


FREDERICIA 

MØB E LMA GAS IN E T
v/ Hermann Hansen & Søn 

- det moderne maoasin for møbler - vi ompolstrer Deres møbler
Gothersgade 32 - Fredericia - Tlf. 822 

AASE NEERGAARD 
stntsexnm. ejcndomsmregler 

Prinsensgade 60 - Fredericia - Tlf. 1 5 54

Calvi Bageri og K onditori 
v/ H. Møller Nielsen 

Vestebrogade 34 - Fredericia - Telf. 1006

- vi leverer det bedste brød
- vi anvender kun de bedste råvarer

FREDERICIA KUL-KOMPAGNI A/s 
Loehr og Holmelund 

�\ ... va sælger varme 0,...
1 
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RYES SALON 
v. fru Ulla Skov 

Moderne salon for hårpleie - Permanent - Formskæring 

Sjællandsgade 29, Ryes Plads, Fredericia. Telf. 3335

Fredericia Mejeri Det bedste i 

Gothersllade 14 FJERNSYN OG RADIO 

V. Petersen 
Anl11fal,r Jlt ,.,,i Jylland1aade 22, Fredericia 

I. kl.a mejeriprodukter Tlf. 1033 

BOGTRYKKERIET >LA BELLAc
Nørrebrogade S, Fredericia blomster• 01 kran1eforretntn1 
W. L. Christiansen • Tlf. 1014 onb1/aJ11 d, 5nd, ••dl•"'"'" 

Alle arter tryksager til små priser Gothenaade 15, Fredericia 598 
- Festsange -

9. o-•• .__,_ 

-
- KVALITET FOR KENDERE 

G . . ,., 
. _ Grund!. 1881 

�id�1iift!/to �-�a,;!/ v/ Cort Trop 

FREDERICIA TELEFO 42 

KRUSAA 

Tag en karton mælk med på rejsen. 

Bov Sogns Andelsmejeri 
Krusaa 

Smedeby Savværk og Trævarefabrik 
v. J. J. Sørensen 

S M E D E B Y . T E L F. K R  U S A A 7 1 4 6 0 

Køb Deres møbler, hvor udvalget er størst! 

F a. Allann Lind's Møbelforretning 
Bov, Sønderjylland. Telt. Krusaa 71336 

RADIO-FJERNSYN 
R. Paulsen . KRUSAA . Tel1. KRUSAA 71296

Stedet med det største udvalg og den bedste service

ESBJERG 

I. MØLLER THORGAARD

GULD - SØL V - URE - OPTIK 

Kongensgade 75, Esbjerg • Telf. 29477

• 
Det førende Schweitzerprodukt 

Symaskiner 

Strandbyplads 3, Esbjerg. Tel1. 24485 

ESBJERG HOBBY 
Storegade 85, Esbjerg Telf. 29 740 

A LT FOR FAR OG SØ 

Kør godt og økonomisk - kør med 

UN O-X benzin og olie 
v. Ove Klint 

UNO-X - Fiskebrogade, Esbjerg. Telf. 23454

FRANKS KIOSK 
Alle dag- og ugeblade, tidsskrifter, lommeromaner 

Husk at vi tipper liver uge 

Torvegade 116, Esbjerg. Tel1. 22101 

NA:STVED 

OTTO NIELSEN - TØMRERMESTER
Kaiersvej 3 - Næstved • T elf. 72 06 27 

Alt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres 
Tilbud gives gerne 

MØBELHUSET 
Riddergade 10-14 - Næstved - Telf. 720651 

- moderne møbler til moderne hjem 

- vi er altid til tjeneste

DANSK VEEDOL-SERVICE 
v. 0. Dissing. Vlrclingborgvei 33. æstved . Telf. 72 07 41 

Benzin - Olie • møring - Vask - Elektronfbafancering 

Dæk - Slanger - Akkumulatorer 

Vi henter og bringer Deres vogn 

HENNING's kolonial 
KOLONIAL. KONSERVES. KAFFE·. TOBAK 

og så har vi dybfrostvarer 

Kildemarksvej 133, æstved . Telf. 72 26 79 

f; 
Salon FEMITA 

salon for den moderne dame 
moderne hårp)eje • formskæring • permanent 

Skellet 1 - Næstved - Telf. 722781 

AABENRAA 

A/2 HOFFGAARD 
AABENRAA 

altid først med det nye 
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Nyt sikringsanlæg 

Nyborg station besidder den ære at have DSB's største central

sikrede sporanlæg. Det blev taget i brug den 16. januar i år og 

betegnede dermed færdiggørelsen af hele sikringsanlægget fra 

Nyborg til Middelfart, een af de vigtigste banestrækninger i 

Danmark. 

Sikringsanlæggenes modernisering er ikke blot et mål for at 

øge sikkerheden i jernbanedriften, men også at rationalisere. 

Der anvendes betydelige beløb til disse moderniseringer, men 

der bliver væsentlige besparelser ved anvendelse af personale. 

Det er oplyst, at der for denne stræknings vedkommende spares 

et sikringspersonale på 56 mand. Udgifterne til vedligeholdelses

personale må formentlig stige, men alt i alt skulle der opnås en 

væsentlig besparelse. 

Man kan ikke andet end imponeres over den tekniske snilde, 

som ligger bag planernes udformning for disse sikringsanlæg, 

der næsten - må man tro - vil være »idiotsikre«. Ved betragtning 

af anlæggets mange dele, det ordnede virvar af utallige bittesmå 

dele, forstår en ukyndig ikke helt den gnidningsløse funktion. 

Principielt består sikringsanlægget af tre sammenbyggede sta

tioner, Nyborg Færge, Nyborg H og Svanedammen. 

Een signalpost, i modsætning til det afløste sikringsanlægs 

kommandopost og to signalhuse, klarer hele kontrollen med 

sporområderne. For at gøre det så effektivt som muligt, er der 

taget rangerradio i brug, ligesom man har speciel færgeranger

radio, når vogne skal sættes ombord i færgerne. I Svanedammen 

er placeret en stedbetjeningstavle. På denne kan rangerlederen 

betjene sporskifterne til opstillingssporene. 

Kommandoposten vil udover diverse radioforbindelser, tele

fonforbindelser etc. også have fjernskriverforbindelse for al tog

gang og vognmeldinger. Kommandoposten bliver på mere effek

tiv måde end tidligere det afgørende centrum for stationsdriften. 

To mand dirigerer toggangen fra Nyborg til Middelfart, nemlig 

een i kommandoposten i Nyborg for Nyborg sporområdes ved

kommende og een i fjernstyringscentralen i Odense, som har 

hele strækningen fra Nyborg udkørselssignaler og til Middelfart 

underlagt sig. Det bør være betryggende at vide, at teknikken 

tilgodeser den størst mulige sikkerhed gennem et signalsystem, 

talende sit sprog til hver enkelt lokomotivmand, der fremfører 

sit tog. Han anerkender de tekniske fremskridt, de forbedringer 

systemet er undergået, men ved også, at hans betingelser for sig

nalobservationer er blevet væsentligt skærpet med tilkomsten af 

mange flere signaler end tidligere. Signal på signal med en hyp

pighed som kræver anspændelse. 
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Hvad sagen drejer sig om 
Der er hvirvlet meget støv op i forbindelse med 

den diskussion, der er rejst omkring regeringens 
boligpolitik og byggeprogrammet for 1963. Derfor 

er der nok grund til endnu engang at slå fast, hvad 

kritikken fra kooperativ side i grunden går ud på -

og hvad den ikke går ud på. 
Vi kritiserer ikke byggeriets samlede størrelse -

men derimod dets fordeling på områder, boligtyper 
og bygherrer. 

Vi kritiserer ikke, at der reguleres, men derimod 

måden der reguleres på. 

Vi kritiserer ikke boligstøtteloven, men derimod 

den manglende udnyttelse af dens rammer og b2-
myndigelser. 

Det er urimeligt, at det almennyttige byggeri, der 
lejer ud til en omkostningsbestemt leje, skal holdes 

tilbage, ikke mindst på et tidspunkt, hvor det gælder 
om at bremse inflationen. 

Det er urimeligt, at byggeprogrammet for 1963 
forudsætter, at der skal igangsættes 63 pct. i landets 
uregulerede områder, mens byggeriet i storby-områ
derne begrænses til 37 pct. af igangsættelserne. Ef

ter befolkning, tilvækst og normal byggefordeling 
burde tallene være de omvendte. 

