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Der er andet end lønnen! 

Den spændte situation på arbejdsmarkedet, fremkaldt af de 

efterhånden ret mange strejker rundt om i landet, er nu taget op 

til drøftelse mellem de to hovedorganisationer. I forbindelse med 

de påbegyndte forhandlinger om en revision af Septemberfor

liget har Landsorganisationen søgt kontakt med arbejdsgiver

foreningen med henblik på, at nå frem til en overenskomst for 

de løngrupper, der ikke er fulgt med i den såkaldte lønglidning. 

Medens dette skrives står forhandlingerne endnu på, og det 

er derfor uvist om der opnås et resultat og hvorledes dette bliver. 

Mødet mellem de to parter er fremtvunget af den seneste tids 

udvikling, og er af den grund utvivlsomt en fornuftig disposi

tion. Set ud fra et organisationssynspunkt derimod, er det knapt 

så heldigt, at der midt i en overenskomstperiode skal brydes ind 

i de bestående aftaler. Kan dette lade sig gøre det ene år, er der 

ingen hindring for også at gennemføre tilsvarende det næste år. 

Den stabilitet og ro, der skulle præge arbejdsmarkedet i et 

samfund med fuld beskæftigelse, kan på denne måde meget let 

komme ud for et alvorligt knæk, og det samme kan gøre sig 

gældende for den samme stabilitet og sikkerhed i den enkeltes 

beskæftigelse på arbejdspladsen. Selv om det er blevet moderne 

at leve i nu'et er der i en situation som denne al mulig grund 

til at se frem i tiden, og selvom det hævdes, at det er svært at 

spå om fremtiden, bør optimismen ikke overskygge mulighe

derne for, at de nuværende tilstande kan ændre sig i en mere 

ugunstig retning. * 

Også fra tjenestemandskredse har man givet udtryk for en 

vis utilfredshed, og skønt det indtil nu er kommet fra enkelt

stående organisationer uden forbindelse med de forhandlings

berettigede centralorganisationer, må de sidstnævnte på et eller 

andet tidspunkt tage emnet op til drøftelse. Det må blive følgen 

af det standpunkt arbejdsmarkedets parter har indtaget. Men 

omend der er grupper, som har fundet anledning til at fremsende 

protester o.lign., er der for tjenestemændene al mulig grund til 

at vise besindighed og nøje vurdere den foreliggende situation. 

Det blev med tjenestemandsloven af 1958 bestemt, at arbejds

tidsforkortelsen og dermed revision af tjenestetidsreglerne skulle 

behandles i et særligt udvalg, hvis arbejde skulle være afsluttet 

så betids, at de nye regler kunne sættes i kraft fra 1. april 1961. 

Der foreligger endnu ikke nogen betænkning, end ikke et udkast 

med et fingerpeg om, hvilke retningslinier, udvalget agter at 

følge. For lokomotivpersonalet, og vi vil tro det samme er til

fældet for andre tjenestemandsgrupper med tilsvarende tjenst

lige forhold, er det af vital betydning, at der bevilges et beløb 

til en grundig revidering af reglerne, så disse får en udformning, 

der ikke alene svarer til den nugældende trafik, men også kan 

følge den udvikling, der ligger foran os. 

Skal vi derfor med det foreliggende materiale arbejde med 

lønsagen, må det ske uden tilknytning til tjenestetidsreglerne, 

der nu har ventet længe på sig og derfor ikke påny skal sinkes, 

eller gennemføres i reduceret form, fordi der ikke er Økonomisk 

basis for at løse begge opgaver samtidig. 
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200 bliver max1mum 
Flyvemaskinekonstruktørerne rundt 

omkring i de forskellige lande har 

hidtil overgået hinanden med forud

sigelser med hensyn både til hastig

heden og størrelsen af kommende 

flyvemaskiner, og det er fantasifulde 

planer, der tumles med på dette om

råde. 

For nogen tid siden har tre af Eng

lands fineste eksperter inden for 

branchen dog fremsat nogle udtalel

ser, som har vakt betydelig røre samt 

virket som en dæmper på de mest 

fantasifulde af konstruktørerne. 

Eksperterne hævder, at grænsen 

nu er nået med hensyn til flyveha

stigheden, og uanset hvilken type, 

man vil bygge i fremtiden, vil antal

let af passagerer, hver maskine kan 

medtage, ikke komme til at overstige 

200. 

Den, der lever får at se, om de tre 

kloge hoveder får ret. 

ITF Journal. 

Fra buddreng 
til førsteminister 

I provinsen Quebec i Canac,a blev 

fornylig Antonio Barret valgt til pre

mierminister af arbejderpartiet. 

Barret begyndte som buddreng ved 

jernbanen, da han var 14 år gammel, 

og kun nogle få år efter kom han ind 

i ledelsen for sin fagforening. Herfra 

gik vejen ind i det politiske liv, hvor 

han nu som repræsentant for arbej

derpartiet er nået helt op til toppen. 

ITF Jo1trnal. 

Parfumerede 
jernbanevogne 

Turister, der har prøvet at køre 

med Metroen, den underjordiske ba

ne i Paris, finder ikke altid, at der 

lugter særlig godt nede i tunnellen og 

i togene. Franskmændene må åben

bart have fået klager over denne 

odeur, for nu prøver man at forbed

re den gennem parfumering. Der er 

ophængt et lille apparat i forbindelse 

med togenes automatiske døre. Når 

toget stopper, og dørene åbnes, blæ

ses en parfumesky ud over indgangen 

til toget og over perronen. I parfu

men findes bl.a. også bakteriedræ

bende vædske. 
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ITF kongres 
På vegne af mere end 7 millioner transportarbejdere i over 

70 lande samledes omkring 400 repræsentanter for disse til Inter

national Transportarbejder Forbunds 26. kongres, som denne 

gang havde Schweiz hovedstad Bern som mødested. Alle repræ

senterede de den frie fagbevægelse inden for transportområ

derne. 

I fællesskab kæmper de for højnelse af transportarbejderens 

faglige og sociale standard og i frihedens og demokratiets navn 

sættes kræfterne ind på at understøtte, udvikle og fremme dan

nelsen af frie faglige organisationer i økonomisk og industrielt 

underudviklede lande i Asien, Afrika og Latinamerika. Såre na

turligt bevægede kongressens forhandlinger sig således for en 

væsentlig del omkring transportarbejdernes problemer i disse 

verdensdele. 

Det er klart, at hvor så mange forskellige kategorier er re

præsenteret, da vil der være en broget mangfoldighed af pro

blemer, og det fastsatte antal mødedage gav da heller ikke den 

tid til en dybere behandling af alle spørgsmål, som direkte in

teresserede deri kunne ønske det. 

Ud af de mange sager som hver for sig kunne behandles i 

lange artikler skal nævnes spørgsmålet om reducering af ar

bejdstiden. Der kræves 40 timers arbejdsuge, men man opfatter 

ikke dette som en endelig grænse, idet arbejdstidens længde skal 

sættes i relation til en teknisk fremgang som giver større effek

tivitet af arbejderen. Produktionen må ikke mindskes, selvom 

arbejdstiden sættes ned. Den skal nedsættes i takt med teknisk 

fremgang og økonomisk produktivitetsudvikling. 

Spørgsmål, som direkte har tilknytning til f.eks. jernbanens 

eksistensmuligheder, drøftedes ved en særskilt konference, der 

afholdtes med deltagere fra jernbanemands-, vejtransportarbej

der- og indlandssøfartssektionerne. Det drejede sig om oprettelse 

af en komite for samordning af den europæiske transportpolitik, 

en sag som snart har ligget længe på europæisk ministerplan, 

uden at særlige fremskridt har kunnet spores. Pipeline-spørgs

målet tog sin godbid af konferencetiden, og der synes en tendens 

til blandt nogle at anerkende olieselskabernes ret til selv at 

bygge og administrere disse rørledninger, skønt det forekommer 

selvfølgeligt, at det offentlige overtager de kontrollerende og 

administrative opgaver i denne forbindelse. Endvidere disku

teredes spørgsmålet om største vægt og dimension for lastbiler 

på vejene. Det kunne måske dertil nævnes, at Østrig bl.a. har 

forbudt kørsel med lastbiler, der har en nyttevægt på 3,5 t eller 

mere, samt for køretøjer med anhænger i tidsrummet fra lørdag 

kl. 15 til søndag kl. 24. Et noget lignende forbud har i øvrigt 

eksisteret i Schweiz gennem nogen tid. 

Der vedtoges en række resolutioner, som overvejende tog 

sigte på forholdene i andre verdensdele. 

Som afslutning på kongressen vedtoges kontingentforhøjelse, 

og man valgte ny generalsekretær i stedet for Orner Becu, som 

fra 1. august var udset til generalsekretær for Frie Faglige Inter

nationale. Til ITF's generalsekretær valgtes hollænderen de 

Vries. 
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Frontruden 

Et fromt ønske 

Grundejer-Tidende, der er organ 

for grundejerforeningerne i KØben -

havn og omliggende kommuner, 

har bragt en ledende artikel, der ikke 

er helt almindelig. 

Lederen beskæftiger sig med Carl 

P. Jenses overtagelse af boligmini

steriet efter Kaj Bundvad ved den

foretagne ændring af dette ministe

rium, og man ville overdrive, hvis

man sagde, at grundejerne viste

umiddelbar glæde ved dette minister

skifte.

I artiklen siges bl.a., at den nye 

boligminister er kendt om en udtalt 

tilhænger af en omfattende socialise

ring af boligmarkedet, og endvidere 

siges, at denne indstilling, hvis lej

lighed byder sig, også vil smitte af 

på lejelovsområdet. 

Til slut i artiklen siges ordret: 

»Lad os som grundejere fromt hå

be, at lejlighed ikke byder sig, og 

byde den nye boligminister velkom

men med at sige, at vi ikke ønsker 

ham noget ondt, men oprigtig håber, 

at han må få et snarligt og voldsomt 

endeligt som boligminister•. 

