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Internationalt arbejde 

International Transportarbejder Forbunds jernbanemands
konference har været afholdt i Stockholm i dagene 27.-30. maj 
d.å. med deltagelse af knapt 100 repræsentanter fra hele verden.

ITF, som er fællesnævneren for det internationale arbejde
med at forbedre de sociale og faglige vilkår for samtlige trans
portarbejdere, holdt meget apropos til disse bestræbelser sin 
jernbanemandskonference i det land, som måske først og frem
mest af alle de tilsluttede medlemslande er nået længst på det 
arbejdsmæssige, sociale og faglige område. 

Ved åbningen af konferencen fik dette også sin særlige under
stregning gennem trafikminister Skoglunds tale, hvoraf fremgik, 
at man i den svenske rigsdag behandlede et forslag til trafik
samordning i Sverige, et initiativ f.eks. også Danmark burde 
tage ved lære af. 

Konferencen beskæftigede sig - udover sektionskomiteens al
mindelige virksomhed - med de omfattende undersøgelser, der 
er foretaget på områder som social tryghed gennem forsikrings
foretagender under organisationernes indflydelse, de faglige ret
tigheder samt forebyggende foranstaltninger til undgåelse af 
ulykker i jernbanemændenes daglige arbejde. Derudover toges 
gennem resolutioner til de pågældende landes regeringer afstand 
fra arrestationen af de ledende i Tanganyikas fagbevægelse og 
den spanske regerings manglende imødekommenhed overfor bed
ring i de spanske jernbanemænds slette sociale vilkår. Man til
sluttede sig principperne i vejtransportarbejdernes ønsker om 
ensartede bestemmelser og begrænsninger i lastbilers vægt og 
dimensioner i international trafik, bedre uddannelse af chauf
førerne, ændret arbejdstid og tryggere sociale kår. Og endelig 
sluttede man op om en resolution i forbindelse med de euro
pæiske jernbaners arbejde på at indføre automatisk koblings
system i tog, idet man erkender, at dette giver færre ulykkes
tilfælde i det farefulde koblingsarbejde, men man vil til gen
gæld sikre sig, at overgangen til automatisk koblingssystem ikke 
medfører ringere lønmæssige vilkår for det berørte personale 
og at ingen afskediges eller pensioneres med nedskåren pension. 

Der udføres af ITF's sekretariat et omfattende og dygtigt ar
bejde med tilvejebringelse af det materiale, som lægges til grund 
for en sådan konferences beslutninger. ITF nyder stor respekt 
i alle verdensdele, og det kan ubeskedent siges, at som faginter
nationale indenfor den frie faglige internationale (FFI) er den 
så absolut den stærkeste. De henstillinger og protester, som ud
går fra ITF, sætter man sig ikke umiddelbart overhørig. Skandi
navien er fagligt og socialt blandt de bedst stillede, og umiddel
bart henter vi ikke fordele herigennem; men som noget meget 
væsentligt slutter vi op om soldariteten ud over grænserne, på 
tværs af alle skel. Vi er transportarbejdere med samme inter
esser uden hensyn til sprog og farve - vi vil sammen hjælpe hin
anden til bedre sociale og faglige vilkår. Og her er vort stade en 
spore og hjælp for andre gennem fredeligt, uselvisk udviklings
arbejde. 
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Persontog med bøssepiber ud af hvert vindue 

Jernbanen erobrede Det vilde Vesten og blev bøflers og indianeres undergang 

Næst efter ildvandet var ildhesten 

sikkert det vigtigste våben, der blev 

brugt til erobringen af Det vilde Ve

sten i Nordamerika. Jernbanen, som 

indianerne kaldte »ildhesten• eller 

»damphesten,, åbnede, hvad man den

gang kaldte »den store amerikanske 

Ørken, for kolonisation. Den forbandt 

med en uanet hurtighed øst med vest 

og sikrede derved USA den varige 

besiddelse af de fra Mexico erobrede 

områder, især guldlandene Califor

nien og New Mexico, som ellers kun

ne have været vanskelige nok at holde 

fast på, da såvel den spanske befolk

ning som de indvandrede amerikan

ske guldgravere havde mere lyst til 

at leve i en slags anarki end at un

derkaste sig regeringen i Washing

ton. Men den mest afgørende foran

dring, banen fra Missouri til Stille

havskysten førte med sig, var kolo

nisationen af de uendelige sletter 

mellem Mississippi og Rocky Moun

tains. 

Et område, som selv af mænd, der 

som kyndige var sendt ud for at un

dersøge og beskrive det, blev skildret 

som en Ørken, hvor kun omstrejfende 

indianere kunne opretholde livet. 

Ud fra den samme opfattelse af 

landets værdiløshed rådede mange, 

blandt dem særdeles indflydelsesrige 

politikere, fra at bygge en jernbane 

til Stillehavskysten. 

Jernbanen kom, mest af militære 

og politiske grunde. Det var i hvert 

fald grundene. til, at regeringen støt

tede de private selskaber, som hyg

gede den. Men de private jernbane

selskaber havde bedre Øje for, hvad 

præriernes jord ville blive værd, når 

jernbanen var fØrt igennem. 

Jernabe - blod - og tårer 

Pacific-jernbanen kostede blod, og 

landets oprindelige befolkning koste

de den tårer. For den betød de frie 

indianeres undergang. 

Det forstod de meget hurtigt efter, 

at de første spadestik til jernbanen 

var gjort, og derfor kæmpede de så 
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ihærdigt mod forberedelserne til, at 

»ildhesten, kunne bruse frem over

deres prærier, at bygningen af jern

banen, og brugen af den i de første 

år, er omgivet af en barsk, på mange 

måder fængslende romantik. 

Der blev brugt seks millioner svel

ler til 2500 kilometer jernbane. Og 

hver svelle på strækningen over præ

rien blev lagt af mænd, som havde 

en skudklar riffel liggende ved siden 

af sig. De måtte arbejde i dækning 

af signaltårne, hvorfra der blev givet 

signal, når fjerprydede, krigsmalede 

rødhuder nærmede sig i rasende ridt. 

Så smed jernbanearbejderne hakke 

og spade, gik i ly af vogne og skrå

ninger, og håbede på, at tropperne 

ville nå frem fra det nærmeste fort. 

På den strækning, der var færdig, 

kØrte forrådstog og tog med nye ar

bejdere. Først prøvede indianerne at 

standse dem ved at spænde tove af 

sejgt bØffelskind tværs over skinner

ne og lade mange stærke mænd holde 

hver ende. 

