi Ønsk er fred i det tusindårige rige, og v i 
rækker jer en broderlig hånd og Ønsker det bedste 
for det internationale samarbejde. 

I Tyskland kæmper vi for medbesremmelssret -
ten indenfor vort arbejdsområde, og heri har vi 
god støtte fra amerikanernes s ide . 

Vi Ønsker det gode gamle forhold genoprettet 
og håber på samling af Europa. 

D 'Helt, B elgien, takkede på sin kollega De 
Wachters og egne vegne for indbydelsen til at del-
tage i kongressen. 

Vi va r glade, fordi vi vidste, at v i her - sel v 
om vi ikke taler det samme sprog - dog ville 
træffe arbejdsbrØdre. J ernbanekammerater, der 
tænker som vi, og som stræber henim od de sam -
m e mål som vi - forbedring af arbejdsvilkåren e 
- og som har de samme bekymringer for at sikre 
sig frih eden. Vi er glade ved at overvære deres 
kongres, så m eget mere, fordi vi ligesom De, hØrer 
til lokomotivpersonalet. Vi har de samme stillings-
vanskeligh eder. Vi kæmper som De for at beholde 
de ford ele, der er opnået, og ligesom De kæmper 
vi for bedre arbejdsbetingelser ; sluttede med at 
Ønske Dansk Lokomotivmands Forening stor frem -
gang. 

I. S. Nordin, Sver ige, talte for de nordiske lan -
de, takkede for modtagelsen af indbydelsen til at 
overvære kongressen . Der har altid været et godt 
samarbejde i de skandinavi ke lande; håbede at 
dette samar bejde m å tte fortsætte fremover. 

Det skal blive interessant at overvære disse 
forhandlinger , og jeg Ønsker, de m å blive frugt -
bringende for DLF. 

Joustra takkede på hollandske je rnbaneforbunds 
vegne for indbydel sen til kongressen og udtalte , 
at Dansk Lokomotivmands Forening i trofast in-
ternationalt samarbe jde har udfØrt sine f ulde for -
pligtelser i de to sidst e vanskelige år. 

Min koll ega, van der Weerdt, og jeg repræ -
senterer her vor organi sation i den fulde forståelse, 
at en samhørighed mellem natione rne i den vest-
lige del af verden nu er mere nødvendig end 
nogensinde tidligere. 

Vi er forvisset om, at jeres drØftelser her vil 
yde et betydelig bidrag til , at Dansk Lokomotiv-
mands Forening vedbli vende vil kunne give sin 
a ndel i de n fælles opgave at overvinde de natio -
nale og internationale vanskeligheder m ed et gun -
stigt resultat og give fri bane i verden for: fri -
hed , fred og velfærd . 

Erns t Borg, Danmark, der repræsenterede ITF, 
takkede for det gode samarbejde, der altid havde 
været mellem DLF og ITF og håbede , at samar-
bejdet i fremtiden ville blive lige så intimt, som 
det hidtil ha r været. Sluttede m ed ønsket om, at 
kongressen vil le få et godt og sagligt forløb. 

P. Madsen , Dansk Jernbane Forbund , talte tor 

CO I og de øvrige jernbaneorganjsationer. Tak-
kede for indbydelsen ti l at overvære kongressen 
og udtalte håbet om, at det samarbejde, der har 
været indenfor CO I og Fællesudvalget måtte be-
s tå i fremtiden. 

C. P. EinshØj , Dansk Lokomotivmands Forbund, 
takkede for indbydelsen og var glad ved at over-
være kongressen , da mange af de resultater, som 
DLF opnåede blev overført til hans organisation. 

Overportør Johannes Thomsen, Danske Jern-
baners Afholdsselskab takkede for indbydelsen til 
at overvære kongressen og for den støtte, organi-
sationen udviste overfor selskabet. 

Æresmedlem, fhv. borgmester M. Mortensen , 
Esbjerg, talte for æresmedlemmerne, der var glade 
for at de havde modtaget indbydelsen til at over-
være kongressen . Udtalte h å bet om, at de be-
slutninger, der blev truffet, ville blive til gavn 
fo r DLF. 

Formanden, E. Greve Petersen, takkede for de 
smukke Ønsker fra gæsternes side og takkede end-
nu engang for deres tilstedeværelse. 

Punkt 4: Beretning orn foreningens virksomhed. 
Formanden, E. Greve P etersen, aflagde beret-

ning om DLF's virksomhed. 
Beretningen ble v efter formandens afslutning 

modtaget med bifald. 

Beretning om Landsoplysningsudvalgets arbejde. 
Formanden for L andsoplysningsudvalget, S. 

Suneson , a fl agde be retning om oplysningsarbejdet 
i kongresperioden. Meddelte, at lokomotivinstruk-
tør C. M. Knudsen, Fredericia, ikke mere Ønskede 
at deltage i oplysningsarbejdet. 

Derefter gik man over til debatten om forman-
dens beretning, og fØ lgende repræsentanter havde 
ordet : 

Lokomotivf Ører Alfred LØnnquist, Aarhus, lo -
komotivfører Carl Schmidt, Nyborg, lokomotiv-
fører S. A. Rasmussen, Fredericia , lokomotivfører 
S. A. K. Sørensen , Kh. Gb. , lokomotivfyrbØder N. 
E. Jensen, Aalborg, lokomoti vfØrer E. Tand rup, 
Struer, lokomoti vfyrbØder C. A. Lundberg, Aarhus, 
elektrofører B. A. Jensen, Av., lokomotivfører J. 
V. B. Christiansen, Odense, lokomotivfører K. E. 
Friis, Aarhus, lokomotivfyrbØder J. Thillemann, 
Kb . Gb., lokomotivfører C. A. J espersen, Aalborg. 

Efter at formanden havde repliceret, fik fØl-
gende repræsentanter ordet: 

LokomotivfyrbØder V. Dorner, Esbjerg, loko-
motivfører C. A. LØnnquist , Aarhus, lokomo -
tivfyrbØder E. E. Christensen , Kh. Gb., lokomotiv-
fører S. A. K. Sørensen, Kh . Gb ., lokomotivfører 
S. A. Rasmussen, Fredericia, lokomotivfører E. 
Tandrup, S truer, lokomotivfører C. A. J espersen, 
Aalborg, elektrofører B. A. Jensen, Av. 