Det må unægtelig erkendes at væ

re rene ord for pengene, og det kan i 

visse situationer i livet være rart at 

vide, hvor vi har hinanden. Men vi 

tror nu på, at størsteparten af Dan

marks lejerbefolkning er svært godt 

tilfredse med, at der stadig er flertal 

i befolkningen for en lovgivning om

fattende det sociale boligbyggeri samt 

kontrol med huslejens størrelse i æl

dre ejendomme. 

Elektron-pladsreservering 

Det amerikanske Santa-Fe jern

baneselskab har indført et elektro

nisk pladsreserveringsanlæg, en så

kaldt Magnetronic Reservisor, hvor 

man ad automatisk vej kan konsta

tere, hvilke kupeer og pladser der er 

besat. Anlægget er i lØbet af få se

kunder i stand til at give svar herpå, 

og det består af flere regnemaskiner, 

hvor alle siddepladser er markeret på 

magnettromlerne. 

Hvis en rejsende køber billet, bli

ver den pågældende reserverede 

plads ved hjælp af en trykknap fjer

net fra tromlen. Dette elektronanlæg 

omfatter byerne Chicago, Kansas 

City, Fort Worth, Los Angeles og San 

Francisco samt en del byer og infor

mationskontorer rundt om Chicago, 

hvor elektroncentralen er opstillet. 

Østrigs baner moderniseres 

De østrigske forbundsbaner påbe

gyndte i 1959 et omfattende rationa

liseringsprogram, der vil komme til 

at strække sig over en årrække. Det 

omfatter både driften og regnskabs

væsenet. Med hensyn til det sidste er 

for ganske nylig taget et elektronan

læg i brug. 

Moderniseringen omfatter iØvrigt 

omstilling til elektrisk drift og die

seldrift. For at spare har man på rt

banegårde indstillet rangering 

weekenden. Det giver tusind arbejds

timer og 30 000 godstog-km mindre. 

I det forløbne år anvendte forbunds

banerne 75 mill. schilling til forny

else af 150 broer. På Jauntal-banen 

skal bygges en bro, som i konstruk

tion og hØjde langt overgår den 

kendte Trisanne-bro i Arlberg. 

Med hensyn til rullende materiel 

fik banerne sidste år 28 el-træk

kraftenheder, heraf 10 ekspresloko

motiver, 11 diesellokomotiver på 600 

hk og 12 liggevogne med hver 60 

pladser. Til levering på længere sigt 

blev bestilt 900 lukkede godsvogne. 

Det lyder som lidt af et eventyr, at 

der stadig anvendes gas til belysning 

i personvogne. Det gør der endnu i 

Østrig, men i løbet af indeværende 

år skal ombygningen til el-belysning 

være afsluttet. Østrigs forbundsba

ner åbnede i årets lØb sin første gar

derobe til håndbagage, hvor de rej-

sende kan leje små boksrum og selv 

aflåse dem. Et sådant anlæg har i 

flere år været opstillet på Køben

havns Hovedbanegård og findes 

mange andre steder i Europa. Det 

første østrigske er åbnet på Wiens 

Sydbanegård, og flere anlæg fØlger 

nu efter på de større stationer. 

USA indfører nu tog 

på gummihjul 

Lokomotiv-Tidende har fØr meget 

indgående omtalt de franske statsba

ners Michelin-tog; som kører på 

gummihjul i Metroen i Paris. Gen

nem tre år har man nu udført kon

trollerede forsøg med sådanne tog. 

Erfaringerne har været så gode, at 

man efter denne fastsatte forsøgstid 

nu har besluttet at indføre et større 

antal undergrundstog på gummihjul. 

Nylig har en del amerikanske jern

baneteknikere været på besøg i Paris 

for at studere disse tog. Resultatet 

blev, at en halv snes store amerikan

ske byer langs USA's østkyst nu har 

bestemt sig til at indføre tog på 

gummihjul efter det franske patent. 

20 nye dieselelektriske 

lokomotiver til Finland 

De finske statsbaner er i gang med 

en modernisering af driftsformen, 

der bl.a. omfatter overgang til svære

re skinner og til el-drift i et større 

omfang, men på grund af banernes 

anstrengte Økonomiske situation vil 

omstillingen strække sig over en læn

gere årrække. 

Damplokomotiverne indtager sta

dig en fremtrædende plads og vil 

gøre det adskillige år endnu. Der er 

stadig omkring 700 damplokomotiver 

i driften, mens der kun er ca. fyrre 

dieselmaskiner. 50 er imidlertid i lø

bende ordre. De har fire aksler, vejer 

56 ton i tjenstfærdig stand og yder 

840 hk. 

På licens fra MAN og Brown Bo

veri byges nu en ny serie svære, die

selelektriske lokomotiver på 20 stk., 

som skal leveres i år. De første ma

skiner af serien er kommet. De vejer 

120 ton, 18,5 m lange over pufferne, 

4,58 m hØje og 3,15 m brede. Motoren 

yder 1900 hk, maskinen har tank til 

4.200 liter brændstof, og den maksi

male hastighed er 120 km/t. 
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Gamles ideer i ny udformning 
Kooperationen skal være en effektiv hjælp 

Teknikkens udvikling, koncentra

tionen i erhvervslivet og - som det 

sikkert afgørende - den i almindelig

hed forøgede velstand betyder, at 

også kooperationen må undergå eri 

udvikling. 

Den gamle klædning er ikke slidt 

op, men snittet er efterhånden blevet 

så umoderne, at man får fornem

melsen af, at tøjet ikke rigtigt »sid

der«. Når man ikke vil kassere, er 

det nødvendigt at få afgjort, hvad 

man skal bevare uændret, hvad der 

kun kræver en let tilpasning og hvad 

der eventuelt skal helt fornyes. 

De gamle ideer. 

bygning er forskellig, idet nogle 

virksomheder - f.eks. andelsbolig

foreningerne og brugsforeningerne -

bygger på personligt medlemsskab, 

mens andre har rettighederne knyt

tet til den inndskudte kapital, så

ledes at den enkeltes indflydelse bli

ver indirekte - omend stadig lige 

reel. 

Formå!. 

På samme måde som det var den 

oprindelige kooperations formål at 

hjælpe medlemmerne til at få mest 

muligt ud af en sparsom løn, er for

brugerinteressen i dag noget ganske 

afgørende for de kooperative virk

somheder. Det giver sig dels udtryk 

I de formuleringer af kooperatio- i valget af de veje, der skal fØlges, 

nens ide og formål, der har været 

givet siden de berømte Rochdale

principper, har der været sammen

kædet bestemmelser om ejerforhold, 

formål og veje til opnåelse af for

målet. 

De grundlæggende ideer om ejer

forhold og formål har stået uændret 

i den forløbne tid, mens de praktiske 

veje - hvad enten formuleringerne 

er ændret eller ej - naturligvis er 

blevet påvirket af de ændrede vil

kår. 

Ejerforholdet. 

I selve det centrale fællesskabsbe

greb kan intet ændres, uden at ordet 

»kooperation« mister sin betydning.

For de mange forskelligartede virk

somhedsformer, der samles i Det ko

operative Fællesforbund, er det no

get selvfølgeligt, at den demokrati

ske styreform fastslås som et afgø

rende kriterium. 

I dette, at ingen enkeltperson be

sidder al magt i virksomheden, og 

derigennem tiltager sig udbyttet, er 

den afgørende forskel mellem koope

rativ og privat virksomhed; men na

turligvis kan der blive problemer i 

forbindelse med den nærmere ud

formning af den måde, hvorpå den 

demokratiske funktion skal udøves. 

Særlige vanskeligheder opstår i for

bindelse med det forhold, at virk-

og dels i gennemførelsen af det de

mokratiske princip, idet man ønsker 

at slå fast, at uanset om medlemsret

tighederne er knyttet til den ind

skudte kapital eller ej bør forbruger

ne indirekte eller direkte repræsen

teret have den absolutte majoritet i 

de afgørende instanser. 

Når det er fastslået, at koopera

tionen fortsat med udbytte kan fast

holde de gamle principper om demo

kratisk styreform og det almennyt

tige sigte rejser sig spørgsmålet om 

også de gamle prøvede og måske lidt 

slidte veje kan benyttes. 

Disse veje eller mere højtideligt: 

principper omhandler dels forholdet 

til medlemmerne som f.eks. princip

perne »overskudsfordeling i forhold 

til kØb• (dividende) og »kontant be

taling« og dels virksomhedernes in

terne forhold som f.eks. »den be

grænsede rente af indskudskapita

len«. 

Dividenden. 

Baggrunden for dette princip er 

forkastelsen af profitmotivet. Et

hvert overskud i den kooperative 

virksomhed bør komme forbrugerne 

til gode, og det er derfor nærlig

gende simpelthen at udbetale dette 

til dem, der gennem deres kØb har 

været med til at skabe det, men der 

er flere sider af problemet, idet det 

gavnlige på langt sigt er at udlodde 

hele overskuddet som dividende. 

Måske vil anvendelse af overskud 

til investering i den kooperative 

virksomhed - eller måske andre ko

operative evirksomheder - gøre disse 

så meget mere effektive, at forbru

gerne tjener mere ved den deraf fØl

gende prisnedsættelse end ved i Øje

blikket at få et relativt beskedent 

belØb udbetalt. Uanset fra hvilken 

side, man ser det, er det bærende, 

at kooperationen skal være så effek

tiv, at den kan bringe forbrugerne 

fordele enten direkte gennem pris

nedsættelser eller ved udlodning af 

overskud. 

Kontant betaling. 