Bøffeludryddelsen begynder 

Da det gik op for dem, at loko

motivets dampkraft var stærkere end 

deres kraftigste mænd, gik de over 

til at bryde skinnerne op. Det var 

betydelig mere virkningsfuldt. For

rådstogene kørte heller ikke hurti

gere, end at indianerne på nogle 

strækninger kunne ride ved siden af 

dem og skyde på dem. 

Desuden havde de ofte held til at 

Ødelægge de forrådsdepoter, og de

poter med jernbanemateriel, som var 

anbragt, hvor arbejdet fandt sted. 

Det var en meget stor opgave at 

skaffe mad til de mange mænd, in

geniører og arbejdere, der skulle til 

for at bygge banen, og til soldaterne, 

som skulle beskytte dem. Forsynin

gen med forrådstog var ikke alene 

usikker, men selv i heldigste fald 

ganske utilstrækkelig. 

Man måtte prøve på at »leve af 

landet selv,. Og dette betød begyn

delsen til den nedslagtning, omtrent 

fuldstændige udryddelse, af prærier

nes utalte millioner af bisonokser, 

Pacific-banen fØrte til. 

Jernbaneselskaberne lejede Øvede 

bØffeljægere til at skaffe proviant. 

I mange hold drog jægerne ud på 

prærien. Hvert hold bestod af heste

vogne, til at læsse kØdet på, riffel

skytter til at forsvare vognene, og de 

beredne jægere. 

Når man havde opdaget en flok 

bØfler - hvilket på det tidspunkt ikke 

var ret vanskeligt, da man underti

den næsten ikke kunne se prærien 

for bØfler - blev vognene kørt sam

men i en vognborg, som forholdsvis 

nemt kunne holdes mod angreb. 

På bpffeljagt for jernbanens skyld 

Jægerne red så lØs på bØflerne. Der 

fandtes to jagtmåder. Den ene be

stod i, at man ganske simpelt angreb 

hjordens bagtrop, drev bøflerne til 

at galopere sanseløst afsted, fulgte i 

hælene på dem og hele tiden skød 

de bageste. 

Den anden var lidt mere udspeku

leret. Det var den, der blev indfØrt 

af Buffalo Bill, den historiske »præ

riehelt•, som var en af jernbanesel

skabernes ledende bØffeljægere. Den 

gik ud på, at jægerne delte sig, nogle 

satte bagfra fart og forskrækkelse i 

bøflerne, og drev dem i den Ønskede 

retning, mens andre nåede op på si

den af hjordens fortrop og gjorde 

lyst i den. 

Derved opnåede man for det før

ste at nedlægge flere bØfler over en 

kortere strækning, hvilket var en for

del, når vognene kØrte frem, og 

mandskabet skulle i gang med at flå 

og partere bØflerne. For det andet 

skØd man flere unge køer og kalve, 

som lØb i fortroppen, mens de tun,

gere tyre kom bagefter. Og derved 

fik man det yngste og bedste kr1d. 

Efterhånden som baneanlægget 

skred frem blev blodbadet på bØf

lerne stort. Indianerne, som hoved

sageligt levede af dem, så med god 

grund en fare i dette, og det blev et 
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livsfarligt arbejde at være bpffeljæ

ger for jernbanen. 

Særlig galt blev det under den 

nordamerikanske borgerkrig, da de 

fleste af de tropper, der skulle be

skytte jernbanebyggeriet, blev kaldt 

til fronten. Arbejdet var ved at gå 

helt istå. Da indianerne opdagede, at 

der ikke var mange soldater tilbage, 

angreb de i større og større mængder. 

Arbejderne kunne ikke nå at arbejde, 

så ofte måtte de lægge riflen til kin

den. Landmålere og bØffeljægere, 

som bevægede sig udenfor og foran 

linien, kom ofte ikke tilbage, og mis

mod greb alle, der havde med jern

banen at gøre. 

Den farligste fjende 

Banens farligste modstander var 

sioux-høvdingen »Siddende Tyr«. 

Han var både kriger og statsmand, 

og han forstod bedre end nogen an

den, hvor farlig jernbanen ville blive 

for hans folk. I flere år sinkede han 

og hans allestedsnærværende krigere 

dens fremskridt. 

Da det så værst ud, fandt en ame

rikansk officer, der var lige så sne

dig som den røde hØvding selv på et 

råd, der for en tid skaffede luft. Han 

overtalte pawnee-indianerne til at 

erklære sioux'erne krig. Pawnee- og 

sioux-folkene var fra gammel tid 

fjender, og pawnee-indianerne har 

altid rost sig af, at de var den eneste 

større indianerstamme, som aldrig 

havde været i krig med de hvide 

amerikanere. 

Det gik hårdt til i krigen mellem 

de to indianerfolk, og i mellemtiden 

skred jernbanen frem. 

Den havde allerede under sin 

vækst den betydning for erobringen 

af det amerikanske vesten, at den 

delte præriens bØfler i to kæmpe

hjorde, en sydlig og en nordlig. Det 

blev lettere at få bugt med bøflerne -

og derved med indianernes modstand 

mod kolonisationen. For dem kom 

jernbanen til at varsle sult indtil val

get mellem underkastelse eller ud

døen. 

Vældig fart tog bØffelslagteriet, da 

der begyndte at kØre tog på de fær

dige strækninger. Passagererne ke

dede sig på den lange tur og fordrev 

tiden ved at skyde ud af vinduer-

ne på bøflerne, som græssede langs 

linien. Sportsjægere blev transpor

teret til jagtstederne og nedlagde bi

sonokser i massevis. Fabrikker i det 

civiliserede Østen opdagede, at bØf

feltunger er en lækkerbidsken, og 

der kunne laves industri på at sælge 

dem i de store byer. 

Der var et umådeligt spild, da kun 

lidt, eller slet intet, af de dræbte bøf

ler blev udnyttet, og langs jernba

nens vej lå bØffelskeletterne som 

tegn på en amerikansk dyreraces un

dergang, der var prisen for en af 

teknikens store triumfer. 

Galskab i triumfens Øjebli� 

For det er næppe med urette, ame

rikanerne regner fuldførelsen af den 

fØrste pacific-jernbane for en af de 

tre vigtigste begivenheder i USAs hi

storie. De to andre er uafhængig

hedserklæringen i 1776, som betød 

løsrivelsen fra England, og ophævel

sen af negerslaveriet i 1865. 

Banen fuldførtes i 1869. I 1862 

havde regeringen godkendt planerne 

om at bygge den, og i 1863 blev det 

første spadestik gjort ved Sacramento 

i Californien. Banen blev bygget af 

to private selskaber. Det ene be

gyndte vestfra, fra Californien, og 

det andet arbejdede sig frem Østfra, 

fra Missouri. Staten gav selskaberne 

et tilskud på en milliard dollars, og 

i tilgift fik de ejendomsretten til land 

langs linien, for hver kilometer jern

banelinie 800 ha land. 

