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Repræsentantskabsmøde i NJU 
Nordisk Jernbanemands Union har i dagene 28.-29. august 

holdt repræsentantskabsmøde i Finland og gjort status over for

holdene for nordiske jernbanemænd. 

Set på økonomisk baggrund har forholdene stort set udviklet 

sig ensartet i de nordiske lande, men for de finske jernbane

mænds vedkommende har der været store vanskeligheder med at 

nå til lønforbedringer, som kan modsvare de store prisstigninger 

i landet, f.eks. på levnedsmidler. Det er jo os bekendt, at der i år 

har været en lang og hård strejke, hvori lokomotivmændene var 

engageret. Efter 28 dages strejke fik man en lønforhøjelse på 

5 pct., men denne lønforbedring er imidlertid ikke kommet til 

udbetaling endnu. Ved de lønforbedringer, de finske tjeneste

mænd har fået i den senere tid, er der givet særligt store forbed

ringer til de højest lønnede. Det har ikke været særligt svært for 

dem at få det, medens de lavestlønnede har haft vanskeligheder 

med overhovedet at få nogen lønforbedring. Eksempelvis har de 

lavere lønnede fået ca. 15 sv. kr. pr. md., medens de højere har 

fået godt 1000 sv. kr. Dette er jo en betragtelig skævhed. 

I Norge er lønnen for tjenestemændene steget 19,8 pct. siden 

juni 1960 ( og i samme tidsrum er priserne kun steget 8,3 pct. Der 

er således sket en stor forbedring af reallønnen. Yderligere har 

man fået forbedret søndagstillægget til 2,25 kr. pr. time, medens 

nattillægget nu er fastsat til 20 min. ekstra for hver time. I for

året 1964 skal overenskomstforhandlingerne for samtlige arbejds

tagere på det private arbejdsmarked og tjenestemænd finde sted 

samtidig, og man imødeser disse med megen interesse, i spørgs

målet om det vil være en fordel med samtidige forhandlinger. 

For Sveriges vedkommende anser man en lønforbedring på 

2-2½ pct. årligt for normalt, og man står for øvrigt overfor nye

for handlinger.

Hvert år på skift mellem de nordiske lande holdes der et nor

disk kursus med 32 deltagere, og det drøftedes og tilslutning blev 

givet til, at man søger dette antal forhøjet, idet disse kursus an

ses for et særdeles virkningsfuldt middel til at bedre den nordi

ske forståelse. 

I tilslutning til repræsentantskabsmødet holdtes to foredrag, 

eet af en finsk trafikekspert om transport i Finland og det øvrige 

Norden. Her blev i al korthed angivet måden transportvirksom

heden skulle afvikles på, idet det enkelte transportforetagende 

måtte hvile i sig selv, og som konsekvens heraf f.eks. nedlægning 

af urentable jernbanelinier. Det andet foredrag holdtes af næst

formanden for Svenska Jarnvagsmannaforbundet, Herman Blom

gren, og heri behandledes fagbevægelsens fremtidige struktur, f. 

eks. tjenestemænds og funktionærers organisationstilhØr i rela

tion til mange virksomheders form for funktionærer, der i virke

ligheden udfører nøjagtig samme arbejde som før de fik funktio

nærstatus. 

Ledelsen af NJU går på skift mellem landene hvert tredie år. 

Denne gang var det Danmarks tur til at forestå ledelsen for de 

næste tre år, og til præsidium valgtes P. Madsen, E. Rasmussen, 

Dansk Jernbaneforbund og E. Greve Petersen. 
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Tjenestemændene og j>helhedsløsningen� 

Udtalelse fra CO I 

Centralorganisation I har på et styrelsesmøde 

drøftet de udtalelser folketingsmand Erik Ninn 

Hansen har fremsat til dagspressen fornylig om tje

nestemændenes accept af helhedsløsningen. Efter 

drøftelsen udsend tes fØlgende: 

Efter meddelelse i pressen har folketingsmand hr. 

Erik Ninn Hansen udtalt, at tjenestemændene ved 

at acceptere helhedsløsningen må se på, at andre 

lønmodtagere får den indkomstforøgelse, de selv 

har givet afkald på. 

I den forbindelse finder CO I anledning til at 

gentage den under forhandlingerne med finansmi

nisteren d. 21. februar 1963 af samtlige centralorga

nisationer fremsatte udtalelse: 

Tjenestemandsorganisationerne kan ikke afvise, 

at der i Øjeblikket foreligger en ekstraordinær 

situation, der har resulteret i den af regeringen 

fremlagte plan om en stærk begrænsning i ind

komststigningen for den kommende 2-års pe

riode. 

Tjenestemandsorganisationerne må fastholde de 

oprindelige krav, men har ikke ment i den givne 

situation at burde modsætte sig en forhandling 

omkring enkeltheder vedrørende tjenestemæn

denes indpasning i den skitserede helhedsløs

ning. Det er dog herved en forudsætning, at 

denne løsning gennemføres i den skitserede form 

og med de tilsigtede virkninger, herunder virk

ningerne for arbejdsmarkedets lønudvikling og 

-struktur.

Det er, hvad tjenestemændenes centralorganisa

tioner accepterede. 

Vi ved ikke hvilke motiver, der ligger til grund 

for den omhu, der pludselig vises tjenestemændene 

fra folketingsmandens side, men det skal kun glæ

de os, hvis det er ensbetydende med et sindelags

skifte. 

Vi mindes dog ikke, at hr. Ninn Hansen gjorde 

indsigelse mod det i foråret 1961 gennemførte lØn

diktat, men har derimod i frisk erindring, at den 

indgåede aftale med den nuværende finansminister 

om den fremtidige dyrtidsregulering gav hr. Ninn 

Hansens parti anledning til indsigelse, og at man 

nødtvunget godtog forhandlingsresultatet med den 

tilføjelse, at finansministeren ikke oftere skulle 

slutte aftale med tjenestemændene. 

Vi erindrer om dette, fordi muligheden for at øve 

indflydelse fra folketingets side altid vil stå åben -

også for det ærede medlem hr. Ninn Hansen, men 
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den benyttes tilsyneladende kun uden for folke

tingssalen. 

Derfor ser vi i de af hr. Ninn Hansen fremsatte 

udtalelser alene et nyt forsøg på at drive partipoli

tik på tjenestemandsorganisationernes bekostning. 

Vi tror dog, at tjenestemændene har en klar for

ståelse af, hvor deres interesser bliver varetaget, og 

at det næppe bliver hr. Erik Ninn Hansen, der skal 

erstatte tjenestemandsorganisationerne i så hen

seende. 

* 

I tilslutning til denne udtalelse fra CO I kan det 

være hensigtsmæssigt at gengive noget af en sam

tale dagbladet »Aktuelt« den 21. august bragte med 

formanden for SLF, forretningsfører P. Madsen: 

»80.000 tjenestemænd tilsluttet fire store hoved

organisationer - Statstjenestemændenes Centralor

ganisation I og II, Danmarks Lærerforening og 

Danske Statsembedsmænds Samråd - har siden 

1959 optrådt fælles ved de forskellige lønforhand

linger gennem Statstjenestemændenes og Lærernes 

Fællesudvalg. 

- Det er en ung og organisatorisk nyskabelse?

- Det er det, men vi er ikke nybegyndere, siger

Peter Madsen, der er formand for SLF. 

- SLF accepterede helhedsløsningen?

- Ja, og jeg tror, det vil sætte tingene lidt på

plads ved at erindre om vor motivering, som den 

kom til udtryk efter forhandlingerne med finans

minister Poul Hansen 21. februar i år: 

»Tjenestemandsorganisationerne må fastholde

de oprindelige krav, men har ikke ment i den

givne situation at burde modsætte sig en for

handling omkring enkeltheder vedrørende tje

nestemændenes indpasning i den skitserede hel

hedsløsning. Det er dog herved en forudsætning,

at denne løsning gennemføres i den skitserede

form og med de tilsigtede virkninger, herunder

virkningerne for arbejdsmarkedets lønudvikling

og -struktur«.

- Det var baggrunden for, at samtlige centralor

ganisationer gik ind for helhedsløsningen, siger Pe

ter Madsen. 

- Nu er det ikke Ninn Hansen, der er ordfører

for de Konservative i disse spørgsmål. Han bliver 

tilsyneladende kun sat til det grovere arbejde, fort

sætter Peter Madsen. Men da tjenestemændenes be

tingelse for at acceptere helhedsløsningen blev dis

kuteret i Folketinget, udtalte Baagø som ordfører 

for de Konservative, at han i hØj grad beklagede, 

at disse tjenestemandsrepræsentanter »har indladt 

sig på noget, som ikke vedkommer dem. Det hen

hører ikke under forhandlingsretten at blande sig 

i politik, som bestemmes her i dette hus og denne 

sal« ... « 

• 



Hvis jeg havde TB i Danmark 

Af Ole Horwitz 

Danmark er i dag et af de lande, hvor tuberku

lose er en forholdsvis sjælden sygdom. Billedet var 

imidlertid et ganske andet blot få generationer til

bage, og endnu omkring 1930 dØde der årligt ca. 