De gamle kooperatører, der fast

satte princippet om kontant betaling, 

gjorde det udfra et ubehageligt per

sonligt kendskab til de fØl�er i fonn 

af for dyre varer og afhæugighed af 

den handlende, som kreditten førte 

med sig, men de gjorde det også i en 

ganske anden situation end i dag. De 

langvarige - og dyre - forbrugsgoder 

var uden for deres rækkevidde. Når 

det drejer sig om dagligvarerne -

mel og gryn - må man i dag som 

dengang fastholde princippet om 

kontantbetaling i forbrugernes egen 

interesse. Det er rigtigt, når det ud

fra en logisk betragtning hævdes, at 

forbrugerne også på andre områder 

vil være bedst tjent med at kØbe 

kontant, men det vejer ikke meget 

til i forhold til erkendelse af, at for

brugerne ønsker at kunne anskaffe 

sig de varige goder på kreditbasis. 

Det vil derfor være realistisk, når 

kooperationen tillemper det gamle 

princip således, at man vel yder en 

eller anden form for kredit, men sør

ger for at fjerne de for forbrugerne 

uheldige omstændigheder først og 

fremmest ved at holde afbetalings

renten nede på et niveau, der virke

ligt svarer til forretningens ekstra

omkostninger og dernæst ved ganske 

klart at fortælle forbrugeren, hvad 

somhedernes medlemsmæssige op- ikke er givet, at det mest forbruger- forskellen mellem de to salgsformer 
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er, således at der foreligger mulig

hed for at træffe et virkeligt frit 

valg. 

Begrænset rente. 

Princippet om, at der kun må gi

ves en begrænset - og lav - rente af 

indskudt kapital, er vel nok det mest 

udbredte af de kooperative princip

per. Der er ikke noget besynderligt 

i en så udbredt anerkendelse af dette 

princip, fordi det på samme tid har 

f.eks. aktieretlig betydning og er ud

tryk for en central tanke i arbejder

bevægelsen: Kapitalindskyderne skal

ikke tjene på arbejdernes og forbru

gernes bekostning.

Det er en både nærliggende og 

sund tankegang, men en fastlåsen af 

udbyttet til en bestemt procentsats 

indebærer den fare, at det alminde

lige renteniveau lØber fra den fast

satte sats, således at det bliver umu

ligt at interessere kapitalejere - f.eks. 

andre organisationer indenfor arbej

derbevægelsen - for investering i 

kooperative virksomheder. 

På samme måde som ved dividen

deprincippet rejser sig spørgsmålet, 

om kooperationen ikke tjener forbru

geren bedre ved at skaffe så megen 

kapital, at de for priskonkurrencen 

nødvendige investeringer kan fore

tages, end ved at fastholde som ge

nerelt princip, at forrentningen skal 

være begrænset til en meget lavt 

fastsat procent. 

Principperne skal hjælpe -

ikke hæmme. 

Ved denne korte gennemgang af 

nogle af de problemer rapporten om 

kooperationens aktuelle problemer 

behandler turde tydeligt være påvist, 

at man er gået ganske udogmatisk 

til værks udfra det ene ønske at ska

be en så slagkraftig kooperation som 

muligt. Der er peget på en række 

problemer og foreslået en række løs

ninger. Valget foretages af den sam

lede kooperations repræsentanter ud

fra det fælles sigte: Kooperationen 

er forbrugerens hjælper, men det 

skal være en effektiv hjælp, der 

ydes. Villy Kortsen. 

Tyskbygget diesellokomotiv til staten 

Ghana i Afrika. Tjenestefærdig vægt 

83 t. Hestekraften 1425. Max.-hastig

hed 100 km/t. Sporvidde 1067 mm. 

Balance i DSB's driftsregnskab 
April-marts Afvigelser 

19659/60 1958/59 

Personbefordring . .. . ... . 

Gods- og kreaturbefordring 

Postbefordring . ......... . .  . 

Andre indtægter .. . ...... . 

Indtægter ialt . ......... .. . 

314.210.000 

211.790.000 

23.890.000 

42.660.000 

592.550.000 

300.300.000 

183.220.000 

21.260.000 

44.270.000 

549.050.000 

13.910.000 

28.570.000 

2.630.000 

...;-1.610.000 

43.500.000 

20.270.000 

23.230.000 

Driftsudgifter .. . . ... .. .... . 591.850.000 571.580.000 

Driftsoverskud .. . ..... .. . .  . 

Afskrivning . .. ... . ... . .... . 

Forrentning . ..... ......... . 

Statens tilskud til driften .. 

700.000 

26.320.000 

56.230.000 

81.850.000 

...;- 22.530.000 

23.650.000 

51.140.000 

97.320.000 

2.670.000 

5.090.000 

+ 15.470.000

I forhold til finansåret 1958/59 er 

indtægten af personbefordringen 

(herunder rejsegods og automobil

overførsler på færgerne), ca. 314,2 

mill. kr., steget med ca. 13,9 mill. kr., 

indtægten af godsbefordringen, ca. 

211,8 mill. kr., steget med ca. 28,6 

mil!. kr. og indtægten af postbefor

dringen samt forskellige andre ind

tægter, ca. 66,6 mil!. kr., steget med 

ca. 1,0 mill. kr. 

Alt i alt er driftsindtægterne, ca. 

592,6 mill. kr., steget med ca. 43,5 

mill. kr. 

De egentlige driftsudgifter, ca. 

591,9 mil!. kr., er steget med ca. 

20,3 mill. kr. 

Stigningen skyldes bl.a. virkningen 

af pristalsreguleringen pr. 1. april 

1959, som har forøget lønudgiften til 

såvel tjenestemænd som ekstraper

sonale med ca. 10,3 mil!. kr., medens 

udgiften til ferieløn er steget med ca. 

7,1 mill. kr. Sidstnævnte stigning 

skyldes i det allervæsentligste en æn

dring i regnskabssystemet, hvorefter 

feriepenge nu debiteres i det år, hvor 

de opstår, medens de hidtil først er 

bogført i det følgende år, hvor de 

kommer til udbetaling; regnskabsåret 

1959/60 omfatter således to års ferie

løn i modsætning til foregående og 

følgende driftsår. 

Udgiften til vedligeholdelse af an

læg, rullende materiel samt færger 

( ekskl. lønudgifter) er steget med ca. 

4,1 mill. kr., hvorimod udgiften til 

brændsel er faldet med ca. 5,4 mil!. 

kr. 

Driftsresultatet, et overskud på ca. 

0,7 mill. kr., er herefter ca. 23,2 mill. 

kr. bedre end i fjor. Tages det oven

nævnte forhold vedrørende ferieløn 

med i betragtning, er driftsresultatet 

faktisk ca. 30 mill. kr. bedre end i 

fjor, svarende til et driftsoverskud 

på ca. 7,5 mill. kr. 

Udgiften til afskrivning og forrent

ning er steget med ca. 7,8 mill. kr. 

til ca. 82,6 mill. kr., hvorefter det 

endelige regnskabsmæssige resultat 

bliver et underskud på ca. 81,9 mil!. 

kr. mod ca. 97,3 mill. kr. i finansåret 

1958/59. 
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Alfa og omega 

Livsglæden og det menneskelige velvære har sit 

udspring i mange ting, men for lokomotivmanden 

mere end for nogen anden gælder, at de mest afgø

rende faktorer herfor står i nøje sammenhæng med 

adgangen til - fornøden hvile - normalt familieliv -

samt muligheden for at koble fra gennem dyrkelse 

af god fritidsbeskæftigelse, hvilket igen vil sige, at 

lokomotivmandens velbefindende og hele livsførelse 

baserer sig på de tjeneste- og kØrselsfordelinger, 

han skal fØlge, og at disse for ham bliver alfa og 

omega. 

Ingen af faktorerne - fornøden hvile - normalt 

familieliv - fritidsdyrkelse - har på noget tidspunkt 

været lokomotivmanden 100 pct. beskåret, men de 

seneste års udvikling har reduceret dem til det helt 

uholdbare. 

Man forbavses derfor heller ikke over de her i 
bladet gengivne faldne udtalelser af 50-55-årige lo

komotivførere, »at de da heldigvis kun har den kor

teste tid tilbage«. Der er heller ikke grund til at 

drage udtalelserne i tvivl, de er ganske enkelt spon

tane udtryk for en udbredt misstemning og mangel 

på livsglæde blandt lokomotivmændene. 
Skylden for denne tingenes tilstand lægges på kØr

selsfordelingerne, og hermed på DSB's administra

torer, og der er heller næppe tvivl om rigtigheden i, 

at modvægten mod den nært forestående arbejds

tidsforkortelse (som skønt latterlig lille, set i rela

tion til hele samfundsudviklingen), tenderer i en 

stramning af kØrselsfordelingerne hen imod det 

maksimale. 

Væsentligere er dog de strukturmæssige forrin

gelser der er sket med kØrselsfordelingerne, og som 

er affødt af godstrafikkens henlæggelse til natti

merne, samt den tekniske udvikling, med overgang 

til anden trækkraft. 

At forringelserne hænger sammen med den tek

niske udvikling ses klart af, at My-kØrselsfordelin

gerne er det hårdest ramte område. My-lokomoti

vernes rationelle udnyttelse ved fremførelse af stør

re bestemte tog, medfører dårligere togparringer, 

som oftest med alt for korte udeophold om natten, 

så der ikke kan soves ordentligt ud, men med så 
lange udeophold om dagen, at hjemmefritiden redu

ceres betydeligt. 

Når hertil kommer det forøgede natarbejde, med 
deraf fØlgende mindre aftenfrihed, samt den mere 
intensive og krævende togfremførelse, er forringel

serne næsten fuldkomne. 

Det er således i administrationens Øjne blevet gan_ 
ske normalt, at en My-tur kun giver 33 pct. aften

frihed, d.v.s. aftenfrihed dagen fØr fridagen, og på 

selve fridagen. 

Det siger sig selv, at lokomotivmanden, der skal 

fØlge en kØrselsfordeling med forannævnte struktur, 

foruden at måtte give afkald på selskabelighed -

aftenunderholdning - aftenundervisning - også må 
afskrive et bare nogenlunde normalt familieliv. 

Selv om administrationens delagtighed i ondet 

248 

ikke bØr bortelimineres, idet den også burde have 

Øjnene åbne, vil det dog nok være noget for eensi

digt at give DSB's administration hele skylden. 

