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Jernbanevogne af enhver Konstruktion 

VOGN FABRIKKEN 

SCANDIA A/s 
RANDERS 

Diesel-elektriske 

lokomot·iver og motorvogne 

pl 
Regnfrakker 

• 
Statsanstalten for Livsforsikring 

Ene�te statsgaranterede Livsforsikringsanstalt 

Billige Præmier * Kontant Bonus 

Hovedkontor: Havnegade 23, København K 

Vesterbros Ligkistemagasin 
Chr. F. Christensen ·Begravelser og Ligbrænding 

Enghavevej 3 1 besørges paa bedste 
Telefon: Eva 1404 og billigste Maade 

Søn- og Helligdage privat: Hørdumsgade 37, Telefon Eva 5193 

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 
Hovedkontor: Njalsgade 15, København 

Telefon 4015 

I. B. Schilder
Nørregade 7 

KøbenbavnK 

De forenede Kulimportører 

I KUL og KOKS I 
Holmens Kanal 5 . København K 

Telefon 211 
_1 --------------------' 

· Alt elektriske Maaleinsfrumenfer

1918 J5}1( 1950

Vi udfører Reparationer HELWEG MIKKELSEN 
Øster Farimagsgade 28 

C. 998 (5 Ledn.) Kbhvn. Ø 
og Ændringer af alle Fabri• 
kata hurtigt og omhyggeligt 

Urmager ved Statsbanerne 

L. Beyer Holgersen & Søn
(C. Weistrups Eftf.) Grundlagt 1856 
Colbjørnsensgade 17, Kbhvn. V, Tlf. Vester 2637

.Hovedbanegaardens Restaurant 
KØBENHAVN 

anbefales de ærede Rejsende 
Billige Priser Husk Marketenderiet Hurtig Betjening 

Telefon 1232 Ærbødigst Vi/toft 

THURMERS 

originale Snittøj 

8 
SIGI, 

Hygiejniske Gummivarer 
Kata/og gratis 

Klingseyvej 6, Kbhvn. Amk. Gummivare Industri 

Vestergade 3 • København K 
Tlf. Byen -4195 

Telefon Damsø 3132 

OPTIKER 

;k/;�limidtÅ 
EFTF. 

Jf{;revold 
Nr. 68 mellem Nørregade og f'lolstræde 

Byen 2006-2007 
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Lokomotiv.fyrbøderaspirantfrnes 

uddannelse 
I de senere år har foreningen modtaget forskellige henven

delser fra lokomotivfyrbøderaspiranterne angående deres ud

dannelse i den fastsatte aspiranttid. Man har ikke været helt 

tilfreds med den tekniske og teoretiske undervisning, der ydes 

i tiden før indkaldelsen til Jernbaneskolen. De unge mennesker. 

der jo alle møder med den faglige uddannelse indenfor maskin

arbejderfaget, har ment, at der burde opstilles en bedre plan 

for udnyttelse af den såkaldte værkstedstid, hvorefter der bli

ver givet dem en endnu mere effektiv indsigt i lokomotivets 

tekniske og teoretiske enkeltheder. Selv om der på skolen gives 

aspiranten en grundig undervisning på dette område, og han 

går vel rustet ind til lokomotivfyrbøderstillingen efter de to 

uddannelsesår, er der flere, der har fundet det Ønskeligt, om ud

dannelsesreglerne kunne ændres. Det, man særlig har lagt vægt 

på, er nødvendigheden af, at der gives den størst mulige under

visning i alle fag lokomotivtjenesten vedrørende før den egent

lige skoleundervisning skal påbegyndes. Begrundelserne herfor 

har været, at det timetal, som er afsat for de enkelte pen

sum på Jernbaneskolen, er ret knappe og derfor betinger, at 

eleven før indkaldelsen til skolen har erhvervet sig gode for

kundskaber. 

Hovedbestyrelsen har taget spørgsmålet op til behandling i 

forbindelse med det tilsvarende indenfor motoruddannelsen, og 

det har tillige været drøftet med Generaldirektoratets maskin

afdeling. 

Problemet er, så vidt det kan fastslås efter de foretagne un

dersøgelser, ikke lige stort ved alle maskindepoter, idet der lig

ger en forskel i udnyttelsen af uddannelsestiden alt efter ma

skindepoternes størrelse. En nyordning er derfor stærkest på

krævet, hvor de store antal aspiranter uddannes. Her kan det 

være vanskeligt for lokomotivinstruktøren og lokomotivmeste

ren at følge den enkelte aspirant under den del af uddannelsen. 

der foregår i remisen. Det stiller sig straks anderledes, sålænge 

attestkørslen finder sted, hvor aspiranten er uncier kørelærerens 

kontrol. 

Der er nu fra Generaldirektoratets side udarbejdet følgende 

forslag: 

En forbedring af aspiranternes uddannelse på de større ma

skindepoter søges opnået ved, at DSB stiller en lærer til rådig

hed, der i ca. 50 timer underviser i damplokomotivets teori. kon

struktion og rent praktiske driftsforhold, dels ved gennemgang. 

dels ved besvarelse af spørgsmål og eksamination. 

Undervisningen tænkes tilrettelagt således: 

1) Den første gennemgang ( ca. 5 timer), der tager sigte på

rent praktiske forhold, sker fortrinsvis ved lokomotivinstruk

tøren og skal finde sted 1 a 3 uger, før aspiranten sættes til kør

sel hos en kørelærer. Der lægges særlig vægt på fyringsteori, 

eftersyn af askekasse og røgkammer og opsmØring. Denne un

dervisning, der bør omfatte både en lille og en stor lokomotiv

type, må opfattes som aspirantens tjeneste på et lokomotiv. 
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Norge. 

Ved Norges Statsbaner har man 

haft et udvalg til at udarbejde for

slag om en husmodervikarordning. 

Udvalget mener på grundlag af den 

geografiske fordeling af personalet. 

at indførelsen af en sådan ordning 

er mere kompliceret end tilfældet 

er for en kommune eller en privat 

bedrift. 

Det vil således være vanskeligt at 

gennemføre ordningen på grundlag 

af husmodervikarer i heldagsstilling. 

Det foreslås derfor kun at gennem

fore dette på større centrale steder 

og ellers idvrigt basere stillingen 

som en bistilling. Uddannelse kræ

ves kun for dem i heldagsstilling. 

medens der for dem i bistilling kun 

kræves et kortere kursus, som be

kostes af Statsbanerne. Det foreslås, 

at husmodervikarerne ansættes og 

indordnes under personalets syge

kasser. Udgifterne til hele ordnin

,gen finder udvalget bor deles mel

lem personalet, sygekasserne og 

Statsbanerne. Udgifterne til den 

fornødne uddannelse udredes af 

Statsbanerne. Ordningen baseres som 

nævnt på heldags- og bistillinger og 

sorterer administrativt under ho

vedstyret. Den daglige administra

tion lægges under personalets syge

kasser. Husmodervikarerne antages 

og betragtes som ekstrapersonale in

denfor sygekasserne og vil derfor 

ikke blive regnet for tjenestemænd 

1-·ed Statsbanerne.

Ordningen baseres på forsikrings

mæssig grundlag. Hver tjenstemand

og stadigt tjenstgørende ekstraperso

nale betaler 4 kr. årligt. Sygekas

serne yder årligt et tilskud på 600

kr. pr. husmodervikar + 2,50 kr. pr.

forplejningsdag for bistillingen. Tje

nestemænd, som ikke er medlem af

jernbanepersonalets sygekasser. beta

ler et tillæg på 1 kr. pr. forplej

ningsdag. Statsbanerne yder et til

skud svarende til differencen mel

lem indtægter og udgifter. 

(Jern banemanden). 
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2) Den sidste grundigere gennemgang, ca. 9 x.. 5 timer, der
foretages af en lokomotivmester eller lokomotivmesteraspirant, 
skal så vidt muligt finde sted i løbet af den anden måneds værk
stedstj eneste efter endt attestkørsel. Pensum skal omfatte gen
nemgang af teori for mættet og overhedet damp, forbrænding 
i fyrkassen, dampeevne, dampens gang fra regulator til glidere 
og dens arbejde i cylindrene samt en detailleret gennemgang 
af de almindeligste lokomotivtyper, herunder adskillelse af de 
vigtigste dele. Endvidere trykluftbremsen både i teori og 
praksis. 

Undervisningsmaterialet bør udleveres til aspiranterne på et 
tidligt tidspunkt, og disse skal animeres til at tage fat på stu
dierne straks og søge oplysning om de ting, der volder dem 
vanskelighed. 

Ovenstående forslag, der efter aftale medfører, at håndvær
kertjenesten efter attestkørsel nedsættes med en måned, fore
slås sat i kraft snarest foreløbig for en prøvetid på 2 år. 

De nye uddannelsesregler føres ud i livet med det samme 
for de store maskindepoters vedkommende og såfremt der kan 
etableres en ordning ved de mindre depoter, f. eks. ved loko
motivinstruktørernes medvirken, vil denne følge senere. Hvor
ledes denne skal afvikles er der imidlertid endnu ikke taget 
endelig stilling til. 

Som det fremgår af forslaget, der må betragtes som et eks
periment, indtil man har høstet den nødvendige erfaring med 
hensyn til den mest hensigtsmæssige udnyttelse af tiden, er det 
meningen at afkorte den egentlige værkstedstid til fordel for 
et bestemt antal spørgetimer. I disse timer er det meningen, 
aspiranten skal have adgang til at søge oplysninger om de for
hold, han mener, han bør have bedre belyst, inden han går ind 
til den videre uddannelse på Jernbaneskolen. Det er tillige me
ningen, at den, der overdrages instruktionstimerne, også uden 
for timerne skal følge den vordende lokomotivmand og sikre 
sig, at denne undervises og instrueres om lokomotivmandens al
mindelige pligter og lokomotivets tekniske enkeltheder. 

Spørge- og undervisningstimerne er fordelt på begge sider 
af attestkørslen hos kørelærerne. Dog er hovedparten af timerne 
henlagt til den periode, hvori den længste værkstedstid fore
kommer, nemlig efter den praktiske uddannelse på lokomotivet. 