Formande n replicerede igen. 
Efter at formanden havde repliceret, havde 

lokomoti vfØrer P. J ensen, Helgoland, ordet og 
frem satte på afdelingerne 3-19 og 20 's vegne e n 
udtalelse, som senere blev trukket tilbage til for-
del for fØlgende: 
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Kongressens udtalelse . 
Repræsentanter for D ansk Lokomotivmands 

Forening samlet til kongres i Aarhus cl. 8-10. 
maj 1951 iidtaler: 

Kongressen anerkender, efter at have hprt for -
mandens beretning, det arbe jde, hovedbestyrelsen 
har udfprt i den forlpbne kongresperiode for på 
bedste måde at have v aretaget lokomotivmænde -
nes interesser på alle områder, men beklager, at 
den senere tids udvikling med hensyn til de sta -
dig stigende priser er medvirkende til at forringe 
samt lige tjenestemænds pkonomi, idet erstatning 
for disse prisstigninger igennem lpnregulering ef-
ter pristallet f prst virker nogen tid efter, at stig -
ningerne har fundet sted. Det erkendes, at forhol -
dene på verdensmarkedet har sin betydelige andel 
i det stigende prisnivemi, 1nen det henstilles ind-
trængende til regering og rigsdag at forspge på 
at begrænse disse prisstigningers virkning på det 
indenlandske marked m,est muiigt. I samme for -
bindelse kræver kongressen af den kommende ho-
vedbestyre lse, at den under ingen form anerken-
der nogen forringende ændring i princippet om 
lpnregulering i henhold til pristallet. Kongressen 
takker De samvirkende Fagforbund og socialdemo-
kratiet, fordi begge disse indflydelsesrige faktorer 
har stillet sig bag tjen estemændene i dette spprgs-
mål. 

Om, de nye tjenestetidsregler, smn trådte i 
kraft den 1. oktober 1949, f astslar kongressen, at 
disse desværre ikke har indfriet de forhåbninger, 
som lokoniotivpersonalet nærede ved deres ikraft -
træden. Reglerne bliver af administrationen for -
tolket på en for personalet 11gimstig måde, og 
kongressen protesterer imod disse inhumane for -
tolkninger, f. eks. tilrettelægning af fridage 1mcler 
40 timer, og forlanger - i overensstemmelse mecl 
de forudsætninger, hvorunder personaleorganisa-
tionerne tiltrådte tjenestetidskommissionens be-
tænkning - at en mere human fortolkning an-
vendes ved ti lrettelægning af lokomotivpersonalets 
tjeneste . 

Udtalelsen ble v ens temmigt vedtaget. 
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Punkt 5: Fremlæggelse af foreningens regnskaber 
for 1949 /50. 
H ovedkassereren, K. Svendsen, fremlagde regn -

skaberne og fremk om med en redegørelse for de 
forskellige posters vedkommende. 

Lokomotivfører S. A. K. Sørensen havde der -
efter ordet angående opstillingen af regnskaberne. 

Ho vedkassereren r eplicerede, hvorefter regn-
skaberne enstemmigt godk endtes. 

Punkt 6: Beretning om Dansk Lokomotiv T idendes 
virksomhed . 
Formanden, E. Greve P etersen, aflagde beret-

ning og nævnte herunder bladets nye udseende. 
I anled ning af DLT" s 50 års jubilæum Ønskede 

formanden , at kongressen bevilgede et belØb. Be -
retningen godkendtes e nstemmigt. 

Kongressen vedtog en dvidere enstemmigt, at 
der må bruges et belØb i anledning af DLT's ju-
bilæum. 

Forslaget fra afd. 47. , Ode nse, blev trukket 
tilbage. 

P unkt 7: Fremlæggelse af Dansk L okoniotiv 
T idendes regnskaber for 1949 150. 
H ovedk assereren fremlagde regnskaberne, som 

blev enstemmigt godkendt uden debat. 

Pllnkt 8: Forslag vedr. uniformer og frirej se r . 
a) H envist ti l hovedbestyrelsen; b) Trukket 

tilbage ; c) Henvi st til hovedbestyrelsen; d ) H e n -
vist til hovedbestyrelsen; e ) T rukket tilbage; f) 
H envist til hovedbestyrelsen med den tilfØjelse, at 
der skal arbejdes for a nbringelse af e n u r lomme 
i benklæderne. 

Punkt 9: Fors lag vedr. tjenestetids - og ferieforhold. 
a) Trukket t ilbage; b) Trukket tilbage; c) 

Trukket tilbage. 

Fra kongr essalen. 
Ved gæstebordet fra v enstr e: Niels 
Haukeland, Norsk Lokomotivmands 
Forbund, I. A . Nordin, Sverzska 
Jiirnviigsmannaforbundet , D"Helt og 
De Wachter , Belg;nn, og Josef Pro-
haska og Josef Rziha, Østrig . I for -
grunden foren ingens r evisor er P. M. 
Frandsen. Til hpjre i billedet foran 
gæsterne kongressenil -protokolfpr er 
K . B . K rzudsen . 



Punk t 10 : F or slag ve dr . l pnninger. 
a ) For kastet , 4 stemmer for, de Øvrige imod ; 

b) Vedtage t ; c ) Trukket til bage; d) Vedtaget , 63 
s temmer for, 1 imod ; e) Enstemmigt vedtaget; f ) 
Trukket t ilbage, fo rslaget ang. etår sp røvede hen-
vistes til hovedbes tyr elsen ; g ) Trukket ti lbage ; h ) 
Trukket tilbage; i ) H envist t il hovedbestyrelsen ; 
j) Bortfaldt. 

Pu n k t 11: F orslag v edr. u ddanne lse og oplysning. 
a) Henvist til hoved bestyrelsen ; b) Trukket 

tilbage; c ) E ns temmigt ved tage t ; e ) Henvist t il 
hovedbestyrelsen ; f ) T rukket tilbage. 

Pu nkt 13: F or slag vedr . 1.ov ene. 
Afd . 1, 2, 3, 19 og 20 stillede fØ lgende æ n -

d ringsfo rslag: 
Der nedsættes et lovud va lg på 7 m edlemmer, 

3 vælges af hoved bes tyr elsen og 4 væ lges af k on -
gressen . 

Lovud valge t sk al på basis af de fo r kongressen 
1951 forelagte lovæ ndringsforslag udarbejde k on -
kre te for slag til fore læ ggelse og vedtagelse ved 
næs te kongres , dog tages kontingentforhøje lse ud 
af det samlede for slag og formuleres så ledes : 

I love nes § 4, stk. a, æ ndres k ontingen tsatse rne 
ti l kr. 11 ,00 og 9,00. 

Ændringsforslaget blev enstem m igt ved taget. 
Til lovudvalget blev fØlgende valgt af kongres-

se n : LokomotivfyrbØder J. Thillem ann, Kh. Gb., 
(58 st. ) , lokomotivfører P . J ensen, Hgl. , (54 st .), 
lokomotivfy rbØder C. Lundberg, Aarhus, ( 52 st. ) , 
lokomotivfører S . A. Rasmussen , F redericia, ( 50 
st. ) . Derefter havde elektrofører B. A. J ensen·, Av ., 
(36 st . ) , lokomotivfører S . A. K . Sørensen, Kh . 
Gb, (34 s t. ) , og lokomotivførerne A. C. LØnnqvist, 
Ar, og E. Tandrup, Strue r , h ver 26 s t . 