Det er desværre en samfundsmæssig og funda

mental fejl ved al teknisk udvikling, at de menne

skelige problemer ikke løses i takt med udviklingen. 

En fejl, der, hvis de menneskelige problemer ikke 

overalt drages mere i forgrunden, kan blive kata

strofal i den automatiserede tidsalder, vi står foran. 

For vort eget problems vedkommende er det nok 

også tvivlsomt, om DSB's administration inden for 

rammerne af de nuværende tjenestetidsregler vil 

kunne give indrømmelser i kØrselsfordelingerne af 

en størrelsesorden, der kan fjerne ondet og tilfreds

stille lokomotivmændene. 

Vi er endnu normeret med en 8 timers arbejdsdag, 

og en gennemsnitskØrselsfordeling er tilrettelagt 

med 7 a 7 % time, hvorfor det ikke er realitetsbeto

net at tro på en ret meget større administrativ ned

skæring af tjenestetimerne. 

Skal ondet fjernes, må de større indrømmelser gi

ves ved den nært forestående tjenestetidsrevision, og 

administrationen må så følge efter med de rent til

rettelæggelsesmæssige indrømmelser. 

Endnu ved vi ikke, hvad det nedsatte tjenestetids

udvalg har i posen, endsige hvad vor egen hoved

bestyrelse stiller af krav for lokomotivmændenes 

vedkommende. Hovedbestyrelsen fik efter sidste 

kongres til opgave at coordinere de mange ønsker 

vedrørende tjenestetiden og har uden tvivl taget op

gaven alvorligt, men der er grund til at understrege, 

at sagen ikke klares med lidt smålapperier, der har 

taget sit udgangspunkt i ikke at måtte koste mere 

end så eller så meget. 

Der er meget at rette ved tjenestetidsreglerne, som 
f.eks. det horrible forhold, at tjenestefrit ophold på

fremmed depot ud over 4 timer beregnes som fuld

fritid, enhver ved jo, at tjenestefrit ophold ved frem

med depot, uanset længden, som fri tid betragtet er

illusorisk, da den overhovedet ikke kan udnyttes
efter den enkeltes behov eller Ønske. Det forhold, at

personale uden for tur efter en ubenyttet disponibel

tjeneste i hjemmet på 8 timer på grund af 1/3 bereg

ningen skylder 5,20 timers arbejde til udførelse på

efterfølgende dage, må også ændres. Det er jo ikke

os, der forlanger disse former for tjeneste.

Skal vi ud af den spændetrøje, vi arbejdsmæssigt 

befinder os i, kan det kun ske ved opfyldelse af en 

række primære krav uden skelen til omkostningerne 

eller konsekvenserne for andre tjenestemænds må

ske lige så berettigede krav. 
Udover arbejdstidsforkortelsen kan de primære 

krav sammenfattes i fØlgende: 

Deltidsberegningen 1/3 tjeneste udvides til også at 

dække ophold på fremmed depot af længere varig

hed end 4 timer. 

Passagerrejser og disponible tjenester beregnes som 

fuld tjeneste. 

Tjenestetidsnormen for tjeneste på eenmandsbe-

tjente køretøjer nedsættes. 

Der lægges loft over antal nattimer pr. måned. 

HØjere tjenestetidsberegning pr. præsteret nattime. 

Sikring af mere aftenfrihed. 



Ved gennemførelsen af tjenestemandsloven 1958 

anså vi det for vigtigt for vort vedkommende at gen

nemføre et avancement eller dækning for avance

ment til de ældre dampførere, men det må være 

mindst lige så vigtigt nu, hvor tjenestemandens ar

bejdsdag skal reguleres, at der tages skyldigt hensyn 

til lokomotivmandsgerningens egenartede arbejds

dag. 

De reminiscenser fra forlængst forsvundne tider, 

som tjenestetidsreglerne endnu bærer præg af, må 

fjernes, og der må skabes nye linier, som honorerer 

nutidsmenneskets krav om arbejdsvilkår. 

Foran os ligger chancen for at bryde spændetrøjen, 

men det vil være naivt at tro på nogen let løsning. 

Alle sejl må sættes til, og en urokkelig fast holdning 

til problemerne må indtages. 

Århus i juli. E. G. Appel. 

Et suk fra de glemte 

Dansk Lokomotivmands Forening har en kreds af 

medlemmer, som man tilsyneladende har glemt, 

nemlig lokomotivfyrbØdere, som lØnmæssigt fØrer en 

skyggetilværelse, men da der skulle ydes bidrag til 

rationaliseringen, da blev vi ikke glemt, men nu, da 

lønnen skal hæves, så kommer vi om i skyggen, og 

når vi spørger hvorfor? kommer der fØlgende: »Ja, 

men tænk dog på, I bliver jo selv lokomotivfører«, 

den og lignende klicheer bliver spredt med gavmild 

hånd; men hvad hjælper det, at man engang ud i 
fremtiden kan tillade sig at leve og ikke som nu, 

hvor vi lige med nØd og næppe eksisterer. Er mon 

vor ledelse klar over, at en lokomotivfyrbøder med 

6 års anciennitet, stedtillæg b, omregnet til ugeløn 

har 259 kr., det er uden fradrag, sammenlignet med 

en maskinarbejder i samme situation på en privat 

virksomhed, som har 25-70 kr. mere om ugen, er det 

nemt at se, hvem der er sakket bagud. Selv de så

kaldte tjenestemandsgoder er blevet noget udhulede 

med tiden, de minder om en hårdt oppumpet ballon, 

en tynd skal, og indeni ingenting. Ganske vist har vi 

selv valgt vort arbejde, men det burde ikke være en 

opfordring til et løn trykkeri, som meget vel kan give 

DSB bagslag, for jeg tvivler på, at nogen vil søge 

som aspirant og begynde med endnu mindre lØn. 

B. V. Pedersen,

Ab.

Tordenskjolds soldater 

Lokomotivmændene har gennem mange år været 

vant til, at sommerens kØrselsfordelinger var ens
betydende med en stramning. Det er indlysende, at 

mertrafik kræver større indsats, også det er god
taget uden større indsigelser. Men forbindelsen 
mellem ovennævnte og en sund personalepolitik 

er ligeså indlysende. 

Lad mig forsøge at stille nogle kendsgerninger 

op, idet stationeringen på de rigtige steder må være 

en forudsætning for en fornuftig afvikling af denne 

mertrafik. På Gb har vi gennem de sidste 5 år gang 

på gang henstillet at depotet opnormeres med det 

antal lokomotivførere, der er brug for. Ved trælsom-

me forhandlinger har foreningens formand fået af

hjulpet behovet ved udnævnelser, men det har lig

get meget hårdt. Vi har været stillet overfor 2. 

distrikts krav om tvangsforflyttelse af et større an

tal lokomotivførere til 1. distrikt, idet man havde et 

overskud så stort, at guderne må sig forbarme. Men 

når så forhandlingerne har været sluttet med aftale 

om et eller andet antal lokomotivfyrbøderes ud

nævnelse, har 2. distrikt meldt sig som aftager af 

det største antal af de nyudnævnte. Resultatet har 

naturligvis været en ny henvendelse til general

direktoratet om flere udnævnelser til Gb. 2. di

strikt har forlods protesteret mod at få flere, men 

hvad er resultatet? Kort tid efter at Gb har fået 

et i forvejen for lille antal nyudnævnte lokomotiv

fØrere, ja så begynder man gradvis at »tappe« depo

tet for folk, og vi er lige vidt. Resultatet er, at man 

ravler og lemper sig igennem til stor gene både for 

depot og personale. 

Nu var det jo regnet godt ud, at man kunne 

tvangsforflytte 4 lokomotivfyrbødere fra Roskilde 

til Gb, ligesom man for et par år siden tvangsfor

flyttede fra Kalundborg. Resultatet = at lokomo

tivfyrbødere fra Gb i flere dage må rejse til Ros

kilde for at bestride tjenesten ved dette depot. 

Skade at Roskilde ligger så tæt ved Gb, for ellers 

havde triumfen været fuldendt og resultatet = ud

stationering fra Gb til Roskilde. 

Det er ofte svært at være tillidsmand og skulle 

forklare medlemmerne, hvorfor man nu gør sådan 

og sådan, men svært er det, når logik og fornuft 

mangler. 

G. A.R.

�f1Ø 
Kursus 1960 

Bestræbelserne på en stadig udvikling af de mu

ligheder, der ligger i den moderne og mere koncen

trerede undervisningsteknik, har de seneste år væ

ret stærkt mærkbar, navnlig indenfor gebetet vok

senundervisning. 

Tidligere tiders undervisningsform, hvor der i 

udstrakt grad blev bygget på en almindelig erfa

ringsudveksling, har vel ikke egentlig overlevet sig 

selv, men den kraftige udvikling på alle områder af 

samfundslivet har nØdvendiggjort, at andre mere 
effektive faktorer tages i brug. Studiekredsteknik

ken må undergå den stærkest tænkelige udbygning, 

og mulighederne for at hØre eksperters udredning 

af problemerne, gennem radio, TV, film og bånd

optagere, må fremover blive et ligeså naturligt som 

det er et nødvendigt led, i hele undervisningsgrund

laget. 

De hidtil kendte opdelinger af studiekredsene i 

lærer-, indleder- og diskussionskredse vil fortsat 

være gældende, men de muligheder for effektive 
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nyindslag i undervisningen, der foreligger, må ind

arbejdes i de enkelte kredsformer, og det hvadenten 

det gælder et kursusarbejde eller den mere alment 

dækkende undervisning i vinterens studiekredsar

rangemen ter. 

Sideordnet med den udvikling i voksenundervis

ningen, der både må og vil komme, bliver der også 

et andet område, hvor ændringer vil være nødven

dige, dersom et tilsigtet resultat skal kunne nås, 

idet en mere personlig præget indsats af den en

kelte deltager, fremtidig vil blive noget meget væ

sentlig, og her ganske særligt i kursusarbejdet. Det 

egentlige studiekredsarbejde vil vel fortsat så no

genlunde fØlge de hidtil kendte baner, hvad angår 
den enkelte deltagers forkundskaber. En drejning 

over mod et større samarbejde mellem kurws- og 

studiekredsarrangører, således at studiekredsene 

kunne danne optakt, eller forskole, til kursusarbej

det, ville dog være stærkt ønskeligt. 