Det er urimeligt, at omkring 60 pct. af det sam
lede boligbyggeri er parcelhuse, der kræver større 
forbrug af mandtimer, byggematerialer og kapital 
på et tidspunkt, hvor det gælder om at udnytte den 

samlede byggekapacitet mest effektivt, og det er 
dobbelt urimeligt, at den skattemæssige begunsti
gelse for parcelhusene ikke fjernes, men tværtimod 

udvides ved de sidst vedtagne bestemmelser om 
opsparingspræmiering af prioritetsafdrag. 

Det er urimeligt, at byggestøttelovens rammer, der 

forudsætter opførelsen af 10.000 lejligheder i so
cialt byggeri og yderligere 10.000 lejligheder i pri

vat støttet og huslejekontrolleret byggeri, ikke ud
nyttes efter lovens ånd og bogstav - ovenikØbet med 

henvisning til, at byggekapaciteten, der er anvendt 

af det dyrere private byggeri, ikke tillader det. 
Det drejer sig ikke om at hytte de sociale boligsel

skabers skind, men ganske simpelt om at skaffe 

billige og gode familieboliger frem i størst muligt 

antal. 

Det er det, sagen drejer sig om. 

H.H. 

Khyber-projektet 
I denne tid er det 100 år siden, at Pakistans jern

baner begyndte at kØre, og i den anledning har tra

fikministeriet i Karachi ladet udgive et omfattende 
jubilæumsskrift, som fortæller om udviklingen. 
Khyber-passet ved grænsen til Indien spiller en stor 

rolle i Pakistans jernbanehistorie. Gennem årtusin
der er både fredelige handelsfolk og mere krigerske 

folk draget forbi Khyber-passet til Indien. 
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I 1880'erne opstod planen om at lade jernbanen 
gå fra Rawalpindi og videre gennem passet. Planen 
blev udkastet af jernbaneingeniØren, sir Guilford 

Molesworth, og efter hans forslag skulle den smal
sporede bane med en vidde på en meter gå til græn
sen mod Arghanistan og videre gennem Khyber og 
over Kabulfloden, men man fandt planen for uigen
nemfØrlig. I 1883 var hovedlinjen blevet forlænget 
fra Rawalpindi til Peshawar, og fØrst i 1901 blev der 
igen rørt ved planen om at fØre jernbanen gennem 

bjergporten til Indien, og en af dem, der gik foran i 
arbejdet på at få anlagt nye jernbaner, var den da
værende britiske Øverstbefalende, lord Kitchener, 
senere en kendt general under første verdenskrig. 
Han indså betydningen af, at Pakistan fik nye jern

baner mod nordvest og til Afghanistan. 
Det var svimlende dyrt at anlægge jernbaner i det 

bjergrige land, og arbejdet måtte indstilles i 1909 af 
såvel Økonomiske som politiske grunde. Man måtte 

da fjerne 32 km skinner fra en af verdens dyreste 
banestrækninger, mens tunneller og viadukter stod 
tilbage. 

Så skete der intet jernbaneanlæg fØr den tredie 

afghanske krigs afslutning. Den indiske regering 
overdrog til en ingeniør påny at undersøge mulig

heden for en jernbane over Khyber-passet. Det lyk
kedes ham at finde en lille åbning i bjergsiden, men 
stor nok til, at der kunne anlægges en bane med 
1.676 mm sporvidde, den samme, man iØvrigt har i 
Spanien. 

Projektet blev gennemført, og Pakistan fik en 
jernbanestrækning, der må siges at være enestående 
i verden. Linjen stiger til 1050 meters hØjde, går 
nedad igen og op påny gennem dybe klØfter og tun

neler, der er større, end man sædvanligt kender 
dem, fordi man påtænkte at indsætte meget store 
personvogne på strækningen. 

Denne er 42 km lang og har ikke mindre end 34 
tunneler og 92 broer. Alle broer er bygget til et ak
seltryk på 24 ton. Jernbanens stigning fra Jamrud 
til Shahgai er på 30 promille og herfra til Lande 
Kotal lige over for Khyber-passet er den på 25 pro
mille. Den skarpeste kurve på banestrækningen er 
på syv grader. Utrolige tekniske vanskeligheder 
måtte overvindes, da bjergbanen adskillige steder 

går over ler og skifer i grunden, hvor der også fin
des underjordiske kilder. 

Man betragter Khyber-projektet som en af jern
banernes største og vanskeligste opgaver. 



Dette er også 

automatisering 

Der findes næsten fem millio

ner salgsautomater med mad- og 

drikkevarer i USA's skoler, of

fentlige institutioner, marketen

derier, supermarkeder, bane-

gårde og lignende steder. 

Personalets automatiske kantine på Chrysler automobitfabrikkerne i Detroit. 

Amerikas samlede salg fra automater er siden 
1946 vokset dobbelt så hurtigt som nationalpro

duktionen af varer og tjenester, melder det ameri
kanske handelsministerium. Der findes i dag næ
sten fem millioner salgsautomater i skoler, offentlige 

institutioner, fabrikker, supermarkeder, banegårde 

og lignende steder. Blandt de mest almindelige va
rer i automaterne er kaffe, sodavand, mælk, flØdeis 
og småkager. 

Automatiserede marketenderier. 

I Øjeblikket sker der et stort fremstød med instal
lation af »automatiserede kantiner« i fabrikker og 
kontorbygninger. I ca. 10 procent af USA's industri
virksomheder kan arbejderne i dag trække varme 
drikke og måltider fra automater, og tallet er stærkt 

stigende. 

Tendensen i de senere år har været at anbringe 
nye fabrikker i omegnskommunerne fremfor i sel
ve byerne, og dette har gjort det nødvendigt for 

mange virksomheder at give arbejderne mulighed 
for at indtage måltider på arbejdspladsen. Som re
gel har man enten indrettet kantiner eller ladet mid

dagskøkkener ude i byen sørge for leveringen. Begge 

metoder kræver tilskud fra virksomheden, hvis pri
serne skal være nogenlunde rimelige. Disse tilskud 
beløber sig i nogle tilfælde til 100.000 dollars om 
året. 

Varme retter pr. automat! 

Det stiller sig anderledes for automaternes ved
kommende. Her kan man åbenbart klare sig med 

et mindre tilskud eller helt uden. Samtidig er pri

serne lave, og automatejeren har et rimeligt udbytte. 
Automater med varme retter byder f.eks. på en sam
menkogt ret, hakkebøf, spaghetti med kødboller og 

oksesteg til en enhedspris af 45 cents pr. ret. 

Systemet indebærer også andre fordele: 

En anden - og måske mere hyggelig form -

for automatisk marketenderi. 

Automaterne er meget mindre pladskrævende end 

den sædvanlige kantine med varmeborde, kØkken 
og serveringspladser. 

I automaterne kan man trække mad og drikke 
dØgnet rundt. 

Automaterne kan placeres rundt om i fabrikken, 

så medarbejderne ikke får så langt at gå fra deres 
arbejdsplads. 

I enkelte tilfælde har installationerne spillet ind 

i arbejdsforhandlingerne på den måde, at arbejds

giverne er gået med til at lade leverandØrlejen over
gå til arbejdernes velfærdsfond. 

Salget af varme retter er muliggjort gennem ud
viklingen af automater, som er i stand til at tø fros
ne anretninger op til en normal serveringstempe
ratur. 

Tolv automater til 800 arbejdere 

En automatisk kantine, som betjener 6-800 arbej
dere, omfatter sædvanligvis ca. 12 automater - to 

med varme retter, to med brød og kage, to med 
kaffe og desuden automater til mælk, flødeis, soda
vand, cigaretter o.s.v. samt en vekselmaskine. Al

mindeligvis er automaterne formgivet og malet, så

ledes at de harmonerer med virksomhedens lokaler. 
Blandt de store virksomheder, som har indført 

denne form for personalebetjening, er Ford og 
Chrysler-automobilfabrikkerne samt flere af de 
store stålværker. 
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Af statsbanernes årsberetning 

For statsbanernes vedkommende har driftsresulta

tet trods stigende indtægter været ugunstigere end 
året fØr som fØlge af en stærkere stigning i udgif

terne. 