Punk t 14: F ors lag vedr . f orske llige fo ransta lt -
n i nger. 
a ) Hen vist ti l hovedbestyrelse n ; b ) Trukke t til -

bage; c) Henvist ti l hovedbes ty relsen ; d) Tr ukke t 

K ongr esnlens an den halvdel. 
F oran hove db est y r e lsen ses v ed gæ-
ste bordet me d ryggen til, Fr it: 
Thiele, T ysk lan d , der efter forenin-
gens æresmedlemmer , fhv. bor g-
mester M. Mortensen, Soph . J ensen 
og L. M . Schm id t samt for r etnings-
fø r er P . Madsen , Dansk J ernbane 
F orbund, fo r man den fo r J ern bane-
fo r eningen , M . S. L yngesen , og Fæl -
lesor ganisationen DSB's for mand . 
H j a lmar Jensen . T il venstre i bille-
det kongr essens an den protokolforer 
G. A p pel. 

ti lbage ; e ) Vedtage t ; f ) Trukket t ilbage; g ) Truk-
ket ti lbage ; h ) Til dette punkt havde fØlgende 
ordet: S. A. Rasm ussen , Fredericia , E. G . Appel, 
Aarhus, E. Tandrup, S true r. 

Vi ggo J epsen fra Dansk Smede- og Maskinarb. 
F orbund sk ulle på grund af deltagelse i et m øde 
ande tsteds forlade kongressen og t akkede for den 
t id , h an h avde tilb ragt der , og udtalte bl. a ., at 
han var s tæ rkt inter esseret i vor s ti llin g, m en hvor 
læ nge DS og MF skulle levere a rbejdskraft t il 
lokomot ivgerningen , vidste han ikke, da der e r 
k ræ fter i bevægelse fo r at benytte anden arbejds-
kraft . Ku nne ikke tænke sig, at lokomotivmæ n -
dene va r fo r fine til a t være i De sam virkende 
Fagforbund . Henstillede til tillidsm æ ndene om a t 
gøre e t styk ke a rbe jde fo r indm eldelse i DsF . Der-
efte r ha vde følgende orde t : 

Aa . Al ber g, Helsingør, Carl Schmidt, Nyborg, 
P . Madsen, fra Dansk J ernba ne Forbund og CO I , 
der gav nogle oplysninger om, hvad gavn vi ville 
have ved at være m edlem i DsF . Omtalte pristals -
be regni ngen, som det var m eningen , regeringe n 
ville nedskære; h an h avde derfor h en vend t sig 
til formanden for DsF , Ej le r J ensen og Social -
demokratiet; disse havde straks taget affære, der-
for blev t jenestem æ ndene ikke skår et ned. H an 
slu ttede m ed h å bet om, a t DLF ville bli ve ind -
meld t i De samv. Fagforbund. S. A . K. Sørensen , 
Kh . Gb., K. Christensen , Roskilde , J . V. J ensen , 
Randers, N. Junker, Frede ricia , K . Olesen , Esbj erg, 
C. A. LØnnq vist , Aarh us, S . A . Rasm ussen , Frede -
r icia , P . J ensen , Helgoland, S. A. K . Sørensen, K h . 
Gb ., E. Tandrup , Struer, K . Christensen, Roskilde, 
P. Madsen , Dansk J ernbane Forbund og CO I , der 
b l. a . udta lte , at han ha vde fØr t fo rh andlingerne 
alene m ed Ejle r J ensen fra DsF . H an ville gerne 
have haft E . Greve P etersen m ed , m en dette kun -
ne ikke lade sig gøre, da DLF ikke va r m ed1em. 
C. A. J espersen , Aalborg. 

F ormand E . Greve P e tersen replicerede ti l de 
fo rskellige tale re, og ud talte bl. a ., at det var ho-
vedbes ty r elsens faste overbevisning, a t man ude 
omk r ing så vel villigt på spørgsm ålet . 
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Æresmedlem, fhv. b orgm est e r M. Mor tensen, 
E sbjerg, talte varmt for indmeldelsen i D e samv. 
Fagforbund og udtalte bl. a . : J e g begik en synd 
for 30 år siden , da jeg gik imod forslage t. D e t var 
m ig, der tog fejl , men nu m å I ikke t age fe jl i 
d ag. Jeg vil vende spørgsm åle t : H vad k an vi n y de , 
om til : H vad k an vi yde , idet jeg altid h ar set d et 
så ledes, at vor gamle devise stadi g er ri g ti g : G ør 
din p lig t og k ræv d in ret og ikke om vendt. Også 
v i sk a l y d e ti l sa m menh old. Stærkt bifa ld hilstes 
Morten sen s varm e in d læg. 

E fter d iskussionen stillede S . A . R asm ussen p å 
F redericia afd e li ngs vegn e fø lgende ændr ingsfor -
slag: 

F redericia lokom oti vfØrerafdel ing fo reslå r , a t 
fors lage t om ind m eldelse i D e samv. F agfo rbund 
h enlægges t il h ovedbes ty r elsen , som t ræffer a f -
gør else om , h vornår forslage t skal til afs temning. 
Ændrin gsfors laget b lev e nstemmi g t vedtaget . 

Ved vedtagelse af ændringsforslaget b ortfa ldt 
punkte rne i og j . k ) H envist t il hovedbes tyrelsen ; 
1) T rukke t t il bage; m) T rukket tilbage : n) V ed -
taget. 

Punkt 15 : Valg . 
a ) J . W. F r ikov, Kh . G b ., anbefalede lokomo -

t ivfører S. A . K. Sørensen , Kh . Gb. 
B. A . J ense n , Av., Carl Schmidt, N y bo rg, Viggo 

B undgaard fra h b . og K. Christe n sen , Roski lde, 
anbefaled e gen valg af E . Greve P e te r sen . 

S. A. K. S ør ensen, trak si t k a ndidatu r ti lbage . 
Forman den , E . Greve P etersen , ge n valgtes de r -

efter m ed a kklamation . 
b) Til m ed lemm er af hovedbes ty relsen gen -

v aig tes lokomoti vfØrer K. S vendsen ( 101 s t . ) , n y -
va lg t blev lokom otivfører Ca rl Schmidt, N y b or g, 
( 50 st.). De re f te r h avde lokomoti vfØre rne Viggo 
Bundgaard , A r, ( 49 st) , og E . Tandr up , S t n :er. 
( 10 st .) . 

Som lok omotiv fyrb Øde r genvalgtes K . B . Knud -
sen , Struer, ( 82 st . ) , og K . V . J e n se n , A a rhus. 
(54 st. ) . Derefter havde elektroføre r B . A . J en sen . 
A v. , ( 36 st . ) , lokom otivfy r bØderne J. T hi llemann. 
K h. Gb ., (3 1 st . ) , P . B usk , K h . Gb., ( 10 s t.) . 

bb) Til hovedka sse r e r ge n valg tes K. Sve nd sen 
m ed akklamation . 

c) Som stedfortrædere ti l h ovedbestyrelsen 
va lgtes lokomotivførerne Viggo Bundgaa rd, Ar, 
(74 s t. ) . S. A. Rasmussen , F a., (6 3 st. ) , og J . W. 
F rik ov, Kh . G b. , ( 62 s t. ) . Derefte r havde K. Ch1·i-
sicn sen, Ro ., 22 s t. 