Vor organisations kursus, der afholdes i ugen 10.-

17. september, vil på mange områder være præget

af den udvikling, der i korthed er skitseret i det

foran beskrevne. Vi har, som den første enkelt

organisation, fulgt AOF's opfordring til opnåelse af

et mere effektivt kursusarbejde gennem forskole,

idet deltagerne i de to såkaldte udvidede grupper

allerede i januar måned indledte deres kursusfor

beredelse gennem deltagelse i AOF's brevskole.

Det er såvist store krav, der er stillet den enkelte 

deltager gennem denne nyorientering. Det uge

kursus, vi afholder, bliver på denne måde udstrakt 

over et væsentligt længere tidsrum end hidtil, og 

omfatter nu: Ca. 3 måneders brevskole i emnet 

»Arbejdsforhold, historisk og aktuelt«, derefter føl

ger udarbejdelse af indlæg over emnet »Arbejder,

teknik og samfund«, det hele herefter afsluttende

med kursus-gruppearbejde, hvor det endelige resul

tat af anstrengelserne gerne skulle krones på en for

alle udbytterig måde.

Som nævnt er det store krav, der nu stilles til en 

kursusdeltager. Mange vil sikkert endda synes vel 
store, og her vel i særlig grad de deltagende tillids

mænd, der har påtaget sig denne opgave ved siden 

af de pligter og opgaver, der følger med tillids

mandshvervet. 

Landsoplysningsudvalget har fra først af været 

fuldt og helt klar over disse problemer. Når vi ikke 

er veget tilbage for gennemførelsen af nyoriente

ringen, skal det ses på baggrund af den kendsger

ning, at samfundsudviklingen er så rivende, at vi 

på ingen måde har råd til en »laden stå til« politik, 

såfremt vi fortsat vil gøre os håb om at kunne præ

ge udviklingen i en positiv retning. De seneste må

neders hjemlige problemer har bevist rigtigheden i 

denne indstilling. Overfladisk set kan tjenesteman

dens samfundsstilling fortsat forekomme �peciel, 

men dybere beset vil berøringspunkterne med Øv

rige lønmodtagere blive mere og mere udtalte, og 

vore fællesinteresser og fælleskrav om indsigt og 

viden i samfundsudviklingen vil fremover være 

stadigt voksende. 

Det er en fra gammel tid anerkendt kendsger

ning, at vor organisations styrke er baseret på de to 

grundelementer, en dygtig ledelse og en levende og 
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aktiv medlemskreds. Vort interne oplysningsarbej

de giver mulighed for en stadig udbygning af dette 

fundament, men det kræver, at vi til stadighed fØl

ger med i tidens krav, og aldrig viger tilbage for 

den indsats, der forlanges af os alle. 

Kursus 1960 vil uden for al tvivl blive en manife

stering af lokomotivmandens centrale placering i 

samfundslivet. De resultater, der høstes på kursus, 

vil som ringe i vandet brede sig også udenfor vore 

egne rækker. Vi har fortsat troen på enkeltmands 

værd, også i et industrielt højtudviklet samfund, og 

i troen og forvisningen om den individuelle indsats 

betydning set under helhedens synsvinkel byder vi 

et hjerteligt velkommen til 

kursus 1960. 

Noter i forbindelse med kursus 

Ansøgninger om permission i forbindelse med 

deltagelse i Kursus 1960, bØr indsendes i god tid 

forud for kursus. Generaldirektoratet har meddelt 

tilladelse til, at tillidsmænd, der deltager i kursus, 

kan beregne sig 3 dages ekstraordinær permission 

uden betaling. 

På permissionsansØgningen skal bemærkes, at 

tjenestefriheden skal benyttes i forbindelse »med 

DLF's kursus 1960«, og tillidsmændene bemærker 

endvidere det fØr nævnte vedrørende 3 dages ek

straordinær permission. 
* 

Kursusprogram er gået i tryk, og vil snarest blive 

tilsendt samtlige deltagere. Programmet vil som 

sædvanlig indeholde arbejds- og foredragsplan, og 

det vil videre af programmet fremgå, til hvilke ti

der deltagernes forventede ankomst til Kalundborg 

finder sted. 
* 

Foredragsrækken på årets kursus vil blive såvel 

interessant som afvekslende. Det kan således næv

nes, at statsminister Viggo Kampmann og general

direktør P. E. N. Skov har tilsagt deres medvirken. 

Endvidere omfatter foredragsrækken sekretær Th. 

Nielsen, LO, borgmester Hageman Petersen, Ka

lundborg, forsorgssekretær Erling Lund, Køben

havn, ligesom foreningens formand, E. Greve Pe

tersen, og hovedkasserer G. A. Rasmussen også er 

at finde i dette kursus' foredragsrække. 

Som noget nyt inden for foredragsrækken er der 

i år indført en afsluttende kursusdebat, hvor udval

gets formand vil trække linierne op for det frem

tidige kursusarbejde. Tilstede under denne debat vil 

være sekretær Ole Vernerlund, AOF, og brevskole

lærer Villy Nielsen. 

Studierejsen til NOHAB 

Tegningsfristen for deltagelse i studierejsen til 

Nydqvist og Holm A.B. i Trollhattan er nu afsluttet, 

og der er i alt tilmeldt 54 deltagere. Rejsen finder 

sted i 2 hold. Første hold i tiden 10.-12. oktober d.å. 

og andet hold 12.-14. oktober d.å. Prisen for del

tagelse er kr. 85,00, som bedes indsendt til DLF's 

postkonto nr. 245 42 senest 15. september d.å. Pro

grammet for turen vil senere blive bragt her i 

bladet. 



Følgende deltagere har tilmeldt sig og rejser på 

holdene således: 

Hold I 10.-12. oktober 1960 

Lokomoti vinstruktØrerne: 

Jakob Nielsen, Ar., Svend Joh. Knudsen, Ar. 

Lokomotivførerne: 

Niels Holger Blume, Rd., Hans Erik Olsen, Hg., 
P. R. V. Andersen, Hg., H. Rygaard Andersen Hg., 

Ejgild Høyer, Str., Ove SchØdt Carlsen, Str., Niels 

P. Jensen, Es., Axel Ravn, Fa., R. Lynggaard Ole

sen, Str., Viggo Rostgaard, Ar., Preben Frederiksen,

Hg., Hans Jacob LØschenkohl, Næ., J. C. Groth Ras_

mussen, Næ., Oluf H. Harholt, Næ., Julius M. Kleis,

Gb., A. K. Kleis, Gb., J. H. Pedersen, Fa., C. A.

Lundberg, Ar., Harald Vedel, Hgl., N. Juul Chri

stensen, Hg., Peter Bryhl, Ar., F. H. B. Kristiansen,

Ar.

Lokomotivfyr bøderne: 

B. S. Kristensen, Str., K. R. Christensen, Str., E. 

Skadhauge, Bb. 

Hold II 12.-14. oktober 1960 

Lokomotivførerne: 

Poul Jensen, Fa., G. A. H. Johansen, Ar., J. C. 

Buus, Gb., K. H. M. Christiansen, Gb., Karl Emil 

Frandsen, Ar., C. V. Søgård Hansen, Ar., Anders 

Vinding, Ar., L. V. Sørensen, Ar., A. P. Knudsen, 

Ar., Rasmus S. Nielsen, Fa., S. W. Kristensen, Fa., 

Niels Kristensen, Fa., E. Tandrup, Es., G. LØfgren, 

Rd., Niels Larsen, Rd., P. S. Petersen, Rd., Villy 

Christensen, Rd., Oluf Schou Nielsen, Rd., N. S. 

RØgild, Rd., Niels Juul, Fa., H. P. Nielsen, Fa., G. 

RandbØll Nielsen, Gb., K. K. Brandt, Ab., G. 0. 

Larsen, Fa., E. Holm, Hgl. 

Motorfører: 

Hugo V. Nielsen, Ar. 

Lokomoti vfyr bØder: 

K. D. Krusbæk, Gb.
P. u. V. 

J. V. Christiansen.

Græs-mad og halmbrød! 
En gammel landhåndværkersØn har bevaret sin 

drengetids interesse for jernbaner. Vi lØb gerne en 

mil for at se et tog rangere i RØdkær(sbro). 

Nu ser jeg i DLT 5. juli 1960 lidt om Hindhedes 

mislykkede forsøg med græs-mad. Dette kan jeg nok 

korrigere lidt: Sallingsønnen Frederik Madsen var 

gartner, havde været soldat ved ingeniØrregimentet, 

og da han var overbevist vegetar, blev han kaldt 
Høfrederik. Sligt usædvanligt dengang ( ca. 1906) 

fristede til kommers. Forud for en parade havde 

mænnerne fyldt hans tornyster med hØ - uden hans 

vidende. »AfslØringen« vakte undtagelsesvis ikke of

ficerernes vrede. De valgte, ligesom mandskabet, at 

more sig hjerteligt. Jo, HØfrederik bar sit navn med 

rette! 

Senere var han til kort fØr sin dØd forsøgsindivid 

og laboratorieassistent hos Hindhede. 