Nyordningen tager ikke sigte på en forandring af aspirantens 
pligt til selvstudium af såvel den praktiske som teoretiske side 
af lokomotivmandsgerningen. Tværtimod, den støtte, der nu 
gives aspiranten i de 50 spørge- og undervisningstimer, skulle 
gerne fremme selvstudierne og være en opmuntring hertil. 

Det er vor opfattelse, at denne nye institution vil få stor be
tydning for aspiranterne. Der ligger heri ikke alene en god for
bedring af uddannelsesforholdene, men også ved lokomotivin
struktørernes medvirken på et så tidligt tidspunkt af aspiran
tens uddannelsestid, skulle skabe god kontakt mellem den ældre 
og den yngre generation. Lokomotivmandsgerningen kræver en 
særlig indstilling, og det har stor værdi, at den unge lærer 
af den ældre, også når det drejer sig om de afsnit af tjenesten, 
der ligger udenfor den tekniske. 



Samarbejdsudvalget, 1. Distrikt 

8. samarbejdsudvalgsmøde afholdtes den 24.

juni 1952 med følgende dagsorden: 1. Meddelelser 

fra formanden. 2. Vedligehold lse af arbejdsplad
sens forbindingskasse. 3. Opførelse af skure m. v. 

på stationspladser. 4. Reparation af arbejdshand

sker. 5. Forslag til etablering af Marrebæk som 

blokpost. 6. Forslag om vejomlægninger m. v. ved 

Marrebæk. 7 Spørgetime. 

Formanden åbnede mødet med at oplyse, at der 

med havnevæsenet var truffet aftale om, at ud

valget kunne få forevist Benzinøen, Prøvestenen, 

med de store brændselsdepoter. 

ad 1. Formanden indledte dette punkt med at 

give en oversigt over Statsbanernes regnskabs

mæssige stilling for de første 11 måneder af året 

1951/52. Kom derefter ind på de forhold, som sær

lig vedrører distriktet og oply ·te herunder, at den 

på mødet den 9. oktober f. å. behandlede sag om 

reparation af rute- og lastbiler iorelØbig var re

sulteret i, at trafik- og personalafdelingen den 13. 

februar d. å. havde oversendt sagen til undersø

gelse i maskinafdelingen. 

Vedrørende den på mødet den 12. februar 1952 

behandlede sag om ændring af nogle jernfodtrin 

på Q-vogne og en jernstige på Hd- og la-vogne, 

var der hidtil sket det, at distriktet under 16. juni 

d. å. fra Gdt. havde modtaget en skrivelse, hvori

man sagde, at muligheden for enten at ændre det

omhandlede fodtrin eller placere det på en anden

måde, så de nævnte ulemper kunne undgås, var

til undersøgelse, og man ville vende tilbage til

sagen, når undersøgelsen var tilendebragt.
Videre oplyste formanden, at H. J. K., Van., af 

Gdt. var ydet et honorar på 100 kr. for den af ham 

udviste interesse for nærtrafikkortenes udseende, 

og det af ham i den anledning fremsatte forslag. 

Formanden gav derpå en oversigt over de 

drifts- og trafikmæssige præstationer i 1. Distrikt 

for perioden april-marts 1951/52, hvoraf det frem

gik, at der var sket en betydelig forøgelse af tog-, 

lokomotiv-, bruttoton- og vognakselkm., ligesom der 

var en mindre stigning i antal læssede godsvogne, 

men desværre var der et ikke ubetydeligt fald for 

befordret gods i lokal færdsel, og det var åben

bart, at det var stykgodset, der svigtede. hvilket 

bl. a. måtte skyldes konkurrencen fra lastbiltrafik

ken, og det, at en del firmaer selv købte lastbiler 

til befordring af egne varer, men der kunne heller 

ikke ses bort fra, at detailhandelen var meget for

sigtig med indkØb, fordi man ventede prisfald på 

grund af de Øgede konkurrencemuligheder. 
Vedr. de drifts- og trafikmæssige præstationer 

på overfarter tilgrænsende 1. De., i samme periode, 

udtalte formanden bl. a., at man for Ge.-Grk. 

måtte erindre, at ruten først kom i gang fra mid

ten af juli 1951, men at trafikken her var i stadig 

stigning, idet udlandet mere og mere fik Øje på de 

trafikale fordele, der var ved at tage denne vej til 

Vesttyskland. 

På Frihavn-Malmø-overfarten var der et ikke 

ubetydeligt fald i passagerantallet, og det samme 

gjaldt overfarten ved Hg., medens antallet af gods-

vogne var stigende på begge overfarter som følge 

af den tore transittrafik til og fra det sydlige ud

land. 

På Korsør-overfarten var der også et fald i an

tal af rejsende, der i nogen grad kunne forklares 

ved den manglende påske i det sidste finansår, 

men man kunne heller ikke se bort fra, at det Øko

nomiske tryk gjorde, at folk rejste mindre end de 

egentlig gerne ville. 

I forbindelse med omtalte redegørelser ga\' for

manden en oversigt over anvendelse af personale 

i samme periode, der viste en mindre stigning i ar

bejdspræstationer i forhold til året fØr. 

Formanden omtalte endvidere den stigende be

nyttelse af udlandstogene til og fra det sydlige ud

land, samt hvad man herhjemme foretog sig for at 

dæmme op for rejsenedgangen, bl. a. ved genind

førelse af udflugtstog, billige feriebilletter og de 

særlige rejser til nedsat pris uden for den egent

lige sæson. 

Sluttelig oplyste formanden, at han under 11. 

september 1951 fra pakm. C. M. Albrechtsen havde 

modtaget et forslag vedr. indskrivning af rejse

gods ved pakvognen, der straks var sendt trafik

tjenesten til udtalelse, og svar herfra var også ind

gået. Det vedtoges at optage problemet til behand

ling på næste møde. 

Der blev fra trafiktjenesten givet oplysninger 

vedr. den fra 18. maj d. å. indførte ilstykgodsbe

fordring fra Jylland-Fyn til de kbh.s stationer, 

hvorefter alt ilgods indgik til Gb., og der var her

ved daglig sparet 7 a 8 vogne fra 2. De. og lokalt 

indenfor 1. De. 7 vogne. Godset blev fra Gb. kØrt 

ud til brostationerne i Statsbanernes egne lastbiler 

fordelt på 3 hold, henhv. kl. 6, 8 og 11, og man 

skulle om kort tid til at forsøge med 2 nye last

biler af typen sættevogne, for at se, om denne 

form havde en fremtid for sig. Centraliseringen 

af ilstykgodsbefordringen omfattede ikke blot bro

stationerne, men tillige ilgods til Fs-, Nord-, Kyst

og Slangerupbanen. 

Ovbing. oplyste, at arbejdet med sporudflet

ningen ved Vigerslev nu var helt færdig. I Ge. var 

man i gang med udvidelse af pas- og kontrolbyg

ningen foran færgelandgangen, ligesom man var i 

gang med en udvidelse og forlængelse af færge

klappen ved vestre leje. Endvidere ville der i Ge. 

blive opfØrt nogle helt moderne eksportstalde til 

kreaturer. 

I Hg. håbede man inden længe at kunne få en 

ordning af færdselsforholdene på stationens for

plads med opsætning af færdselsfyr til regulering 

af den tværgående færdsel til og fra Strandvejen. 

Fra stationsmestrenes afdeling var modtaget en 

henvendelse om modernisering af billetsalgsforhol

dene ved S-banestationerne, og i den anledning 

udtalte ovbing., at de. selv forinden havde været 

opmærksom på dette forhold og var i gang med 

moderniseringen efter en fastlagt rækkefølge. 

ad 2. Spørgsmålet blev på grund af Julius Niel

sens sygdom udsat til næste møde. 

ad 3. Meldg. Kristensen fremsatte Ønske om, at 
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distriktschefen ved kommende stationsforstander

møder henstillede til de lokale chefer, at de drøf

tede spørgsmål om opførelse af skure o. lign. på 

stationspladser med de lokale tillidsmænd, forinden 

evt. forslag blev tiltrådt, for at undgå urimelige 

ulemper for det rangerende personale. Nævnte i 

denne forbindelse et gaffeltruckskur, som et firma 

havde fået tilladelse til at opføre på Hi. station, og 

på en sådan måde, at det helt spærrede udsigten 
gennem et kurvet rangerspor, der var stærkt be

nyttet, og som tillige var en sær] ig farlig ranger

plads, da lastbiler fra en bagved liggende tømmer

plads ofte måtte bakke helt ud over sporet for at 

vende på den smalle læssevej, og her kunne ran

gerpersonalet ikke se disse biler, før skuret blev 

passeret. Var den sted] ige tillidsmand i det fore

liggende tilfælde blevet forespurgt, ville man have 

foreslået skuret anbragt på den modsatte side af 

det krumme rangerspor, hvor der var god plads 

mellem dette og Holtesporet. Distriktschefen lo

vede at have spørgsmålet i erindring ved kom

mende stationsforstandermøder. 

ad 4. Vedr. reparation af arbejdshandsker drøf

tede man dette påny, men da der skulle foretages 

yderligere undersøgelse blev sagen udsat, til Gorm 

Pedersen atter ønskede sagen optaget til fortsat 

drøftelse. 

ad 5. Banefmd. Bjørnsager, Fiskebæk, havde 

fremsat forslag om at indrette Marrebæk station 

som blokpost, når en forestående ombygning skulle 

finde sted. 

En undersøgelse havde vist, at en blokpost ville 

blive dyrere i drift end betjeningen af en station af 

denne størrelse, hvortil kom, at man selv uden en 

blokpost kunne tage en betydelig stærkere toggang 

end den nuværende. 

ad 6. Banefmd. BjØrnsager havde tillige frem

sat forslag om, at bommene ved overkørsel 91 og 

94, der nu fjernbetjenes fra overkørsel 93, nedlæg

ges eller gøres til private overkørsler, endvidere 

forslag om at samle vejforbindelsen ved overkørsel 

112 og 116 syd for Fiskebæk ved en ny fællesover

kØrsel, da både 112 og 116 var lidet befærdei. Der 

skulle efter forslaget anlægges ca. 300 m ny for

bindelsesvej. 