LokomotivfyrbØder .J. Th ill em ann, Kh. Gb., 
( 59 s t. ). elek troføre r B . A. J e nsen , A v ., (57 st. ) , 
V . A. J ensen , Ar, (43 s t.) . D e refter havde J. S i-
monsen , Aalborg. ( 27 st .) , og P . J ør ge nsen , Ode nse , 
(1 9 s t . ). 

cl ) L okomot ivfør e r A. Knudsen , Ab" genvalg tes 
uden afs te mnin g . 

e ) L ok om otivfører A. H enrik sen , F a ., genva lg -
tes og n yvalg t blev lok om otivfører K . O lese n, Es -
bj e rg. 

f ) Følge n d e b lev fo reslået: elektrofører B . A. 
J ensen, Av., der valg tes m ed 71 s temmer, loko -
m otivfører J . V . B . C h r is ti ansen, Ode nse, m ed 61 
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s temmer: derefte r h avd e lok om ot i vfØrer Fri is, 
A arhus, 36 stemmer. 

D ermed va r ko ngresse n s d agsorden udtøm t. 

R epræsentan terne fra S ch weiz overrakt e for -
m a nden , E . G r eve P e te r sen , e n bog, som indeholdt 
forskelli ge taler af B ratschi, for m a n de n fo r De t 
schweiziske J ern bane Forb u nd og præsid ent fo r 
ITF , og efter at de Øvrige gæst e r havd e haft or -
de t , s luttede form a nden , E . G reve P e t e r sen , m ed 
en ta k for d en saglige måde, h vorp å k ongressen 
var fo r løbe t , takkede a lle såvel u denlandsk e som 
indenlandske gæster, p ressen s rep r æ sen ta n ter for 
d e r es indsa ts ved ko n gressen , takkede m edlem -
m e rne for mØblerne t il m ødelok alet på foren inge n s 
k ontor, som var in d kØbt for det b eløb , der va r 
indsamlet blandt medlemmern e i a nledning af fo r -
e nin ge ns 50 å r s jubilæ um i 1949. F orm a nde n bad 
ti l slut hve r enkelt t ill idsmand tage e n hil sen m ed 
hjem til deres r espek tive afdelinge r og m eddele, 
a t hoved bestyrelsen fo r tsat v il arbejde fo r b ed re 
vi lk år for medlem merne . 

Efte r afsyngelse af »Internationale « slutted e 
dir igenten ko n gresse n ved at udbr inge et leve fo r 
D a n sk Lokomoti vman ds F orening . 

Gaven fra Schweitz 
Det fo re li ggende skri ft er udsprunget af t rangen 

til at takke Robert Bra tschi fo r de store tjeneste r . som 
h an gennem t re art ier har ydet det :svej siske fagfo r -
bund. 

At vurdere denne ydelse i sin fulde udst ræknin g 
kan p assende overlades en senere historieskrivning. 
Heldigv is virker j ubi la ren endnu med usvækket k r aft 
bland t os, og derfor tør vi netop i denne hårde og 
skæbnesvangre t id, som underk aster vort fo lk de svæ-
reste prove lser, endnu ven te megen værdifuld hj æ lp af 
ham . Sa meget k an allerede siges i dag : Robert Brat-
sch is liv og v irke falder på en vid og afgørende stræ k-
n ing uløseligt sammen med det opsving, som Schwei-
zer ische Gewerkschaftsb und har ta~et under hans præ -
sid ium. 

Hvorvel tæ nkt som en gave ti l den i dag 60- a rige 
er dette skrift dog langt snarere en gave, som vi mod-
tager a f j ubi larens hånd, da det udelukkende inde-
holder ci ta ter fra de talløse taler og art ikler, i hv ilke 
R. B. ti l enhver tid tog st illing til tidens beg iven -
heder . Naturligvi s må tte udvalget blive meget be-
grænset og meget værd ifuldt måtte udskydes . Allige-
vel vi l ingen kunn e unddrage si,:; indt r ykket af denne 
sammentræ ngte samling. Som mej slet i sten stå r fo r 
os b illedet af en mand, inderst inde modstander af 
all e slagord, i uafladelige bestræbelser går ind for p ro-
blemerne i vort statssamfund og på ingen måde lader 
sig anfæ gte i sit demokratiske sindelag. 

Sa stærkt er alt af en støbnin g, at der i B. 's hold-
ning ikke synes at give n ogen tidsafstande. Og stadig 
hævdede h an sig som en m odets kæm per, hvis krav 
ene og alene bestå r i at gore vort lands polit iske fr i-
heder tjenbar for det sociale frem sk ridt. 

F or de tte forbilled lige arbejde skal R. B. takkes af 
fuldt hj erte på sin 60 å rige fØd selsdag med ønsket om, 
a t der endnu ma blive beskåret vor hoj tskattede præ -
sident og ven et langt v irke. 



I en svær tid har vore forfædre for 65 0 år siden 
skabt og gennem århundrede bevaret sammenholdet. 
At bevare friheden og uafhæ n gigheden an sigt til an-
sigt med tidens farer og at stille sig på den sociale 
retfærdigheds stærke grundlag er den opgave, der er 
stillet os, og som vi må lpse. 

Vor fortrøst ning støtter sig på troen til folket. 
Schweizerische Gewerkschaftsbund h ar givet sig et 
n yt arbejdsprogram på sin k ongres i Biel i november 
1933 . Heri måtte forb undet n aturligvis også tage sti l-
ling til spdrgsm ål af rel igiØs og politisk natur, selvom 

Gaven :fra Schweiz . . 
Som en af de fdrste modtog 
foreningen på kongr essen et 
eksemplar a.f en s,am ling af 
de t a ln, formanden for det 
Schweiziske Jernbane F or-
bund . R. Bratschi. har holdt 
i tiden ldb . Bogen, der kun 
udgives i 300 eksemplarer og 
som u dsendtes på Bratschi's 
60 års fodselsdag , er tldfprt 
i en smuk indbinding med 
gu!dsq1it. 
På den foregående og denne 
side bringes et 1lddrag af 
bogens i ndledning og af en 
af Rob er t Bratschi's taler. 

m an ganske v ist i hovedsagen beskæftiger sig med 
spØrgsm ål af Økonomisk og social art. I denne hensigt 
indeholder programmet fØlgende sætn ing: , S . G. er i 
rel igiØs henseende neutra l og politisk uafhængig «. 