Driftsindtægterne steg med 31,4 mill. kr. til 668,1 

mill. kr. og driftsudgifterne med 83,9 mill. kr. til 

691,6 mill. kr. Driftsresultatet, et underskud på 23,5 

mill. kr., er således forringet med 52,5 mill. kr. i for

hold til året 1960-61, hvor der var et driftsover

skud på 29,0 mill. kr. De ordinære afskrivninger steg 

med 3,6 mill. kr. til 33,4 mill. kr. og forrentningen 

med 7,0 mill. kr. til 68,8 mill. kr., hvorefter det 

endelige regnskabsmæsige resultat bliver et stats

tilskud på 125,7 mill. kr. mod 62,7 mill. kr. i 1960-61. 

Nedenstående tabel viser forholdet mellem ind

tægter, udgifter og statens tilskud de to sidste 

driftsår: 

Driftsindtægter ... . 
Driftsudgifter 

Driftsoverskud . . . .

Afskrivning . . . . . .

Forrentning . . . . . .

Statens tilskud .... 

1961-62 

tus. kr. 

668 111 
691 607 

+23 496

33 375

68 817

125 688

1960-61 

tus. kr. 

636 674 

607 703 

28 971 

29 816 

61 851 

62 696 

Forøgelse 
tus. kr. 'lo 

31 437 4,9 

83 904 13,8 

+52 467

3 559 11,9 

6 966 11,3 

62 992 100,5 

Nedenstående tabel viser størrelsen af den sam

lede anlægskapital siden 1939 samt størrelsen af de 

beløb, der forrentes på finanslovens § 2. 

Samlet Heraf forrentes 
anlægs- på finans-
kapital lovens§ 2 
mill. kr. mill. kr. 

1. april 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . 552,2 305,6 

1. april 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . 562,5 315,9 

1. april 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . 411,1 189,0 

1. april 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . 420,3 198,2 

1. april 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . 443,3 221,2 

1. april 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . 469,4 247,3 

1. april 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . 502,6 276,7 

1. april 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . 568,4 342,5 

1. april 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . 639,6 413,6 

1. april 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . 719,1 493,2 

1. april 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . 791,0 565,0 

1. april 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . 869,7 643,7 

1. april 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . 971,6 743,7 

1 .april 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 056,0 828,0 

1. april 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . 945,2 939,3 

1. april 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 041,5 1 035,2 

1. april 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 162,2 1 154,5 

1. april 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 318,0 1 292,4 

1. april 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 474,0 1 426,3 

1. april 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 678,7 1 631,0 

Tog-, lokomotiv- og vognbevægelsen. 

Antallet af kørte togkilometer er steget med 94 

tus. (0,2 pct.) til 39,2 mill.; af dette totaltal faldt 
på damptog 2,1 mill. (5,3 pct.), på tog fremført af 

motorlokomotiver 13,3 mill. (34,0 pct.), på tog frem-
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fØrt af motorvogne 17,4 mill. ( 44,4 pct.), på motortog 

(lyntog og tilsvarende fremmede togenheder) 2,2 

mill. (5,7 pct.) og på elektr. tog 4,2 mill. (10,6 pct.). 

I forhold til det foregående driftsår er antal tog

kilometer udfØrt af damplokomotiver gået tilbage 

med 2,1 mill. ( 49,6 pct.) og for motorvogne med 

0,6 mill. (3,3 pct.), medens antallet for motorloko
motiver er steget med 2,8 mill. (26,1 pct.); for mo

tortog og elektr. motorvogne er tallene på det nær

meste uændrede. 

Af de af personførende tog præsterede togkilome

ter blev 2,1 pct. udført af damptog, 23,0 pct. af 

motorlokomotiver, 53,0 pct. af motorvogne, 8,2 pct. 

af motortog og 13,7 pct. af elektr. tog; af de af gods

fØrende tog (ekskl. arbejdstog) præsterede togkilo

meter blev 15,0 pct. udført af damptog, 72,6 pct. af 

motorlokomotiver og 12,4 pct. af motrvogne. 

Antallet af kørte særtogskilometer (herunder ar

bejdstogskilometer) udgjorde 1,8 mill., hvoraf 0,7 

mill. faldt på personsærtog og 1,1 mill. på godssær

tog; særtogskørslen har udgjort 4,6 pct. af samtlige 

togkilometer. 

Der er i alt kørt 62,7 mill. lokomotivkilometer, 
som fordeler sig således på de enkelte trækkraft
arter: 

I togkørsel 
Forreste Øvrige lo-

lokomotiv komotiver Tom-
hhv. mo- hhv.mo- Ran- kørsel 
torvogn torvogne gerines• og 

( = tog- (forspand kilo- reserve-
kilometer) o. lign.l meter hold I alt 

tus. tus. tus. tus. tus. 

Damplokomotiver . .  2 092 12 312 1 199 3 615 

Motorlokomotiver .. 13 337 91 1 134 194 14 756 

Motorvogne . . ...... 17 418 2 159 1 549 - 21 126

Motortog . . . . . . . . . .  2 216 2 134 4 350 

Elektr. motorvogne . 4 158 5 365 9 523 

Ranger lokomotiver 

og -traktorer . . . .  
1) 1) 9 311 1) 9 311 

!alt .. .. 39 221 9 761 12 306 1 393 62 681

1) Rangertrækkraftens strækningskørsel er medregnet

under damp- eller motorlokomotiver.

Antal vognakselkilometer på banerne er steget 

med 10,3 mill. eller 1,0 pct. til 1 030,0 mill.; stignin

gen udgjorde 1,3 pct. for motor- og personvogn

materiellet og 0,8 pct. for det Øvrige vognmateriel. 

Den gennemsnitlige udnyttelse af pladserne i de 

fremførte motor- og personvogne var i 1961-62 36,1 

pct. mod 36,9 pct. i 1960-61; udnyttelsen er dog 

stærkt varierende for de forskellige togarter (lyn

tog, ekspres- og iltog, persontog og elektriske tog). 

Personalet. 

Det gennemsnitlige antal af det ved overledelse, 

drift og vedligeholdelse af anlæg samt ved rutebil

væsenet beskæftigede personale var i driftsåret 

1961-62 henholdsvis 1960-61: 
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For-

For- mind-

mind- skelse 

1961-n 1960-61 skelse i¾ 

Tjenestemænd . . . . . . . . . . 14 720 15 006 286 1,9 

Trafikmedhjælpere 
og -elever . . . . . . . . . . . . 225 232 7 3,0 

Andre aspiranter ........ 972 752 -;-220 -;-29,3 

Fast ansatte timelønnede . 2 799 2 804 5 0,2 

Fast personale ialt . . . . . . 18 716 18 794 78 0,4 

Ekstraarbejdere 
(herunder lærlinge) 7 128 6 824 -;-304 -;-4,5 

Ekstraarbejdere 
ved rutebilvæsenet .... 1 075 1 028 47 -;-4,6 

Ialt .... 26 919 26 646 -;-273 -;-1,0 

Driftsmaterie llet. 

Anskaffelse og vedligeholdelse af rullende mate

riel. I løbet af driftsåret er der af nyt materiel an

skaffet: 
26 motor-toglokomotiver, 

21 motor-ranger lokomotiver, 

3 elektriske motorvogne, 

26 personvogne, 

3 postvogune, 

330 lukkede godsvogne, 

150 åbne godsvogne, 

65 rutebiler, 

37 lastbiler og 20 påhængsvogne. 

I samme tidsrum er udrangeret eller solgt: 
47 damplokomotiver, 

1 rangertraktor, 

33 personvogne, 

26 postvogne, 

14 rejsegodsvogne, 

515 lukkede godsvogne, 

278 åbne godsvogne, 

76 rutebiler og 

26 lastbiler. 

Om at være døv 
Der findes i Danmark ca. 3000 mennesker, som 

vi kalder døve og som karakteriseres ved, at de alle 
har gået på en skole for dØve eller svært-tunghøre. 

Ved en dØv forstår vi en person, der har fået en 
høredefekt på så tidligt et tidspunkt og i så svær 

en grad, at en undervisning på en af statens skoler 

for døve eller svært tunghøre har været nødven
digt, fordi sprogtilegnelsen ikke kan ske på naturlig 
måde gennem Øret. De døve - dem vi tidligere 

kaldte »døvstumme« - er derfor forsinket i deres 

sprogtilegnelse, og dette præger den dØve i person
lighedsudviklingen og forsinker i nogen grad den 
intelektuelle og åndelige udvikling. De døve udgør 

derfor en ganske særlig gruppe blandt de handi

cappede, og deres særegenhed karakteriseres også 
derved, at handicappet er skjult. Står man over for 

en blind eller vanfør, er man fuldstændig klar over, 

at man står over for et handicappet menneske, men 

står man over for en dØv, skal der en ganske særlig 

indlevelsesevne til at forstå, at man her står over 

for et hårdt ramt menneske. DØvhedens værste føl

gesvend er isolationen, som de døve til stadighed 

må leve i. Skal man straffe et menneske allerhår

dest, anbringer man den pågældende i en enecelle -

uden kontakt med omverdenen. Det er endvidere 

meget få ,der herhjemme forstår, at de dØve dag ud 

og dag ind lever i en lignende situation uden nor

mal kontakt med sine omgivelser. 