Vedr. det første var Gdt. gået imod en sådan 

ordning for ikke længe siden, og hvad det sidste 

angik ville man nærmere undersøge dette, idet der 

måske var mulighed for anden løsning. f. eks. ved 

anbringelse af automatiske bomme ved overkørsel 

112. 
ad 7. Aage Hansen efterlyste et tidligere frem

sat ønske om indretning af et sandsiloanlæg ved 

Gb's remise. 

Ovmasking. oplyste, at et sådant anlæg ville 

være færdig i Kø. i lØbet af et par md., og derefter 

ville man tage fat på at få indrettet et passende 

system ved Gb's remise, og man håbede at iå det 

indrettet i indeværende finansår. 

Aage Hansen forespurgte videre om årsagen til, 

at den nye vognvægt på Gb. ikke var gjort elek

trisk, da der i så fald ville være sparet megen tid 

ved vognvejningen. Spørgsmålet blev lovet under

søgt. 

Endelig fremsatte Aage Hansen den tanke, at 
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man på kØd- og flæskevogne strøg bogstaverne for 

vogn, da det måtte være tilstrækkeligt, når der 

stod kØd og flæsk. Der var enighed om at rejse 

spørgsmålet over for rette vedkommende. 

Meldgaard Kristensen meddelte, at han ved 

næste møde gerne ville have drøftet spørgsmålet 

om vedligeholdelse af lejeboliger. Ovbing. ville 

gerne have et par eks. på klager over mangelfuld 

vedligeholdelse, der kunne danne grundlag for dis

kussionen. Dette blev lovet. 

Udvalget havde lejlighed til at bese benzinhav

nen, hvor en af havnevæsenets ingeniører viste ud

valget rundt og forklarede en del tekniske fines

ser ved anlæggene. 

Man læssede kun ca. 10 tankvogne daglig til 

viderebefordring af brændselsolier, der afhentedes 

af en af Gb's havnemaskiner. Ingeniøren udtalte, 

at man egentlig gerne ville læsse flere tankvogne, 

men forholdet var det, at de store oliefirmaer hav

de anskaffet sig store tankbiler, som transporte

rede benzinen til deres kunder pa Sjælland og for 
en del også Falster. 

M. K.

Fælleskursus for tyske og danske 

fagforeningsmedlemmer 

Sammen med De samvirkende Fagforbund, 

Tyskland (Deutsches Gewerkschaftsbund, Di.issel
dorf) indbyder AOF tillidsmænd og medlemmer 

indenfor den danske fagbevægelse til sammen med 

tyske kolleger at deltage i et 14 dages kursus, som 

finder sted på Magleås folkehøjskole ved Birkerød 

14.-27. september d. å. 

Kursuset er et led i en gensidig dansk-tysk 

oplysningsvirksomhed ( i januar fandt et lignende 

kursus sted i Warnsdorf ved Travemi..inde) og har 

til formål gennem foredrag, studiegrupper, ved 

udflugter til institutioner og bedrifter og ved sam

vær mellem danske og tyske arbejdere at uddybe 

forståelsen af de problemer, et demokratisk sam

fund er stillet overfor. Undervisningen foregår på 

tysk og en række personligheder fra dansk og tysk 

arbejderbevægelse med virker. 

Fra Tyskland ventes 25-30 deltagere, og det 

påregnes, at et lignende antal vil indmelde sig fra 

ciansk side, helst naturligvis folk, der er fortrolig 

med det tyske sprog. 

Kursusafgiften, de1· dækker, kost, logi, under
visning og udflugter, beløber sig til kr. 225,- for 

de to uger. Anmodning om Økonomisk støtte kan 

rettes til Landsoplysningsudvalget. og anmeldelse 

om deltagelse sendes til Arbejdernes Oplysnings

forbund, Nørre Farimagsgade 11, København K., 

snarest og inden 25. august. 
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Brunkul som muligt drivstof 
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Man ma da ly til ekstraordinære 

hjælpemidler. 

Nu vil heldet, at man i lpbet af de 

senere ar er gået så vidt, at man kan 

fremstille nogenlunde ren ilt yderst 

bi I ligt. Det sker ved afkc:Hing og 

Det vil utvivlsornt være meget berer til gengæld energi og medforer sammentrykning og indirekte virk-

vanskeligere at gennemfore en un

derjordisk forgasning af brunkul end 

af stenkul, dels fordi brunkullene i 

sig selv er meget fugtige, og fordi 

Jagene stadig gennemsives af v,md, 

dels fordi det er vanskeligere at lave 

og opretholde luftkanaler i brunkul

lene, idet bade brunkulsmaterialet og 

de overliggende sandmasser vil være 

tilbc5jelige til at styrte ind. 

Til gengæld er brunkulsforgasning 

under jorden særlig tillokkende og 

fordelagtig. Thi brunkullene er jo i 

det mindste i Danmark ikke tilgæn

gelige ved minegange, og ma derfor 

graves op efter forudgaende bort

gravning af de overliggende jordlag. 

hvorfor man kun kan ga ned til 

ringe dybde, hvis omkostningerne dR 

derfor temperaturfald og standsning 

af processen, hvis der ikke tilføres 

eller frembringes varme pa anden 

made. - Denne varme kan f. eks. 

produceres ved en samtidig eller vek

selvis foregående forbrændingspro

ces, hvilket imidlertid kræver luft

tilførsel. 

Det er en selvfdlge, at en sådan 

proces ma fremkalde tdrring og svie

ning og en lang række sekundære 

processer bade i de direkte berdrte 

og i de nærmeste brunkulsmasser. 

Desuden bevirker selve forbræn

dingsprocessen omdannelse a( kul

stoffet til kultveilte og især kulilte. 

Men kvantitativt set, er disse proces

ser underordnede. Hovedprodukterne 

er kulilte og brint. foruden kvælstof 

ning ved ekspansion af atmosfære

luften, til den fortættes til vædske, 

som derpa destilleres ved tempera

turer nær iltens og kvælstoffets 

kogepunkt ved de pagældende tryk. 

Ved gennemfort okonomisering af 

varme- og trykluftenergien og brug 

af store og kontinuert arbejdende 

anlæg kan man fremstille tusinder 

af t næsten ren ilt om dagen for 

overkommelige beløb. Dermed 

åbner der sig muligheder for at 

bruge ren ilt til den underjordiske 

forbrænding. Denne forløber da me

get lettere. Desuden fremkalder den 

hojere temperature1·, fordi der ikke 

skal spildes varme til ophedning af 

de store mængder kvælstof. Endelig 

undgar man Rt fa synderlig store 

skal være rimelige. Dertil kommer. fra forbrændingsluften. endvidere mængder kvælstof i gassen, hvorfor 

at man ved brunkulsforgasning spa

rer de forholdsmæssigt set store ud

gifter til transporten af de !ose, 

brandfarlige, lidet varmegivende 

brunkul, hvis hc1lve vægt skyldes 

vandindholdet. 

Brunkullene er principielt veleg

nede til forgasning, bedre end sten-

1ml. Selv vandindholdet er ikke ube

tinget til skade, nar der er tale om 

undergrundsforgasning. Ja, i visse 

henseender kan vandindholdet maske 

ligefrem blive til fordel. 

Dels kan vandet i selve brunkuls

lagene og de overliggende s.Jndlag 

maske hindre gassen i at sive bort ar 

uønskede veje. Dels kan fordamp

ningen af vandet i forgasningszonen 

måske gdre massen poros og dc;-for 

lette gasgennemtrængningen her og 

desuden lette selve' fo1·brændingsprn

cessen. Endelig er vandet i sig selv 

nodvendigt for forgasningsprocessen. 

endda i store mængder. omend ikke 

for temperaturen er blevet meget hoj. 

Den underjordiske forgasning ma 

være en vandgasproces, der. som tid

ligere omtalt, karakteriseres ved. nt 

glddende kul frarover vanddamp dets 

ilt under frigørelse af brint og dan

nelse af kulilte. Processen giver me

get energirige produkter, men absor-

forbrændingsprodukter, især kultve

ilte og vanddamp, samt en lang række 

svieningsprodukter, lige fra kulbrin

ter til svovl- og kvælstofforbindelser. 

Vigtigst er brint og kulilte. Disse 

to brændbare luftarter kan eventuelt 

isoleres og bruges hver for sig som 

brændstoffer eller på andre måder. 

- Hvis man lader brint i forholds

vis storre mængde reagere med kul

ilte. kan man fremstille metan. ætan, 

propan, butan og andre lette luft

formige kulbrinter, og tillige flyden

de kulbrinter, der er ideale motor

brændstoffer. Brinten kan naturlig

vis ogsa bruges ti 1 hydrering af koks 

eller tjære. Men alt dette kræver 

særlige anlæg. der koster meget. 

Den gas, man far udviklet, kan 

ikke forventes at fa s_vnderlig stor 

brændværdi, i hvert (ald ikke uden 

en el ler ;inden form for (01·ædling. 

Det kan antagelig blive vanskeligt 

nok i det hele taget at fa brændbare 

gasser frem. Thi der ma jo ogsa fore

ga en forbrænding under jorden. 

Selv denne kan maske blive van

skelig at fa i gang. for ikke at tale 

om at opretholde, nar den samtidig 

skal afgive varme til vandgasdannel

sen foruden til fordampning af van

det i brunkullene og tilsivende vand. 

dennes brændværdi pr. m:i fordges. 

Maske vil man selv ved anven

delse af ren ilt fa vanskeligheder 

med at fremkalde og opretholde for

brændingsprocessen og samtidig hol

de vandgasprocessen i gang med for

holdsvis stor intensitet. 

Man kan da ogsa tage et andet 

middel i brug, nemlig elektrisk op

hedning af brunkullene i jorden ved 

direkte strømgennemgang. 

Dette kan man gdre f. eks. ved, 

at man rammer betonror med elek

triske ledning ned til brunkulslagene 

og leder elektrisk strom gennem 

disse, mellem rorenes kontaktsteder. 

Det vil medføre ophedning af brun

kullene endda ti I næsten vilkårlig 

hd.i temperatur. V,indet vil fordampe. 

Syrer. alkoholler. kulbrinter o. s. v. 

vil også fordampe i vid udstrækning 

og resten vil forku/I Gassen vil ud

ove et stort tryk og vil derfor kunne 

ledes bort gennem de hule rdr. 