Forbundet st iller sig altså påny og uforbeholdent 
på demokratiets grund. Dermed skal naturligvis ikke 
gives udtryk for , at alt i henseende til den nuværende 
svejsiske statsform skal være helligt og uangribeligt. 
Forbundet er tværtimod af den opfattelse, at meget 
v il bestå, og a t andet er ufuldkomment og derfor ma 
ændres. Det a nerkender imidlertid demokrati ets 11rin-
cip og er også parat til i sine tilstræbte ændringer i 
den bestaende statsform at holde sig til dette princip 
og til demokratiets spilleregler. Også fagforeningernes 
Økonomiske og socialpoliti ske mål sk al nås indenfor 
demokratiets rammer og med de til demokratiets rå -
dighed stående midler, a ltså ikke med magtens mid-
ler og den svages undertrykkelse af den stærkere. 
Der skal kæmpes p å vejen til folkeoplysningens mål 
og dens i frihed forte å ndelige k amp. Fagforeningerne 
kan så meget lettere bestemme sig for denne, da 
deres krav ikke går ud på andet end det arbejdende 
fo lk s vel i vort land. Fagforeningerne er overbevist 
om deres kravs berettigelse og om der es forslags over-
legenhed. De tror derfor også på deres berettigede krav 
og ved, a t de engang må blive gennemført , når den 
nØdvendige frihed bliver opnået. F agforeningerne reg-

ner derfor på forhånd med lan ge fris t er. De ved af 
erfa ring, at sten ma lægges på sten , at der ma arbejdes 
systematisk og stædigt for a t opnå det afstukkede må l. 
De ved, a t der også må regnes med tilbageslag, men de 
overser ikke, at nederlag i demokratiet ikke, som i dik-
taturstaterne er ensbetydende med tilintetgørelse. Re-
sultaterne i demokratiet vokser ofte langsomt for sa 
a t rodfæste sig så meget kraftigere, når de engang er 
virkeliggjort. Vor fortrØstning til demokratiet støtter 
sig i sidste ende på troen til fo lket selv. 

Demokratiet stiller større krav t il den enkelte 

AUF DEM BODEN 
DER 

DEMOKRATIE 

end nogen anden statsform. Forudsætningen for dets 
gnidningslpse fungeren er borgernes v ilje til at be-
skæftige sig med offentlighedens vigtige spØrgsmål 
og det a lmene vel og evn en til at bedØmme dette 
problem. Det kræver talmodigt, anstrengende og kon-
sekvent opdragelsesar bejde. Også det ved fagforenin-
gern e, og de har indstillet sig derefter. 

F agforeningerne selv er en slags demokratiets hØj-
skole. Alle svej si ske fagforeninger er opbygget efter 
strenge demokratiske principper. Alle afgØrelser lig-
ger i sidste ende hos medlemmerne selv. Men m ed -
lemmerne har også den største del af forvaltningen i 
hænde. Fra afdelingsledelserne helt op til centr albe-
styrelserne er det med lemmerne, som har det af-
gdrende ord . Der lærer den svejsiske arbejder de-
mokratiets ånd og væsen at kende, hvi lket de senere 
kan bruge i deres virksomhed , i fo lkeforsamlinger, 
kantonner og forbund. TallØse borgere i vort land 
har fået deres praktiske og teoretiske skoling, uden 
hvilken demokratiet ikke kan trives, i fagforeningerne. 
Gewerkschaftsbund ser i demokratiet den hØjeste form 
for menneskenes statslige samliv. Det anser det endog 
for den eneste form, som er et kulturmennske vær-
digt. Det står derfor kompromilØst på demokratiets 
grund og kan kun samarbejde med organisationer, 
som star på samme grund og som for f Ølger samme 
Økonomiske og socia le mål. 
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Syd på 

med Statsbanerne og 

stewardesser 

* 

DSB prØvekØrte onsdag d. 16. maj d. å . en af 
de store langtursbusser, der skal indgå i de vest -
europæiske jernbaners bussamarbe jde under fæl-
les betegnelsen »Europa- bus «. 

I samarbejde med tysk forbundsbanes omnibus -
selskab »Deutsche Touring Gesellschaft« kører 
DSB ruten København-H amburg. 

Bussen har plads t il 28 passager er, der sidder 
i behagelige sæder, der ved en nem lille manøvre 
kan omdannes til sovesofa. Desuden e r der ved 
siden af chaufføren - som sidder i adskilt fører-
rum, så man hØrer m indst mulig s tØj fra motoren 
- plads t il en rejsefører. For at vejlede passage-
rerne medfØlger der med bussen en stewardesse, 
der er ifØrt en fiks grøn uniform. 

Bussen er udstyret med radio- og hØjtaleran -
læg med mikrofontilslutning, kombineret varme-
og ventilationsanlæg, et lille kØkken med kØle -
skab, hvorfra der kan serveres kolde drikke og 
forfriskninger. Endvidere er der installeret toilet 
med h åndvask. Tagrundingen er forsynet med glas 
i siderne, og 2 forskydelige tagluger med glas er 
indbygget i taget. Under vognen e r der indrettet 
bagagerum. 

Europa-bus k ørselen e r ikke i egentlig for -
stand rutebilruter, men snarere en turistrute. De 
påregne i første række at skulle betjene turister, 
der Ønsker at »opleve« selve r ejsen og se de egne, 
der rejses igennem ad landevejen. 

Kørselen er tilrettelagt om dagen, afgang fra 
K øbenhavn kl. 7,15, an kom st til Hamburg kl. 21 ,00, 
der kØres i etaper, hver etape omfatter en dags-
rejse. Ved kørsel over længere afstande m å der der-
for overnattes på etapernes endestationer. Der e r 
dog in tet ti l hinder for , a t en rejse kan påbegyndes 
eller afsluttes på en mellemstation på en e tape, 
m en for d e etaper, der passerer landegrænser, 
k ræves der normalt, at en delrej se sk al overskride 
grænsen. 

Det er ingen betingelse, at man påbegynder en 
tur f . eks. fra København. 
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Mellem K øbenhavn og Hamburg befordres så-
ledes fornden rejsende til og fra Hamburg, hen -
holdsvis København, også rejsende m ellem f. eks . 
Kolding og Flensburg, men derimod ikke rejsende 
mellem K olding og K øbenhavn. 

Europa-bus skulle have a lle betingelser for at 
blive en sukces. 

Driftsomkostningerne er ikke store , når man 
tager i betragtning, at vognens længde er 10,7 
meter, bredde 2,4 og akselafstand 5,94 meter, stør -
ste vægt m ed fu ld last er 12000 kilogram , og mo -
toren, en engelsk 6- cylindret »Gardner« diesel -
motor, der maksimalt yder 105 hk ved 1700 om-
drejninger pr. minut, kun har et bræ ndselsfo r -
brug på 4½ a 5 Øre pr. kilometer. 

Samarbejdsudvalg 
Møde i samarbejd~udvaLget ved 1. D istr. 