Her var jeg også forsøgsindivid 1913-18. Da det 

var svært for tyskerne at skaffe mad i den tid, fik 

en professor den tanke at lave brød af halm, men 

han kunne ikke få tyskerne til at spise det. Hans 

tanke faldt da på Hindhede, skrev til ham og bad 

ham forsøge. Hindhede ville afvise det som håbløst, 

men jeg fØlte min forsØgsindividiske ære krænket og 

hævdede, at vi skulle prøve. Der blev købt halm, det 

blev tørret og malet, så da ud ganske som malet 

kaffe; det blev bagt og lignede nu almindelige brune 

kager. Så begyndte forestillingen (nu skulle verdens 

ernæringsproblem ordnes!), jeg tog et bid - og med 

eksprestogsfart spyttede jeg det ud, spyttede og har

kede flere minutter, en ubeskrivelig væmmelig 

smag, at det bare lige havde rørt læbe og tunge. Nå, 

jeg er altså ikke tilstrækkelig sulten, tænkte jeg og 

gik til universitetet. Næste morgen prøvede jeg me

get forsigtigt. Nej, så snart »brødet« rørte mine læ

ber, havde jeg igen den skrækkelige smag. Ikke sul

ten nok endnu, tænkte jeg. Tredie morgen, uha jo, 

det skal . . .  så svandt jeg bort fra denne verden. 

Hørte da Frederik sige: Nu holder vi op med det for
søg, jeg ringer op til doktoren . . .  Nej, lad være. Be

vidstheden vendte langsomt tilbage. Frederik rev 

skallen af en appelsin: Spis den! En ubeskrivelig 

husvalelse. En mere, spis den! 

Så var jeg igen ved fuld bevidsthed, men uende

lig træt. Mine kvaler befriede ikke verden - denne 

gang - for dens ernæringsvanskeligheder. 

Holger Madsen. 

Langs banen 
Allerførst vil jeg sige tak for det udmærkede blad, 

som jeg nu har holdt i nogle år, selv om jeg ikke er 

rigtig jernbanemand, men kun amatør. Jeg hører til 

dem, der står langs banen og på stationerne og be

tragter og fotograferer lokomotiver af alle slags. 

I det sidste nummer af bladet Ønsker »Dan« op

lysninger om den mærkelige skorsten, der er på de 

østrigske lokomotiver. Det er ikke just en overheder, 

det er en såkaldt Giesl-ejector. Den er opfundet af 

en østriger ved navn Giesl-Gieslingen, og det er no

get af det mest geniale, der nogensinde er opfundet 

til forbedring af damplok. Hele udgangshætten er 

erstattet af en aflang indretning med 7 små huller 

liggende i række. Når dampen fra cylindrene pres

ses ud af disse 7 huller, danner de 7 ejectorer. Et 

stykke højere oppe begynder så selve skorstenen, der 

har en aflang form, for at dampstrålerne fra de 7 

ejectorer kan få plads. Selve skorstenen er ikke ind

delt, som den i grunden skulle være for, at det var 

rigtige ejectorer, for det har vist sig ikke at være 

nødvendigt, og desuden ville det gøre vedligeholdel

sen sværere. Det er jo klart, at 7 dampstråler vil 

give et undertryk, der er meget større end det, een 

kan give. Denne ejector giver en virkning, der er 

dobbelt så stor som de dobbeltskorstene, som vore 

E-maskiner for eksempel er udstyret med. Jeg ved

ikke, hvor stor forskel der er på E-maskiner med og

uden dobbeltskorsten, men med en Gieslejector er

fordelen kolossal. Mange ældre østrigske damplok.

har fået nyt liv med denne opfindelse, ja, selv gods-
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togslok. med maksimalhastighed 70 km, har fået ha

stigheden sat op og bruges nu til exprestog i bjer

gene. Lok., der ikke har kunnet give damp nok, er 

pludselig blevet som ny, så det er ikke så sært, at 

flere og flere lok. udstyres med denne mærkelige 
aflange skorsten. I nogle tilfælde bruges også en 

særlig overheder i forbindelse med ejectoren, da det 

gælder om at udnytte den større varme. Det er dog 

ikke kun i Østrig, at man bruger denne fortræffelige 

indretning. I Indien er mange expreslok. udstyret 

med den, og i England bruges den også hist og her. 

På Tallyllyn Railway er et af de små smalsporede 

lok. blevet udstyret med speciel lille Gieslejector, 

der har forbedret Økonomien kolossalt. Mon det ikke 

var noget for vore egne damplok., så kunne vi næ

sten undvære My'erne, men det er nok for sent, dam

pen er jo desværre på retur. 

Jeg nævnte her Tallyllyn Railway, og i denne for

bindelse må jeg takke »Dan« for hans udmærkede 

artikler om både Talyllyn og Ffestiniog, men der 

har dog indsneget sig en lille fejl. Det var på Talyllyn 

Railway det begyndte. Den gamle greve, der ejede 

banen, dØde, og da han havde holdt hånden over den, 

selv om den gav underskud, ville den blive nedlagt 

kort tid efter. Imidlertid vågnede Englands jern

baneinteresserede, og ved en strålende indsats lyk

kedes det at fortsætte banen. Efter at den var blevet 

vel funderet, begyndte en anden kreds af jernbane

fans at se sig om efter en anden bane at overtage, og 

den fandt de meget hurtigt. Lidt længere oppe i 

Wales lå Ffestiniog Railway eller det, der var tilbage 

af den, for den havde ikke kørt i 10 år. Når man i 

England lukker en bane, så går man bare og lader 

det hele ligge, så vore railfans fandt en bane, hvor 

tyve havde været på besøg i remisen og stjålet, hvad 

de kunne, og hvor hele banelegemet var overgroet 

med træer og buske. Der blev imidlertid gået grun

digt til værks. Det første lok. blev gjort køreklar, og 

et par kilometer af banen ryddet, og så begyndte 
den gamle bane sit ny liv. Siden blev flere lok. gjort 

klar, blandt andet har man nu to dobbelte Fairlie i 

drift, og banen er blevet halvvejs ryddet. De skriver 

også, at folk ikke må læne sig ud af toget, da det så 

vælter. Det er nu mere for deres egen skyld, for frit

rumsprofilet er nemlig lavet så småt, at hvis der 
stak et hoved ud af vinduet, så kom ejeren ikke le

vende til endestationen. Man sagde fØrhen, at det 

sagde, ligesom når man trækker en prop op af en 

flaske, når toget kØrte ud af den lange tunnel på 

Ffestiniog Railway. 

Inden jeg slutter, vil jeg prise et initiativ, som jeg 

har haft meget glæde af. Det er Deres bØger, jeg 
tænker på, og fØrst og fremmest listen over stats

banernes damplok., det er næsten blevet en bibel 

for os jernbanevenner, den har blot en stor fejl: Den 

er forældet allerede. Kunne det ikke lade sig gøre, 

at der af og til i bladet blev trykt nogle rettelser om 

udrangerede lok. og lign. Det ville glæde mange af 

den store skare, der er interesseret i vore jernbaner. 
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Med venlig jernbanehilsen 

Hans Gerner Christiansen, 

Bernstorffsvej 1 7, 

Odense. 

Nyt fra 
samarbejdsudvalget 

1. distrikts samarbejdsudvalg afholdt møde den

22. juni d.å. Formanden gav en redegørelse for den

Økonomiske situation, men de endelige tal for det

forløbne driftsår 1959/60 forelå endnu ikke. Alt ty

dede dog på, at der omtrent vil være balance på selve

driften, således at statens tilskud til DSB stort set

vil kunne begrænses til beløbene til afskrivning og

forrentning.

Der havde været stigning i såvel antal solgte bil

letter som månedskort og ugekort. En væsentlig del 

af stigningen hidrørte fra salg inden for Københavns 

nærtrafik. 

Antallet af overførte motorkøretøjer stiger stadig, 

således blev mere end 1 million biler sidste år over

fØrt på indenlandske overfarter. 

Stykgodsbefordringen. 

Den tidligere bebudede undersøgelse af stykgods

trafikken, med det formål at gøre befordringerne 

mere lønnende end under den nuværende driftsform, 

vil nu blive iværksat. Der udsendes nærmere direk

tiver til stationerne, og formanden anmodede alle 

på kontor, på pakhus og på omlæsningsperron om at 

yde god bistand til undersøgelsens gennemførelse. 

Anlægsarbejder. 

Da det ikke har været muligt at skaffe den for

nødne tekniske arbejdskraft til fortsættelse af an

lægsarbejderne i Korsør, vil dette arbejde blive ind

stillet og forventes ikke genoptaget fØr efter Fugle

flugtsliniens færdiggørelse. 

Stationsbygningerne i NykØbing Fl. og Kalund

borg forløber planmæssigt. Begge steder er de nye 

pakhuse taget i brug. 

Rationalisering og personaleforhold. 

Stationerne Forsinge og Jerslev blev nedlagt ved 

køreplanskiftet. Ved personaleomflytninger havde 

det været muligt at undgå afskedigelser i forbin

delse hermed. Af andre urentable landstationer ven

tes Bråby, Løve og Havrebjerg at blive nedlagt, men 

postekspeditionerne i Løve og Havrebjerg vil blive 

opretholdt så længe de nuværende stationsmestre er 

tjenestegørende. 

Tilgangen af aspiranter til 1. distrikt har i den 

forløbne del af året ikke været tilstrækkelig, og man 

vil nu forsøge at annoncere efter stationsarbejdere. 

Vognomløb m.v. 

Otinsp. oplyste, at der for RIV-vognene havde 

været en kostbar stigning i antal opholdsdøgn her i 

landet, og gav til sidst en redegørelse om spørgsmå

let »varmlØbne godsvogne«, som konkluderede i, at 

en del af godsvognsakselkassernes varmlØbninger 

skyldes afsporinger, der er blevet betragtet som be

tydningsløse. 

Børge Asnæs. 



Lønforbedring for de 

engelske jernbanemænd 

Fredag den 24. juni vil gå over i historien som en 
bemærkelsesværdig dato for vore kolleger i hele 
Storbritannien. 

Efter mange, lange og trange forhandlinger blev 
endelig opnået enighed, og den ovennævnte dato 
blev en lØnoverenskomst godkendt, der indeholder 
betydelige forbedringer for alle grader indenfor lo
komotivmændenes rækker. 

Overenskomsten får tilbagevirkende kraft fra den 
4. januar i år, og i henhold til de kommentarer,
som »Locomotiv Journal« bringer, er der almindelig
tilfredshed inden for lokomotivmændene med det
opnåede resultat.