2.000 personer af lungetuberkulose. Også andre for
mer for tuberkulose var dengang meget udbredt; 

det gjaldt for eksempel den frygtede lupus, der an

griber huden. 

Forholdene er nu blevet ganske anderledes. I 

1961 døde der i hele Danmark kun 163 personer af 

lungetuberkulose, og af dem var der endda ingen 

under 25 år. Denne store nedgang skyldes forment

lig et sammenspil af flere faktorer. Som læge fal

der det naturligt først at nævne sundhedsvæsenet: 

Danmark blev allerede tidligt i dette århundrede 

velforsynet med sanatorier og hospitaler; man ind

så snart værdien af det forebyggende arbejde, og 

i 1940'erne var hele landet dækket med et vidt for

grenet netværk af tuberkulosestationer; endeligt 

har den nye, medikamentelle behandling af tuber

kulose, specielt med isoniazid, været et stort frem

skridt. Det må imidlertid erkendes, at en lang ræk

ke andre forhold også må tillægges væsentlig be

tydning. Man kan således anføre den almindelige 

forøgelse af levestandarden, og den systematiske 

udryddelse af kvægtuberkulosen. 

Antallet af nye tuberkulosetilfælde i hele Dan

mark er nu nede på ca. 900 om året. Det er således, 

relativt set, ikke mange, der kommer til at stå over

for det alvorlige problem, som det stadig er at på

drage sig tuberkulose. Fra samfundets side har man 

imidlertid truffet en lang række forholdsregler for 

at formindske vanskelighederne mest muligt. Man 

har således sørget for veludrustede hospitaler, for 

at undersøgelse og behandling er gratis, for at ven

tetiden fØr indlæggelse er kort, o.sv. Et andet, me

get vigtigt punkt har været, at de bevilgende myn

digheder tidligt forstod, at det ikke kun var den 

syge, der havde behov for hjælp, men at også fa

milien skulle understøttes. Hvis et barn Ødelægges 

på grund af Økonomiske problemer, skabes nemlig 

en ond cirkel, idet fattigdom og dårlige kår vil med

føre en Øget risiko for sygdom. Denne hjælp, der er 

sikret gennem særlige love, har ikke retslig virk

ning, som •fattighjælpen« havde i gamle dage, og 

skal ikke tilbagebetales. Til slut skal anføres, at der 

også gøres en stor indsats ved revalideringen. Der 

er her lagt vægt på at udrydde den modstand, der 

ofte blev vist mod at ansætte tidligere syge på ar

bejdspladserne. 

Det største problem er imidlertid ikke »hvis man 

får tuberkulose«, men hvorfor man får tuberkulose. 

Kun hvis man ved, hvorfor sygdommen opstår, er 

det muligt at opstille et rationelt bekæmpelsespro

gram. Tuberkulose skyldes infektion med tuberkel

baciller, men vi ved også, at bacillerne ikke er den 

eneste årsag til sygdommen. Mange mennesker bli

ver smittet, men kun få af dem bliver syge. Vi ved 

endnu ikke, hvad det er for faktorer, der bevirker, 

at den enkelte bliver syg, og en vidt forgrenet 

forskning er nødvendig for at lØse problemet. Som 

bekendt har tuberkuloseforskningen i Danmark al

tid haft et hØjt stade og nydt stor international 

anerkendelse; man kan for eksempel blot nævne 

arbejdet på Statens Seruminstitut. I de senere år 

er der imidlertid blevet oprettet en ny forsknings

institution, og da denne ikke er så kendt som de tid

ligere, skal den her gøres til genstand for nøjere 

omtale. 

Denne forskning havde sit udspring i den danske 

massetuberkulosekampagne, der gennemførtes i 

årene 1950-52. Under planlægningen blev det frem

hævet, at der i Danmark var ganske særlige mulig

heder for at undersøge tuberkulosens forekomst og 

opståen. Af de forhold, der talte stærkest, skal her 

nævnes: Den effektive registrering af befolkningen, 

som foretages af folkeregistrene; sundhedsvæsenets 

hØje stade og befolkningens ensartede og hØje so

cial-Økonomiske standard; det enestående tuberku

loseregister, som i sin tid var startet af Sundheds

styrelsen's medicinal-statistiske kontor. Man vedtog 

derfor i 1950 at oprette et specielt, epidemiologisk 

institut, Dansk Tuberkulose Index*). Ved et for

billedligt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Sta

tens Seruminstitut og tuberkulosestationerne lyk

kedes det at etablere de kartoteker, der var nød

vendige for at skabe pålidelige opgørelser. De om

fatter flere mililoner hulkort, og er i dag det stør

ste medicinske hulkortregister i Danmark. 

Dansk Tuberkulose Index' primære formål var at 

studere tuberkulosens forekomst blandt de perso

ner, der blev omfattet af massekampagnen. Man 

ville herved blive i stand til at finde grupper, som 

havde en særlig hØj sygdomsrisiko. I årenes lØb er 

arbejdsområdet imidlertid blevet stærkt udvidet, 

og kan i dag siges at være at skabe den viden, der 

er nødvendig for at opbygge et udryddelsesprogram 

for tuberkulosen. Det mål, som man stiler direkte 

imod, er at udrydde tuberkulosen totalt. Denne op

gave indebærer, at en lang række praktiske pro

blemer må lØses. Blandt disse kan nævnes den lø

bende rationalisering af tuberkulosebekæmpelsen; 

hvor stor betydning har det for eksempel at ind

drage befolkningsgrupper, som husmødrene og de 

ældre, som i dag kun bliver undersøgt i ringe ud

strækning. 

Arbejde med hulkort og registre betragtes ofte 

som dØdt, fjernt fra det praktiske liv. Denne opfat

telse er dog ved at blive ændret. Der er over hele 

verden en stigende forståelse for nødvendigheden 

af store og gode epidemiologiske undersøgelser. In

den for dette område kan Danmark, som nævnt, 

gøre en ganske særlig indsats. 

*) Dansk Tuberkulose Index' arbejde udføres med 

støtte af den danske stat, WHO og National Insti

tute of Health, USA. 
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Vort feriehjem 

Der har i tidens lØb været megen uro og disku

tion om vort feriehjem. - Der har dog aldrig her i 

bladet været forslag fremme, som var bedre end 

det af hovedbestyrelsen forelagte, gående ud på, at 

restaurere og ombygge hjemmet for et beløb på 2,5 

millioner kroner, og endvidere, at vi pr. medlem 

skal præstere et bidrag på 600 kroner, for at skabe 

et rimeligt grundlag for planens gennemførelse. 

Disse forslag er dog ikke blevet modtaget med 

udelt begejstring. Når man taler med kolleger rundt 

om på depoterne, møder man megen skepsis over 

for projektet og megen uro for, at hjemmets drift 

fremover vil kunne blive en fare for medlemmer

nes private Økonomi. De 600 kroner, som vi hver 

især skal præstere, frygtes at kunne blive begyn

delsen til en kædereaktion med stigende forplig

telser, som ingen af os på forhånd kan overskue. 

Alle ved jo, at størsteparten af pengene skal lånes 

på det frie kapitalmarked. D.v.s. til hØje renter og 

med store kurstab, samt andre omkostninger. At 

låne penge der, vil komme til at koste det 3-4 dob

belte belØb, før gælden er betalt. Endvidere vil af

dragstiden blive så lang, at gælden vil overleve de 

fleste af os, som stifter den. Selv om der kommer 

andre efter os som skal overtage hjemmet og for

pligtelserne, så er de goder, som vi nu agter at 

skabe, til den tid forældede og udtjente, og så kan 

vore efterkommere begynde forfra. 

De fleste er dog enige om, at vort feriehjem er et 

aktiv, som vi ikke bør forsømme, endsige slippe af 

hænde. Derfor må der gøres en indsats for ikke al

ene at bevare, men også for at forbedre det, og det 

kan gøres på en måde, så medlemmerne ikke kan 

nære nogen begrundet frygt for at planens gen

nemførelse skal kunne ruinere nogen. 

Hvad kan vi da gøre. - Vi kan gå til J.A.K.

banken, som mange af medlemmerne i forvejen 

kender og benytter for at opnå den billige finan
ciering, som derfra kan opnås ved opsparing eller 

mod at lade omsætningen (lønnen) gå over en 

checkkonto. Denne bank er nu så stor, at selv kom

muner benytter den til offentlige opgaver, og den 

kan også hjælpe os i vor situation. Her at beskrive 

i enkeltheder hvorledes det sker, vil føre for vidt. 

Blot skal nævnes, at i samme grad, som vi benytter 

banken, vil den også være i stand til at betjene os. 