Formanden indledte mødet med en redegørelse 
for Statsbanernes samlede indtægter og udgifter i 
perioden april-december 1950, sammenlignet med 
de tilsvarende måneder året forud . 

Gav derpå en række talmæssige oplysninger 
vedrørende de drifts - og trafikmæssige præstatio -
ner i 1. Distrikt i perioden april-november 1950, 
sammenlignet med de tilsvarende måneder åre t 
forud. 

P å tilsvarende m åde for overfarterne, der græn-
sede op til distriktet, og sluttelig nogle t al ti l be -
lysning af antal per sonale i samme periode, der 
viste en nedgang i s tyrken , væsentlig ved bane -
tjenesten. 

Formanden redegjorde særlig for vanskeligh e-
derne ved Storebælt, hvor der normalt udførtes 
25 dobbeltture pr. dØgn m ed En vognoverførsel på 
ca. 450 fra h enhv. Korsør og Nyborg. 

Af de 900 vogne daglig havde der pr. uge væ-
ret gennemsnitig 300 vogne fra det sydlige til det 
nordlige udland og et omtrent tilsvarende antal i 



modsat retning, hvilket bl.a. havde medført en ra -
tionering af de indenlandske transporter mellem 
landsdelene. 

Af personbiler havde der i den senere tid gen-
nemsnitlig pr. dag været overført indtil ca. 250 og 
af lastbiler mellem 60 og 70 i retningen Korsør-
Nyborg. 

Hvad angik arbejdspræstationerne, viste tallene 
en stigning uden en samtidig s tigning i personale-
styrken, m en antal personale pr. præsteret drifts -
enhed lå dog en del hØjere end fØr krigen. Det 
måtte dog i denne forbindelse erindres, at perso-
nalet siden 1940 havde fået de »skæve fridage« og 
for en stor parts vedkommende en forlænget ferie. 

Meldgaard K r istensen oplyste, at personalet i 
Holme- Olstrup syntes, der var for få vogne, der 
kunne stilles til rådighed for glasværket , der dagligt 
kunne bruge 6, m en sjældent fik mere end 1 vogn, 
hvorfor firmaet nu anskaffede sig lastbiler for selv -
transport, hvilket va r uheldigt, da v i herved for 
en stor del mistede en god kunde. 

OvertrafikinspektØren kunne ikke på stående 
fod give k onk ret svar, men såfremt varerne skulle 
over Storebælt, var der for glasværket, som for 
andre gode kunder, f. t. visse vanskeligheder. 

C. A. A. Larsen bem ærkede, at formanden i sin 
redegørelse vedr. de _økonomiske forhold særlig 
havde fremhævet lØnningskontoen og henstillede, 
a t man ved offentliggørelse af driftsresultaterne i 
lige så h Øj grad fik fremhævet udgiftsstigningen 
på materialekontoen , så befolkningen ikke fik et 
fejlagt igt indtryk til sk ade for såvel personale som 
administration. Når der var tale om statens tilskud 
ti l driften, må det ikke glemmes, at banerne be-
tragtedes som et samfundsgode i mindst lige så hØj 
grad som en forretning. 

Overbaneingeni_øren oplyste, at det ved vedlige-
hoidelse af anlæg i april-novbr. 1950 anvend te 
mandskab havde h aft en nedgang i styrken på 215 
mand i forhold til samme periode året forud, hvil-
ket bl.a. skyldtes, at ekstraarbejderne nu blev be-
skæftiget i en længere periode end i fjor, hvorfor 
det fast beskæftigede antal var blevet nedsat, end-
videre a t man nu var færdig med stenballastering, 
og at man tilstræbte en mekanisering af arbejdet , 
bl. a. ved anskaffelsen af svellestoppem askinen og 
maskinelle stØdoprettere. 

Formanden oplyste, at inddragelse af togene 23 
og 60 var dikteret af den vanskelige brændselssi-
tuation, der desværre tegnede sig m eget m ørkt. 

OvermaskiningeniØren oplyste i denne forbin -
delse, at 1. Distrikt havde vær et oppe på et re -
servelager på 45 tusinde tons, der nu var faldet t il 
22 t . Der var lovet os 7 t i februar, men i januar 
havde forbruget været 16 t, og om der ikke på en 
eller anden m åde viste sig ny udvej for tilførsler, 
m åtte vi se i _øjnene, at n ye trafikale indskrænk-
ninger ville kunne blive nød vendige. 

Formanden gav sluttelig forskellige oplysninger, 
herunder, at der var truffet aftale om en bilfærge-
forbi ndelse mellem Gedser og Grossenbrode fra om-
kring m aj-juni 1951. I lØbet af 3 år ville tyskerne 
bygge en 3- sporet færge af storebæ ltstypen og 
samtidig anlægge e t færgeleje med banefor bindelse 
i Grossenbrode . Ved forhandling m ed toldvæsenet 

var pas- og toldeftersynet i Helsingør nedbragt til 
ca . 20 min., og tilsvarende ventedes i Halsingborg, 
og man ville da være i stand t il at nedsætte rejse -
tiden i forbindel se med Norge og Sverige betyde-
ligt. 

Formanden henstillede, at spørgsm ålet: »Re -
parationsbog på a lle lokomotiver« overgik til be-
handling i hovedudvalget , da problemet var fælles 
for begge distrikter. Aage Hansen havde intet at 
indvende herimod, hvorefter dette tiltrådtes. 

Meldgaard Kristensen redegjorde for sin fore -
spørgsel. 

Overtrafikinspektøren oplyste , at der ganske 
rigtigt på gdt.s foranledning var visse undersøgel -
ser i gang, dels vedr. en evt. centralisering af il -
styk godsbefordring fra stationer vest for Vigerslev 
til Kbh .s stationer, del s vedr. fragtstykgodsbefor -
dri ng fra Kbh. s stationer til J ylland-F y n. 

M. h. t . ilstyk godset var det tanken at samle 
dette på Kbh . Gb ., hvorfra den til brostationerne 
bes tem te del derefter skulle køres til de enkelte 
stationer med lastbil. Or dningen skulle bl.a. med-
føre en bedre ud ny ttelse og en mindre anvendelse 
af jernbanevogne - herunder også på storebælts -
overfarten - samt lette togekspeditionen på mel -
lemstationer. Endelig skulle godset i visse tilfælde 
komme hur tigere ud til m odtagerne. Sagen beroede 
for tiden i generaldirektoratet ti l endelig afgørelse. 

M. h. t. det afgående fragtstykgods fra brosta -
tionerne til J ylla nd var de t tanken a t centralisere 
dette på Nørrebro sta tion . Hele dette spørgsm ål var 
dog - navnlig på grund af forholdene på Nørre-
bro - teknisk set mere vanskelig end sp_ørgsm ålet 
om ilgodset . Ordningen skulle m edføre betydelig 
hu r tigere befordr ing af fragts tyk godset i adskillige 
forb indelser, kort sagt en rationalisering og for -
bedring. Undersøgelsen var dog endnu ikke så vidt 
fremme, at der kunne siges noget bestemt om det 
endelige resultat. 