Det tog lang tid inden de tre ITF-tilsluttede en
gelske jernbaneforbund og den engelske transport
kommission nåede til enighed om lØn og arbejds
vilkår ved de engelske jernbaner. Afgørelsen ken
detegner afslutningen på de forhandlinger som ind
ledtes i maj 19 58, da der blev nedsat en under
søgelseskomite, som har anbefalet lØnforhØjelser på 
mellem 8 og 20 procent for forskellige kategorier. 
Man er også nået til enighed om en forenkling af 
lØnstrukturen ved British Railways. For ugelønnet 
personale er 40 forskellige lØngrader omfattende 

150 kategorier reduceret til 14 lØngrupper. Alle lØn
forhØjelser har som nævnt tilbagevirkende kraft 
fra den •4. januar og efterfølgende er nogle typiske 
lønninger efter det nye system med de gamle løn
ninger i parentes. 

Konduktør . . . . . . . . . :f 9 7 Od 
Signalassistent . . . . . :f13 0 Od 
Portør . . . . . . . . . . . . . :fl0 10 Od 

(:f 8 12 6d) 
(:fll 3 6d) 
(:f 9 5 Od) 

*Fører ( efter 3 år) . . :El 3 0 Od
**StationsinspektØr . . . :f 1105-1 19 0 (f:914-9 85)

* Exklusive kilometertillæg.
'"* Årsløn.

Tak 

Hjertelig tak for al venlig deltagelse ved min kære 
mand, lokomotivfører S. Munksgaards dØd og begra
velse. 

Tak for fanernes tilstedeværelse. 

Ebba Munksgaard, Struer. 

Påskønnelse 

Generaldirektoratet har udtalt sin bedste tak og på
skønnelse over for lokomotivfører ( 12. lkl.) S. R. T. Hes
selberg, Kalundborg, i anledning af, at han den 12. fe
bruar på Roskilde station ved særdeles god agtpågiven
hed afværgede en faresituation. Der er udbetalt ham 
en dusør. 

»Lanternen«

Lanternen afholder sin årlige sommerudflugt torsdag 
den 8. september 1960. 

Vi mødes i afgangshallen på Kh. under uret kl. 15,15 
prc. medbringende det gode gamle lanternehumør, 
hvorefter vi begiver os ned i udflugtstoget med danse
vogn, som bringer os op igennem det skønne Nordsjæl
land over Hillerød, Gribskov, Kagerup til Godhavn st., 
hvor der er 3 a 4 minutters gang til den smukke •Tis
vilde Kro«. 

Her vil det ,store kolde bord• vente med alle sine 
herligheder bestående af: Forskellige slags sild, salt
mad, salater, forskellige stege, små varme retter anret
tet på den gode gamle Ta' selv maner. Efter sildeanret
ningen serveres en varm fiskefilet m. remoulade og 
champignonsauce, derefter ¼ kylling m. kompot og sa
lat samt ved hver kuvert røget ål, fersk, røget laks og 
rejer samt osteanretning; hertil serveres 1 pilsner, 2 
snapse samt mocca. - Pris pr. deltager 18 kr. 

Efter spisningen vil der blive bal, konkurrencer m.m., 
inden vi kl. ca. 22,45 stikker næsen mod Kh. m. ank. 
kl. ca. 0,15. Indtegningen sker på mdt., Gb., Hlg. og Av., 
eller ved telefonisk henvendelse på Da. 4659 x eller 
30 21 54. 

Indtegningen slutter fredag den 2. september kl. 12. 
Lanternen sørger for gyldig rejsehjemmel, som vil blive 
holdt uden for den årlige norm. Deltagerne må selv for
høre på de respektive lokomotivmesterkontorer om evt. 
tjenesteændringer. 

Bestyrelsen. 

Trådt uden for nummer efter ansøgning fra 1-9-60 

tiL 31-8-61. 

Lokomotivfyrbøder: 
H. C. E. Kristiansen, Roskilde.

Afsked. 

Lokomotivfører (15. lkl.): 
P. A. Malmros, Nyborg, er afskediget efter ansøgning 

på grund af alder med pension ( 30-9-60). 
Lokomotivfører (12. lkl.): 

R. F'randsen, Fredericia, er afskediget efter ansøgning
på grund af alder med pension (31-10-60).

Dødsfald blandt pensionister. 

Pensioneret lokomotivfører E. C. Døssing, Sdr. Boule
vard 120, 2., Kbhvn V., er afgået ved dØden den 8-8-60. 

Statsbanepersonalets Sygekasse 
Jernbanelæge V. Baastrup (2 A lægedistrikt), Vester

brogade 38, er bortrejst fra 27. august til 17. septem
ber d.å., begge dage incl. 

Hans praksis aretages i nævnte tidsrum af læge Erling 
Høgsbro, Vesterbrogade 66. 

Konsultationstid: kl. 13-14, onsdag kun kl. 16-18, lør
dag kl. 9-10. Telefontid kl. 12-12½ undtagen lØrdag. 
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Jernbanemænd 
fra Australien og Asien 

mødes 
På den sydlige halvkugle af jorden 

er jernbanemændene i Austrn!ien de 

bedst organiserede, og deres leve

standard er efter europæiske forhold 

meget hØj. 

De ønsker nu at få nærmere sam

arbejde med jernbaneorganisationer

ne i hele Sydøst-Asien, og til en kon

ference med dette spørgsmål som 

fdrste punkt på dagsordenen er der 

sendt indbydelser til Indien Paki

stan, Philippinerne og Malaya. 

I Australien råder den opfattelse, 

at der i de kommende år vil ske store· 

ændringer på det sociale og økonomi

ske område i de nævnte lande og det 

er nødvendigt, at det arbejder.de folk 

får hånd i hanke med udviklingen. 

Samtlige organisationer er medlem

mer af ITF, og regionallederen heraf, 

Peter de Vries (nu valgt som general

sekretær for ITF), er indbudt for på 

konferencen at bistå med råd og vej-

ledning. 
ITF JournaL 

Politistaten Sydafrika 
De voldsomme begivenheder i Con

go i forbindelse med landets prokla

merede selvstændighed har givet 

genlyd i hele den civiliserede verden, 

og folk med kendskab til forholdene 

frygter for, hvad det næste bliver, og 

her tænker de i første række på Syd

Afrika. 

Tilsyneladende er forholdene rolige 

i Øjeblikket i dette område, men det 

er kun på overfladen, siger kenderne. 

Det ulmer i undergrunden, og spørgs

målet er, hvorlænge de hvide kan 

hævde deres overlegenhed over for 

den farvede befolkning. 

I en tale der blev holdt i London 

af en tidligere biskop i Johannes

burg, R. A. Reeves, advareoe han 

meget stærkt magthaverne i ået syd

afrikanske parlament imod at fort

sætte deres racepolitik, og nævnte 

bl.a., at det var fuldkommen fejlag

tigt at tro, at racediskriminerende 

love betød beskyttelse for df' hvide. 

Tværtimod, det modsatte med uover

skuelige konsekvenser vil blive til

fældet. 
Observer. 
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I litterær topklasse 

Fprst i trediverne udkom en bog 

med den profetiske titel: » Vi skal 

nok blive berømte« - 10 år senere gik 

profetien i opfyldelse for forfatteren: 

Han vågnede faktisk en morgen og 

var berømt. Alle landets førende lit

teraturkritikere lpftede ham formelig 

på skjolde for hans store romanbe

drift ,Huset med det grønne træ,. 

Ikke alene erobrede han med denne 

roman en førstepris i en stor roman

konkurrence, men i løbet af få må

neder nåede bogen rekordagtige op

lagstal - både her og i udlandet. Intet 

under at romanen blev en bestseller, 

for sjældent har en dansk forfatter i 

den grad evnet at skabe en både un

derholdende og saglig stærk historisk 

roman. 

En dansk •Borte med Blæsten• 

Beretningen om Christopher Isert, 

der ejede slægtens hØrkræmmerbod 

på Gammeltorv, men ville mere end 

blot handle og var mere vidtskuende 

end samtidens købmænd og hans sto

re familie, er et vældigt roman-epos, 

der med rette af fhv. minister Arne 

Sørensen blev kaldt en dansk ,Krig 

og Fred•, et fremragende dansk side

stykke til ,Borte med blæster:•. Man 

fængsles fra første side af Kelvin 

Lindemanns mesterpen, der maler det 

18. århundredes pittoreske Køben

havn lyslevende frem og samtidig 

fortæller om Isert-slægtens udlæng

sel mod troperne, hvor fremtiden Jig

ger - og hvor det nye og større Dan

mark kan skabes. Vekslende mellem 

det hyggelige, gamle København og 

de livsfarlige eventyr i Afrika og In

dien, bliver ,Huset med det grønne 

Træ• en uafbrudt spændende læse

oplevelse, som ingen slipper, lØr sid

ste side er vendt ... 

Fra Lo-Johansson til Mark Twain 

Nu kommer ,Huset• i FFB - star

tende den 9. årgang af denne danske 

rekordpræstation på bogmarkedet -

men desuden byder FFB i år på en 

lang række fornemme værker, hvor

af vi her skal fremhæve Lo-Johans

sons strålende ,Manden uden Navn• 

(Analfabeten), Silones bedske anti-

fascistiske ,Fontamara« om de for

pinte og udbyttede cafonier i Musso

linis Italien, Cronins lægeroman 

» Vejen frem, og Mark Twains ustyr

ligt morsomme ,Tom Sawyer• - der

til tre danske bøger i topklasse: Ger

hard Rasmussens rystende ,Det san

de ansigt ( i sin tid en vældig film

succes), Ellen Duurloos livskloge 

»Elsket og savnet• samt Karen Aa

byes hjertevarme ,Fruen til Kejser

gården•. 