De unge dØve, som forlader deres skole, har in

gen muligheder for at deltage i de ungdomsforan

staltninger, som i rigt mål er iværksat af det offent

lige for den hørende ungdom. Ungdomsarbejdet for 
de dØve er derfor også overordentlig vigtig, og de 

foranstaltninger, landsforbundet træffer her, opret
holdes udelukkende ved private midler. 

Det er derfor klart, at denne gruppe af vore med

mennesker har særlige foranstaltninger behov for 
at få deres naturlige trang til menneskelig kontakt 

tilfredsstillet. Alle sær lige foranstaltninger kræver 

private pengemidler, hvor staten ingen muligheder 

har for at yde støtte. 

Alle bidrag - store som små modtages med stor 

taknemmelighed. 

DANSKE DØVES LANDSFORBUND 

Brohusgade 17. København N. Girokonto 234 44. 

Jernbaneskolen 1. halvår 

1963 
Lokomotivmedhjælperkursus: 

25. april-17. juni med eksamen 18.-21. juni.

I Arhus: 

18. april-10. juni med eksamen 11.-14. juni.

Motorkursus I for lokomotivmedhjælperaspiranter: 

31. januar-25. februar med eksamen 26.-27.

februar.

I Arhus: 

2.-29. maj med eksamen 30.-31. maj. 

Instruktion til motoruddannelse: 

3.-5. januar, 7.-9. marts 

I Arhus: 

7.-9. januar, 4.-6. februar. 

Motorkursus I for lokomotivfyrbødere: 

4. februar-4. marts med eksamen 5.-6. marts,

19. april-18. maj med eksamen 20.-21. maj.

I Arhus: 

7. februar-7. marts med eksamen 8.-9. marts,

11. marts-8. april med eksamen 9.-10. april.

Motorkursus II: 

8.-23. marts med eksamen 25.-26. marts. 

I Arhus: 

12.-27. marts med eksamen 28.-29. marts. 
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Et roebanesystem 
Vel er det ikke sukkerroetid netop nu, men allige

vel. 
Alligevel - fordi denne specielle afgrØdeform slut

ter af med en hektisk 2 ½-3 måneders slutspurt, 
hvori Danmarks roebaner er en væsentlig ingre
diens. 

Væsentlig endnu selv om der af de 4 oprindelige 
roebanesystemer kun er et tilbage, der ganske vist 
er af vældigt omfang, og langt det største af dem 
alle. 

Det bestående - for at begynde med slutningen -
er alle de lollandske roebaner, de forsvundne er 
Møn, Assens og Gørlev. Heraf er forlængst nedlagt 
det fØrste, og i de allerseneste år de 2 sidste. 

Sporlængden har i den ovenanførte rækkefølge 
udgjort fØlgende omtrentlige kilometertal: 430, 15, 
80 hhv. 100. 

Her er udvalgt Gørlev roebaner. Hverken fordi de 
ikke eksisterer mere, eller fordi de i og for sig var 
et mere velegnet emne end de Øvrige, men egent
lig nærmest fordi der her var en typisk repræsen
tant for denne art baner, der sin smalsporethed -
700 mm - til trods, gennem årene lagde ryg til enor
me transportmængder. 

Et overblik over spornettets maksimale udstræk
ning og de forskellige banestrækningers benævnelse 
kan De lettest få ved at betragte hosstående skitse. 

Også det omtrentlige omfang af spornettet på fa_ 
briksplads såvel som ved Mullerup havn, kan De 
ane ved at kigge på skitsen. Som De ser, det er fak
tisk ikke lidt, der har været i sving. 

Til at befare dette net disponeredes over 6 damp
lokomotiver og ca. 400 stk. 4 akslede 4½ tons vogne, 
og var der ro og god pleje i årets 9 måneder, så 
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En morsom sporkombination i Gørlev (foto: A. Albrekt) 

var der til gengæld næsten dØgndrift i de reste
rende 3 måneder. 

Roer ind, melasse og affald ud. 
Blot en oplysning som f.eks., at der omkring 

1939-40 på samtlige landets roebaner i 3 måneder 
befordredes ialt 1.055.631 tons, eller det samme som 
1h af statsbanernes eller ¼ af privatbanernes i et år 
transporterede gods (incl. rejsegods og levende dyr), 
siger noget om opgavens omfang. 

Og så var endda ikke alle roer smalsportranspor
teret, f.eks. udgjorde den på roebanerne befordrede 
andel i 1920 ca. 60 pct. faldende til ca. 43 pct. i 
1940. 

Fra det generelle til det specielle. 
Lidt om roebanerne ved - som det officielt hed

der - Sukkerfabrikken Vestsjælland i Gørlev. 
Opført i 1911 nåede denne fabrik at få datidens 

nymodens metoder og indretninger med. Vi må her 
betænke, at den første fabrik »Lolland«, senere 
»HØjbygård Sukkerfabrik«, blev opfØrt allerede i
1873.

Mens sidstnævnte sted transporten indledningsvis 
fandt sted i hestetrukne kassevogne, kunne Gørlev 
straks fra starten overdrage opgaven til dampen, 
der på dette felt er svær at slå af marken. 

Ganske vist har en vis dieselisering fundet sted, 
men skal det store læs trækkes gennem snævre 
kurver og over krappe bakketoppe, ja, så er så san
delig dampen nummer et. 

Det var fabrikkens anlæg, vi kom fra. En aktie
kapital på 2 mill. kr. blev i 1919 udvidet til 3 mill. 
Fabriksarealet var på ca. 14 ha ialt. Det enorme 
vandforbrug - bemærk at ca. 2/s af den vaskede 
roes vægt atter køres ud fra fabrikken til afsen
derne (i form af affald) - dækkes via rørledning 
direkte fra Tissø. 

Omkring 1920 blev daglig leveret 15.000 hkg roer, 
og af de da 625 beskæftigede var de 125 faste, 
d.v.s. helårsbeskæftigede.

Til smalsportilfØrslerne kom for de fleste fabrik
ker, men for GØrlev i særdeleshed, tilførsel i stort 
omfang pr. normalspor, og i stærkt stigende om
fang også pr. vej. 

Så vidt er det kommet, at denne sidstnævnte 
transportform faktisk er altdominerende. 
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Klar til at rykke ud. Remisen i Gørlev. 

(Foto: 0. G. Søndergaard). 

Helt fra starten var man dog noget tilbagehol
dende f.s.v. angår anlæg af særlige roebaner, og 
underligt nok var det statsbanerne, der blev den 
direkte årsag til flere af anlæggene, idet takstpoli
tikken under verdenskrig I var sådan, at fabrikken 
til slut sagde nej, så skal vi nok selv. 

Resultatet heraf blev, at der i årene 1916-19 
foretoges en større udbygning af nettet. 

Endnu mere presset fra baneside fØlte man sig 
efter 1920, men mod denne kolde krig vidste man 
også modtræk. Dette modtræk bestod i kØb af Mul
Jerup havn med dens tilligende i form af gamle 
men særdeles særprægede og hyggelige pakhuse for 
en sum af 70.000 kr. 

Havnen var i Øvrigt i 1904 af Slagelse by købt 
fra privat eje, og blev i 1961 af sukkerfabrikken 
solgt til entreprenør H. Jespersen & søn. 

Til denne havn blev så i 1922 lagt 6,5 km spor, 
oven i kØbet et spor, der var sværere end de nor
male roespor, tanken var nemlig massetransport af 
f.eks. kul, kalk, cement o.s.v.

En stat i staten var denne havn, idet der både
var lods og havnekontor, der var som nævnt stort 
pakhusareal og desuden flere boliger. Alt beman
det af sukkerfabrikken. 

Allerede tidligere havde denne havn været ind
draget i baneplaner, det var i forbindelse med HTJ. 
Blandt de ualmindelig mange planer, der gik forud 
for denne banes anlæg, var noget så epokegørende 
som »småbane« efter amtsbanesystem. Den gang 
hed det Kosta-systemet ( efter den svenske Kosta
Lessebo bane), og var (1890-91) planlagt omfat
tende også en bane til Mullerup. Tanken forladt 
havde senere også normalsporplan Mullerup med i 
projektet. Det blev ved planerne. 