P å anledning af Meldgaard Kristensen oplyste 
formande n , at m an agtede at forsyn J yderup sta -
tion m ed en perroncar til brug ved befordring af 
gods mellem pakhus og perron , li gesom man ville 
undersøge , om det var muligt at an vende perron-
caren til at skyde vogne t il pakhuset og derved 
spare rangerhesten. Et lignende forsøg med vogn-
skyder påtænktes iværksat i Haslev. 

Et af stationspersonalet rejst spØrgsm ål om ud -
levering af gummistøvler til det personale, der i 
NykØbing F. blev sat til indvendig vask af krea-
tu rvogne, ville hurtigst blive taget op overfor gd t. 
til en lØsning. 

C. A. A . Larsen anmodede om, at man til næste 
møde fik optaget et punkt på dagsordenen, der 
kunne belyse arbe jdet i distriktets rationaliserings-
udvalg. 

OvermaskiningeniØren gav en grafisk oversigt 
over elektricitetsforbruget på Kbh. H. og Kbh. Gb . 
og l. Distrikt ialt, der viste et stærkt stigende for-
brug, og han hensti llede, at a lle m edvirkede t il , at 
der ikke anvendtes st røm, hvor de tte var unød-
vendigt, da der efter hans opfattelse kunne spares 
adskilli ge kroner på strømforbruget. 
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Tak. 
Min h jertel igst e tak for a l venlig deltagelse ved 

m in kær e mand , p ens. lokomotivfdrer J . G. E. Paulsen's 
ddd og begravelse. Tak for fanens tilstedevære lse og 
tak til a lle kolleger. 

J olianne Paillsen . 
Anneksgårdsvej 79, Rodovre. 

H jertelig ta k til lokom otivførerne i Esbjerg for op -
mærk somheden pa min 80 ars fddse lsdag den 12. maj 
1951. T ak for blomster og telegrammer. 

P ens. lokomotivfdrer A . Benclixen. 
Esbjerg. 

F orflytte lser efter ansøgning pr. 20. - 5.-1951. 
Lokomotivførere : 

G . G aarde, P adborg, til F redericia . 
B. 0. K. Liljek ran s, K øbe nhavn Gb, til H elgoland. 
A . P e tersen , K øbenhavn G b, t il H elgoland. 

Lokomoti v fyr bØder: 
C. V. R asmussen , Næstved, t il N yborg. 

Uans,Jgte forflyttelser pr. 20.- 5.-1951. 
L okomotivfører e: 

C. J . Beckmann , Lundersk ov, til S øn derborg H . 
C. C. Møller, L an gaa, t il R ande r s. 
J . R. S ørensen, L an gaa, t il Kolding. 
E . A . L Ønn qvist , L a n gaa, t il K old ing. 
R. A . P ayn e-Jen sen , L angaa, t il P adborg . 

L okomoti vfyrb Øder e: 
E. V. Marcher, Lunder sk ov, til Næstved. 
K. K. Ben tsen , La ngaa, t il R a nders. 
C. E . J es per sen , Skern, t il H ernjng. 

Forflyttelse efter ansøgning ifg. opslag pr. 20. - 5.- 1951. 
Lokomotivfører F . V . N ielsen, F redericia , til Hobro 

med t ildelin g af h vervet som depotforstander. 

F orfremmelse pr. 1- 6- 51. 
Lokomotivfører E . A. M. Nie lsen, Korsar, lokomotiv-

mester i Korsdr, 7. ild. 
Lokomotivfører B . M . Lauersen, Struer, efter ansog -

n ing lokomotivmester i Tdn der, 7. lkl. 

Forflyttelse efter ansøgning pr. 1. - 6. - 1951: 
Lokomotivfdrere: 

H. D . J ensen , Struer, t il Viborg. 
R. U . Andersen, Ti nglev, til Sdnderborg. 
C . A . K ristensen , K dbenhavn Gb, til T inglev. 

L ok om oti vfyrbddere: 
K. K. Veie, Brande, til Esbjerg . 
A. Jakobsen , Padborg, til Brande. 
J. B. Nielsen, Roskilde, til Padborg. 
Børge N. K ristensen, Padborg, ti l A arhus H. 
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Ansatte som lokomotivfyrbddere pr. 1. juni 1951: 
Lokomoti vfyrbpderaspiranteme : 

A. L. Hansen, Esbjerg, i Roskilde. 
C. E. Christiansen, K dbenhavn Gb, Kobenh avn Gb. 

Afsked: 
Lokomotivfdrer R. D. R. Petersen, Kobenhavn Gb, 

28. - 5. - 51. 
Lokomot ivfdrer A . Zach ariasen, K old ing, afskediget 

efter ansøgning på grund af a lder med pens ion 
(31. - 7- 51, min. afsk.). 

Lokomotivforer L. E. A. R. K ragh , Vejle, efter ansog-
ning pa grund af alder med pension ( 31.-8- 51 , mi n . 
afsk.). 

Det jysk-fynske Statsbane Bibliotek. 
Bibliotekets ordinære generalforsam lin g afholdes i 

bibliotekslokalet på hovedbanegården i A arhus, Op-
gang F, fredag den 28 ju ni 1951 k l. 16,30 med dags-
orden : 
I. Beretning om virksomh eden. 
2. Fremlægge lse af det reviderede å rsregnskab. 
3. V a lg af 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold ti l s ta -

tutterne. (De afgående er : t rafikinspektør V. H . 
MØiier og overtr afikk ontrolØr S. Svan e Knudsen ). 

4. Valg af 2 revisorer (afgået er r egnsk absfører J . P . 
E . J. Hedegaa rd. DØd e r trafik kontrolØr A. H . D ahl-
Jensen). 

5. Valg af en suppleant for bestyrelsen (De n afgående 
er stationsbetj en t N . C . H ougaard). 

6. Valg af su pplea nt fo r r evisorerne (den afgåen de er 
kon torassistent frk . M. A gger ). 

7. E ventuelt. 

Byttelejligheder. 
3 vær. lej lighed i N ybor g (må nedli g leje 45 kr. ) 

dnskes byttet med 1 e ller 2 vær . le j l ighed i K dbenhav n . 
F ru M . J ensen, 

Chr istian slundsvej 57, Nyborg. 

Moderne stor 2 vær. m ed k a mi n, bruseb ad , a lt a -
ner t il begge s ider, stort overvær else m ed kakkelov n , 
i F redericia , byttes med en lignende i K øbenhavn eller 
omegn. 

K . Christiansen . 
Calvinsvej 43, F redericia . 

Er der en t jenestemand i Svend borg, der m a ngler 
lejlighed, kan der fås en 21/e værelses med kakkelovn 
55 kr. mdl. mod at give mig en 2 e ller 21/e værelses 
i Kdbenhavn, Valby, V anløse, B rdnsh Øj har in teresse, 
men ingen bet ingelse. 