Tanken om saledes at svie brun

kullene under jorden ved hjælp af 

elektrisk strdm kan maske forekom

me mange noget utopisk. - Men der 

kan da henvises til en artikel i Elek

trotechnische Zeitschrift for l. juni 

i år side 377. - I dette tidsskrift. 

der ikke repræsenterer gasinteresser, 

185 

('. 



50 

men tværtimod elektrointeresser, 

foreslås det, ;it man erstatter den 

sædvanlige forgasningsteknik, hvor 

man bruger retorter med ekstern op

hedning, med en forgasningsteKnik, 

hvor ophedningen sker ad elektrisk 

vej og internt i selve råmaterialet, 

idet man derved sparer energitabet 

ved varmetransporten. 

Når der er tale om underjordisk 

forgasning, må en sådan praksis 

være i særlig grad fordelagtig, fordi 

målet her ikke blot er at svie brun

kullene. men også at ti lfpre varme 

til vandfordampningen og vandgas

processen. Denne varme kan endda 

i hovedsagen genvindes. 

Den elektriske forgasning er eks

traordinært fordelagtigt ved, at man 

kan udnytte overskudsstrpmmen, der 

produceres nattetimerne. Den 

koster ikke ret meget eller kan i 

hvert fald vurderes lavt. Tilmed 

genvindes energien det væsentlige 

som kemisk energi i vandgassen. 

Hovedformalet med at indfore 

den elektriske forgasning er imidler

tid at få vandgasprocessen i gang og 

opretholdt, hvis andre midler svig

ter. - Metoden tænkes ikke anvendt 

isoleret, men i passende samspil med 

varmeproduktion ved hjælp af ren ilt. 

Den elektriske forgasning kan 

ydermere bane vej for den kemiske 

forgasning ved at gpre brunkulsmas

sen tpr og porps, så forbrændings

processen og vandgasprocessen kan 

få frit spil. 

Da den elektriske forgasning kan 

begrænses til bestemte zoner, kan 

man eventuelt ligefrem få dannet 

kanaler gennem brunkulslagene, 

hvorigennem luften kan bevæge sig 

hastigt og i ensidig retning, så den 

kemiske forgasningsproces kan brede 

sig langt omkring. 

Man sparer da arbejdet med at 

bore kanaler eller grave tunneller 

eller som i stenkulsminer sprænge 

minegange. - Betydningen heraf rna 

ses på baggrund af brunkulslagenes 

og de overliggende jordmassers kon

sistens og fugtighed. 

Desuden sparer man arbejdet med 

at borttransportere materialet fra 

forgasningskanalerne. 

Man sparer endda hele arbejdet 

med at bortgrave de overliggende 
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jordmasser og med at opgrave brun

kullene. 

Man sparer endvidere det store og 

dyre arbejde med at transportere 

brunkullene og de deri forekommen

de vandrnasser fra brunkulslejerne 

til forbrugsstederne rundt omkring i 

landet, lige til Masnedo og Thyholm. 

Undergrundsforgasningen af brun

kullene byder endvidere på den for

del, at man sparer pdelæggelsen af 

de arealer, hvorunder brunkullene 

forefindes. De kan stadig benyttes til 

deres oprindelige formal, det være 

sig landbrug, skovbrug, bebyggelse, 

transportanlæg o. s. v. Ja, udnyttelsen 

kan måske foregå som hidtil, ube

sværet af brunkulsforgasningen. 

Fremdeles sparer man arealer til 

midlertidig lagring eller vedblivende 

henliggen af de kolossale jordmasser, 

der graves bort for, at man kan 

komme ned til brunkulslagene. 

Endelig er det i æstetisk henseen

de betydningsfuldt, at man ikke be

hpver at pdelægge landskabet. Na

turen kan skånes for vandalismen. 

For fuldstændighedens skyld kan 

det tilfojes, at man ogsa kan undgå 

de mange tab af menneskeliv, som 

især jordskredene i brunkulsgravene 

fremkalder. - Allerede i lpbet af de 

10-12 år, hvor man har gravet

brunkul i stor stil, er der omkommet 

sa mange mennesker, at tallet må 

skrives med tre cifre. Og katastrofe

frekvensen vil neppe aftage meget, 

med mindre man indstiller den nu 

foregående snæversynede, forcerede 

rovgravning i brunkulslejerne. 

Ved forgasningen under jorden 

far man et udmærket brændstof 

frem, eller i det mindste et brænd

stof, der let kan oparbejdes, sa det 

får betydelige kalorieværdi pr. rn:i. 

Der stilles forovrigt ikke særlig 

store krav til brændstoffets energi

mæssige koncentrationsgrad, hvis 

gassen bruges i gasturbiner. Dette 

må fremgå af det lille eksempel. at 

man i England nu arbejder henirnod 

at bruge kulmineventilationsgassen 

som energistof. Blot den indeholder 

en enkelt procent, ja bare en halv 

procent metan, sa er det nok til, at 

den er et fortrinligt brændstof for 

gasturbiner. Brint _j_ kulilte er an

tagelig lige så godt. 

Når brændstoffet kan udnyttes 

med hpj energimæssig virkningsgrad, 

sa betyder det, at man kan få stort 

udbytte af en given mængde brun

kul, eller at man kan få det samme 

årlige udbytte som hidtil og få res

sourcerne til at strække til i meget. 

længere tid. 

Alene det, at man kan udnytte e1. 

brunkulslag fuldstændigt, overgangs

zonerne ti I sandlagene indbefattet, 

vil være et stort fremskridt. 

En særlig fordel er, at den under

jordiske forgasning skaber mulighed 

for at udnytte afsides beliggende 

brunkulsforekomster, endvidere små 

forekomster, dårlige brunkulskvali

teter. tynde brunkulslag samt lag, 

som ligger slet. f. eks. stærkt generet 

af grundvandet, eller som ligger 

dækket af jordlag, der er mange 

gange tykkere end brunkulslagene. 

Denne udnyttelsesrnetode byder 

altså på talrige og store fordele, i 

hvert fald i princippet. 

Det skal indrpmmes og fremhæves. 

at der er en meget lang vej fra tan

ken og forslaget om brunkulsunder

grundsforgasningen til dens prak

tiske gennemfprlighed og Økonomiske 

fordelagtighed. 

Der arbejdes imidlertid energisk i 

mange lande med losningen af de 

dermed forbundne problemer, eller i 

det mindste lignende problemer. 

Herhjemme gpr vi imidlertid noget 

ganske andet. Vi lader Staten yde 

tilskud ti I brunkulsforekomsternes 

ddelæggelse, skpnt brunkulsforbru

gerne ikke får ret meget ud af de 

opgravede brunkul og dog må betale 

dyrt for dem på. brugsstederne. 

De millionbelpb, Staten bidrager 

med, kunne sikkert give større bonus 

på. langt sigt, hvis de blev anvendt 

til orienterende undersøgelser, prak

tiske eksperimenter, erfaringsbrin

gende driftsforspg samt egentlige 

produktionsanlæg, der i det mindste 

kunne tjene til belysning af dkono

mien ved undergrundsforgasningen 

af brunkullene. 

Pengene er der. 

Opgaven er tillokkende. 

Perspektiverne er strålende. 

Den allervigtigste af de mange for

dele og muligheder, som under

grundsforgasningen af brunkullene 

principielt forer med sig, er endda 

ikke omtalt endnu. 

.. 



Et tysk forslag om jernbanedrift 

på brunkulsbasis 

Brunkulsgas kan bruges som .iern

banedrivstof på flere måder. I ar

tiklen foran beskrives omdannelsen 

af brunkul til brændgas i stationære 

anlæg eller under jorden og udnyt

telse af brændgassen i kraftcentra

ler, der bl. a. kan levere elektrisk 

strøm til fremdrivning af togene, 

når jernbanerne elektrificeres. 

Men brunkulsgassen kan også 

fremstilles i generatoranlæg i selve 

togene. - Under krigen kørte last

bilerne, ja, selv personbilerne og en 

en del motorcykler med gasgenera

torer, der producerede brændgas. 

Gasgeneratorer brugtes også i jern

banemotorvogne og motorlokomoti

ver, ikke mindst i Frankrig. Under 

krigsårene byggede Burmeister & 

Wain endog et stort skib, hvis ma

skinanlæg bestod af en gasgenerator 

og en motor, der tillige kunne bru

ges som en almindelig oliebrænden

de dieselmotor. 

Gasgeneratorer egner sig i det he

le taget meget bedre til store kraft

anlæg end til små. 

Til jernbanebrug kan man even

tuelt bygge gasgeneratortendere, der 

kan forsyne motorvogne og motor

lokomotiver med brændgas. 

I teknisk henseende kunne en så

dan praksis måske gennemføres pi:, 

tilfredsstillende måde, hvis man 

brugte generatortenderne i samspil 

med gasturbinelokomotiver. Men 

sammen med stempelmotorer vil det 

næppe gå godt i det lange lob. Thi 

generatorgassen tærer stærkt pa 

motorerne, hvis driftssikkerhed og 

levetid påvirkes af forskellige be

standdele af gassen. 

En anden mulighed er at bruge 

gas, bl. a. brunkulsgas, der er frem

stillet i stationære anlæg eller i sel

ve brunkulslagene jorden, og 

transportere denne gas med motor

vognene eller motorlokomotiverne 

eller særlige tendervogne i stålfla

sker, eventuelt i store trykgastanke 

med påsvejsede bogier, altså en art 

gastendere. Set fra jernbanemæssigt 

synspunkt må det være en mere til

fredsstillende løsning af brunkuls-

udnyttelsesprobleme1 end anvendel

se af brunkuls-gasgenerator-tendere. 

Ved en sådan praksis opnår man 

endda den ekstra fordel at kunne 

forgasse brunkul !ene ved metoder. 

der væsentlig giver kulbrinter i ste

det for kulilte, brint og inaktive 

luftarter. - Det er allerede tidligere 

omtalt, hvordan man f. eks. i Syd

afrika fremstiller flydende kulbrin

ter og i Australien luftformige kul

brinter af brunkul. Navnlig i Tysk

land er man nået vidt med trykfor

gasningstekniken til omdannelse af 

brunkul til metan (DLT 20. marts 

1952. hefte 6. side 77 = teknisk side 

17). 