Triumfen i 1869, da skinnerne fra 

øst og vest mødtes, var i sidste Øje

blik ved at blive til noget af en ko

medie. Da man på det tidspunkt kun

ne Øjne enden på det lange, trælse 

og farefulde arbejde, blev begge jern

baneselskabers arbejdere så ivrige, 

at de i stedet for at lade skinnerne 

mødes, byggede videre hver for sig, 

forbi hinanden. Selv lovgiverne kun

ne ikke standse denne rasende ar

bejdsiver, og inden det lykkedes de 

to selskaber at få arbejderne til at 

holde inde, var der bygget dobbelt

spor over en strækning på 360 kilo

meter. 

Men 10. maj 1869 kunne man en

delig fejre, at nu lod det sig gøre at 

køre med jernbane gennem hele det 

nordamerikanske fastland. 

Farligt at være passager eller 

togmancl 

Den færdige jernbanes første år 

forløb ikke helt fredeligt, sålidt som 

dens tilblivelse havde været frede

lig. På prærien vedblev indianerne 

længe at ride om kap med togene og 

beskyde dem, at klatre op på tagene 

og at entre lokomotiverne for at 

koble dem lØs fra vognstammen. Alle 

jernbanepassagererne måtte være be

væbnet, og der var altid tropper klar 

til udrykning fra forterne. 

Wild West-romantikken ved den 

tids togrejser øgedes af en ny fare, 

der dukkede op. Togrøverne blev en 

plage. Der var bander, der tog tog

røveri op som et nyt erhverv. De 

brugte mange fif i deres håndtering, 

undertiden stjal de signallygter, stil

lede sig op på linien og fik lokomo

ti vfØreren til at standse toget, fordi 

han troede, lygterne betød, at der var 

hindringer på skinnerne. 

Men den tids togrøvere må have 

været af en anden støbning end se

nere tiders bilgangstere, for selv om 

der blev skudt en mængde skræm

meskud, var det sjældent, der flØd 

blod. 

- Nu byder togrejsen fra kyst til

kyst ikke mere på den slags male

riske overraskelser. Togrøvernes ef

terkommere laver hold up på bil

vejene, indianerne sørger på reser

vaterne over de jagtgrunde, banen

tog fra dem - eller de går på uni

versitetet, bliver læger, sagførere, in

geniører, officerer - eller de er ble

vet oliemillionærer, som let tilbage

lænet i bilen, dampende på den store

femdollar-cigar, siger til den unifor

merede hvide chauffør: »To the wig

wam, James!•

Der er faldet ro over landet. Det 

gælder ikke længere, hvad man i 1840 

regnede ud, at så længe en jernbane 

lØb over prærierne, måtte der til sta

dighed være 10.000 soldater på vagt 

for at beskytte dem. 

Tilbage til fortiden -

Blandt passagererne, som fra luk

sustogets platform nyder udsigten, er 

måske en efterkommer af den mand, 

som i 1830 prøvede på at sælge ak

tier til en Pacific-jernbane. Han blev 

anset for at være adskilligt mere tos

set end de forretningsfolk, som nu 
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sælger fortrinsbilletter til rejser til 

månen. 

- - - Men een ting er ved at vende

tilbage fra fortiden. Der er ikke helt 

usandsynligt bØffeljægere med toget. 

Efter lange tiders fredning er de sid

ste rester af bisonokser, som undslap 

det store blodbad, jernbanen satte i 

gang, blevet til så mange, at det kan 

tillades at skyde nogen få af dem, 

uden at der igen bliver fare for ud

ryddelse. 

Det er en dyr spøg at være bpffel

jæger i dag. Jagttegnet koster om

kring 40,000 kr. Og så må man kun 

skyde en eneste bison. Til gengæld 

behøver nutidens bØffeljæger aldrig 

at fØle efter, om indianerne har taget 

hans skalp. 

Otto W alsted. 

A trip to Great Britain 
Hamburg, Rotterdam, Haag, Hook 

v. Holland, Harwich, London, Edin

burgh og retur på i alt 9 døgn, mere 

kan næppe nåes, medmindre der er 

»ret igennem« hele vejen, men det

var der heldigvis ikke. 34 friske loko

motivmænd fik her en virkelig ople

velse på denne pragtfulde tur ledet 

af 2 herlige mennesker, nemlig N. K. 

Jensen og Svend Suneson, der på de

res humørfyldte måde klarede enhver 

situation i stiv arm. At beskrive turen 

i enkeltheder ville blot fØre til en for

dobling af bladets sideantal det første 

halve år med deraf følgende merud

gifter for lokomotivmændene, hvilket 

ifølge senere artikler i bladet ikke 

kunne bæres, hvorfor det her skal 

være et meget stærkt koncentrat af 

turen. 

Onsdag den 22. april 1964 kl. 16.02 

mødtes i Hamburg lokomotivmænd 

fra 1. og 2. distrikt for atter at skilles 

samme sted torsdag den 30. april kl. 

14.13, efter i disse 9 døgn at have gi

vet hinanden en oplevelse, som sent 

vil blive glemt, ja, måske var det vor 

livsoplevelse. 

Efter ankomst til Rotterdam nord 

den første dag indlogeredes vi på 

»Laurens hotel•, hvorfra vi den næste

formiddag i bus kØrte på seightseeing. 

Under denne fik vi et stort indblik i 

et velfriseret byliv med velovervejet 

byplanlægning som fundament for det 

nye Rotterdam, der opbyggedes efter 

krigsårenes gru, som endnu anedes 

visse steder. Denne tur strakte sig 

ge!'lnem Delft til Haag, hvorved vi 

blandt andet havde lejlighed til at se 

de for Holland så karakteristiske ka

naler, hvis niveau er hØjereliggende 

end de omkransede markers, samt 

den eftertragtede miniatureby ,Ma

durodam•, som i sig selv er en ople-
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velse, dog må jeg ikke glemme at 

nævne besøget i Fredspaladsets smuk

ke bygninger. 

Samme aften rejste vi til Hook v. 

Holland, hvor vi indskibedes på fær

gen. Efter en god nats søvn indtog vi 

i toget fra Harwich til London, den 

for englænderne så særegne Break

fast, bestående af Orange Juice, æg 

og bacon, ristet brØd og marmelade 

med te eller kaffe til. Dette morgen

måltid indtog vi med velbehag hver 

morgen i England. 