E nkefr u H enr iksen. 
Henvendelse sker ti l togfØrer Jens Andresen. 

K dbenhavn H . 

lWTE A.DR.E§§E~ 

Lokomotiv fyrbøderafde Lin gerne: 
Herning : Formandens adresse rettes ti l: J. V. Vester-

gaard N ielsen, Kastaniea lle 22 , st. 



Forlang KAFFE 
fra P. M. BRUUN's KaHeristeri 
(Ved A. M. Petersen) 

Besøg "K urhotellet" 
Nyborg Strand . Tlf. Ir 2 

"/s C. F. Schalburg 
VINGAARDEN I NYBORG 

Gr undlagt 7. Jun i 1817 

,, 1nd ustrirestauranten" 
Byens hyggeligste Restaurant og bedste Madsted 
samt store og smaa Selskabslokaler 
Ærbødigst H . E. KAAS - Telefon Nyborg 1313 

RICHARD LEHN 
1. Kl. Herreekvipering Tlf. Nyborg 68 

NYBORG DAMPVASKERI 
OG TRI- RENSERI 

Kemisk Tøjrensning 
T e lefon 54 

KARL PETERSEN 
Glarmester 
Mellemgade. Tlf . Nyborg 264 

Malerier, Raderinger 
Rammer og Spejle 

I HJ . MARTE NS EFT. 
vi Peter Christensen 

I Guldsmed Nørregade 6, 
& Gravør Nyborg, Tlf . 369 

Weinrich Nielsens 
Bageri og Conditori 

anbefales 

Nyborg Ligkistemagasin 
K . Jacobsen Snedkermester 

Besørger alt vedr. Begravelse el. 
Ligbrænding . Grdl. I 897 
v/ S lottet . Tlf. 17 1 

C. Knackst redt 
Tlf. Nyborg 550 

* Spec. : Kranse, Buketter, 
Planter og Polte-Kultur 
Direkte Salg fra Drivhus 

Ingen Butiksleje 
derfor bltllgste Priser 

JOHS, WICHMANN's 
Træskoforretning 

anb efales 
d' H rr. Lokomotiv mæn d 

østervembs 
VINS TUE 
anbefales 

WERNER HANSEN j 
Ur m ager og Gulds med 

Mellemgade 15 
Nyborg 

Telefon 530 

Papirvarer . Aviser 
Telegrammer . Ugeblade 
TURISTKIOSKEN 

Tlf. Nyborg 454 

Engelsk Beklædnings-Magasin 
Telefon 346 NYBORG Telefon 346 

Bevar 
Beskyt 
Forskøn 

Nyborg Tapet- og Farvelager 
C. Østergaard Jensen 

MAL! Nr. Voldgade 66 . Tlf. 283 

Nyborg Kulimport 
og Nyborg Cichorietørreri A/s 

Telefon 15 og 23 

Bød te her 1/f Jensen 
Kongegade, Nyborg, Tlf. 33 

Q3øger 
9'apir 
9r[usik 

Drevsen & Nellemann 
NYBCRG - TELF. 25 og 189 

Isenkram-, Støbegods-, Glas-, Porcelæn- og 
Udstyr sfo rretn in g 

Cafe FÆRGEGAARDEN 
Godt Madsted . Bi/lige Priser. Tlf. Nyborg 582 



Aarhus og Omegns 
Begravelsesforretning 
Nørreg ade 1 . Tlf. 81 83 

Omst. til priv. 

Leverer alt - Ordner alt 

Leverandør 
til D. L. F. Afdelinger 

A/s H.c. Møllers 
Sæbefa br ik og O liemølle 

AARHUS 

Sæbe Linol ie Fernis 

Chr. Christensen 
Sten- og 

Billedhugger Etbl. 
Frederiksgade 26, Aarhus 

Telef on 720 

Frederiksbjerg Installations Co. 
Frederiksalle 99 . Tlf. Aarhus 6813-6814-6815 

Lys l:l- Kraft l!'.l- Radio-Anlæg :?I} Lamper iq,. Lysekroner 

S. Bendtsen & Co. 
Skræderforretning 
Nørregad e 2 

T elefon 
Aarhus 3720 
Le,·eran de r 
til DSB 

Storaarhusianske Mejerier 

AARHUS BRÆNDSELS COIIIPAGNI 
IIIIPDRTØRER RF KUii , BRIKETTER Oli COKES 

TEliEFDN ER 57Z5-57Z6-5706 

Godt og lækkert brød der fåes , 
når til bageren på torvet de r gåes 

N, H, Sørensen 
Tlf. 38 Brande 

H. L. Aastrup & Søn 
BRANDE 

Kolonial Vin Tobak 

Møbler fra 
E . Borgaard 
Tlf. Brande 62 

Den rigtige sko, det alle 
md sande. [des hos 
JEPSEN i Brande 

Telef on 132 

IMPORTØREN 
Brande 

Storegade 23 Tlf. H 

Vort Speciale er kunst ige Tænder, 
der ser ud som natur lige 

Prev den lette Plast icgane 
H . Mønster • T andtekni ker 

Ttlf. 9f • Stationsvej 5 . Bran de 

Jensen & Nielsen 
Kirkegaardsvej I , Aarhus, Tlf. 1379 

Aktieselskabet 

Stort 
Udvalg i 
Grav-
monumenter 

AARBUUS PRIVATBANK 
Aarhus København 

I 

Aktieselskabet 

Aarhus Discontobank 
Tlf. 188-1117-1118 Kontor: Søndergade 9 

Arbejder Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omegn 
de Mezasvej 1 Østergade 4 Tordenskjoldsgade 37 

Tlf. 1033-1 0015 Tlf. 6250 (3 Linier) T lf. 81 66 

Indskudskapital ca. 36 Mill . Reserver ca, ~.8 Mil I. 

, ....... ,.1---..,.-, 
, Blomster , 

og Kranse , 
j paa faa Timer, 

overalt 
) ~n~r~., ( 

Brdr. Jensen 
Fr. Alle 112 . AARHUS . Tlf. 4520 

Mælk fra tuberkulinprøvede Besætninger 

I 

Leverandør 
til Danske 
Statsbaner 

A/S »REFFO« Struer 
Kedelrensningsvædsken »REF FO« 
Telefon 145 

Bliv fast Kunde »Magasin du Nord« 

Fa. JOH. HANSEN 
EL EKTRO, INSTALLATØR 

Tlf. 45 Brande 

. I 
Frugt• Blomster , Kranse 

M. BALL Es EFTF. 
v/ Nehrkorn 

Brande , Telf. 1 

v/ Kaj Jørgensen, Brande 

Lad male 
Alt moderne Malerarbej de udfores 

Aage Andersen 
Herningvej 23 Tlf. Br'andc 210 

Børge Andersen 
Slagterforretning 
Brandlundsve j 1, Brande 
Tlf. 187 