I Glasers Annalen for maj 1949. 

side 80, og marts l 950, si de 41. samt 

i Monthly Bulletin of the Internatio

nal Railway Congress Association 

(eller tysk eller fransk udgave af 

samme), februar 1952, side 123, be

handles problemet om udnyttelsen af 

sådan brunkulsgas som jernbane

drivstof, dels af professor Drawe, 

dels af den velkendte damplokomo

tivautoritet dr. Meineke. 

Motiveringen for at bruge brun

kulsgas som jernbanedrivstot er her, 

at man bortødsler alt for meget kul 

(stenkul) i damplokomotiverne, hvis 

energimæssige virkningsgrad er sør

gelig ringe, og at man bortbrænder 

kullenes tjæreindhold, som er me

get værdifuldt. 

I Danmark har sagen særlig inter

esse, fordi vi savner stenkul inden 

for landets grænser, og fordi vi har 

brunkul. Brunkullene kan endda ik -

ke uden videre bruges som damp

lokomotivbrændstof. De kan afgive 

meget tjære. Og de egner sig godt 

til forgasning. 

Gassen kan fordeles vidt omkring 

gennem rørledninger, lignende de 

store amerikanske naturgasrorlecl

ninger, der strækker sig f. eks. fra 

Golf-egnene til New York, eller den 

australske synthesegasrørledning, der 

strækker sig fra Yallournområdet til 

Melbourne, eller de tyske kulgasrør

ledninger, der strækker sig f. eks. 

fra Ruhrdistriktet til Berlin. 
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Brunkulsgassen tænkes fremstillet 

ved en trykforgasningsmetode ved 

20-25 atm. tryk, under anvendelse

af ren ilt, og senere tilført brint. 

Produktet regnes at komme til at he

sta af 90 pct. metan, 6 pct. brint og 

kuloxyd samt JO pct. kuldiox,vd. 

kvælstof og andre ikke brændbare 

luftarter. En sådan gasblanding har 

en brændværdi på ca. 9400 kral. pr. 

kg. Vægten er ca. 0,8 kg pr. m:i. 

Gassen tænkes distribuere1 gen

nem hojtryksrØrledninger ved 350 

c1tm. tryk, ligesom i de t_vske fjern

ledninger, og lagret eller transporte

ret med lokomotiver og motorvogne 

standardstålflasker ved cc1. 200 

..-1tm. tryk. - Ved dette tryk kunne 

man vente, at man kunne sammen

presse 200 normalkubikmeter til c1t 

fylde 1 kubikmeter. Men man kan i 

virkeligheden få omkring 264 kubik

meter pr. kubikmeter trykbeholder. 

Dr. Meineke angiver, at der til et 

damplokomotiv, som udvikler 1000 

indic. hkr. i cylindrene, svarer et 

motorlokomotiv, som udvikler 1000 

bremse-hkr. på motorakslen. - Me

dens damplokomotivet til 1000 hkr.

timer bruger 1300 kg stenkul, der ko

ster 39 DM (NB.: Nu meget mere, 

især i Danmark). bruger motorloko

motivet til samme arbejdsydelse 

230 kg eller 290 ma af den pågæl

dende gas, der regnes at ville koste 

29 DM på aftapningsstederne langt 

fra produktionsstedet. 

Som en for tyske forhold passende 

serie standardlokomotiver foreslås en 

femakslet størrelsestype i varianter 

med henholdsvis ( 1), 2, 3, 4 og 5 

drivaksler og forskellige drivhjuls

diametre, samt en treakslet større!-· 

sestype i varianter med henholdsvis 

2 og 3 drivaksler. 

Motorerne er henholdsvis en 8 cy

Jindret V-motor og en 4 cylindre( 

motor, den sidste svarende til en 

halv motor af den kraftige type. 

Cylindrenes diameter er 36 cm, og 

slaglængden er 40 cm. Motorerne er 

firetakts gnisttændingsmotorer uden 

kompressor. De er ret langsomtgå

ende. Den maksimale kraftydelse er 

1200 hkr. Men denne ydelse kan op

nås over hele hastighedsintervallet 

fra 440 til 660 omdr. pr. min., takket 

være, at metan er meget letantæn

deligt. 
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Metangasmotorens evne til al præ

stere: stort ,wbejcte vecl \·arierende 

omdrejningstal kan uctn,vtles i nogen 

grad som gear, Scl man kan spare 

ctcn tunge, kostbare. elektriske krc1ft

ovcrforing eller den ved vnricrende 

belastning ikke særlig energieffek·

tive h>·drauliske kraftoverforing. l 

stedet foreslas en hydraulisk kob

ling af Fottinger-t.vpe i forbindelse 

med et mekanisk gea1·s,·stem, der 

muliggor hoj virkningsgrad og folge

lig mindre kraftig motorinstallation 

og mindre brændstofforbrug. 

Gasmotorlokomoti vversionen med 5 

aksler. deraf 3 koblede aksler ( 140 

cm drivhjulsdiameter), vil fa no

genlunde samme ,vcleevne som de! 

preusiske statsbaners damplokomoli\· 

P 8 Rigsbanernes type 38 cle 

Danske Statsbaners type T, eller 

som de Vesttyske Forbundsbaners 

(_\·pc 23. der ligeledes er lCl-koblet. 

og som fornvrigt har næsten samme 

vægt. men som medslæber en fire

akslet tender.. 

Gasmotorlokomotivet vejer 83 t, 

deraf 54 t drivakscltr,vk. 

Dets for rad besta r foruden il f 2.1 l 

vc1ncl til varmekedel, koling m. m. 

.i f 750 kg gas. elvs. nok li 1 2 1
2 limes 

drift ved maksimal moton·clelse og 

:i-6 timers praktisk drift Sto1·ste

delen af gasforrctdet transporteres 

i 18 standardstalflasker. som er 37 

cm i diameter, 1.8 m lange og vejer 

192 kg, og som rummer 150 li ter 

gas, elvs. 25-30 kg, lidt afhængigt 

af temperaturen. hvis trykket ikke 
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ma overskride de 200 atm. Disse 

gasflasker. der er anbragt staend 

lokomotivets bagende. opl,1ger ikke 

særlig meget plads. De suppleres ;-1[ 

to store gasflasker. der ligger p,1 

langs under lokomoli vel. en pa hver 

side. Disse hm· antagelig samme dic1-

meter, men er 9.6 m lange, vejer 

hver 762 kg og rummer 750 liter el

ler 125-150 kg. Det gi\·er i,1lt en 

kapacitet pri 4200 liter og 750 kr:. 

Flaskernes samlede \·ægt er 4.9 t. 

netto og 5,65 l brutto. 

Iovrigl foreslas der som el supple

ment konstrueret specielle tendere 

med stoi-re gasforrad. De tænkes i 

praksis kun brugt til svær fjerntra

fik og kun sammen med lo lokomoti

ver og indkobl s d;i imellem disse 

\·ed en ret fast kobling, der dæmper 

de relc1tive svingninger. Tenderen 

behover i sa fald blot at være lo

akslet. Tenderens længde er angi vel 

til 5.2 m. Kapciteten angi\·es til 35 

liggende stalflasker. formodentlig 

med sRmme cliamct r som f01· loko

motivernes flasker. (NB.: D<'r er a1 ,

tage lig regnet med 7 pr. lag og 5 

lag. Hvis m;1n imidlertid no,ies med 

6 flasker pr. lag. k;in der blive plads 

til en gennemgang i midten. -- Hoj

den tillader uden videre 6 lag flc1-

sker. sa tola lforrndet bli \·er ikke 

mindre af den grund). Disse flaske;· 

rummer 14,35 ,n:1 gas. som lagt til de 

2 X 4.2 m:1 pa selve lokomotiverne. 

giver et samlet forrad pa 22,75 m\ 

dvs. nok til 26 300 hkr.-time1·. -Ten

derflaskerne vejer 13.52 l lomme og 

17 1 i fyldt tilstand. hvorfor den to

tale tendervægt ikke vil overskride 

28 t. 

DcT l<r;.{:ves kun en mands besæt-

11ing pa lokomotiverne. De kan be

tjenes parvis eller for den sags skyld 

flere i tal. fra el enkelt forerr.um i 

en vilkarlig lokomotivende. 

El enkelt gasmotor-mekanisk loko

motiv af denne t�·pe med 1200 hkr. 

motor svarer ti I et dieselelektrisk 

lokomotiv med omkring 1500 hkr. 

mo1 or. dels fordi transmissionsvirk

ningsgraden er væsentlig bedre, dels 

fordi selve lokomotivet vejer min

dre, til trods for vægten af gasbehol

derne. 

Lokomotivets [orloberaksel er fo

reslaet forenet med forreste driv

aksel til et Helmholtz-stel, medens 

bagloberakslen er tænkt sideforsky

delig. Hvis lokomotivet ogsa far 

Helmholtz-slel i bagenden, kan det 

lwre hurtigt i begge retninger. 

Maksimalhastigheden angives til 

90 km i timen. nar det korer i ho.ie

ste ge,ir. - Vælges imidlertid fir 

gear. de tre sadan. at de giver ha

stigheder pa henholdsvis 60-65. 90 

- 100 og 120-130 km i timen, vil 

lokomotivet kunne bruges bade til 

godstog, persontog, eksprestog og 

l.vnlog. 

Del mest interessante ved det pa-

gældende Jokomoti v er imidlertid, at 

det bruger gas. der kan fas af brun

kul og dermed af hjemlige brænd

sto tki 1 der.
C. E. A.
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Tillidsmandskursus 1952 
Til at deltage i tillidsmandskursus pa Ferie

hjemmet i dagene 7.-13. september d. a. bringe;; 
til orientering navnene pa de tillidsmænd, der e1 

udtaget h rtil. 

Lokomotivførerne S. A. K. Sørensen, Gb., P. 

.Jensen, Hgl., P. Torbensen, Hg., E. Sølloft, Næ., 

K. Ljungdal, Hk., Arne Clausen. Pa., E. G. Appel,

Ar., E.L. J. E. Justesen, Rd., E. Tandrup, Str.. C. R.

Nielsen, Fa., N. E. K. Larsen, Od" E. W. Larsen,

Od., A. Lauridsen, H1·., P. BrLihl, BIJ., Aage Thom

sen, Vg.
Elektroførerne B. A. Jensen, Av .. E. E. M. 