Vel ankommet til London blev vi 

afhentet i bus, der kørte os fra Liver

pool str. st. til »Mount Pleasant ho

tel•, hvor bagagen blev afleveret. 

Derefter gik turen til British Rail

ways Great Eastern Lines depot ved 

navn Finsbury Park, hvor diesel

lokomotiverne gennemgik de rutine

mæssige eftersyn. Efter en kort vel

komst af depotets chef blev 4 inge

niører stillet til vor rådighed under 

den efterfølgende omvisning, hvor vi 

fik lejlighed til at borde alle Great 

Eastern Lines 7 forskellige maskin

typer fra English Electric maskinen 

med 350 hk til Napier Deltic maskinen 

med sine 3.300 hk. Bemærkelsesvær

digt var det at hØre samtlige ingeni

ørers påstand om hydrauliske loko

motivers dårlige Økonomi rent repa

rationsmæssigt, hvorfor man af sam

me grund ikke havde flere af disse 

maskintyper tilbage hos Great Ea

stern Line. 

Som prikken over i'et blev serveret 

en overordentlig splendid Dinner på 

Great Eastern hotel med maskinche

fen for British Railways Great Ea

stern Line mr. Miller som vært. 

Den følgende dag var yi på seigth

seeing i London, hvor vi havde mulig

hed for at beundre de prægtige og 

særprægede gamle bygninger samt de 

mange mindesmærker. Denne tur 

sluttede i Madame Tussaud's voks

kabinet, hvis indhold simpelthen er 

ubeskriveligt. Resten af dagen var til 

fri rådighed og blev udnyttet til fulde 

af alle. 

Næste dag stod i togrejsens tegn, 

idet vi afgik fra Kings Cross st. i Lon

don kl. 10.00 med The Flying Scots

mann, som på grund af reparation af 

banen var omlagt, hvorved der opstod 

en forsinkelse på 3,15 timer. 

På grund af nævnte forhold ankom 

vi først til Edinburgh kl. 19.15. Efter 

indkvarteringen samt en hurtig mid

dag på »Royal Circus Hotel« kørtes vi 

til den skotske jernbaneklub, hvor vi 

blev modtaget af næstformanden Mr. 

P. McCubbin, der udtrykte håbet om

et godt og interessant ophold i Edin

burgh for os samt fortsat godt sam

arbejde, organisationerne imellem 

fremover. Resten af aftenen tilbragte 

vi i jernbaneklubbens villa, der i øv

rigt minder lidt om Hellerupvej, men 

også kun lidt, for her var bardisk, 

hvorfra der blandt andet serveredes 

Øl og whisky for cirka 3 d. kroner pr. 

glas ( et værelse mage til har jeg al

drig kunne finde på Hellerup vej). I 

øvrigt havde vi en dejlig aften blandt 

vore skotske kolleger og kammerater. 

Mandag formiddag var vi inviteret 

til Edinburgh rådhus, hvor vi efter en 

rundtur i byen blev modtaget af en 

skotsk kollega, der var medlem af by

rådet. 

Efter en rundtur i rådhusets mange 

gamle, men smukke sale, samledes vi 

i et meget stort kontor, hvor Lord 

Provost af The City of Edinburgh bØd 

os velkommen til byen og udtrykte 

håbet om gensyn med danske lokomo

tivmænd i fremtiden. Ligeledes ud

trykte Lord Provost sin glæde over 

som Edinburghs førstemand på denne 

måde at medvirke til yderligere at 

fremme de venskabelige forbindelser 

mellem Scotland og Danmark. Svend 

Suneson takkede på vore vegne, hvor

efter Lord Provost inviterede på te i 

kontoret. Resten af dagen var dispo

nibel og blev udnyttet til sidste minut. 

Tirsdag var vi på seigthseeing i det 

skotske hØjland. En pragtfuld tur, 

man kunne unde alle at opleve. I lØ

bet af dagen gjorde vi et ophold på 



en hØjtbeliggende plet, hvorfra der 

var en ubeskrivelig smuk udsigt, en 

udsigt der af skotter betragtes som 

hellig, idet den store skotske digter og 

poet Walter Scott på sit dødsleje for

langte endnu engang at indfange den

ne vidunderlige udsigt. Dette lykke

des virkilgt fØr denne store skribent 

udåndede. 

Onsdag kl. 10.00 afrejste vi med 

The Flying Scotsmann fra Waverly 

st. Edinburgh. Efter 6 timers kørsel, 

hvorunder vi målte hastigheder på 

godt 148 km/t, ankom vi til Kings 

Cross st. i London kl. 16.00 præcis, 

»Den flyvende skotte« 100 år.

Det er ikke mange tog i verden -

bortset fra den nu forsvundne 

Orient-ekspres, der har opnået en 

sådan popularitet som Englands »Den 

flyvende skotte«. Forbindelsen mel

lem London og Edinburgh i Skotland 

har rundet de hundrede år. 

Da man startede, tog det toget 10 

½ time at tilbagelægge den ca. 632 

km lange strækning fra King's Cross 

Station i London til Edinburgh. 

I dag kØres den samme strækning 

på rekordtiden 6½ time. Toget bli

ver trukket af det stærke diesellok, 

Deltic litra 9000, som er på ikke min

dre end 3300 hk og kØrer den lange 

tur med en gennemsnitsfart af 105 

km i timen. 

I dag som for hundrede år siden 

afgår »Den flyvende skotte« hen

holdsvis fra London og Edinburgh kl. 

10.00. Der er tradition over gamle 

England! I dag byder »Den flyvende 

skotte« sine 374 rejsende på al tæn

kelig komfort og medfører selvfølge

lig spisevogn og bar. 

* 

»The Bristolian« kører 480 km

hver dag 

Her er et billede af det berømte 

engelske tog »The Bristolian,, som 

kører mellem Plymouth, Bristol og 

London med en gennemsnitsfart på 

112 km i timen. 

hvor vi havde et ophold på godt 4 ti

mer, fØr rejsen fortsatte hjemefter i 

et stræk med afgang fra Liverpool 

str. st. kl. 20.10. 

I Hamburg sagde vi farvel til vore 

venner fra 2. distrikt efter 9 begiven

hedsrige døgn. 

Når jeg sluttelig udtrykker min 

hjerteligste tak til Svend og Nold, der 

som leder udførte et stort, men hu

mørfyldt stykke arbejde, samt til den 

resterende del af oplysningsudvalget, 

er det med en overbevisning om, at 

alle de deltagende kammerater står 

bag mig i denne. Simon.