Omkring 1956 ophørte brugen af havnen, og den
nes spor benyttedes herefter alene til roelæsning 
hvert efterår. 

Her har vi i Øvrigt et eklatant eksempel på ud
nyttelse af den roebanerne tildelte koncession på 
befordring af, som det hed, »sten og grus for vej
væsenet, korn, foderstoffer, hØ, halm o.l. grove va
rer til og fra roedyrkerne, alt for så vidt som det 
kan ske uden at kollidere med bestående konces
sionshavende baner«. (Det var fØr lastbilernes fØd
sel!) 

Selve kørslen og dens tilrettelæggelse skal vi også 
hØre lidt om. 

Der eksisterede nemlig for de forskellige stræk
ninger en art køreplan, således at man f.eks. star
t�de med 1 eller 2 morgentræk med tomme vogne
til strækningen - tænk på hvor mange strækninger 
der var. Hjemkørende medtoges de evt. i aftenens 
løb læssede vogne, mens det store træk hentedes 
enten midtdags eller sidst på eftermiddagen. 

Togføreren sås ofte stå på den sidste vogn, og 
man kunne være heldig at se en mand springe af 

Havnebanen i Mullerup passerer 

disse herlige, gamle sukkerpakhuse. 

op ad bakke, indhente nogle drenge, der havde øvet 
jernbaneattentat eller på anden måde gjort sig for
tjent til det par øretæver, der afvikledes på ste
det, atter nå toget i lØb og hvile ud der. 

Det er i hvert fald lokalkolorit. 
Langt omkring futtede disse små tog. 
Måske har De set sporet smutte under Slagelse

Værslev banen syd for Høng, måske har De fra 
Kalundborg-Århus overfarten set hvide dampskyer 
i et frostklart landskab syd for Kalundborg, måske 
har De set den morsomme 3-i-en kombination, hvor 
på et sted Vårby å, roebane og vestbanen krydsede 
hinandens vej. Derimod har De næppe set den ce
mentkasse, der lidt østligere også på vestbanen pas
serede over sporene. Den er nu fjernet, men har i 
sin tid en roebane over DSB. 

Der var desforuden næsten utallige vejpassager, 
men det kan roligt siges i forhold hertil forbau
sende få uheld. Udpræget lokalkendskab, stor hen
syntagen, relatliv lav kørehastighed, hvad skal man 
tro var årsagen? 

Næste gang, De kommer en teskefuld sukker i 
kaffen, tænk da på, at i disse roebaners glans
periode strakte de sig langt over 600 km omkring, 
havde ca. 50 lokomotiver og næsten 3200 vogne. 
De havde sneplove - roterende i Assens sågar -
vandvogne, dræsiner m.m.m. 

Danmarks roebaner er - og især var - altså et 
stort domæne, selv om den gennemsnitlige trans
portlængde ligger helt nede på ca. 1 O km. 
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Selvangivelsen 
I lØbet af januar måned påregnes 

enhver at være gjort bekendt med den 

udbetalte lØn i 1962, således at man er 

i stand til at beregne sin skatteplig

tige indkomst på selvangivelsen for 

det kommende skatteår. Ved opgø

relsen skal man huske at medregne 

100 kr. for fri uniform, medens uni

formstilskud til selvbeklædere anta

ges at dække merudgiften til uniform. 

af bruttolønnen) og præmier til liv

renter, pensionsforsikring, invalide

rente, indbetalinger til indekskon

trakter (pristalsreguleret alderdoms

forsikring og alderdomsopsparing) 

m.v. kan fradrages fuldt ud uanset

udgiftens størrelse. 

Herudover kan udgifter til syge

kassekontingent, andre syge- og hjæl

pekasser, livsforsikringspræmier, kon

firmationsforsikringer, uly kkesfor

sikringsbidrag, indskud på kapitalbin-

kr. for ikke-forsørgere. Denne grænse 

er en ramme, inden for hvilken de to 

former alternativt kan variere fra 

1 000 kr. til 1 500 kr. - Eksempel for 

forsørgere: Kapitalbinding m.v. 1 500 

kr., boligindskud 500 kr. og konto for 

skattelettelse 500 kr. 

På kapitalbindingskonti er fristen

for indbetalinger forlænget, således 

at indskud kan foretages indtil den 

31. januar med ret til at trække det

indskudte beløb fra på den selvangi-

dingskonto samt godkendte bØrneop- velse, som lønmodtagere skal aflevere

Fradrag. 

Ved opgørelsen af den skatteplig

tige indtægt har skatteyderne ret til 

visse fradrag i den faktiske indkomst. 

De fradrag, der har særlig betydning 

for lønmodtagerne er: 

1. Fagforeningskontingent og forsik

ringsudgifter.

2. Lønmodtagerfradrag A.

3. Lønmodtagerfradrag B: Særlige

fradragsberettigede udgifter, så

fremt disse overstiger lønmodta

gerfradrag A.

4. Fradrag for transport ud over et

vist beløb.

5. Renter af eventuel gæld.

6. De i det foregående år betalte per

sonlige skatter.

Kontingent og forsikring. 

Foreningskontingentet fradrages 

særlig rubrik på selvangivelsen og 

skal altså ikke ind under lønmodta

gerfradraget eller fradraget for for

sikringer m.v. Medlemmer med indtil 

5 års medlemsskab i foreningen har 

for året betalt 253 kr., andre 229 kr. 

Afdelingskontingentet fradrages efter 

det gældende for den enkelte afde-

sparingskonti og selvpensionerings

konti m.v. fratrækkes, dog hØjst med 

et samlet beløb af indtil 1 000 kr. år

ligt for ikke-forsørgere og 1 500 kr. 

for forsørgere. 

Som en ny form for skattefordel 

ved opsparing er der etableret en sær

lig indlånsform: »konto for skattelet

telser« og åbnet adgang til skattelet

telse for beløb, der anvendes til be

stemte formål som kØb af egen bolig, 

afdrag på prioritetsgæld m.m. For 

disse former gives der nedslag i stats
skatten på 21 pct. af beløbet. Der kan

under denne form bindes op til kr. 

1 500,- for forsørgere og op til kr. 

1 000,- for ikke-forsørgere. 

På konto for skattelettelser er be

løbet bundet i 5 år, medens renterne 

frit kan hæves. Indskud kan foretages 

indtil 31. januar. Der kan dog hæves

på disse konti mod erlæggelse af en 

afgift til staten på 15 pct. af det hæ

vede belØb, og endvidere kan der hæ

ves uden afgift efter 2 år, såfremt be

løbet anvendes i forbindelse med an

skaffelsen af bolig eller erhvervslo

kale. 

Sammen med indskud på kapital

bindingskonto m.v. må de nye skatte-

ling. begunstigede anbringelser højst an-

Udgifter til pensionsbidrag ( 4 pct. drage 2 500 kr. for forsørgere og 2 000 
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- ja, det
kan give
grund til
grublerier.

senest denne dag. Bindingsperioden

er 5 år. Der kan hæves af beløbet i

perioden mod, at det tillægges selv

angivelsesbeløbet for det pågældende

år.

Sygekassekontingent for aktive tje

nestemænd (samlevende ægtefæller 

1,6 pct. - enlige interessenter 1 pct. af 

bruttolønnen). 

Pensionerede ansatte: 

Udgør bidraget pr. måned 

Når pensionen 
(med tillæg) 

pr. måned udgør 

For saml. ægte-
fæller der begge For enlige 
er medlemmer interessenter 

Under 900 kr. 

900 kr.- 999 kr. 

1000 kr.-1099 kr. 

1100 kr.-1299 kr. 

1300 kr.-1499 kr. 

1500 kr.-1699 kr. 

1700 kr. og derover 

10,50 

12,00 

13,50 

15,00 

16,50 

18,00 

20,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

11,00 

12,00 

13,00 

Enker der oppebærer enkepension: 

Når pensionen 
med tillæg 

pr. måned udgør 

Under 900 kr. 

900 kr.- 999 kr. 

1000 kr.-1099 kr. 

1100 kr.-1299 kr. 

1300 kr. og derover 

Udsør 
bidragene 
pr. måned 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

11,00 

Lønmodtagerfradrag A. 