Da vi for tiden har byggestop og ikke foreløbig 

kan komme til at realisere vore planer, vil vi pas

sende kunne benytte ventetiden til at skabe den 

kredit, som er fornøden til hjemmets ombygning, 

ved at lade penge, som afdelingerne landet over 

måtte ligge inde med, overføre til denne bank. At 

se nogen som helst risiko heri, vil jeg finde vanske

ligt, eftersom banken er godkendt af myndigheder

ne og arbejder under bankinspektoratets tilsyn. 

Lånene koster kun een procent årlig i administra

tion, så vi bliver derfor i stand til at betale lånet 

tilbage på 15 år. Endog med mindre årlig ydelse, 

end vi ellers kommer til at betale i renter. Banken 
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byder endog sine kunder den frihed at kunne vælge 

mellem 6 pct. i rente for pengene, eller et rentefrit 

lån. Enhver kan så overveje hvad der betaler sig 

bedst. 

NB! Da der for tiden også er tale om, at vi alle 

skal have lønnen udbetalt gennem en bank, vil jeg 

henlede opmærksomheden på, at de, der foretræk

ker J.A.K.-banken hertil, derved vil kunne opnå 

kortfristede, rentefrie lån med afdragstider fra 2 til 

10 år, som med fordel kan brydes der, hvor man 

ellers tyr til veksler, købekontrakter eller hvad der 

findes af sådanne kostbare muligheder. Det er jo 

ingen hindring for den enkelte, at banken ligger i 

Middelfart, da lønnen sendes direkte dertil og vi 

alligevel fremover kommer til at benytte check's 

ved vore betalinger. 

Aage Andersen. 

Lokof., Esbjerg. 

2000 mand om et feriehjem 
I Aarhuus Stiftstidende for den 11. juli 1963 har en 

journalist beskrevet foreningens feriehjem i en ar

tikel som bringes her. 

Mens frost og sne dækker landet og is i vore far

vande, søger tankerne vel næppe alt for ofte ud til 

det sted ved en af Danmarks kyster, hvor sommer

feriens glæder nydes. Når vi lokomotivmænd er i 

tjenesten og står på maskinen, har vi kulden om os. 

Den knuger os. Uvilkårligt trykker man sig mod 

kedlen, dækker sig mod blæstens skarpe sus og 

skutter sig i sin skindtrøje. Og dog står lokomotiv

manden ved sit håndsving og tænker på sommer

ferien. Er det sært, man fØler et savn efter at op

leve ferielivets glæder? 

Sådan skrev man 2. marts 1922 i Dansk Lokomo

tiv Tidende, der samtidig oplyste, at en kreds af 

medlemmer i Dansk Lokomotivmands Forening 

»stille og støt« arbejdede for, at lokomotivmændene

kunne komme til at opleve sommerferie-livets glæ

der. Dette arbejde resulterede i, at de danske loko

motivmænd for 40 år siden skabte deres eget ferie

og rekreationshjem på Røsnæs ved Kalundborg

Fjord.

Helårsvirksomhed med kursusvirksomhed 
Det er blevet en enestående institution. Alle cirka 

2000 lokomotivmænd inden for Danske Statsbaner 

står i dag bag deres sommer-paradis med Økono

misk støtte. Feriehjemmet er blevet hundreder af 

lokomotivmænds fristed i perioder, da de er i stand 

til at vende ret ofte opslidende og nervebelastende 

arbejde på maskinerne ryggen for at søge ro og 

hvile. 

Lokomotivmændene har endda formået at tænke 

på andre end sig selv i de forløbne 40 år. Hvert år 

inviteres svagføre til et 10-dages ophold på ferie

hjemmet, og blandt dets mest taknemmelige gæster 

har været både århusianske og københavnske skole

børn. 

Nu har lokomotivfolkene store planer for deres 

feriehjems udbygning. Færdige projekter for en ud-

Aa 
1'1IEDLE1"I.SKREDSEl'W 



videlse til cirka to millioner kr. omfatter tilbyg
ninger, som skal gøre feriehjemmet til en helårs
virksomhed, en slags højskole og kursus-centrum, 
ikke blot for lokomotivmænd, men for folk fra 
mange andre institutioner. 

På historisk grund 

Midt i en sådan nyskabelse af folkelig og faglig 
karakter gØr man sig klart, at feriehjemmet skal 
bestå som kilden til sundhed og velvære for måske 
den hårdest belastede part af Danske Statsbaners 
cirka 25.000 medarbejdere. Dansk Lokomotivmands 
Forening ønsker også at opretholde den gamle skik, 
hvorefter medlemmer eller deres pårørende kan 
genvinde helbredet efter lange sygdoms-perioder 
eller psykiske prøvelser. 

Feriehjemmet på Røsnæs er med de skønneste 
omgivelser som ramme en social institution, hvis 
betydning gang på gang er understreget og bekræf
tet i de forløbne 40 år. 

At lokomotivfolkenes dejlige sommerhjem ligger 
på historisk grund, gør ikke institutionen mindre 
tillokkende. Fra ældgammel tid stammer de jord
volde, der omgiver feriehjemmet. De var i fortiden 
bastion, med hvis kanoner man overvågede indsej
lingen til Kalundborg. 

Under udgravninger for adskillige år siden fandt 
man i det gamle fæstnings-anlæg en af disse kano
ner. Den troner i dag på sin hØj og retter som ferie
hjemmets vartegn mundingen mod fjorden, hvis 
vand sejles tyndt af rutebådene »Prinsesse Anne
Marie«, »Prinsesse Benedikte«, »Prins Bertil« og de 
mindre »fyrstelige« »Julle« og »Kalle«. 

Feriehjemmet var tidligere »Skambæk Badeho
tel«, og det var af den daværende finansmand 
Henckel, lokomotivfolkene kØbte hotellet i 1922, da 
det kom til tvangsauktion i Kalundborg. En vågen 
lokomotivfører satte sin forening på sporet. I efter
året 1922 købte lokomotivmands-foreningen »Den 
javanesiske Pavillon« på den hollandske udstilling 
i København, og pavillionen genrejstes på »Kohor
net« - et af de yndede mål for feriehjemmets gæ
ster, når solen synker i havet. 

SvaLer i badehuset 

Lokomotivmænd fra hele landet kommer og går. 
Der er glæde og forventning i sindet i ankomstens 
time - og sorg i afskedens. 

Men de gode minder og sundheden i kroppen er 
sommerens gevinst, som man tager med sig hjem. 
Også mindet om et svalepar og dets unger, der helt 
utraditionelt har bygget rede i »lokomotiv-koner
ne«s badehus nede ved stranden. Gennem en itu
slået rude i døren piler svalemor og svalefar ind til 
reden under badehusets tag - men kun når der er 
tomt i huset. 

-ry.

Ingvar Olsson 50 år 

En af vore gode svenske jernbanevenner Ing

var Olsson fylder den 9. september 50 år. Olsson, 

der er skåning, blev i 1953 ombudsmand i for

bundet efter at have arbejdet flittigt i sine lokale 

afdelinger som tillidsmand for lokmænd i det 

skånske. Han begyndte som kasserer i Kavlinge, 

blev sekretær i Angelholm, formand for Malmo 

afdeling og over forbundsrådet og styrelsen for 

lokmannadistrikten er han nu fast beskæftiget 

på forbundskontoret. 

Vi ønsker hjertelig til lykke med fødselsdagen 

i ønsket om fortsat godt samarbejde og kamme

ratskab. 

� Lanternen� 

Til orientering for medlemmer af de københavn
ske afdelinger samt lokomotivmedhjælperaspiranter 
som kunne tænke sig at stå tilmeldt »Lanternen« 
kan oplyses, at disse er velkommen på lanternetu
ren 1963 ved indmeldelse inden 12. sept. 1963. Det 
månedlige kontingent udgør 2 kr., som opkræves 
halvårlig gennem din lønudbetaling, henholdsvis i 
septbr. og marts måned, dog vil fØrste halvårlige 
kontingent blive opkrævet personligt. 

Al henvendelse om optagelse kan ske til følgende: 
Formanden lkfb. K. H. Petersen, Gb. mdt. 
Næstformanden lkf. E. A. Hansen, Gb. mdt. 
Kasserer lkfb. S. 0. Steen, Gb. mdt. 
Sekretær lkfb. Simon Christensen, Gb. mdt. 
Bestyrelsesmedlem lkf. E. J. Svenson, Elektro-

kontrollen samt til »Lanternen«s repræsentant 
på Hgl. mdt. lkf. L. E. Rasmussen. 

Gør alvor af det nu og deltag i et godt festligt og 
kammeratligt samvær. 