Frands n, Av. 
Lokomotivfyrbøderne B. W. Gutie, Gb., A. G. 

Schmidt, Gb., Uffe Jensen, Ro., Orla Quist Peder

sen, Hg., E. C. L. Christiansen, Bb., J. B. Nielsen, 

Fa., E. S. Christensen, Ar., V. A. Pedersen, Rd., A. 

Vestergaard Nielsen, Hr., J. Jensen, Ab., C. V. Ras

mussen. Ng., C. A. Kludt, Sdb., A. C. N. Salling, 
Es., H. H. Andersen, Str., og W. A. Jensen. Ar. 

De pågældende vil i betimelig tid inden kur

suset få tilsendt prog1·am m. v. 

Landsoplysningsudvalgets formand. S. Suneson. 

er kursus- og gruppelede!'. EndvidNe er lokomo-

tivfØrerne C. Schmidt, Ng., ug J. V B. Christian

sen, Od., gruppeledere. 

Schweiziske jernbanemænds problemer 

Det schweiziske jernbanefunktionærforbund af

holdt kongres i ugen fØr pinse. Kongressen vedtog 

ikke færre end 10 resolutioner, hvori man giver 

udtryk for en række ønsker og krav, der i mange 

retninger vedrører de samme problemer som i an

dre land . men også tager sigte pa specielle schwei

ziske forhold. Vi nævner nogle af de vigtigste: 

Dyrtidsudligning. Kongressen udtrykke,· her sin 

glæde ov r, at dyrtidstillægget ifølge en nylig ved

tagen lov skal inddrages i grundlønnen. Men sam

tidig pålægges det ledelsen at tilstræbe, at der op

nås fuld kompensation fur clyrtidl•n. med særligt 

henblik på de lavest Lpnnecle grupper. 

Pensionerne. Da pensio1wnw ikke har holdt tril 

med dyrtiden. pålægges det ligl'ledes ledelsen at 

forhandle med banernes lcdl'ls<' om forhøjelse af 

pensionerne. 

Tjenesteklæder. Kongressen modsatte sig en

hver forlængelse af brugstiden for uniformerne 

rn. rn. og henstiller, at den r vision af reglerne om 

tjenesteklædet·, der har staet pa i lang lid, snarest 

bringes til afslutning. 
Privatbanernes Lønningsforhold. Da mange pri

vatbaner ikke er rentabl , har staten mattet træde 

hjælpende til. Her kræver kongressen, at denne 

hjælp først og fremmest benyttes lil at holde per

sonalets lønninger oppe, og at hjælpen li! privat

banerne fortsættes og udbygges. 

Arbejdstidsloven og personalets antal. Da per

sonalestaben ikke er udvidet i overer1sstemmelse 

med den voksende trafik, har det været vanske

ligt at overholde den i loven fastsatte arbejdstid, 

hvilket har givet stadig større vanskeligheder, der 

er resulteret i, at mange tj nestemænd har fridage 

og ferier Lil gode. Man kræv r derfor en passende 

udvidelse af personalets antal. 
Privatbaners overgang til slat�clrift. Trods den i 

l9>bet af sidste år indtradle bedring i banernes for

hold er situationen ingenlunde gunstig. Kongressen 

udtl'yker derfor sin glæde over de forslag om pri

vatbaners overgang til slatsdl'ift, der er sliJlel af 

den kommission, der hat· behandlet dette spdrgs

mal. 

Karnpe11 mod dyrtiden. Kongr 'ssen udtrykker 

sin b kymring for, at ophævelsen af priskontrollen, 

som tilstræbes fra visse sider, vil bevirke en yder
ligere stærk stigning i levnedsmiddelpriserne med 

deraf fØlgende nedgang i arbejdern s og funktio

nærern · realløn. Den støtter derfor den faglige 

landsorganisations bestræbelser fol' at bibeholde 

priskonlr llen. 

R11stn-ingerne og stalsfinanser11e. Kongressen 

udtrykker ligeledes sin bekymring for, at udgifterne 

til oprustningen skal bringe de sociale ydeber i 

farl'. Derfor må der pålægges de høje indtæg1er og 

slurgrund jerne så store skatte1·, at de kommer til 
· t bidrage til passende udgiflPrs dækning.

S. 

Statsanstalten for Livsforsikring 
SLatsanstallen har nu udsendt sin arsberetning for 

1951. Beretningen viser, at arel har været særdeles 

godt l'ul' Statsanstalten. Den samlede ulgang ved ny

tegning og ændringer af livsforsikringer androg om

trent 148 mil!. kr., og for renteforsikringernes ved

kommende er det tilsvarende lal lige ved 8 mil!. lu. 

arlig hævning. 

Som folge af clodsfald blandt de forsikrede er der 

udbetalt godt 7 1, mill. kr., og som folge a( forsik

ringstidens udlob er der til vedkommende forsikrede 

udbetalt 14,4 mill. 1 r. 

Vecl udgangen af 1951 androg SLatsanstallens be

stand af livsforsikringer ialt 1649 mil!. kr., og bestan

den af renteforsikringer 651h rnill. kr. arlig hævning. 

Fler end 15 000 personer har indscndl helbreds

oplysning r til tegning af 11ye forsikringer, og kun i 

30 tilfælde har man mattet afsla at Lcgn en forsikring. 

Delle lille tal viser i hvor hoj grad man er i stand til 

at skaffe livsfo1·sikringsmæssig dækning, selv om hel

bredet ikke er forste klasses. 

Henved 300 forsikrede har faet præmiefritagelse 

pa grund af arbejds- og erhvervsudygtiglied. 

Med hensyn til kapitalforhold m. v. oplyses, at de 

sarnlcd aktiver belober sig til 850 mil!. kr.. at ind

Lægterne var pa godt 100 mil!. kr., og at der i arets 

iob er ucllant over 33 mill. lu.; dette belpb er mindre 
end cl t foregaende ars Lal, idet rnan i 1951 skulle re

servere penge til bonusudbetalingen i 1952. 

Bonusfonden var pa godt 85 mill. kr., og heraf er 

der, som Statsanstaltens forsikrede ved, i lobet af for

aret 1952 udbetalt en god bonus, der for samtlige for

sikrede androg 46 mil!. kr. iall, og sa er der endda ca. 

40 mil!. kr. tilbage i bonusfonden til de fremtidige ud

lodninger af Statsanstaltens overskud, der udeluk

kende kommer Statsanstaltens forsikrede til gode. 

Med de nysnævnte 46 mill. kr. har Statsanstalten 

iall betalt sine forsikrede 209 mill. kr. i bonus. 
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Turistsektionen meddeler 

For et par numre siden fik De lejlighed til at læse 
om nogle af efterarsturene. Her fplger en kort orien
tering om de resterende ture denne sæson: 

Italien. 

Der har meldt sig så mange til turen til Sicilien 
den 21. september, at vi har mattet lave i hvert fald 
en tur mere. Afrejse formentlig omkring 4. oktober. 
Programmet ligger i korte træk saledes: Kort l.Jesdg i 
Milano og Roma. Ophold i Napoli med besdg pa Capri, 
derefter videre til Regio de Ca labria i , Stovlespidsen,. 
Pa Sicilien ophold i Palermo, Taormina og flere af de 
verdenskendte skønne turistbyer. Varighed 15 dage, 
afrejse--ankomstdag medregnet. Pris ca. 450 kr. alt 
inkluderet. 

Spanien. 

Afrejse 28. september. Varighed 18 dage. Gennem 
Frankrig til Hendaye ved Atlanterhavet. Derfra pas
seres i hurtig rækkefØlge alle de kendte spanske byer. 
Vi kan nævne i flæng: Madrid, Sevilla, Granada, Va
lencia, Barcelona. En spændende og interessant tur. 
Prisen Jigger desværre endnu ikke helt fast. men an
slas til omkring 450 kr., dog med forbehold. 

Nordafrika. 

Eventyr-rejsen til sheikernes rige. Vi rejser i midten 
af november til Tunis eller Marokko. Rejsen er plan
lagt til Tunis, men pa grund af urolighederne. over
vejer vi for tiden at ændre rejsens mal til Marokko. 
Efter eksperternes udsagn skal det betyde en absolul 
forbedring. Turen kommer til at vare 16-18 dage. 
Prisen ligger ikke helt fast, men regnes at blive ca. 
600 kr., hvortil kommer evt. bad over Middelhavet. 
Hvis vi kommer til Marokko, ligger den endelige rejse
rute ikke helt fast. Vi har imidlertid sikret, at vi kan 
komme til Marokko. Skulle urolighederne eller andet 
gore, at rejsen ikke kan gennemføres til Afrika, vil 
vi i stedet tage til Spanien eller Jugoslavien, saledes 
at De ikke lØber nogen risiko ved at gemme Deres 
ferie. En tur bliver der under alle omstændighede1·. 

Puris. 

Afrejse 21. september. En nem lille 8-dages tur ti I 
byernes by for dem, der vil gemme lidt af ferien til 
andre formal. Vi ser os godt om i Paris og foretager 
et par sma udflugter i omegnen, antagelig til Ver
sailles og Reims, hvo1· vi smager pa champagnen. Pro
grammet ligger endnu ikke helt fast og prisen heller 
ikke, men den kommer antagelig pa ca. 250- -300 kr. 

Norge. 

Vi har faet en fin aftale med et hyggeligt fjeld
pensionat ved Vinstra station i Gudbranclsdalen. Her 
er fred og ro, dejlige omgivelser med fjeld, skov og sp. 
Fælles afrejse for et hold finder sted den 10. august. 
men De kan ogsa komme derop alene. Pris 135 kr. for 
8-dages tul'.

Ostri9. 

De kan endnu 11�1 at komme med på den billige 
Østrigstur. Afrejse 2. september, hjemkomst 13. sep
tember. med besdg i Wien, Zell am See og Innsbruek. 
Der er en smuk tur gennem det sydlige Østrig (Vel
clen, Villach og Lienz) og en flot bustur over Gross
glocknerstrasse i 2369 meters hdjcle. Pris ca. 350 kr. 