Til afløsning af en række fradrag 

(smudstillæg, skifteholdstillæg, værk

tøjspenge, kørselsudgifter m.v.), som 

hidtil havde været indrømmet løn

modtagere, indførtes et generelt løn

modtagerfradrag. Dette fradrag er 

fastsat til 400 kr., dog hØjst 10 pct. af 

lØnindtægten. Fradraget beregnes for 

hver person, der beskattes sammen 

med den skattepligtige, og som har 

lønindtægt for fremmede. 

Har både mand og hustru arbejde 

for fremmede, og mandens indtægt 



f.eks. har været 8 000 kr. og hustru

ens 2 500 kr., udgør lønmodtagerfra

drag A ialt 650 kr., nemlig 400 kr. for 

manden og 250 kr. for hustruen. 

Lønmodtagerfradrag B. Særlige fra

dragsberettigede udgifter, såfremt 

disse overstiger 

lønmodtagerfradrag A. 

Selvom - som nævnt ovenfor - løn

modtagerfradrag A skal træde i stedet 

for de tidligere givne fradrag for ar

bejdstøj, natpenge o.s.v., kan der dog 

være enkelte skatteydere, der har 

ekstraordinært store udgifter i forbin

delse med arbejdet. Såfremt disse ud

gifter tilsammen overstiger lØnmod

tagerfradrag A, kan disse udgifter fra

drages, men i så fald bortfalder løn

modtagerfradrag A. Man må altså 

Frontruden 

Moskva-Peking 1.000 km kor
tere, men med toget 

For tiden er man ved at bygge en 

ny jernbane mellem Moskva og den 

kinesiske folkerepublik, nærmere be
stemt hovedstaden Peking. Banen 

skal gå gennem sovjetstaten Kasak

stan og den kinesiske provins Sin

kiang. Hovedsagelig skal linjen fØlg1? 

den gamle karavanevej gennem den 

dsungariske port og tilsluttes sener� 

hovedforbindelsen mellem Central

asien og Sovjet mod vest. 

Den sovjetiske del af den lange 

jernbanelinje begynder i Aktogai, en 

station på strækningen Turkestan

Sibirien. Banen er lavet færdig indtil 

vælge mellem lønmodtagerfradrag A 

og B. 

Natpenge kan som hidtil fradrages 

med det halve af det indtjente beløb, 

gifter har oversteget 400 kr. Kun ud

gifter på 100 kr. og derover kan fra

trækkes, dog med et maksimum på 

1 500 kr. pr. person. Udgifterne skal 

men dette indgår under lønmodtager- beregnes efter, hvad det koster med 

fradraget. billigste offentlige transportmiddel. 

Jubilæumsgratialer indtil 1 000 kr. 

kan fradrages i indtægten. Her må 

man være opmærksom på, om gratia

let er tillagt den opgivne årsindtægt. 

Befordringsudgifter. 

Kan kun fradrages, for så vidt de er 

nødvendiggjort ved skiftende arbejds

sted eller flere samtidige arbejdsste

der. Dog kan udgifter, der er nødven

dige for, at den skattepligtige og med 

ham sambeskattede personer kan bli

ve befordret mellem deres sædvanlige 

bopæl og arbejdspladsen fratrække,, 

for så vidt de samlede transportud-

stationen Drusha, som betyder ven

skab. På den kinesiske side er stræk

ningen fra Liangtschou til Urumtsi 

færdig. Den nye jernbanelinje gør 

afstanden mellem Moskva og Peking 

ca. 1.000 km kortere end den hidtil 

benyttede transsibiriske jernbane. 

Arbejdet vanskeliggøres af vejret 

med skiftevis hede, kulde og blæst. 

Alligevel har man kunnet holde de 

planlagte terminer for arbejdet og 

endda nå længere. 4.000 frivillige ar

bejdere har været sat ind på den 

sovjetiske del af jernbanen. 

Nye vogne til TEE-ekspresser 

Paris-Amsterdam 

Frankrigs statsbaner har bestilt 18 

første klasses personvogne til TEE

ekspresserne mellem Paris, Bruxelles 

og Amsterdam. De syv af vognene 

får sidegang og otte kupeer med seks 

siddepladser i hver. De øvrige vogne 

får midtergang, og i nogle af dem 

indrettes en bar, mens servering sker 

ved siddepladserne i de vogne, som 

ikke får bar. En særlig generator

vogn kobles til passagervognene og 

sørger for deres fuldautomatiske op

varmning. 

Belgiens statsbaner har på sin side 

bestilt elleve tilsvarende midter

gangs-vogne med hver 46 siddeplad

ser, og i foråret 1964 skal de nye 

vogne sættes ind i TEE-ekspresserne 

Kan offentlig befordring ikke benyt

tes, opgøres udgiften ved anvendelse 

af eget befordringsmiddel på grunj_ 

lag af vejledende kilometer-takster, 

der fastsættes af finansministeren. 

Renter. 

Renter af lån, men ikke afdragene, 

kan fradrages fuldt ud. 

Personlige skatter. 

Personlige skatter, der er forfaldne 

og betalte inden udgangen af 1962 

kan fradrages. 

mellem Paris og Amsterdam med en 

daglig dobbelttur. Strækningen Paris 

-Bruxelles kan herefter køres 25 mi

nutter hurtigere og tager to timer og

30 minutter.

Model af havnestation i 

Hamburg 

Denne imponerende, fuldautomati

ske model af Hamborgs havnebane

gård ved kajanlæg nr. 53 har været 

udstillet i Nigerias hovedstad Lagos 

fra sidst i oktober til midten af no

vember. Det store modelanlæg blev 

sejlet til Afrika og vakte opmærk

somhed ved en international handels

messe. 
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Studierejsen til M.A.N. 

Efter bekendtgørelse af deltagerlisterne over de 

to rejsehold her i bladet, er modtaget en del hen

vendelser med Ønsker om bytning holdene imellem, 

ligesom der også er modtaget afmeldinger. 

Det kan her oplyses, at alle Ønsker om bytning 

er imødekommet, ligesom de, der har sendt afbud, 
er strøget af listerne. 

Hvad Øvrige Ønsker om bytning eller afbud angår 

kan oplyses, at sådanne, hvad angår bytning, ikke 

kan forventes imødekommet, ligesom eventuelle af
bud må påregne at skulle betale en forholdsmæssig 

part af de indtil nu pålØbne udgifter. 

Først i februar måned vil samtlige deltagere 
modtage rejseplan, samt den reviderede deltager

liste for de respektive hold. Beløbet for deltagelse 
i studierejsen skal fØrst indbetales efter rejsepla

nens modtagelse, og der vil af denne fremgå ret

ningslinier for beløbets indsendelse. Det kan dog 

allerede nu oplyses, at rejseudgiften, der selvsagt er 

faldet grundet rejsens afkortelse med een dag, på

regnes at blive 150 000 kr. alt iberegnet. 

Rejsehjemler til brug for rejserne i Tyskland vil 

blive udstedt gennem udvalget, og til sin tid ud

leveret af rejselederne. 

Generalforsamling 

DLF Århus afdeling afholder generalforsamling 

tirsdag den 29. januar d.å. kl. 14.30 i Håndværker

foreningen, Klostergade. 

Til den efterfølgende sammenkomst med »koldt 

bord« kl. 19.00 indbydes venligst pensionisterne. De 

pensionister, som Ønsker at deltage, bedes rette hen

vendelse herom til afdelingsformanden, E. Kristen-

sen, telefon 2 95 46. Bestyrelsen. 

Overgået som ekstraordinært medlem pr. 1-12-62. 

Pensioneret lokomotivfører F. 0. Holleufer, Nørre

brogade 33, Fredericia. 

Overgået som ekstraordinært medlem pr. 1-1-63. 
Pensioneret lokomotivfører A. P. Jensen, Fredens

gade 9, 1., Struer. 

Overgået som ekstraordinært medlem pr. 1-2-63. 
Pensioneret lokomotivfører S. K. T. Nielsen, Køb

magergade 39, 2., Fredericia. 
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Forfremmelse til elektrofører (10. lkl.) efter 
ansøgning ifølge opslag pr. 1-1-63. 

Lokomotivfyr bØder: 

B. Skjelmose, København Gb., i Enghave.

Ansat som lokomotivmedhjælperaspirant pr. 1-1-63. 

K. E. Jensen, København Gb. 

Afsked. 

Lokomotivfører (15. lkl.): 

A. Knudsen, Århus, er afskediget efter ansøgning

på grund af svagelighed med pension ( 31-3-63 ).

:iwTE A.DHE8SEH. 