•Lanternen«.
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Derfor bør ingen købe varer fra 

SYDAFRIKA 

Utroligt strenge undtagelseslove gør negrene 

umyndige 

Af sekretær, cand. mag. Jørgen Mejdahl 

Dansk Ungdoms Fæl!esråd beder 

forbrugerne om ikke at købe sydafri

kanske varer og anmoder samtidig 

om Økonomisk støtte tit Sydafrikafon

det - tii humanitær hjælp og rets

hjælp tii ofrene for den sydafrikan-

rettigheder, som vi her i landet anser 

for så selvfølgelige. IfØlge grundloven 

kan vi tillade os - inden for injurie

lovgivningen - at sige og mene, hvad 

vi vil. Derfor protesterer vi mod en

hver undertrykkelse af anderledes 

ske Verwoerd-regerings brutale race- tænkende, mod russernes nedkæmp

adskiUelsespolitik. ning af opstanden i Ungarn, mod 

Om de var kaldt sammen for at 

høre et regeringsdekret som led i den 

stadige skærpelse af de forhadte pas

love eller om der var tale om en fre-

delig demonstration, forbliver vel 

ukendt. Faktum er, at politiet uden 

forudgående varsel åbnede ild mod 

den forsamlede mængde afrikanere 

foran den lille by Sharpeville i Syd

afrika. 69 dræbte og 186 sårede - de 

fleste ramt af kugler i ryggen ( ! ) . 

Det hele tog 40 sekunder. Sharpeville 

indskrev sit navn i rækken af blodige 

begivenheder som følge af den syd

afrikanske regerings apartheidpolitik 

og undertrykkelse af menneskerettig-

heder. 

Ethvert rettænkende menneske ven

der sig imod undertrykkelse af de 
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rejsning af muren i Berlin, mod 

Francos regime i Spanien. Men når 

Sydafrika for tiden i særlig grad er 

målet for en aktion, skyldes det, at 

der foregår ikke alene en undertryk

kelse af anderledes tænkende, men 

der forfølges mennesker for deres 

hudfarves skyld. Det er nazismen i 

renkultur. 

Rettigheder forbeholdt hvide. 

Sydafrika svarer ikke til det billede 

af Afrika, som rejsebeskrivelserne på 

konfirmandernes gavebod så længe 

stædigt har Ønsket at fastholde, nem

lig billedet af negrene som de »vilde• 

urskovsfolk med fjer på hovedet og 

grusomme ritualer i bushen og en ku

riøs primitivitet, som den hvide mand 

som »formynder• ordner eller rydder 

op i. 

Statsminister Verwoerd. 

Gæster man Sydafrika, vil man 

finde, at det er et hØjt industrialiseret 

land, som kan måle sig med lande i 

Europa og Amerika. Grunden hertil 

er, at egnene omkring Kap det gode 

Håb var det første sted i Afrika, hvor 

hvide slog sig ned. Det var i det 17. 

århundrede, at hollandske bØnder ud

vandrede til disse egne. De havde en 

gammeltestamentelig opfattelse af 

deres egen udvælgelse som Guds folk, 

hvilket satte dem i stand til at udstå 

store vanskeligheder under deres for

søg på at undertrykke den indfØdte 

befolkning og underlægge sig jorden. 

Under Napoleonskrigene kom der 

engelske indvandrere til landet, og 

mens de hollandske udvandrere, bo

erne kaldtes de, hovedsagelig var 

jordbrugere, var englænderne indu

strifolk og handelsfolk. Mellem de to 

befolkningsgrupper opstod snart et 

modsætningsforhold, som resulterede 

i Boerkrigen 1899-1902, en krig, som 

englænderne med nød og næppe 

vandt. 

Englænderne var dog ædelmodige 

nok til at oprette Den sydafrikanske 

Union som et selvstændigt dominion 

inden for det britiske statssamfund i 

1910. Der dannedes et parlament i 

Pretoria, og landet fik indre selvstyre 

som Øvrige dominions. En ting var 

Politiet er hårdhændet over for 

negrene i Sydafrika. 



dog boere og englændere enige om: 

Det var kun den hvide befolkning, 

der kunne få politiske rettigheder. De 

ikke-hvide skulle holdes uden for og 

under den hvide mands standard. 

Undtage!ses!ovene i Sydafrika. 

Indtil 1948 havde United Party re

geringsmagten og gennemtrumfede 

med et knebent flertal, at Sydafrika 

trådte ind i krigen på de allieredes 

side. Oppositionen var fØrst og frem

mest Nationalistpartiet, som især har 

tilhængere i boerkredse, af hvilke 

flere er mildest talt nazivenlige. Den 

nuværende justitsminister i Sydafri

ka, John Foster, blev under den an

den verdenskrig interneret som »na

tional upålidelig«, idet han var leder 

af Sydafrikas naziorganisation Osse

wabrandwag. Det er denne mand, der 

nu motiverer, at de nye undtagelses

love i Sydafrika er vedtaget »for at 

bevare demokratiet i Sydafrika«. Si

den Nationalistpartiet kom til magten 

i 1948, er der vedtaget en række love, 

som skal sikre den hvide befolknings 

eneherredømme: 

··· Loven om » Urban Areas• tillader

en afrikaner kun at opholde sig i

en by, hvis han har boet der i 15 

år eller har været ansat 10 år i 

træk hos samme arbejdsgiver. Lo

vens formål: At forhindre afrika

nere i at bosætte sig i byerne, hvor 

de er sværere at kontrollere. 

'' Loven om »Group Areas, forbyder 

personer af forskellige racer at bo 

i samme bydel. De må ikke besøge 

de samme biografer, hoteller, sidde 

på samme bænke i parkerne eller 

på anden måde have kontakt med 

hinanden uden for arbejdspladser

ne. 

,:, Loven om »Native Land« betyder, 

at de hvide har lagt beslag på det 

meste af landets jord til agerbrug. 

87 pct. af jorden er reserveret de 

hvide. På den tiloversblevne jord 

tvinges afrikanerne sammen i over

befolkede reservater. 

··· Loven om »Bantu education• for

hindrer afrikanerne i at skaffe sig

ordentlig uddannelse af den stan-

På denne bænk rna mgen farvede 

sætte sig. Den er forbeholdt hvide. 

dard, den hvide mand kan opnå. 

Afrikanerne henvises til en speciel 

»undervisning« med det formål at

gøre dem ufarlige for det hvide 

regime. 

Loven om »Job reservation« giver 

ret til at udelukke alle ikke-hvide 

fra arbejdspladser, hvor man ikke 

vil have dem, selv om de er kvali

ficeret til arbejdet. 

Mest modbydelig er loven om »sa

botage«. Under begrebet »sabotage« 

henregnes enhver form for modstand 

mod regimet, det være sig i skrift, 

tale eller handling. Som et skræmme

spøgelse erklærer regeringen, at den 

er vendt imod kommunistisk indfly

delse, men med dette »kommunistisk« 

menes enhver form for opposition 

imod apartheid. Et parti som »Liberal 

party« betegnes af regeringen som 

kommunistisk, fordi det går ind for 

demokratisk ligestilling mellem den 

hvide og den ikke-hvide befolkning 

i Sydafrika. 

På det seneste har vi hØrt om en 

ny undtagelseslov, som giver politiet 

ret til at holde folk indespærret i 

indtil 3 måneder uden lov og dom. 

Denne lov blev vedtaget med alle 

stemmer mod en. Et eneste parla

mentsmedlem vovede at stemme 

imod. Hun betegnede denne lov som 

fascismens hæslige nøgne ansigt. Med 

denne lov, sagde hun, slutter Syd

afrika sig til rækken af despotiske 

magter. 

Negerlederen i husarrest. 

De undertryktes opposition kommer 

sjældent til orde. Negrenes mest 

markante skikkelse har hidtil været 

hØvdingen Albert Luthu!i, en hØjt 

dannet mand, uddannet på missions

skole i Sydafrika. Han er leder af 

den nu forbudte African National 

Congres. For Luthuli har ikke-volds

politikken været rådende i negrenes 

protest. Efter Sharpeville-begivenhe

derne brændte han offentligt sit pas 

og opfordrede andre til at gøre det 

samme. Han blev arresteret og an

klaget for hØjforrædderi og lever nu 

under husarrest i Sydafrika. I 1960 

fik han tildelt Nobels fredspris, som 

han modtog ved en fest i Oslo i ja

nuar 1961. 

Ved World Assernbly of Youth's 

verdenskongres for ungdomsledere på 

Arhus universitet i sommeren 1962, 

hvor Dansk Ungdoms Fællesråd var 

vært, havde man indbudt Albert Lu

thuli som taler. Han beklagede at 

måtte sende afbud, men - som han 

forklarede i sit brev - den sydafri

kanske regering havde, da han skulle 

rejse til Oslo for at modtage Nobel

prisen, stillet så ydmygende krav til 

ham, at han ikke en gang til ville 

udsætte sig for så menneskenedvær

digende behandling. Som en stille 

protestdemonstration stod Luthulis 

stol tom i Arhus universitets festsal 

under W A Y -kongressens åbning, og 

billedet af »den tomme stol« flØj ver

den over. 
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Ungdommens aktion. 

Den ungdomsaktion, som startede 

den 1. marts, igangsat af ungdom

mens fællesråd i Danmark, Norge og 

Sverige, er en videreførelse af Luthu

lis ikke-voldsprincip. Den har tre 

sider: 

1) Information om apartheidpro

blemet. Til medlemsorganisationerne 

i Dansk Ungdoms Fællesråd er ud

sendt materiale i form af litteratur og 

filmliste med opfordring til afholdel

se af Sydafrika-aftener og dannelse 

af lokale Sydafrikakomiteer. Dansk 

ungdom skal vide, hvad den prote

sterer imod og ikke blot råbe med i 

det berettigede protestkor. 