Om eftermiddagen kører »The Bri

stolian«, hvis maksimale hastighed er 

145 km/t og er på 2280 hk, toget til

bage til Bristol. Her overtager maski

nen et andet tog, som køres til Ply

mouth. 

Det daglige antal kilometer, dette 

diesellok tilbagelægger, er 480. 

Elektronhjerne lægger togplan 

British Railways Østregion har an

skaffet en datamaskine eller såkaldt 

elektronhjerne hos firmaet Ferranti 

Lmt. af typen Pegasus 11. Denne 

maskine er i stand til at lægge køre

planer, når den bliver »fodret« med 

det nødvendige grafiske materiale, 

og den udfører planerne på forblØf

fende kort tid. 

Der spares et så stort personale, at 

elektronmaskinen på godt tre år har 

indtjent sig selv. 

Elektronisk vognkontrol 

Den britiske transportkommission 

har anskaffet elektroniske registre

ringsapparater, som er anbragt ved 

siden af sporene og kaster strålerne 

mod en kodetavle, der er placeret i 

akselhØjde på godsvognene. Når to

gene passerer, registreres vognnum

rene og lastens beskaffenhed og 

mængde, der er anført på tavlen. 

Man har derved hele tiden kontrol 

med vognlØbet. 

Tog på 2,6 km's længde 

Vi har tidligere meddelt, at det ame

rikanske jernbaneselskab Southern 

Pacific bestilte ialt 15 store diesellok 

hos Krauss-Maffei i Milnchen. 

De 13 er nu leveret, og det er første 

gang i USA's jernbanehistorie, at man 

har ladet bygge lok udenlands. Her 

er maskinernes data: 4.000 hk, læng

de 20 meter, vægt i tjenstfærdig stand 

162 ton, bredde 3,3 m og hØjde 4,8 m. 

Maksimal hastighed 113 km i timen. 

Lokene kØrer bl.a. i Sierra Nevadas 

bjergland og op i 2100 meters hØjde. 

Man sammenkobler her tre maskiner, 

hvorved de bliver i stand til at træk-

1$:e tog på 4-5.000 ton og i lavlandet 

på 6.000 ton. 

Det svarer til en toglængde på ind

til 2,6 km. 

167 



London 

V-banestation flyttes og flere >sølvvogne< anvendes

Trafikpresset i forretningskvarteret 

City er nu så voldsomt, at London 

Transport har besluttet at flytte en af 

de mest benyttede stationer, Tower 

Hill, fra dens nuværende plads vest 

for den 900-årige borg, Tower of Lon

don (grundlagt af Vilhelm Erobreren 

i 1078 over resterne af Londons egent

lige grundlæggere - romernes - by, 

Londinium) til en ny bygning øst for 

borgen. 

I myldretiderne bruges de tre City 

stationer - Cannon Street, Monument 

og Tower Hill - af flere og flere rej

sende som følge af mange nye eller 

udvidede kontorbygninger her. 

Ekstratog er i stigende grad nød

vendige for at klare trafikken gen

nem de tre stationer, hvor det årlige 

passagerantal siden 1955 er steget 

over to millioner. 

Flytningen vil koste selskabet et be

lØb, der svarer til 35 millioner kroner. 

Tower Hill vil derefter ikke blot 

komme Fenchurch Street endestatio-

nen for Tilbury-Southend el-linjen 

nærmere og medvirke til bedre ser

vice på stationerne, men tillige lette 

presset i Tower Hills billethal. Arbej

det indledes til efteråret og ventes at 

blive fuldført i lØbet af tre år. 

Bag selskabets beslutning ligger 

statistiske beregninger, der anslår, at 

nybygninger og udvidelser i City-om

rådets kontorby i de næste ti år vil 

øge presset på u-banestationerne med 

yderligere flere millioner rejsende 

foruden den fortsatte virkning på 

Tower Hill og Cannon Street statio

nerne af elektrificeringen på østregi

onens London-Tilbury-Southend lin

je samt voksende trafik på sydregio

nens linjer. 

Tog, som hidtil har haft endestation 

på en fjerde City station, Mansion 

House, vil fremtidig fortsætte til den 

nye Tower Hill, som får flere perro

ner og udstyres med apparatur til re

turkØrsel. Derved vil flere tog kunne 

betjene de tre andre stationer, og 

NY TOWER HI LL STATION 
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jævnere fordeling af passagermæng

den i myldretiderne bliver resultatet. 

Når den nye Tower Hill station åb

nes på Østsiden af pladsen, Trinity 

Square, vil den nuværende station 

mod vest blive lukket. 

Den nye station kommer til at ligge 

2-3 minutters gang fra Crosswall ind

gangen til Fenchurch Street British 

Railways endestation. Fodturen for de 

tusinder af passagerer, der daglig 

skifter mellem de to stationer, bliver 

en trediedel kortere. 

Kontorbygningen får u-banestation 

i kælderen 

Den nye station opføres på samme 

sted som den oprindelige »Tower« 

station, der blev nedlagt i 1884 efter 

i to år at have fungeret som midler

tidig endestation på det dengang pri

vate Metropolitan Railway selskabs 

linje, mens den nuværende Tower 

Hill var under bygning. 
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Store udvidelsesarbejder er nød

vendige i forbindelse med flytningen 

- således vil en af u-banens transfor

matorstationer her blive anbragt ude

lukkende på piller. Og det impone

rende monument for handelsmarinens 

faldne i verdenskrig I har fået en un

derbygning med henblik på udretning 

af dobbeltsporet. 

Særlige forholdsregler blev truffet 

ved projekteringen af en lige færdig

bygget kontorbygning på østsiden af 

Trinity Square, idet den nye station 

kommer til at ligge i kontorhusets 

kælder. London Transport har lejet 

stueetagen, hvor det er meningen at 

indrette billethal. 

Flere »sølv«vogne 

Et andet led i udviklingsprogram

met er London Transports beslutning 

om at indsætte flere aluminiumsma

lede vogne i driften. 

Stort set er »sØlv,vognene et eks

periment til sammenligning med de 

hidtil rØdmalede u-banevogne. 

Aluminiumsvognenes fordele skul

le være mindre vedligeholdelsesud

gifter, der menes at ville opveje den 

Roms historiske undergrund 

hindrer U-banens bygning 

Roms trafikale problemer synes li

ge så evige som staden, og det samme 

forekommer debatten hos myndighe

derne om, hvorledes man bedst kan 

løse spørgsmålene. Gadetrafikken er 

på bristepunktet. Der eksisterer kun 

en meget lille undergrundsbane, og 

man tør ikke gå i gang med udarbej

delsen af et større projekt af hensyn 

til byens historiske undergrund. Der 

gemmer sig her stadig et væld af min

der og bygningsrester fra oldtiden. 