Ålborg afdeling: 

Kassererens adresse rettes til: MØlleparkvej 9. 

Regnskab for 

,,Kong Christian den !X's Understøttelsesfond" 

1961-62 

Indtægter: 

Beholdning fra f.å. . ................ . 

Renter ............................. . 

Gaver og bidrag ................... . 

Udtrukket obligation . ............... . 

Udgifter: 

Uddelte understøttelser .............. . 

Porto . ......... .................... . 

IndkØbt obligation . ................. . 

Beholdning til næste år ............. . 

Beholdninger: 

Obligationer ........................ . 

På bankbog . ....................... . 

København, den 31. marts 1962. 

sign. Skov 

520,92 

1 192,84 

505,19 

200,00 

2 418,95 

1 900,00 

14,40 

232,96 

271,59 

2 418,95 

26 638,90 

271,59 

26 91�,49 

/ M. Lindborg, sekr. 

Regnskabet er revideret og fundet i overensstem

melse med de foreliggende bilag. 

Beholdningen var til stede. 

København, den 1. november 1962. 

sign. L .Thorup C. J. Wieth 
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A A LBORG 

Den moderne damefrisørsalon 
for den moderne dame 

BODIL PEDERSE (l\lic Daniclsens eftf.) 

Vesterbrogade 51 . Aalborg . Teff. 28250 

Bruno Johansen Alt i 1. kl.s 

Dannebrogsgade 11, Aalborg kød • flæsk • pålæg 

Tel1. 28723 et godt sted at handle 

Knud A. Bønnelykke Alt i 
kolonial 

V i gi'VCF" 3% på alle tHtrer konserves 

Absalonsgade 3 - Aalborg - Telf. 32567 
tobak 

vine 

OVE MARK 

Spedition Transport 

Ø. Havnevej 8 - Aalborg - Telf 29555 

POUL JOHANSEN 

AUTOVÆR K ST EDET 
Thorsgade 37 - Aalborg - Tel1. 38130 

alt mekanikerarbejde udføres; re:ervedele - smøring 

VI KTUALI E FORRETNINGEN 
Rigmor Holme 

Boulevarden 16 - Aalborg - Telf. 23491 

Spec. hjemmelavet pålæg og salater 

AAGADES FLYTTEFORRETNING 
hurtigt - billigt - omsorgsfuld 

Flytning besørges overalt 

Hadsundvej 120 - Aalborg - Telf. 25401 

Fyensgade Bageri v/ A. BASTHOL t 

vi leverer alt i 1. kl. brød og kager 
fødselsdagskri11gler - kra11sekager 

Fyensgade 1•8 - Aalborg - Telf. 28482 

BOSCH 
DIE S E LUD STYR 

OG 

A UTO T IL B EH Ø R 

- den uovertrufne kvalitet

ROBERT BOSCH A/s . KØBENHAVN N 

HORSENS 
Telefon HORSENS 24850 

Worm's 
sandkage 1J 

Hatting
tvebakker 

HO LSTEBRO 

PEDER LYNGS Bageri og Konditori 
Sønderlandsgade 25 . Holstebro . Tlf. 592 

- vi modtager bestilling på alt bagværk -

Vor skotøjsleverandør i Holstebro er 

A/4 SKOTØJ S B ØR S E N
Nørregade 51 Holstebro Tel1. 325 

- alt i herre-, dame- og børnefodtøj

SLAGELSE 

Ved køb og salg af ejendom eller villa 

henvend Dem da til 

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

Erik Lærke . Malermester 
Kalundborgvej 39 . Slagelse . Tel1. 52 22 41 

Alt malerarbejde udføres - sommer og vinter 

Tilbud gives gerne uden forbindende 

AKTIESELSKABET 

DANSK SVOVLSYRE-OG SUPERPHOSPHAT-FABRIK 
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TØNDER 

Fotohandel - Atelier 

BRDR. LØKKE Tønder.

TØNDER KIOSK Alle dag-
v .K. RASMUSSEN og 

STOREGADE 21 . TØNDER 
ugeblade! Telf. 21204 

(@ BP Tønder Depot
v/ A. Møller Jensen 

Vestergade 31 - Tønder - Tlf. 21180 

Deres direkte olieledning 

Peter Jacobsen 
FARVEHAN DEL 

Farver . Lokker . Tapet 

Storegade 16, Tønder. Tlf. 22368 

Tønder Tandteknik 
v/ H. A. Grubich 

Østergade 9, Tønder. Telf. 21703 

JOHS. ANDERSEN 
BLUSER . NEDERDELE 

BØRNEKONFEKTION 

Vestergade 3, Tønder. Tlf. 21120 

BRDR. HANSEN I/S 
URE . O PTIK 

GULD- OG SØLVVARER 

Storegade 23, Tønder. Tlf. 21232 

Svend Kirchheiner 
når det gælder elektriske 

installationer! 

Vestergade 7, Tønder. Tlf. 22045 

ANDERSEN & NISSEN 
BØGER. PAPIR. KUNST 

Storegade 26, Tønder. Tlf. 21342 

Den hyggelige boglade med 
de mange bøger! 

Tønder Andelsslagteri' s 
Udsalg 

Vestergade 72, Tønder. Tlf. 21730 

BLEN N ERS 
DAMPVASKERI 

Skibbrogade2, Tønder. Tlf.22268 

ARNOLD PETERSEN 
BAGERI OG KONDITORI 

Vestergade 38, Tønder. Tlf. 21470 

V i anvender kun 1. kl. råvarer! 

PADBORG 

Graasten Andelsslagteri' s 
Udsalg 

Vi har alt i I. kl. Kød . Flæsk 

Pålæg. Salater 

Nørregade, Padborg. Tel1. 73303 

Tøj til hele familien 

TEXTI LH U 5 ET 
Nørregade 38 • Padborg . Telf. 73467 

P. G. PETERSEN 
Alt i Kolonial • Konserves - Vine - Tobak 

- og så har vi kaffe for kendere

Jernbanegade • Padborg . Telf. 73324 

Padborg Tapet- & Farvehandel 
Nørregade 14 . Padborg . Tel1. 73243 

... mal og bevar, hvad De har 

SØNDERBORG 

Pfaff-Service System 
v. V. Damkjær

St. Rådhusgade 2 - Sønderborg - Telf. 22471 

Pfaff symaskiner � Vaskemaskiner - Køleskabe 

Kaj E. Sandholdt 
Slagtermester 

Sundmarksvej 67 - Sønderborg - Telf. 21586 

Vi har alt i 

1. kl.s kød - flæsk - pålæg - konserves

Kampers Eftf. 
v. HENNING JENSEN 

Kolonial - Konserves - Vine - Tobakker 
og så har . vi god kaffe 

J�rnbanegade 37 - Sønderborg • Telf. 22127 

Der er go' gang i skotøjet fra 

ANDRESEN & CO.
Rådhustorv 2 - Sønderborg - Telf. 23059 

Vi har alt i skotøj til damer - herrer - børn 

Fotograf lngwersen 
Atelier - Fotohandel 

Rådhustorvet 9 - Sønderborg 

Telf. 23966 

Lys petroleum 
Gasolie Fyrings diesel 

Farvet benzin 

Sønderborg depot 

v. A. Ødis Schmidt, Brogade 15 - Telf. 24515 

Deres direkte olieledning 

De spiser godt og billigt på 

K.F.U.M.s restaurant og pensionat 

i Sønderborg, løkken 28 

Telefon 2 29 12 

KØBENHAVN 

PHILIP W. HEYMAN •.4 
KONSERVES 

JÆGERSBORG ALLE 19 - TELEFON ORDRUP 9566 
leverand•r til feriehl•mmet 

Ligesa UUNDVÆRLIG

jernbanen er for trafikken er 

• 
Statsanstalten for Livsforsikring 

Hovedkontor: Kampmannsitade 4. København V 

,: 
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HERNING 

Hammerum Herreds 

Spare- og Laanekasse 

N. C. JENSENS EFTF.
Ju.Øst•Jacobsen 

URMAGER OG GULDSMED 
T elelon 507 HERNING 

Stort udvalg i ure, guld og sølv . Reparationer udføres 

Jet et - el (JtlmJ 

b"g;-1ERNING s·roavAsKERI 

TELEFON 1818 

De holder på varmen, når De indsætter TERMOGLAS 
TIibud givos uden forbindende 

Poul Juul - glarmester 
Th. Nielsensgade 39 - Herning - Tel1. 772 

E. B LA C H H A N S E N
Juveler og guldsmed

Telf. 800 Østergade 3, Herning Telf. 800 

Fr. Lorentsen 
Stort udvalg i vine og tobaksvarer 

ALT I PIBER - PIBESERVICE 

BREDGADE 38, HERNING. TELF. 142 

A/4 SANDE R H ANS E NS 

TRALAST H ANDE L 

FREDE NSGADE 2, HE RNING. TE LE. 18 OG 1849 

Sønderjydsk Lampeforsyning 
v. Fr. Christensen 

STATIONSVEJ 2. GRAASTEN 
Telefon 5 t4 �0 

Cykler . Knallerter . El-artikler 

Radio en gros 

GR AAST EN 

MALEREN KOMMER -

VINTER OG SOMMER 

J. J ON ASS ON
Havnegade 11, Graasten. Tlf. 51554 

Gå først til "IMPORTØREN" 
Nygade 9 , Graasten , Telf. 51434 

. . .  e t  godt s ted a t  h andle! 