For turen til Norge og til Østrig ma meddelelse ske 
omgående og senest 6. august. Ti I de andre ture se-
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nest 15. august, dog kan turen til Afrika vente til 1. 
september, men vi vil gerne have anmeldelserne så 
snart som muligt for alle tures vedkommende. Der skal 
ikke ved anmeldelserne indsendes pas, idet disse vil 
blive forlangt indsendt senere. 

Hvis De Ønsker detailleret program for nogen af 
ovennævnte ture, bedes det rekvireret gennem Turist
sektionen, Sølvgade 40, K. (helst skriftligt). Pris 50 
ore i frimærker. 

Foreningen af Pensionister ved 

De Danske Statsbaner 
Fredag den 27. juni cl. a. afholdt Foreningen af 

Pensionister ved De Danske Statsbaner generalforsam
ling i ,Peter Lieps Hus,. 

Formanden, A. Heede, var forhindret i at give mø
de pn grund af sygdom, og i hans sted fungerede næst
formanden, Laur. Hansen, København. 

Efter at have budt velkommen og givet meddelelse 
om formandens sygdom omtalte Laur. Hansen i nogle 
smukke mindeord afddde redaktpr Christensen, ,Stats
pensionisten« og sluttede med et ,Æret være hans 
minde«. 

Til dirigent valgtes fhv. togfØrer Thomsen, Aarhus, 
og efter at mødets dvrige tillidsmænd var valgt, fik 
næstformanden ordet for at aflægge beretning. Heri 
kom han ind på samarbejdet med jernbaneorganisa
tionerne. et samarbejde, der nu la i det bedste leje. 
Det havde ikke altid været så godt, idet der tidligere 
var gnidninger. Med »Pensionistforeningen af 1950,, 
der havde sdgt at hverve medlemmer blandt visse 
grupper af pensionisterne, f. eks. stationsforstandere 
o. lign., havde der været visse vanskeligheder, men
man havde rettet henstilling om ikke at gribe ind på
andres arbejdsområder. Laur. Hansen redegjorde herpå
for arbejdet i den forlØbne periode.

Blandt pensionisterne hersker nogen uklar forstå
else nf det opnaede resultat ved det i foråret gennem
forte ldnforlig mellem finansministeren og tjeneste
mandsorganisationerne. C. 0. I's formand, forretnings
fdrer P. Madsen, Dansk Jernbane Forbund, fik derfor 
ordet og gav en klar redegdrelse for pensionsspørgs
malet i relation til ldnforliget og understregede stærkt, 
at det foreliggende resultat under de givne forhold var 
det mest opnaelige. 

Protokol, beretning og regnskab godkendtes een
stemmigt. 

Under punkt 4 stillede bestyrelsen forslag om, at 
denne bemyndigelse til at anvende et beløb indtil 1000 
kr. udover renteindtægten til det i vedtægternes § 22 
nævnte formal (legatuddeling). Dette forslag vedtoges 
af generalforsamlingen. 

Formanden, A. Heecle, genvnlgtes med akklamation 
og alle dvrige valg var genvalg. 

Under punktet ,Eventuelt, gik forskellige stærkt 
ind for tanken om at sdge samarbejde med kommu
nerne for at fa op(µrt hvilehjem for pensionister, hvor 
man for betaling kunne få hjælp og pleje. 

Ved et fælles kaffebord var ordet frit, og her viste 
der sig interesse for at fa oprettet en lokal forening for 
Storkobenhavn i lighed med de afdelinger i provinsen, 
der er oprettet for at arrangere sammenkomster for 
pensionisterne. Et udvalg påtog sig opgaven at tegne 
medlemmer og saledes fa dannet lokalforeningen. 



Jubilæum 

Lokomotivførernes Sangforening, Gb., 
afholder udflugt fredag den 15. august 1952 til Næst

ved. Herlufsholm og Karrebæksminde. Afg. Kh. 9,43, 

Valby 9,50. Ank. Næstved 12,13. Efter ankomsten til 

Næstved spises den medbragte frokost i »Bygningens« 

have. Der serveres en Øl og snaps samt kaffe. 

Rutebil til Herlufsholm og se den gamle kirke og 

skole. 

Bil til Karrebæksminde ved den dejlige strand. 

Der serveres middag bestaende af 2 retter mad, 

dessert og kaffe, Øl og vin. Prisen pro persona 12 kr. 

Fripassene regnes ikke med i normen. 

Husk at sige, at det er til sangforeningsudflugt. 

Deltagelse i turen anmeldes tlf. Damsd 2547 eller 

Valby 5831. 

Pa gensyn den 15. august. 

H ovedbcst yrelsen: 

På bestyrelsens vegne 

Stig Andersen. 

formand. 

Foreningens sekretær, K. B. Knudsen, har telefon 
Tirsdag den 1. juli kunne lokomotivfører H. H. Yrsa 816. 

Cliristiansen. Odense, fejre sit 40 �irs jubilæum som 

lokomotivmand, med modtagelse af repræsentanter fra 

administration og kolleger i sit gæstfrie hjem. 

Jubilaren, der er overgået fra S. F. J., er en pligt

opf_vldende lokomotivmand, der ved sin interesse for 

sin gerning og organisation har forstaet at skabe re

spekt, ikke alene om sit eget navn, men også om loko

mo1ivmændene som helhed. 

Afdeling 47 bragte en hjertelig lykønskning til ju

bilæet. samtidig med, at vi udtalte de bedste pnsker 

for fremtiden. 

J. V. Chr.

Jubilæums- og afskedsfest på Helgoland maskindepot. 

Tirsdag den 8. juli d. å. afholdt Helgoland lokomo

tivfdrer-afdeling en jubilæums- og afskedsfest for 3 af 

sine gamle kolleger: K. M. Christensen, J. E. Gelsing 

og C. Terkildsen. Der deltog 35 medlemmer, og festen 

fik i alle måder et vellykket forlØb, hvilket særlig tje

ner afdelingen til ære for det smukke arrangement, og 

lokomotivmester Jprgensen, der havde sdrget for fri

hed til alle, der havde ønsket at deltage. Indbudte var 

sektionsingenidr Hammershøj, lokomotivmester Jørgen

sen. værkmester Ryaa og håndværker Carlsen som 

repræsentant for DS & MF. 

Vi beder ad denne vej alle modtage vor hjertelig

ste tak og paskdnnelse. Dagen blev for os et minde, 

vi aldrig glemmer. 

K. M. Christensen. C. S. Terkildsen. J. E. Celsing. 

Helgoland maskindepot. 

Sommerudflugt. 

Son dag den 10. august afholder Odense afdelinger 

sommerudflugt til Slukefter Kro. Tegningslister er 

fremlagt på opholdsstuerne på Odense Syd, Odense 

H., Fåborg og Svendborg. Pensionister indbydes ven

ligst til at deltage. 

Udvalget. 

Lokomotivjyr boder-afdeling: 

Kalundborg: Formandens navn og adresse rettes til: 

K. Birkelund, Skibbrogade 8.

Kassererens navn og adresse rettes til: J. V. Han

sen, P. Paludansvej 8. 1. 

1'IEDLE1'ISLISTEI'W 

Optaget som ekstraordinært medlem pr. 1-7-52. 

fhv. lokomotivfprer N. E. R. J. Stigborg, Ø. Farimags

gade 77, 2. th., Ø. (nu overgået til stillingen som 

tegner). 

Forf!ytielse efter ansogning pr. 16-7-52. 

Lokomotivfdrer: 

F. V. P. Hvam. Brande, til Randers.

Forfremmelse til lokomotivforere pr. 1-8-52. 

Lokomotivfyrbøderne: 

H. P. Jørgensen, København Gb., til Kpbenhavn Gb. 

P. J. J. Busk, Kdbenhavn Gb., til NykØbing F. 

S. B. Jensen, København Gb., til København Gb. 

S. A. Kjærgaard, København Gb., til Padborg. 

A. Jacobsen, Randers, til Tinglev. 

Forflytielser efter crnsogning pr. 1-8-52. 

Lokomotivførerne: 

J. E. F. Christensen, Kalundborg, til Kpbenhavn Gb. 

S. A. Martinsen, Slagelse, til Kalundborg. 

E. Meng, Korsdr, til Slagelse.

A. Pedersen (Bank), Langaa, til Randers.
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E. J. Jorgensen. Tinglev. til Vejle H. 

0. S. Nielsen, Vejle H., til Langaa.

T. Jensen. Nykobing F .. til Brande.

V. Mikkelsen, Langaa. til Fredericia.

K. K. Bentsen, Padborg, til Langaa.

P. R. Knudsen, Kobenhavn Gb., til Korsor.

Lolrnmoti vfyrbpderne: 

C. V. Jensen, Aarhus H., til Kalundb0,g. 
N. P. Jensen, Korsor, til Aarhus H.

L. E. Millec, Kobenhavn Gb., til Aarhus H.

H. E. Jensen, Kobenhavn Gb., til Aarhus H.

J. Roddik, Gedser, til Aarhus H.

0. Hansen, Kobenhavn Gb .. til Nyborg H.

P. E. Rasmussen (Gray), Kobenhavn Gb .. til Rander�.

V. Jensen, Næstved, til Fredericia.

B. I. Sorensen, Gedser, til Næstved. 

A-nsat som lokomotivfyrbpderc pr. 1-8-52. 

Lokomoti vfyrboderaspiranterne: 

K. E. Christensen, Randers-Randers. 

G. N. Markussen, Esbjerg-Esbjerg. 

F. J. Hansen, Fredericia-Nyborg H. 

N. J. Andersen, Aarhus H.-Korsor. 

H. V. Jensen, Aarhus H.-Kobenhavn Gb. 

A. E. Hansen, Kobenhavn Gb.--Kobenhavn Gb. 

P. Sorensen, Struer-Kobenhavn Gb.

P. Nielsen, Randers-Kobenhavn Gb.

B. N. Sorensen, Esbjerg-Gedser. 

E. Elley, Aarhus H.-Gedser.

Afsked p1·. 30-9-.'i:!. 

Lokomotivforer: 

H. C. Hansen, Odense, efter ansogning pa grund af 

alder m. pens. 

Afsked pr. 31-10-52. 

Lokomotivforerne: 

K. M. Nielsen, Struer, efter anspgning pa grund af

alder m. pens.

J. M. M. Jensen, Korsor, efter ansogning pa grund af 

alder m. pens. 