2) Opfordring til boycot af sydafri

kanske varer. Sydafrikas regering 

har vist sig uimodtagelig for de man

ge henstillinger, FN har rettet til 

statsminister Verwoerd om en æn

dring af den førte raceadskillelses

politik. Derfor må Sydafrika tvinges 

til opgivelse af undertrykkelsen af 

menneskerettighederne ved Økono

misk pression. Hvis Sydafrikas eks

port kan rammes, er der en mulighed 

for, at erhvervslivet i Sydafrika kan 

lægge pres på Verwoerd. Derfor op

fordrer ungdommen forbrugerne til 

at boycotte sydafrikanske varer. Fra 

Sydafrika udføres i første række ap

pelsiner, grapefrugt, abrikoser, vin

druer, æbler, pærer, blommer samt 

store mængder af frugtkonserves og 

syltede frugter. Forbrugerne opfor

dres til at undersøge ovennævnte va

rer i butikkerne og - såfremt de 

stammer fra Sydafrika - da at lade 

dem ligge. Heldigvis går mange for

handlere ind for boycot og undlader 

fra grossisterne at hjemtage sydafri-

kanske varer. Det vil næppe skade 

en forhandlers salg i Øvrigt, om han 

i sit vindue sætter et skilt op: Vi

handler ikke med Sydafrikanske va

rer. Forbrugerne vil sætte pris på det. 

3) Sydafrikaaktionen er ikke blot

et nej til Verwoerds politik. Den er 

også et ja til at yde hjælp til dem, 

der rammes af apartheidlovene. Der

for opfordrer ungdommen til Økono

misk støtte til Sydafrikafondet - giro 

101000. Pengene går til humanitær 

hjælp og retshjælp til ofrene for 

apartheid. 

Under krigen vendte alle rettæn

kende danske sig imod den tyske 

nazistiske herrefolksmentalitet. Der

for må befolkningen i dag vise sin 

afsky for apartheidpolitikken i Syd

afrika ved at fØlge ungdommens op

fordring: Køb ikke sydafrikanske va

rer - støt Sydafrikafondet. 

Tak! 

Hjertelig tak til alle, der viste deltagelse ved min 

mands, lokomotivfører A. K. H. Pedersen, dØd og 

bisættelse. 

Tak til DSB og DLF og tak for fanens tilstedevæ-

relse. Ellen Pedersen og børnene. 

»Lanternen«

Lanternen afholder sin årlige sommerudflugt 

torsdag den 12. september 1963. 

Vi mødes som sædvanlig under uret i afgangshal

len Kh. kl. 16,00 prc., hvorefter vi med udflugts

og dansevogn i tog 457 tager ad kystbanen til Hel

singør, hvor Gilleleje-Hornbækbanens busser ven

ter og bringer os videre gennem det skønne Gurre 

til den gamle smukke herre- og købmandsgård fra 

år 1600, nu »Marianelund Kro«, Nordsjællands fi

neste madsted, hvor der serveres: 

Kogte og stegte fiskefillet'er i hollandaise, garne
ret med hummer og rejer. 

Farseret kalkun med valdorf salat, franske kar

tofler og friske grønærter. 

Isrand med frugtsalat. 

Hertil serveres 1 Guld export beer, 1 glas ma

deira samt mokka. 

Herregårdstrioen underholder under middagen og 

ballet. 

Slap af og tag din »viv« med på en rigtig lanter

netur på et af Nordsjællands mondæne steder. 

Prisen for transport, middag m.m. 23 kr. pr. del

tager. 
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Ank. Kh. kl. 0,20 i tog 488. 

Indtegningen sker på maskindepoterne Gb, Hlg 

og Elektrokontrollen eller ved tlf.henv. til fmd. K. 

H. Petersen, 74 59 59 eller kassereren S. 0. Steen,

30 21 54.

Indtegningen slutter fredag d. 6. sept. kl. 12. 

Bestyrelsen. 

Forfremmelse tii lokomotivfører i 15. lkl. efter an

søgning i fØlge opslag og fortrinsvis til betjening af 

MY og MX-lokomotiver pr. 1/9-63. 

Lokomotivførerne ( 12. lkl.) : 

P. Meyer, København Gb., i København Gb.

P. W. B. Hansen, København Gb., i København Gb.

K. Andersen, København Gb., i København Gb.

M. Gregersen, Esbjerg, i Esbjerg.

K. B. K. Knudsen, København Gb., i Fredericia.

K. T. H. Jakobsen, Fredericia, i Fredericia.

M. Sørensen (Elm), Fredericia, i Fredericia.

A. M. V. Høtoft, Århus H., i Fredericia.

0. E. D. Andersen, Fredericia, i Fredericia.
K. Rasmussen (Holm), Fredericia, i Fredericia.

Forflyttelse efter ansøgning pr. 1/9-63. 

Lokomotivfører (15. lkl.): 

V. Kirkegaard, Fredericia, til Århus H.

Forfremmelse til lokomotivfører i 15. lkl. efter an

søgning i fØlge opslag og fortrinsvis til betjening af 

MY og MX-lokomotiver pr. l/10-63. 

Lokomotivfører ( 12. lkl.): 

K. P. Frederiksen, København Gb., i København 

Gb. 



Forfremmelse til lokomotivfører i 15. lkl., 

fortrinsvis betjening af lyntog litra Ma. 

Lokomotivførerne ( 12. lkl.) : 

N. V. Ø. Jensen, Helgoland, i Helgoland.

H. E. Møllerstrøm, Helgoland, i Helgoland.

P. E. E. Larsen, Helgoland, i Helgoland.

H. Rasmussen (Feier), Århus H, i Århus H.

E. Bøjesen, Århus H., i Århus H.

W. Nielsen, Århus H., i Århus H.

E. L. Petersen, Århus H., i Århus H.

Tildelt funktion som lyntogsafløser efter ansøgning 

ifØlge opslag fra 1/9-63. 

Lokomotivførerne (12. lkl.): 

S. A. P. Greffel, Århus H., i Århus H. 

E. Bødtker Nielsen, Århus H., i Århus H.

L. J. Jespersen, Randers, i Århus H.

H. Ji.irgensen, Århus H., i Århus H.

B. Therkildsen, Århus H., i Århus H.

Forfremmelser til lokomotivfører i 12. lkl. 

pr. 1/9-63. 

Elektrofører (10. lkl.): 

A. M. Hansen, Enghave, i København Gb.

Lokomotivfyrbøderne:

H. Madsen, Ålborg, i København Gb.

P. Sørensen, København Gb., i København Gb.

S. Nielsen, Korsør, i Korsør.

W. D. Pedersen, Århus H., i København Gb.

J. P. Jensen, Struer, i Korsør.

S. Christensen, København Gb., i København Gb.

T. G. Jensen, Fredericia, i Korsør.

J. Jespersen, Århus H., i København Gb.

C. H. Honore, Struer, i Korsør.

P. Hellemann, Århus H., i København Gb.

T. M. Bentsen, Fredericia, i København Gb.

G. J. Rix, Fredericia, i København Gb.

H. A. Pedersen, Århus H., i Slagelse.

A. Søgaard, Kalundborg, i Kalundborg.

J. K. Madsen, Randers, i Roskilde.

K. Jelsbak, Århus H., i Roskilde.

A. C. Veng, Nyborg H., i Roskilde.

V. Larsen, København Gb., i København Gb.

V. Koppel, Århus H., i København Gb.

S. A. Jensen, Fredericia, i København Gb.

B. A. SjØstrand, Odense, i København Gb.

P. H. Andersen, Fredericia, i København Gb.

L. Krøyer Rasmussen, København Gb., i Kbhvn. Gb.

V. J. Knudsen, Fredericia, i København Gb.

A. Jensen, Fredericia, i København Gb.

R. E. Johansen, Fredericia, i København Gb.

A. B. V. Pedersen, København Gb., i KøbenhavnGb.

A. Toftdahl, Struer, i København Gb.

B. B. Petersen, Århus H., i København Gb.

S. H. Jørgensen, Fredericia, i København Gb.

B. Marcussen, Nyborg H., i København Gb.

P. E. Sørensen (Hasseris), Kbh. Gb., i Kbh. Gb.

C. S. Andresen, Padborg, i Padborg.

H. K. Peitersen, Helsingør, i Helsingør.

J. A. J. Andersen, Korsør, i Korsør.

S. A. Frederiksen, Nyborg H., i København Gb. 

K. L. Larsen, Århus H., i København Gb.

E. P. Andreasen, Nyborg H., i København Gb.

E. Ginnerup, Fredericia, i København Gb.

J. R. Jensen, Nyborg H., i København Gb.

G. M. Mikkelsen, Fredericia, i København Gb.

M. K. Nielsen, Padborg, i København Gb.

A. Petersen, Fredericia, i København Gb.

S. E. E. Nielsen, København Gb., i København Gb.

0. H. Hansen, Fredericia, i Rødby Færge.

S. A. H. Nielsen, Helsingør, i Helsingør.

R. W. Kristiansen, København Gb., i Kbhvn. Gb.

F. C. Christensen, Frederikshavn, i Rødby Færge.

Forfremmelse til elektrofører 12. lkl. pr. 1/9-63. 