ERVIN SIEVERTSEN 
Havnegade , Graasten , Tell, 51455 

ALT I KOLONIAL - KONSERVES - VINE - TOBAK 

Husk vor ekstrafine Tingleff kaffe 

Hos vor BAGER finder De et rigt udvalg i lækre kager 

Specialitet: Fødselsdagskringler og kransekager 

J. P. Hansen, Nygade 20, Graasten. Telf. 51420. 

NYKØBING F. 

"UNG MODE" 
lVlodecen tret 

i Nykøbing F. 

for den moder11e 

Raadhusstræde . Telf. 85 3618 
moder og dcitter I 

* 

0. N. P. Mørch, v/ snedkermester H. Andersen

Østergade 14, Nykøbing F. Telf. 85 01 51 

Alt vedr. begravelser og ligbrænding besørges 

Arne Aa. Ryde, eksam. ejendomsmægler 
Tværgade 15, Nykøbing F. Tel1. 85 21 72 

Villaer og ejendomme anvises til køb og salg 

STRUER 

STRUER BR.ÆNDSELSFORRETNING 
vi Henry Christiansen 

Søndergade 17 - Struer - Tel1. 5 00 33 

Alt i brændsel og fyringsolier - SHEU og CALTEX brændselsolier 

For synet en vinding, 

køb brillen hos Sinding! 

STRUER . Tlf. 50119 

ANDELSBANKEN 
A. m. b. A.

Struer, Telf. 50677 

HADERSLEV 

.&v 
' 

J. Foged's Kulimport 
Torvet 9 . Haderslev . Tel1. 23431 

Eneforhandling af 
VEEDOL's brændselsolie, 

AABYHØJ 

Aabyhøj ny Taxa 
Tlf. 57941 

Holdeplads ved T arvet 

VOGNMAND EGON ERNST 
Bragesvej 10, Aabyhøj, til. 5 79 41 

NYBOR G 

Perfekt Vulkanisering 
v/ S. Monberg Jensen 

Vestergade 18, Nyborg. Tell. 872 

Vulkanisering-nyt gummi-tekn. artikler 

Bøtcher-Jensen Boghandel 
har altid en god bog 

Kongegade 14, Nyborg. Telf. 33 

Frisørsalonen 
Jyllandsgade 9 • Struer 

anbefales 

Gustav Jensen 

HØJBJER G 

UNGE HJEMS HØJSKOLE 
Skude pr, Højbjerg. 7 km sydf. Århus 

Et vidunderligt bølskoleop-
bold på Danmarks mest mo· 
derne højskole med levende 
undorvl■nlng for vor tids 
unge. Kursus bec. novmbr. 
011 Jan. Program aende,. Un• 
deratøttelse kan aøa:es . 

KØBENHAVN 

BOGTRYK 
Telelon Asla 5002. København S 

-der er stemning Ær TI/BOI?(}
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AARHUS 

Restaurant »DEN RØDE OKSE« 
Nyt, moderne og hyggeligt - altid et besøg værd 

Haandværkerloreningens restaurant og selskabslokaler 

Aarhus, telf. 20233

DERES RADIO- OG TV-SPECIAL-FORRETNING! 
Faglig salg og service 

VIBY RADIO . GEORG SØRENSEN 
Kongevej 19 • Viby J •• Telefon 41633 

S. Bendtsen & Co.s Eftf. Telefon 
Aarhus 23720 

Skræderi Skræderforretning Leverandør 
og Ryesgade 27, Aarhus til DSB 
konfektion Uniformer af enhver art leveres 

Aarhus inventar- & møbesnedkeri 
Saltholmsgade 6 • Aarhus • Telefon 31617 

Inventar efter opgave 

VEJLE 

Mere fritid med PFAFF SCAN-MAID 

Vaskemaskiner -Støvsuger -Køleskabe 
PFAFF symaskiner 

ved Johs. Lund 
Vissingsgade 5, Veile. Tlf. 3163. (Pfaff Service System) 

Bjorholm' s Begravelsesforretning 
v/ Tortclld Biorholm 

Grejsdalsvej 3 - Vejle - Telf. 3061 

Alt vedr. ligbrænding og begravelser ordnes 

A/4 MARTIN BILLESCHOU 
Nørrebrogade 11-13 . Veile . Telf. 840 

Gravmonumenter - Marmorvarefabrik

Villy's kolonial 
alt i konserves-kolønlal•lflne-tobak 

Ekstra fin kaffe • dybfrostvarer 

Koldingvej 2, Vejle • Tel1. 3195 

Egon Pedersens Bogbinderi 
(Viggo Lauritzens Eftf.) 

- vi indbinder gerne Deres fagblad

Tønnesgade 9 - Vejle - Telefon 1003 

Malte Vestergaard & Co. -'/4 

Autoriseret I GM I Forhandler 

Dæmningen 23 Vejle 
Telf. 1100 

RØDBY HAVN 

TAGE MADSEN 
Havnevej 13, Rødby Havn. Telf 905033 

Kolonial • Konserves . Kaffe • Vine . Tobak, 
Skibsproviantering 

KALUNDBORG 

Ne JENSENS SØNNER 
Inventar og Bolig Montering 

Tlf. Kalundborg 280 

Fiskehus nr. 1 Kul, Koks, Briketter 
Viktor Nielsen 
TIi. Kalundborg 659 & Brændselsolier 

Altid fris�• Torsk•· og R•dspatt•· 
IMPORTKOMPAGNIET 'A fil•t'•r Hmt Fi1k•f•r1. 

Leverandør til f•ri•h}timm•t. KALUNDBORG 
Tolf. 033 (Floro Lodn.) 

Svenn Høj 
Kystens K•bmandshand�I OTTO NIELSEN 
Sdr. Nyrup pr. Kalundborg Malermester 

Telf. Raklev 43 
0 

Tlf. Kalundborll 447 
Kalundborg 

Fællesbageri 
Fineste 

Kød, Flæsk, Paalæg 

Spis mere OST, 
SlaQteriets Udsalo, Konlilpde 44 
Tlf. Kalundborg 161 

ring s6 kommer Falfesen l•v•randør til f•riehjemmet 
leverandør til Feri•htemm•t 

Tlf. Kalundborg 1029 
Slagtermester Børge Rasmussen 

»Køb det hos Kordllgade 10 

ldtl!tt, 
Telefon 173 
Privat 1243 

lge I nmrheden« Altid f,r,i, KJ. V.,,., 

KALUNDBORG KULKOMPAGN I 
Aktieselskab 

Tlf. TRETTEN Tlf. TRETTEN 

KOLDING 

Vi klarer Deres fyringsproblem 

KOLDING DEPOT 
v. Svend Berg 

Dyrehavevej 1, Kolding - 3982 ... Deres direkte olieledning 

Vi har det store udvalg i guld og sølv 

1\lloder11e forlovelsesri11ge fi11der De hos 

GULDBRANDSEN's EFTF 
v. I- Bach Nielsen. Haderslevvej 7. Kolding. Telf. 1964 

MODERNE HÅRPLEJE 
Indtviduel klipning og friseri11g får De hos 

Bent Nielsen 
Haderslevvej 54, Kolding. Telf. 4068 

ODENSE 

Kaj Bent Nielsen . Bageri og Konditori 
Tolderlundsvej 46, Odense . Tel1. 12 46 96

Alt I brød og kager • Bestillinger modtages 

,,SALON JUNE" 
ved June Guldbrandsen 

Nerrebro 5, Odense • Telt. 1182 75 

Deu moderne .salon for den moderne damti 
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