Hver gang, der skal foretages et 

nybyggeri eller udgraves en grund i 

Rom - og navnlig det sidste - må der 

indhentes speciel tilladelse hos myn

dighederne. Den skal være meget 

svær at opnå, og videnskabsmænd, 

arkæologer og historiker overvåger 

meget nØje sagen. Man er bange for 

at Ødelægge noget dyrebart i lagene 

i Roms undergrund. 

noget dyrere al-behandling. Man har 

foreløbig beregnet, at al-overfladens 

større slidstyrke vil nedsætte perio

den mellem vedligeholdelsesarbejder

ne fra ca. 400.000 km (fem år) til 

440.000 km (fem år og seks måneder). 

I Øjeblikket benyttes fire typer 

»sØlv«vogne: R 38 og R 47 har stål

konstruktion, men i 1949 lanceredes 

R 49, der var den første, umalede 

letvægtsvogn af aluminiumslegering 

bygget i større antal i England. I 

1959 fulgte yderligere 13 vogne af 

aluminiumslegering, R 59, som også 

umalet blev indsat i driften, mens ad

skillige stålvogne af typerne R 38 og 

R 47 blev malet med aluminiums

farve. 

De al-malede stålvogne har vist sig 

at have stor holdbarhed, hvilket er 

hovedgrunden til beslutningen om at 

bestille flere af disse vogne. Siden 

man gik over til al-typen er over 50 

vogne blevet sølvfarvet. De rejsende 

vil fortsat se både de gamle, rØdma

lede og de nye, sølvfarvede vogne på 

linjerne - malearbejdet ventes ikke 

afsluttet fØr i 1968 efter nuværende 

plan - men London Transport oply

ser, at det endelige mål for denne side 

Dette er nok en af hovedårsagerne 

til, at man nu har rettet blikket mod 

en en-sporet hØjbane efter Allweg

princippet og mener, at denne vil væ

re en udvej for Rom. Ganske vist har 

man planlagt bygningen af endnu et 

afsnit på undergrundsbanen, men om 

dette realiseres, er et spørgsmål, og 

man har vist stor interesse for Ita

liens fØrste Allweg-bane, der blev 

bygget i fjor i Turino fra byen og 12 

km ud til et udstillingsterræn. 

Sandsynligheden taler for, at en 

hØjbane på en skinne også vil blive 

projekteret i Rom. 

Forresten moderniserer Italiens 

statsbaner i denne tid deres rullende 

materiel, et led i den tidligere omtalte 

10 års plan. Banernes ledelse har god

kendt anskaffelsen af 20 nye el-lok 

af typen E 646, otte motorvognstog og 

800 godsvogne af speciel fladvognty

pe. Bestillingen er afgivet til private 

industriforetagender i Italien, og ind

til nu er bevillingen på 320 milliarder 

lire, som man regnede med skulle 

af udviklingsprogrammet er et enten

eller: kun rØdmalede vogne eller kun 

aluminiumsvogne på u-banen. I den

ne forbindelse meddeler selskabet, at 

man har bestilt for 45 millioner kro

ner nye vogne af aluminiumslegering 

specielt til Victoria linjen, der er un

der bygning. Ordren omfatter 244 

vogne, halvdelen motorvogne, der 

skal udgøre de 30 8-vogns tog man 

behøver til den nye u-bane, ibereg

net reservevogne. Yderligere kontrak

ter for supplerende udstyr til vogne

ne er under overvejelse. 

Med de nye al-tog til Victoria lin

jen fØtes u-banens ,new look« videre. 

Enkeltheder om konstruktion og ud

seende bliver i Øjeblikket gennemgået 

af London Transports chefingeniør 

og tegnere sammen med leverandø

ren, Metropolitan-Cammell Carriage 

and Wagon Co. Ltd. of Saltley, Bir

mingham. Foreløbig kan kun oplyses, 

at man i planlægningen tager hensyn 

til mulig indbygning af automatisk 

kØremaskineri, hvis de igangværende 

forsøg med automatiske tog (tidligere 

omtalt her i bladet) viser sig at være 

tilfredsstillende. 

Tage W. Jensen. 

dække de næste fem års anskaffelser, 

blevet overskredet med 50 pct. 

I det første år af 10 års-program

met blev således bestilt 190 el-lok, 23 

el-motorvogne, 280 diesellok, 12.991 

godsvogne samt en del anden rullen

de materiel og endelig to færger. Den 

ene af dem »Erix« nærmer sig fuld

endelsen og afleveres i lØbet af som

meren. 

U-bane i Rotterdam 1967

I Rotterdam er man i gang med et 

vældigt baneanlæg, en undergrunds

bane, som skal dække storbyen, der 

er så moderne, at den har fået til

navnet »byen af i morgen«. Det skyl

des, at omkring 80 pct. af Rotterdam 

måtte genopbygges efter krigen. 

Udgiften til banen var anslået til 

205 millioner gylden, men der vil bli

ve tale om en overskridelse på 60 pct. 

Dette skyldes dels prisstigninger og 

dels en ændring af projektet, hvorved 

banenettet forlænges i byens sydlige 

del. 
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Overenskomst i Sverige 

Mellem det svenske arbejdsmar- stemmelserne om permitteringslØn 

keds to hovedorganisationer Svenska 

Arbetsgivareforeningen (SAF) og 

Landsorganisationen (LO) opnåedes 

der den 7. april aftale om en ny toårig 

såkaldt central overenskomst, hvor

efter lønningerne gennemsnitligt for

hØjes med 1,3 pct. i 1964 og 3,4 pct. 

næste år. Overenskomsten berører di

rekte ca. 770.000 ansatte i virksomhe

der tilsluttet SAF, men får indirekte 

betydning ikke alene for alle fagfor

bund tilsluttet LO, men også for alle 

lønmodtagere på det svenske arbejds

marked. 

Overenskomsten omfatter også be

stemmelser om en Økonomisk god tgø

relse i særlige tilfælde, et såkaldt af

gangsbidrag, til ansatte, der afskedi

ges som fØlge af virksomhedsnedlæg

ning, industrisammenlægning eller 

produktionsomlægning. Bidragene 

skal udbetales til ældre arbejdere 

med lang ansættelsestid og skal finan

sieres ved, at virksomhederne til en 

særlig fond afsætter et beløb på 0,1 

pct. af deres arbejdslønninger. 