Topudstyr for små penge 

Igen i år byder FFB på 10 bind 

litterær topklasse - skønt priserne 

stadig er ufatteligt lave (kun 3,85 kr. 

for en bog på gennemsnitligt 250 si

der) er bagudstyret stadig fornemt: 

letlæselig typografi - godt papir -

kunstnerisk bogomslag - og for de 

indbundne udgavers vedkommende, 

smukke bogbind med moderm, over

trækspapir, 22 karat guldtitler og 

elegante rygmaterialer. Tænk - I 

1960-61 at kunne tilbyde en indbun

det bog til 5,85 - kun en daler for et 

solidt og elegant bind! Fagfolk siger, 

at det er uhørt - og vi istemmer 

gerne. 

Arsagen til FFB's lave priser er 

ene og alene seriens kvalitet, der 

igen har skabt de store oplag, der 

gør den rekordlave pris mulig. Endnu 

en årsag til de lave priser er, at FFB 

kan fås ikke blot i boghandel, men 

også gennem FFB's aktive bogfor

kæmpere, bagombudene på arbejds

pladserne og i foreningerne. Man 

slipper for alle ekstraudgifter til por

to og opkrævning m.m. og får bogen 

til forlagets pris - altså 3,85 hft. eller 

5,85 indbundet. 

Direkte fra forlag til læser 

Er der forresten et FFB-bogombud 

på din virksomhed? Ellers bør det 

forsømte straks oprettes ved, at man 

skriver til Fremads Folkebibliotek, 

Nørrebrogade 54, København N 

herfra sendes der omgående et rig

holdigt materiale til brug i agitatio

nen for dette enestående bagtilbud, 

der her foreligger fra arbejderbevæ

gelsens eget forlag. 

• 

.. 
• 



Afs JOHS. JACOBSEN 

Vesteralle 20 . Aarhus 

Telefon 2 52 55 

fl. lin. 

Aut. Lloyd og Skoda forhandler 

LOCKEY - Milano 

Restaurant "Broen" 
Middelfart . Telefon 486 

OTTO ANDERSENS EFTF. 

Tapet . Farve . Linoleum 

Adelgade 127 • Skanderborg • Telefon 275 

HERNING 

• UBBE NIELSEN .. 

HårpleJe Damefrisør. Speciel skønhedskabine

Skolegade 49. Herning. Telf.1843 

Mariane Fonnesbechsgade 1 • Herning 

Specialforretning i garn • strikvarer · bluser • nederdele • lingeri 

Eneforhandling for Herning af DALE FASANGARN 

Den lave butik 
La' rense har skiftet ejer 

med de små priser 
/Jeres tilfredshed 

vor bed.ste reklame 

Møbelforretningen "Centrum" 
* Uniformer til billigste pris 

Viggo Nielsen Søndergade 9 

Herning . Telf. 443 
H.C. Ørstedsvej 54. Tel1. 2636 

W. Østergaard . Herning Special Optik
Tlf. 8 . Bredgade 42 . Tlf. 2008 

Alt indenfor det sidste nye i briller og optik 

FREDERICIA 

>BLICON<
Blikkenslager 

Gas - Vand - Sanitet 
og centralvarme 

Fredericia - Tlf. 97 

Nørreport Cykleforretning 
Magnus Madsen 

alle reparationer udføres 

Fredericia - Tlf. 1458 

Parfumeri 

Mille Fleurs 

v/ Kirsten Nørgaard - Fredericia 

Elisabeth Arden-Marinello 

Helene Rubinstein·Jardly 

Teater Restauranten 
TLF. 2500 FREDERICIA TLF. 2500 

Byens nye, elegante mødested 

Renseriet >>VI - K A << 
Louis Hansen 

Vesterbrogade 14 - Tlf. 1753 

Fredericia - Prival tlf. 693 

Medlemmerne anbefales 

Restaurant Rosenlund 

Nørrebrogade 1 - Fredericia 

Tlf. 568 

I LU-Dent .. Tandteknik 
ved Ingeborg og Leo Gregersen . Eksam. tandteknikere 

Gothersgade 23 • Tlf. Fredericia 2654 

Vi yder 5 års garanti på tænder og materialer 

RANDERS 

1111111111111111111111 

Gå i KINO PALÆET 
Film - en inspirerende verden uden grænser 

Vor telefon 2066 og vort billetsalg er åben hver dag fra 
kl. 10-12 og efter kl.- 16

1111111111111111111111 

Pølserne skal være fra 

Rand ers Pølsefabrik 

Rekord Vask 
Gasværksvej 3 . Randers 

Telefon 69 

- e 11 b i l l i g og 
re 11 f o r n øj e Is e 

STRUER 

Frisør salonen 
Jyllaodsaade 9 . Struer 

anbefales 
Gustav Jensen

P. WEILING
Struer . TIi. 93 

anbefaler alt 

i moderne 
Blomsterbinder! 

For Synet en Vinding, 
køb Brillen hos Sinding! 

� 
STRUER . Tlf. 119 

L. A. Jørgensen, Lerør•v•v•f 63 

BOGTRYK 
Telefon Asta 5002. København 5 

Hads-Ning Herreders Jernbane 
ODDER 

:=====;I .--1 -----, 

8 kg: kr. 5,50 I 

:===::=i--------' I 11 I 

Besøg Hotel NYBORG STRAND 
N}·borg . Telefon 112 



AARHUS 

CAFE VESTER Vestergade 69. Tlf. 30214 

Kahytten er hyggelig til små sluttede selskaber 

NY V.ÆRT: MØLLER PEDERSEN 
som anbefaler sig til såvel gamle som nye kunder 

Jydsk Teknologisk Institut 

AARHUS - MARSELISBOULEVARD 125 

Bruno Arndt's Eftf. Jernbanefunktionærernes 
Brugsforening Aut. El-installatører 

ved KJÆRGAARD & HOLM 
Tlf. Aarhus 

35675 - 22760 

Set. Paulsgade 21-23. Aarhus 
Telefon 2 65 22 

KAWO Korsetspecialisten Ny praksis 
Tandlæge Bent Pontoppidan alt i BUSTEHOLDERE 

ROLL-OS 

KOl?SETTER 
Konsultationstid 9•17, 

eller efter aftale 
D. SCHULTZ PETERSEN 

Ryesgade 28. Aarhus 24026 
Skanderborgvej 36 (langenæs) Århus. 

Telefon 4 41 50 

Tandlægepraksis påbegyndt 

Tandlæge P. Rasmussen 
Viborg vej 113, Hasle pr. Aarhus 
Telefon Aarhus 5 5105 

KONSULTATION EFTER AFTALE 

Gælder det vask, da ring 

24382 . Ydun Vask 
Våd vask • Rullevask • Færdig vask 

Fagmæssig behandling til små priser 

Rådfør Dem med os! 

Har De set, hvor slidte Deres polstermøbler 
eeentlie er blent? 
Indhent hos fagmanden - uden forbindende -
tilbud på ombetræknlne - fuld earanti I 

LIIN BRØNDUM. lnoersle, Boulevard 20. Tel1. 23319 
Aarhus 

Læg turen til 

Moesgaard Skovmølle 
Her får De altid en god kop kaffe med hjemmebagt 
- 011 godt smørrebrød 

Tlf. Aarhus 71214 

S. Bendtsen & Co.s Eftf. Telefon 

Skræderforretning Aarhus 2 3720 
Skræderi Leverander 
og Ryesgade 27, Aarhus til DSB 
konfektion 

Umformer af enhver art leveres 

AKTIESELSKA■lt'T 

AARHUUS PRIVATBANK 
STIFTET 1871 

KALUNDBORG 

SlogtormHtOr Børge Rasmussen 
Kordllgade 10 

Telefon 173 
Privat 1243 

Altid f,r,1, Kl. V a,., 

M H.Iversen 
Mode• oo Manufakturforretnino 

Kalundbore - Tlf. 82 

L,wrand,r IU F "idol••"'" 

Fineste 

Kød, Flæsk, Paalæg 
Slaoteriets Udsalo, Kordiloade 44 
TIi. Kalundborg 161 

leverand•r til F1ri1hjemm1t 

Fiskehus Nr. 1 
Viktor NlelHn 
Tlf. Kalundborg 6511 

Altid friske Tor1k1· og R•d1patt1• 
filet' er ,amt Fi1k,fu1. 
leverandør til F1ri1hj1mm1t. 

Kalundborg 

Fællesbageri 

OTTO NIELSEN 
Malermester 

0 

Tlf. Kalundbor• •.i

»Køb det hos 

!dulle
Uge I narheden« 

KALUNDBORG 

KULKOMPAGNI 
Aktieselsk■b 

Tlf. T■ITTIN 

J. Kjær Christensen
aut. installatør 

Kordilgade 4 Telefon 520 

lev. til feriehjemmet 

Murermester o.g Cementvarefabrikant 
CHR. SCHRØDER 

anbefaler sig med all Mur1rarb1Jd1, 
1 erra110"b1jd1, H1v1tll11r, Flag• 
stangsf1tdder m.m. 

TIi. Kalundborg 360 

Spis mere OST, 
ring så kommer Fallesen 

Tlf. Ka lundborg 1029 

N.JENSENS SØNNER
Inventar og Bolig Montering

Tlf. Kalundborg 280 

ESBJERG 

Jernbanepersonalet anbefales 

BANEGAARDSRESTAURATIONEN 
Esbjerg - Telefon 681 

Medlemmerne anbefales 

G. S. KONDITORIET 
Strandby Kirkevej 181 - Esbjerg - Tlf. 64 50

HORSENS 

Consul symaskiner 
Henning Rasmussen 

Smedegade 33 . Telefon Horsens 2 24 55 

Telefon HORSENS 24850 

Worm's Hatting 
sandkage tvebakker 

EN GROS - WILLY F. JOHANSEN - HORSENS 

•;, RONDO RADIO 
itenwed• 24 09 21 
TIi. Heloln11•r 21 20 04 

Byens største ud'Valg 

i FJERNSYN 

DE FORENEDE 
K ULIMPORTØIII 

C. 211 HOLMENS KANAL 5 C. 211 
KØBENHAVN K 

1J 
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