Elektrofører ( 10. lkl.) : 

E. E. Christensen, Enghave, i Enghave. 

B. V. Sørensen, Enghave, i Enghave.

V. Hansen (Søby), Enghave, i Enghave.

Forflyttelser efter ansøgning pr. 1/9-63. 

Lokomotivførerne ( 12. lkl.) : 

L. Christensen, Roskilde, til Korsør.

I. T. Larsen, København Gb., til Ålborg.

B. H. B. Frederiksen, Roskilde, til Århus H.

H. J. Wulff, København Gb., til Århus H.

P. J. Jensen, København Gb., til Århus H.

E. Ø. Nielsen (Lind), København Gb., til Århus H.

B. Leth, Ålborg, til Århus H.

F. L. Kristensen, København Gb., til Århus H.

K. E. Hansen (HØjbjerg), Ålborg, til Århus H.

P. Nielsen (Jeppe), København Gb., til Århus H. 

G. E. Nielsen, København Gb., til Århus H. 

J. H. E. BrØchner, København Gb., til Århus H.

K. E. W. Poulsen, København Gb., til Århus.

J. S. Sørensen, København Gb., til Struer.

B. S. Kristensen, København Gb., til Struer.

E. J. R. Nielsen, København Gb., til Struer.

N. S. G. Christensen, Ålborg, til Randers.

K. E. Christensen, København Gb., til Århus H.

A. Skovgaard, Korsør, til Nyborg H.

B. Lauritsen, Korsør, til Nyborg H.

B. G. T. Hansen, Korsør, til Nyborg H.

H. Kristensen (Braan), København Gb., til Esbjerg.

V. B. Hansen, København Gb., til Odense.

T. V. Sørensen, København Gb., til Fredericia.

M. M. Thorsen, København Gb., til Fredericia.

E. B. Nielsen, Helsingør, til Fredericia.

S. N. Carlsen, Slagelse, til Fredericia.

B. N. Kristensen, Roskilde, til Fredericia.

J. S. Jacobsen, København Gb., til Esbjerg.

I. S. Andersen, København Gb., til Fredericia.

L. Jensen (Havnbjerg), Korsør, til Fredericia.

B. Jessen, Helgoland, til Odense.

F. K. P. Borgaard, København Gb., til Ålborg.

K. M. Jensen, København Gb., til Ålborg.

L. K. Jensen, RØdby Færge, til Ålborg.

K. Eriksen, København Gb., til Ålborg.

E. Sparre, Næstved, til Slagelse.

F. 0. Jensen, RØdby Færge, til Næstved.

H. P. Rasmussen, Slagelse, til Fredericia.
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FFB 
»Dusinet fuldt• melder Fremads

Folkebibliotek med berettiget stolt

hed ved starten af sin 12. serie, der 

på flotteste vis fØlger de foregående 

elleve op. Arets sensation turde væ

re, at FFB lægger ud med en splin

terny 2-binds-roman af Tysklands 

mest succesombruste forfatter, Hans 

Hellmut Kirst - manden der skrev 

den verdensberømte »Nul-otte Fem

ten•. Denne gang hudfletter han ef

terkrigstidens Tyskland i sin skil

dring af en gruppe frontsoldater, der 

i 1961 sidder i velbjergede positioner 

i en sydtysk by og tror den hellige 

grav velforvaret ... men en skønne 

dag dukker »Skyggen fra Fronten• 

op, manden de alle troede dØd og 

borte, men som nu truer dem på liv 

og eksistens. Aldrig har Kirst skrevet 

en så spændende roman - den vil 

vække diskussion overalt, netop nu 

hvor den ene ,affære• efter den an

den rulles op i • wirtschaftswunder

Tyskland,. 

En dråbe negerblod var 

skæbnesvanger. 

Et andet trumfkort er nobelprista

geren Sinclair Lewis' dramatiske •Af 

Kongeblod•, som beretter om den 

unge Neil Kingsblood, der opdager, 

at han er t/32-del neger - en omstæn-
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clighed, der kaster ham ind i en vold

som samvittighedskonflikt og til sidst 

udlØser en formelig racekrig. En be

sættende bog, der vil gribe enhver 

læser! 

Blandt FFB's Øvrige udenlandske 

titler er der også en kriminalroman, 

Edgar Lustgartens ulideligt spænden

de »Endnu et Offer• om en mand, der 

anklages for mord pa en letlevende 

pige - og dømmes! Men er han skyl

dig? Et af Sveriges nye store forfat

ternavne, Per Anders Fogelstrom, har 

bidraget med »Sommeren med Moni

ka• om to unge, der oplever en kær

lighedens sommer i Skærgården, men 

en skønne dag må tage konsekven

serne, hvor bitre de end er. 

Spændende danske romaner i FFB. 

FFB's danske halvdel anføres af 

Eva Remmer Hansen med hendes 

største succes, »Skandale i Troja•, 

den vittige roman om de stærke 

kvinder i Hellas, desuden færingen 

Eilif Mortanssons »Malan• om en 

varmblodet pige, der får en hel bygd 

på nakken på grund af sit tempera

ment, samt Hans Jørgen Lembourns 

roman om en flok forulykkede fly

passagerer, der havner »Hotel 

Styx•, hvor deres livs endelige af

gørelse må og skal træffes - i byen 

hvorfra ingen vej synes at gå til

bage - og endelig Gerhard Rasmus-

sens dramatiske »Knptajnen behøver 

ingen Orlov•, som i hØrespilform fle

re gange har tryllebundet os ved 

hØjttalerne. En dansk roman i inter

nationalt tilsnit om to minørers kamp 

for at demontere en hidtil ukendt 

mine-type på kanalkysten. 

•Dusin-årgangen• er mirakuløst nok

endnu bedre end de foregående, og 

da FFB møder op med samme fanta

stiske pristilbud som i fjor, skulle 

successen være sikker. At man så 

igen må spørge sig selv, hvordan det 

kan gå til, at man kan levere en 

smukt udstyret og letlæseligt trykt 

stor-roman for kun en femmer, og 

tilbyde den samme bog fornemt ind

bundet for godt en daler mere, er en 

anden sag. Læserne kan imidlertid 

kun glæde sig over, at arbejderbevæ

gelsens eget forlag igen tilbyder en 

månedlig bog-oplevelse til så lave 

priser. 

Sensationelt dyreværk ti! 

eventyr-pris. 

I anledning af »dusin-årgangen• 

tilbyder FFB sine abonnenter en 

pragtfuld ekstra-bog: »Fremads store 

Dyrebog•. Dette enestående værk på 

over 600 sider er et formeligt leksi

kon med al verdens dyr fra amøber til 

storvildt - et strålende billedværk 

med over 1000 billeder og en værdi

fuld tekst af dr. phil. Ingvald Lieber

kind. Indbundet i lærredsbind kan 

denne bog af FFB-abonnenterne er

hverves 4 kr. billigere end af andre 

købere, nemlig for kun 24,75. I luk

susudgave koster værket 32,75 - et 

sensationelt fund hvis begrænsede 

oplag uden tvivl vil forsvinde som 

dug for solen ... 

Sørg selv for at få dusinet fuldt! 

De fØrste 4½ million FFB-bØger 

står allerede på hylderne landet over 

- og med den nye årgang vil tallet nå 

op i nærheden af den femte million

bind. Som sædvanligt kan man få

Fremads Folkebibliotek hos alle bog

handlere samt gennem de mange

bogombud, som FFB har på arbejds

pladserne.

NB Hvis der skulle være arbejds

pladser, hvor der intet FFB-bogom

bud er, bØr dette rettes omgående, så 

alle kan få »dusinet fuldt• af strå

lende FFB-bØger. 
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FREDERICIA 

DANA KIOSKEN 
V/ H. K. Christensen 

Alle dag- og ugeblade - Tidsskrifter 

Danmarksgade 68 - Fredericia - Telefon 82 

Tipsforhandler 

Køb kaffen direkte i Kafferisteriet 
V/ Arne Pedersen 

Prinsessegade 51 - Fredericia - Telefon 911 

Vor kaffe i kanden er bedre end nogen anden 

Erik Eriksen - blikkenslagermester 
Alt i blikkenslagerarbejde, skiferdækning og centralvarmeanlæg 

udføres. Tilbud gives gerne. 