Herudover indeholder overenskom

sten bestemmelser om opsigelsesreg

ler og personlig opsigelsestid samt om 

permitteringslØn. Meningen er, at be-

skal indføres i de kollektive aftaler 

fra den 1. september i år, og der skal 

fØres fortsatte forhandlinger om mere 

detaillerede regler om permitterings

lØnnens udformning. Permitterings

lØnnen skal komplettere arbejdsløs

hedsforsikringen, således at den ud

betales ved permittering en hel dag 

i normalt hØjst 10 dage pr. forsik

ringsår. Det er en forudsætning, at 

arbejderen har været ansat hos ar

bejdsgiveren i 9 måneder de sidste to 

år. Arbejderen skal stå til arbejds

giverens rådighed og er forpligtet til 

at genoptage sit arbejde, når arbejds

giveren bestemmer det. 

Efter den centrale overenskomst 

mellem SAF og LO samlede interes

sen sig om lØnforhandlingerne for 

statens tjenestemænd. Disse forhand

linger afsluttedes søndag d. 12. april, 

og resultatet blev, at lønningerne for 

ca. 300.000 statstjenestemænd bliver 

forhØjet med 3,5 pct. i 1964 og 4,8 pct. 

i 1965. Hertil kommer en række for

bedringer for forskellige lavtlønnede 

samt kvindelige tjenestemænd, for

uden adskillige opflytninger til hØjere 

lØnningsklasser. Aftalen indebærer 

Øgede lønningsudgifter for staten på 

omkring 400 millioner sv.kr. i 1964. 

Erhvervslivets hvaler - og forbrugerne 

»Når de store hvaler slås, bliver

rejerne ædt•. 

Noget kunne tyde på, at vi er inde 

i en fase, hvor de store hvaler er i 

kamphumør, - og at det samtidig går 

ud over mange af rejerne. 

Tag nu DFDS og Lauritzen. Hvad 

skete der egentlig forud for den 8. 

april, hvor landets fjerdestørste re

deri satte sig så eftertrykkeligt på 

det trediestørste? Ad hvilke hem

melige kanaler førtes det slag mod 

solar plexus, som totalt lammede de 

fØrst så kampglade gamle ledere af 

Det Forenede? Og hvad vil der ske 

nu, hvor en kapitalkoncentratio!1 op

står, der er så kraftig, at storkapita

list nr. 1, A. P. Møller, finder anled

ning til at advare mod følgerne af 

koncentration? 
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Eller tag Carlsberg-Tuborg-kon

cernens kØb af det lille Wibroe. 

Umiddelbart betragtet ser det ud 

som en hØjst ejendommelig handel, 

når de to storbryggerier - der efter 

aftale deler i porten dette århun

drede ud, og som tilsammen beher

sker mere end 85 pct. af Ølsalget i 

Danmark - vil kØbe sig ind i e� til

syneladende fallitbo, der repræsen

terer mindre end 1 pct. af Ølsalget. 

Det samme beløb sat ind andre ste

der ville jo nok give et bedre resul

tat for storbryggerierne. Flosklen om 

at hindre udenlandsk opkØb må man 

naturligvis længere ud på landet 

med - for hvilket udenlandsk foreta

gende ville vel kØbe aktiemajoriteten 

i et gammeldags, forgældet bryggeri 

i stedet for at bygge et nyt moderne? 

Er det da et skalkeskjul for andre 

manøvrer? Eller forhåbninger om 

lokal good-will? 

Hvorom alting er: De store hva

lers slag er voldsomt, men kort. Der

efter følger fordØjelsestiden for den 

vindende part - den tid, hvori væk

sten foregår, indtil det næste slag 

skal slås. 

Går det ud over forbrugerne? 

spørger en kØbenhavnsk middags

avis og rejser spørgsmålet, om ikke 

det voksende antal monopolåannel

ser bØr medføre en styrkelse af Mo

nopoltilsynets virksomhed. 

Det, der er sket i Helsingør, vil 

utvivlsomt fremkalde ængstelse i ad

skillige byer, hedder det i et af de 

Berlingske blade, der udtaler håbet 

om, at historien om Wibroe's Bryg

gerier ikke kommer til at danne 

skole. 

Frygten er utvivlsomt velbegrun

det. Kapitalkoncentrationen har vel 

også sine gode sider, men der er af

gjort grund til betænkelighed ved 

koncentrationer af en størrelsesor

den som dem, de nævnte eksempler 

viser - og vel at mærke koncentra

tioner uden for enhver demokratisk 

kontrol. 

Hvis denne udvikling skal brem

ses, er der nok særlig grund til at 

være opmærksom på de forsvarsor

ganismer, som repræsenteres af de 

kooperativt drevne virksomheder. 

Det afhænger nu ganske af forbru

gerne selv, om de passivt vil finde 

sig i, at det hele samles på nogle få 

hænder - der ovenikØbet ofte arbej

der efter fælles forståelse - eller om 

de vil benytte sig af det kooperative 

alternativ. 

Ellers ender vi en skønne dag der, 

hvor store samfundsgrupper er Øko

nomisk afhængige - både som løn

modtagere og som forbrugere - af de 

samme store magtkoncentrationer, 

pyramider med een eller nogle få 

mænd i spidsen, selvstændige orga

nismer uden for forbrugernes ind

flydelse. 

Den dag er det for sent at tænke 

på de spildte muligheder. De store 

hvalers kamp er endt. Sejrherren 

kan roligt og uforstyrret gå i gang 

med sit retmæssige bytte. 

Og så bliver det slet ikke rart mere 

at være reje. 
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En berigtigelse 

Foranlediget af lederne i de sidste to numre af 
medlemsbladet er det vist nødvendigt at få rettet et 
par misforståelser. 

Jeg har ikke et eneste sted, i mine artikler om vore 
løn- og pensionsforhold, luftet tanken om, at vi ikke 
skal »overholde og respektere en indgået lønaftale, 
indtil vor tilslutning hertil er bristet«. Jeg har heller 
ikke stillet noget krav om, at organisationen skal op
tage forhandlinger om en ajourføring af vore løn
ninger midt i en indgået aftaleperiode, men tvært
imod hele tiden henvist til forhandlingerne, der skal 
føres om disse problemer i 1965. 

Når man gennem mine artikler har fået et ind
gående kendskab til min indstilling til disse alvorlige 
problemer, forstår jeg ikke, at man af min artikel 

»En ny lønningskommission« kan udlede, at jeg
skulle være interesseret i nedsættelse af en løn
ningskommission på nuværende tidspunkt. For det
er da indlysende, at ingen tjenestemand kan accep
tere en sådan kommission nedsat på et tidspunkt,
hvor vi har et meget stort lØntilgodehavende. Det
ville jo kun bevirke, at udbetalingen af dette til
godehavende ville blive udskudt på ubestemt tid, da
en lØnningskommission erfaringsmæssigt arbejder
meget langsomt. Derfor er der ingen divergenser i
opfattelsen af dette spørgsmål mellem redaktøren og
mig, selv om man forsøger at påvise en sådan. Vi må
selvfølgelig have vort tilgodehavende udbetalt fØrst,
før der overhovedet kan blive tale om en ny løn
ningskommission.