H. G. H. Runge. Sonderborg, efter ansogning pa grund 

af svagelighed m. pens. 

Statsbanepersonalets Sygekasse 

Ved Statsbanepersonalets Sygekasse er foruden de 

hidtidige ojen-, ore-, næse- og halslæger antaget fol

gende læger: 

Øjenlæge E. Da1ngaard Jensen. Ryesgade 4-6. 

Aarlws. konsultation hverdage kl. 11-15, lordage dog 

kl. 8!12-10. 

Ørelæge Erik Hoffmwui_. Fiakliaven 1. Odense. 

konsultation hverdage kl. 11-14, lordage dcg kl. 

10-12.

Folgende specialiæger er ophort at praktisere for 

sygekassen: 

Ørelæge H. C. Andersen, Odense. 

Ørelæge Chr. Skovmand, Spnderborg. 

Ørelæge Osw. Brinch, Ringsted. 

Samtidig skal man oplyse, at pjenlæge Jens Jen

sen er flyttet fra Aalborg til Sonderborg, hvor han 

afholder konsultation Kongevej 45 hverdage kl. 12--15. 

ldrdage dog kl. 9-10. 
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Statsbanernes drifts-indtægter og 

drifts-udgifter i finansåret 1951-52 

Statsbanerne har udsendt en oversigt over drifts

indtægter og driftsudgifter i finansaret Hl51/52, og om 

resultatet af driften bemærkes folgende: 

I forhold til 1950;51 er: 

Indtægten af perhonbefordringen. ca. 223,5 mil!. kr.. 

steget med ca. 8, 1 mil!. kr., 

indtægten af godsbefordringe11. ca. 167,9 mil!. kr.. 

steget med ca. 37,4 mill. kr., 

indtægten af postbefordringen, ca. 18,0 mil!. kr., 

steget med ca. 2,6 mill. kr. og 

forskellige and1·e indtægter. ca. lo,7 mill. kr., steget 

med ca. 2,3 mill. kr. 

Alt i alt er driftsindtægterne. ca. 426,1 mil!. kr., ste

get med ca. 50,4 mill. kr. 

Ved bedommelsen heraf bpr det erindres, at taks

terne for personbefordring blev forhojet fra 1. juni 

1951 (pa Kpbenhavns bybane allerede fra 1. aprils. a.) 

og at taksterne for godsbefordring blev forhojet fra 1. 

maj 1951. I finansåret 1951/52 faldt der ingen paske. 

medens der i finansaret 1950/51 var to gange paske 

( april 1950 og marts 1951). 

De egentlige driftsudgifter. ca. 452,3 mil!. kr., er ste

get med ca. 59,0 mill. kr. 

Af stigningen falder ca. 23 mill. kr. pa lonningskonti 

som folge af de stærke stigninger i de midlertidige 

tillæg (pr. 1. april 1951 + 4 portioner reguleringstil

læg og pr. 1. oktober 1951 yderligere 3 portioner). 

Brændselsudgiften har været næsten 26 mil!. kr. storre 

end året for. 

Driftsresultatet, et underskud på 26.2 mil!. kr" er 

herefter ca. 8,6 mil!. kr. dårligere end i fjor. Det sam

lede regnskabsmæssige resultat af driften under med

regning af afskrivning og forrentning, der sidste ai· 

steg med ca. 6,1 mill. kr" bliver, at der i 1951/52 

er et underskud pa ca. 61,0 mil!. kr" medens der ; 

1950151 var et underskud pa ca. 46,3 mil!. kr. 

April-marts 

l 951/52 1950 51 Afvigelser 

Person befordr. 223 570 000 215 460 000 8 110 000 

Gods- og 

kreaturbefordr. 167 840 000 130 450 000 37 390 000 

Postbefordr. 17 960 000 15 360 000 2 600 000 

Andre indtægt. 16 750 000 14 410 000 2 340 000 

l 11dtægter i ctlt. 426 120 000 375 680 000 50 440 000 

Drij'tsudgifteT 452 340 000 393 270 000 59 070 000 

Driftsoverskud -;-26 220 000 -;-17 590 000 -;-8 630 000 

Afskrivning 12 510 000 10 130 000 2 380 000 

Forrentning 22 300 000 18 560 000 3 740 000 

Statens tilskud 

tit drifte11 . . 61 030 000 46 280 000 14 750 000 

Byttelejlighed. 

H erning-Kpbenhav n. 

Moderne 2 vær. lejlighed, 57 kr. pr. mel. , varme. 

i Herning pnskes byttet med 2 eller 3 vær. lejlighed i 

Kobenhavn. 

Henvendelse 

broformand M. Larse11. Hjortholms Alle 38. 

Kobenhavn NV. Tlf. Bella 3937. 
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Forlang 
KAFFE 
fra P. M. BRUUN's Kafferisteri 

(Ved A. M. Petersen) 

Besøg "Kurhotellet" 
Nyborg Strand . Th. 112

A/s c. F. Schalburg 
,VINGAARDEN I NYBORG 

Grundlagt 7. Juni 1817 

,,Industrirestauranten" 
God Mad - Moderate Priser - Høflig Betjening 

Telefon Nyborg 1313 - Otto Larsen (Ny Vært) 

H. KONGGAARD
Murermester Entreprenør 

Kl'onpl'lnsensgade 1 O , Telefon Nybol'g 27 

NYBORG DAMPVASKERI 

OG TRI-RENSERI 

Kemisk T øjrensning 
Telefon 54 

I. KRUSE & BECH

Vand-

Gas- & Lysinstallationer 

Telf. Nyborg 144, 381-1144 

HJ. MARTENS EFT. 

vi Peter Christensen 

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. 1897 

v/ Slottet . Tlf. 171 

C. Knackstredt
Tlf. Nyborg 550 

* 

Spec.: .Kranse, Buketter, 
Pla�ter og Potte-Kultur 

Direkte Salg fra Drivhus 

Ingen Butiksleje 

derfor bllllgste Priser 

JOHS, WICHMANN's 
Træskoforretning 

anbefales 

d'Hrr. Lokomotivmænd 

Østervembs 
VINSTUE 

anbefales 

WERNER HANSEN 

Urmager og Guldsmed 
Mellemgade 15 

Nyborg 
Telefon 530 

Papirvarer . Aviser 
Telegrammer . Ugeblade 

TURISTKIOSKEN 

Tlf. Nyborg 454 

Engelsk Beklædnings-Magasin 

Telefon 346 HYBORG Telefon 346 

Bevar Nyborg Tapet- og Farvelager 
Beskyt 
Forskøn C. Østergaard Jensen
MAL! Nr. Voldgade 66 . Tlf. 283 

Nyborg K�limport 
og Nyborg Cichorietørreri A/s

Telefon 15 og 21 

Bød te her 1/1 Jens en 
Kongegade, Nyborg, Tlf. 33 

�øger 
fl'apir 
9ttusik 

Drevsen & Nellemann
NYBORG - TELF. 25 og 189 

Isenkram-, Støbegods-, Glas-, Porcelæn- og 
_udstyrsforretning 

Cafe FÆRGEGAARDEN
Godt Madsted . Billige Priser. Tlf. Nyborg 582 

Forla,:zg! 

Carlsminde 

øl og vand 

Nyborg Jernstøberi 

Telf. 76 - 231 

RICHARD LEHN 
1. Kl. Herreekvipering Tlf. Nyborg 68

Nyborg 

N. Urban Sørensen Telf. 111 2 L, 

Altid 1ste Kl. Varer 
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Chr. Christensen 

Sten- og 

Billedhugger Etbl. 

Thorvald Torntoft 
AARHUS 

Frederiks Alle 116 Tlf. 2551 

Isenkram, 

Køkkenudstyr, Glas, 

Porcelæn og Fiskegrejer 

Frederiksgade 26, Aarhus 

Telefon 720 

Alle Radio-Nyheder paa et Sted: 

GREGERS Radio 
Frederiks Alle 45, Aarhus, Tlf. 6537 

Frederiksbjerg Installat'ions Co. 
Frederiksalle 99 . Tlf. Aarhus 6813-6814-6815 

Lys '4- Kraft ll1- Radio-Anlæg '4- Lamper '4- Lysekroner 

S. Bendtsen & Co. Telefon 

Aarhus 3720 
Skræderforretning 
Nørreg;;.de 2 

Leve rander 

til DSB 

Storaarhusianske Mejerier 

RADIO-THYGESEN 
Raadhuspladsen 1 . Aarhus . Telefon 1010 - 1040 

Førende Specialforretning i 
RADIO • GRAMMOFONER · PLADER 

cf3ig det med 'Blomster 

Paa faa Timer 
overalt i Verden 

Møb"ler fra 

P. B. VAHL 

Fr. Alle 149, Aarhus, Tlf. 5150 

leverer alt i Forenings Faner og 

Bannere. Alle Tilbehørsdele. 

Indhent Tilbud. 

Mette Andersen 

Vestergade 16, SIikeborg 

E. Borgaard

Tlf. Brande 62

Vort Speciale er kunstige Tænder, 
der ser ud som naturlige 

Prøv den lette Plasticgane 
H. Mønster • Tandtekniker 

Telf. 94 . Stationsvej 5 . Brande 

Jensen & Nielsen 

Kirkegaardsvej I, Aarhus, Tlf. 1379 

Stort 
Udvalg i 
Grav
monumenter 

AARøuuS'PRl'VATBANK I 
Aarhus København 

Aktieselskabet 

Aarhus Discontobank 
Tlf. 188 - JJJ7 - lJ 18 Kontor: Søndergade 9 

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

Tlf. 1033-10015 Tlf. 6250 (3 Linier) Tlf. 8166 

'Indskudskapital ca. 38 Mil\. Reserver ca. 4,8 Mill. 

Brdr. Jens·en 
Fr. Alle 112 . AARHUS . Tlf. 4520 

Mælk fra tuberkulinprøvede Besætninger 

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

Telefon 145 

Leverandør 

til Danske 

Statsbaner 

ERIKSEN & CHRISTENSEN 

AKTIESELSKAB 

ESBJERG 

rRI.DEHlli'.IUSl:ko BOGTRrK.K.ltBI 
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og Kranse , J paa faa Timer, 
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