Bjergegade 53, Fredericia - Telefon 38 05 

Symaskiner, barnevogne, knallerter, cykler, globus 
og P. M. K. barnevogne, Husqvarna symaskiner og 

Triton cykler 

- Vi sælger på konto på fine betingelser -

Fredericia Cykellager, Gothersgade 42 - Tlf. 1243 

URMAGER 
... altid hos SPETZLER GULDSMED 

OPTIKER 
Telefon 280 - Fredericia - Giro 42533 

Køb Deres frugt og grønt hos 

HOUSTRUP's Eftf. 
Jyllandsgade 16 - Fredericia - Telefon 367 

Valdemar Nielsen 
Malermester 

Skjoldborgvej 15, Fredericia. Telf. 438 

Alt malerarbejde udføres . Reel og god betjening . Tilbud ghJes 

Bedre Bolig »S0LGAARDEN«

vi BENT FRØLUND 
K0NGENSGADE 57 

FREDERICIA

Møbler . Stoffer . Tæpper • Kunsthåndværk • Lamper TELEFON 386

Det kan 

[ITJ�M �
I

,.--betale sig at ·�-,
. KØKKENUCS.Q 

gå til ... VENDERSGAOE 15 • TLF. 2090. • �REDERICI:----" 

Alle førende mærke r i vaskema skine r og køl e ska b e  

ILU-DENT Tandteknik 
v/ I. & L. Gregersen - EXAM. TANDTEKNIKERE 

Gothersgade 23 - Telf. 2654 - Fredericia 

BRANDE 

"BRANDTEX" 

BRANDE 

NYBORG 

Vor bager i Nyborg A. G. Knudsen 
Knudshovedvej 15 - Nyborg - Telefon 180 

Alt i 1. kl. brød og kager • bestillinger modtages 

Køb møbler, tæpper, udstyr hvor udvalget er størst 

0. Tipsmark & Søn's Møbelmagasin

Nørregade 27 - Nyborg - Telefon 317

Kongegades Tobaksforretning v/ Gunnar Henriksen

All e mærker i ciirarer • cigarett er • tobak • stort udt.1alg i piber • Pibeservice 
Alt i 1. kl. vine og spirituosa føres 

Kongegade 31 - Nyborg • Telefon 435 

E. A. MEJDAL 
Kolonial - konserves - vine - tobak - ekstrafin kaffe

Wilsonsgade 1 - Nyborg - Telefon 605

A/4 C. F. Schalburg 
VINGAARDEN I NYBORG 

Grundlag I 7. Juni 1817 

Nyborg ligkistemagasin 
K. Jacobsen. Snedkermester 

Besøra:er alt vedr. Be1ravelae 
el. Lla;breendlna;. Grdl. 1897. 

v/ Slottet. Tlf.171 

NØRREGADES KIOSK 
Nø,regade 9. (Alfred Johansen) Tlf. 261 

Alt i 

Dag· og Ugeblade, Tobak og Spiritus 

Windsor Nørregade 20

Telf. 1811 

Herre- og Drengeekvipering 

(. Knackstredt TIi.Nyborg 550 

Spec.: Kranse, Buketter. Plan
ter og Potte-Kultur. Direkte Salg 
fra Drivhus. Ingen Butiksleje -
derfor billigste Priser. 

Royal Konditoriet 
v. K. H. Hansen

Kongegade 22, Nyborg. Tel1. 149 

Alt i det bedste bagværk 

Kun bedste råvarer anvendes 

NYBORG DAMPVASKERI 
OG TRI-RENSERI 

Kemisk Tøjrensning 
Telefon 54 

N. URBAN SØRENSEN 

SLAGTER 

Altid 1. Kl. Varer 

NYBORG - TLF. 111, 2 LIN. 

Dyrehavens Kiosk 
v. Vagn Poulsen

Dyrehavevej 2 • Telf. 1176 

Alt i dag- og ugeblade. Tidsskrifter 
m.m. Tobak, konfekture, tipstjeneste 

VOJENS 

HANS LEHRSKOV * Maskin-olie . Tekn. artikler 
Alt i farver, tapet, linoleum, rullegardiner 

Østergade 16 • Vojens • Telefon 41201 

HORSENS 

Graversens SKO-magasin 
V/ Erik Damsgaard 

Jessensgade 10 Horsens - Telefon 25 508 

det moderne sko-magasin for dame-, herre- og børnesko 

Landbosparekassen 
Vort kød, flæsk, pålæg 

køber vi hos 

Rædersgade 5 - Horsens K. LYKKE SØRENSENS EFTF. 

Telefon 21222 v/ HENRY HOLM 

Åben kl. 9 ,30-12,30 og 14-16 
Beringsgad• 1. Horsens 

Telefon 25 897 
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SLAGELSE 

SLAGELSE TROPEHUS 
Jens Larsen . CASINO . Tel1. 5208 83 

Vestsjællands største udvalg i fisk og planter 
... i.•i lwr store og tam1'1e papegøjer • s,mifugle 

Alt i rekvisitter og tilbehør 

Slagelse Tropehus v.Jens Larsen. Tlf.520883, priv.524502 

CARLO HANSEN 
Tømrermester 

Jasminvej 15, Slagelse . Telf. 523028 
Alt temrer• og bygningssnedkerarbejde udf•res 

Tilbud på nyt og reparation gives 

I
Singer Symaskiner 

Navnet der klinger, er stadigvæk Singer 

-%. Singer Symaskiner v/ L.&B. Lund

Løvegade 10, Slagelse Telf. 523850 

�i:!� 
KØD 

FLÆSK 

PÅLÆG 
Tit. 521073 

Ved køb og salg af ejendom eller villa 

henvend Dem da til 

Anker Jensen, statseksam. ejendomsmægler 
Valbygaardsvej 6, Slagelse . Tel1. 52 29 95

VIBORG 

KONDITORIET 
EMILPETERSEN 
VIBORG TLF.203-1572 

vi serverer god kaffe og kager 
prøv vort lækre wienerbrød og fødselsdagskringle 

tag brød med hjem 

Spis mere fisk - det er sundt
N. P. GABRIELSEN 

Alt i årstidens fisk og fiskekonserves 

Ll. Set. Hansgade 6, Viborg Telf. 1948 

Cand. pharm. V.A.Jørgensens Eftf. Afs 

St. Set. Mikkelsgade 23 - Viborg - Tel1. 886

Sygeplejeartikler - Toileta rtikler 

Lær at køre bil 
15 kr. 

Fiskers køreskole 

hurtigt og billigt Klostervænget 16 

VIBORG 

til en fornuftig pris pr. time Telefon 3720 

Kør godt - kør billigt - kør med 

MINI CAB 
VIBORG TELF. 9192 

De skulle prøve en kaffefrokost i 

KAGEBODENS CONDITORI 
midt i byens hjerte 

Set. Hansgade 5 • Viborg • Telefon 799 

NASTVED 

(� 
Lorentzen' s damefrisørsalon

f 
den moderne salon for den moderne dame

Vinhusgade 14, Næstved . Telf. 72 21 75 

Næstved Kaffebrænderi 
v. Tove Petersen

Stedet hvor man køber kaffe, the, biscuit og chokolader 

Ringstedgade 2a, Næstved . Telf. 720396 

Sydsjællands Råstof Kompagni 
Opkøb af gl. jern og metaller m. m. 

Blegdammen 4, Næstved. Telf. 721214 

> Værtindens bedste natmad<
RUG V  ÆNGETS K ØDUDS ALG 

v. Børtt Erichrns 

VI har alt I kød, flæsk, pålæg og salater. De går aldrig forgæves hos os 

Rugvænget 7, Næstved . Telf. 72 31 67 

Banegårdens blad- og tobakskiosk 
Alle dag- og ugeblade . Lommeromaner 

KØB DIT TOBAKSFORBRUG - DET ER SÅ NEMT 
Banegårdskiosken - NÆSTVED STATION 

Sygeplejeartikler . Babyartikler 
BANDAGER . FODINDLÆG OG GUMMISTRØMPER 

M ATERIALI STEN Kjeld o. Madsen 
i Dania, Ringstedgade la. Telf. Næstved 724203 

Spis Hygæa-Brød 

Næstved Brødfabrik 
AADERUPVEJ 154 - NÆSTVED - TELEFON 720491 

GARAGERNE - AXE LTORV 
NÆSTVED 

v. U. Orlnnd Pedersen • Telefon 72 34 45 

Vask - Smøring • Tilbehør - Quick service Åben hele døgnet 

Salon »BIRGITTE< 
Moderne salon for moderne damer 

ALT I HÅRPLEJE - FORMSKÆRING - PERMANENT 

Karrebaekvej 30 - Næstved - Tel1. 72 34 15 

MØBELHUSET 
Riddergade 10-14 - Næstved - Telf. 720651 

- moderne møbler til moderne hjem

I 
- vi er altid til tjeneste

SYMASKINER til alle formål 
STØVSUGER med formidabel sugeevne 

SINGER Co. Symaskine Aktieselskab 
v. K. Hansen 

Kindhestegade 4. Næstved . Telf. 72 44 73 

KLEIN TRIKOHL - Farveri og renseri 
Næstved 
Ramsherred 20 - Telefon 72 08 28 

Slagelsevej 9 - Telefon 72 12 47 
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SØNDERBORG 

K. P. Maletzki 

Bageri- Conditori- Cafe 
Bestilling modtages paa alt bagværk 

Dybbølgade 17 . Sønderborg . Tlf. 21804 

A;s Sønderborg Trælasthandel 
Rosengade 12 . Telefon 22776 

SØNDERBORG 

JØRGEN HANSEN . Slagtermester 
Ringgade 77, Sønderborg • Telf, 24321 

Alt i 1. kl. kød, flæsk, pålæg, dybfrost -
og så har vi den bedste spegepølse, der kan laves 

EHLERS KAFFE Drøjhed 

Perlegade 70 - Sønderborg Fylde 

Telefon 21157 Smag 

A. ANDRESEN
St. Raadhusgade 4 - Telf. 2 33 49 - Sønderborg 

Anerk. ortopædisk skomagermester 

Lys petroleum 

'lP 
Gasolie Fyrings diesel 

Farvet benzin 

Sønderborg depot 

v. A. Ødis Schmidt, Brogade 15 - Telf. 2 4515

Deres direkte olieledning 

Blikkenslager - Centralvarme - Oliefyr - Sanitet 

Aut. Gas- og Vandmester PAUL MULLER 
vi Reinhard Muller 

løkken 14, Sønderborg. Telf. 22768 

Sig det med blomst er 

»IRIS«
Jernbanegade 17 - Sønderborg - Telefon 2 2266 

• 
- Danmarks mest solgte scooter ...

AKSE L THOMSEN
Aut. forhandler • Specialværksted for scootere 

Rådhustorvet 11 • Sønderborg 
Telefon (044) 2 22 71 

�Husqvarna Aksel Jensen

Friarmsmaskiner 
Set.Jørgensgade 43 

SØNDERBORG 

Fra kun kr. 895,- el. kr. 35,- pr. md. Telefon 244 23 

POUL HØST. Murermester 
Udfører alt i murerarbejde - nyt og reparationer 

Kærvej 53 Sønderborg Telf. 22134 

HENNING E. PETZ 
VI FØRER ALT I 1. KL. KØD OG FLÆSK 
HJEMMELAVET PÅLÆG OG MEDISTERPØLSE 

Oehlenschlægersgade 15 . Sønderborg . Telf. 25555 

HERNING 

Kør godt· kør økonomisk - kør med UNO-X BENZIN 

Jensen & Martinus sen 
1. kl.s autoværksted

Odinsgade 17, Herning. Tel1. 9 26 

TOBAKSHUSET 
v. Poul W. Nielsen 
Bredgade 48, Herning Tlf. 1664 

V i {ø,·e,· all i ga•11![sc tobaksvarer - sto,·/ vinlager 

kvaliletsJ>ibcr - Pilleservice 

Altid friske ,,arer i automaten 

(§) Service Station
Johs. Nøhr 

Fonnesbechsgade 16 • Herning • Tlf. 407 
Benzin . Olie . Vask . Smøring 

RØDBY 

Benny Lund's Herrefrisørsalon 
Vi udfører alt i 1. kl.s frisørarbejde - hurtig og høflig betjening -

DET KAN DE STOLE PÅ
De er velkommen - selv med træsko på 

Østergade 22 - Rødby - Telefon 90 13 32 

JOHNS KVALITET Vore 3 specialiteter

Extralin salami -lollandsk spegepølse -Hjemmelavet leverpostej 

JOHNS SLAGTE RF O RRETN IN G 
Torvet Rødby - Telf, 9010 S9 

Benzin -Olie -Vask -Smøring - Autogummi 

SERVICE STATION 

v/ Frede M. Pedersen 

Østergade 36 -Rødby-Telf. 901454 

HOLSTEBRO 

Kunstige TÆNDER 

indsættes og repareres 

Ove Rechnitzer 
eksam. tandtekniker 

Nørregade 33, Holstebro 
Telefon 21 42 

HADERSLEV 

Møbelfirmaet TERKELS ENS EFTF. 
K. E. Lorent:z:en 

Badstuegade • Haderslev • Telefon 2 51 20 

... først med det nyeste - i møbler og tæpper 

Bonzo Trikotage 
GRAVENE 6 - HADERSLEV - TELEFON 23147 

Magasin for dame- og børnebeklædning 

VIBY J 

Viby Maski ns trikkeri 
W. 0. Ankerstjerne - Tlf. 41706 

Strikkeri . Væveri

Gulvklude, karklude, håndklæder m. m. 

STRUER 

Ølbyvejens Slagter- og Vitualieforretning 
v. J. Chr. Jacobsen . Ølbyvej 30 . Tel1. Struer 50165

Alt i 1. kl's kød . Flæsk . Pålæg. Salater
Konserves og dybfrost De ringer • vi bringer 
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AABENRAA 

BENT (HRISTESEN Slagtermester

Vi fører alt i kød-flæsk 
- og så har vi hjemmelavet oålæg og medister 

FORSTALLE 10 • AABENRAA - TELF. 22145 

PRINZESS symaskiner og reservedele

HANS KRUGER iun. 

Vestergade 9 • Aabenraa • Telf. 23452 

TIP-TOP 
Herremagasin for den 

Møller & Simonsen 
moderne herre 

St. Torv 7, Aabenraa • Telf. 22377 

»LYSTRYK« * Lyskopiering 

v/ H. C. Hansen * Fotokopiering 

Wollesgyde 4 • Aabenraa * Duplikering 

Telefon 23202 * Maskinskrivning 

AALBORG 

Kør godt - kør billigt - kør med 

AALBORG MINI-CAB 
TELEFON 24 800 

SØREN NIELSEN (Skinbjerg's Eftf.) 
Vi fører alt i 1. kl. kød - flæsk - pålæg 

Kun en kvalitet - den bedste 

REBERBANEGADE 9 • AALBORG • TELF. 20751 

Vor bager EJNER KLOKKERHOLM 
Alt i brød og kager til hverdag og fest 

Christiansgade 35 • Aalborg • Telf. 27 440 

BAY's Bageri Brød og kager 

KA STETVEJ 8 2 . AALBORG til daglig og fest 

TELEFON 21 740 Kun de bedste 

* åben om søndagen *
råvarer anvendes 

Til hverdag og fest 

DANASALAT er altid bedst 

Poul Paghsgade 16. Aalborg. Tlf. 30349 

NYKØBING F. 

HEROLD's KAFFE OG VINHANDEL 
v. Torben Lejre Larsen 

Joh. Fr. Schalburgs Vine 

Kaffen med den ædle aroma 

ØSTERGADE 9, NYKØBING F. TELF. 85 20 45 

Cykelhandler OTTO PETERSEN 
Cykelforretningen > Vulkan< 

Nygade 9 - Nykøbing - Tlf. 8513 06 

De f•r•nde mærker i cykler & knallerter 

KALUNDBORG 

N. J E N S E N S S Ø N  N E R
Inventar- og bolig montering

Telf. Kalundborg 280 

CHRISTENSEN 
Rubjerg Alle 7 . Telefon 'i03 og 520 . Lev. til feriehjemmet 

Kør godt- kør sikkert med

Kalundborg Taxa Centralen 
Tel1. 808 

VARE-ti<hSSEN 
BUUR OSEN 

Sengeudstyr, Gardiner, Hvidevarer 
Kdhrndborg - Tlf. 426 

Kalundborg folkeblad 
Eneste blad der trykkes i Kalundborg 

Telt. 236 

Kalundborg 

Fællesbageri 

Centralværkstedernes 
Marketenderi 

Da Marketenderierne i Cen
tralværkstedet og Remiserne 
drives af Fællesorganisation 
D.S. 8. og Dansk Lokomotiv
mandsforening, anbefaler vi 
Benyttelsen af disse. 

Orift1udv•lget. 

TØNDER 

Tønder 
Begravelsesforretning 

vi Hans Dinsen 

Nørregade 1 • Tønder 
Telt. 22073 

Svend Kirchheiner 

Fiskehus nr. 1 
Viktor Nielsen 

Tlf. Kalundborg 659 

Altid friske Torske• og Rødspætte• 
filet'er samt Fiskefars. 

Leverandør til Feriehjemmet. 

OTTO NIELSEN 
Malermester 

0 

Tlf. Kalundborg 447 

Spis mere OST, 
ring så kommer Fallesen 

leverandør til feriehiemmet 

Tlf Kalundborg 1029 

-dererslemning Ær TI/BOI?(}

e Aut. El-installatør Arbejder for DSB 

VESTERGADE 7 • TØNDER • TELF. 22045 

ODENSE 

• 
Man spiser og bor godt på 

Hotel Hans T ausen . Odense 

� 

ALTID ET BESØG VÆRD 

Telefon 1132 62 

Villy Guldager 
Vi har alt i årstidens frugt og grønt . I. kl.s dybfrost og konserves føres 

Sdr. Boulevard 52, Odense. Telf. 12 90 52 
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