Når jeg skrev, at »Holger Eriksens tankegang ved
rørende nedsættelse af en ny lønningskommission 
må være vel begrundet«, var det jo i relation til en 
gennemgang af hele lØnopstillingen, som har bevir
ket, at det er forbundet med overordentlige vanske
ligheder for den enkelte tjenestemand at udregne 
sin egen løn. Men der stod intet i min artikel om, at 
jeg ville anse det for formålstjenlig, at lønnings
kommissionen blev nedsat nu. 

Jeg har heller ikke »underbygget mine artikler 
med udtalelser fra politikere af forskellige farve« 
for at tilkendegive, »at lokomotivmændene samler 
alt fra alle og tilslutter sig andres opfattelser råt og 
usødet«. Jeg har udelukkende citeret folketings

mand Holger Eriksen, som er socialdemokratisk ord
fører i folketinget i tjenestemandsspørgsmål samt 
finansminister Poul Hansen. Så vidt mig bekendt er 
de da af samme farve og har et indgående kendskab 
til tjenestemændenes forhold. 

Det er også svært at forstå, man nu vil lægge mig 
til last, at jeg bygger mine artikler på »almene 
kendsgerninger«. Det har da altid været sådan at det 
kendsgerningerne, der taler, hvorimod floskler og 
tomme fraser ingen som helst betydning har for 
klarlæggelse af problemer. Under alle livets forhold 
er det nu engang kun kendsgerningerne, der er i 
stand til at overbevise og skaffe resultater. 

Det er heller ikke rigtigt, når man vil prøve at 
give det udseende af, at jeg afskyer statistikker. 

Nøjagtigt udarbejdede statistikker er nemlig også 
kendsgerninger. Det er de kendsgerninger, organi
sationerne bl.a. lægger foran finansministeren, når 
de vil underbygge kravet om højere løn. Her hjælper 
det heller ikke, man kun møder op med tomme fra
ser. Jeg gav også kun udtryk for, at det er unødven
digt for mig at have store statistikker for at se, der 
er noget helt galt med vor lønmæssige udvikling. 
Men dermed har jeg så sandelig ikke sagt, at jeg 
ikke ville hilse det med den største tilfredsstillelse, 
hvis Dansk Lokomotiv Tidende ville bringe sådanne 
statistikker, så vi kunne se, hvor galt vor lønmæssige 
udvikling i grunden er. 

S. Juul Madsen.

Opmærksomhed frabedes 

Al opmærksomhed ved mit jubilæum frabedes. 

Er bortrejst. 
H. C. E. Christoffersen,

lokomotivfører, København Gb. 

Opmærksomhed frabedes 

Al opmærksomhed i anledning af mit jubilæum 
den 8. juni frabedes venligst. Er bortrejst. 

S. T. Stenkvist, 

lokomotivmester, Brande. 

t 
Pensioneret lokomotivfører N. J. Themsen, Sæby

holmsvej 39, Valby, fØdt d. 11/4-1896, er afgået 
ved dØden d. 17 /4-64. 

Pensioneret lokomotivfører M. V. Andersen, Ho
strupsvej 8, t. th., København V., fØdt d. 18/4-
1885, er afgået ved dØden d. 20/5-64. 

l't,I.EDLE1'4SLISTE1"1 

Indmeldt 1/5-64. 

Lokomotivfører M. H. Jensen, Aarhus H. 

Overgået som ekstraordinært medlem pr. 1/5-64. 

Pensioneret lokomotivfører P. H. S. A. Ovesen, Bal
dersvej 57, Fredericia. 

Pensioneret lokomotivfører A. J. Lassen, Mozarts

vej 9, København SV. 
Pensioneret lokomotivfører Johannes Nielsen, Hes

selgade 12, Nyborg. 

Sygekassen 
Ved Statsbanepersonalets Sygekasse praktiserer 

fra 1. juni d.å. ørelæge H. Rask Sønderborg i sam
arbejde med overlæge S. F. Nielsen, Jernbanegade 
22, Esbjerg. 

Øjenlæge Svend Diemar, hidtil Herning, prakti
serer nu Kystvej 1, Grenå. 
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Vi bygger op 

Alting gror omkring os i denne tid. Det ved en

hver haveelsker, der følger sine blomster og planter. 

Det ved ethvert par forældre, som i disse uger ser, 

hvorledes børnene entrer nok en klasse opad, ser, 
hvorledes de unge tilegner sig ny viden, nyder godt 

af en uddannelse, som vi alle nok ønsker yderligere 

udbygget. At det gror også lovgivningsmæssigt, ved 

enhver, der læser, hvad aviserne fortæller om til

lægspension, bolig- og skattepolitik. Vi bygger op, 

vi forbedrer og det på stort set alle fronter. 

Men vi er også nogle, der først og fremmest gen

opbygger, udbedrer, hvad skæbnen har slået i styk

ker. Dette siger jeg i og for sig ikke for at klynke, 

for også det at genopbygge er en positiv ting. Vi har 

i Dansk Blindesamfund, for det er jo det, jeg vil for
tælle om, sidste år aflagt 4000 besøg landet over hos 

mennesker, der er slået ud, og hvert sted er vi be

gyndt igen at bygge op. 

Det kan være ganske små ting. Det kan være, vi 
bare har lært en mand at finde rundt i sin stue eller 

har lært ham at spille kort, lært en husmoder at ar

bejde ved komfuret, lært en ung at bruge sine hæn

der eller lært et barn at lege. 

Det kan også være, at vi har skaffet et båndappa

rat, så manden igen er begyndt at kunne læse, lytte 

til bøger, der er indtalt på bånd. Det kan være, hjæl

pen bestod af et rekreationsophold eller otte dage på 

kursus, hvor hensigten var at gøre deltagerne for

trolige med at løse fritidens problemer, det kan også 

have været fremskaffelsen af plads på et plejehjem 

eller vi kunne måske yde en økonomisk hjælp i et 

hjem, der endnu bar tydelige spor af katastrofen: 

det tabte syn og det mistede arbejde. Det kan ende

lig være en lejlighed, rammen om en hverdag, som 

nødvendigvis må leves inden for hjemmets fire væg
ge. Sådan genopbygger vi, hjælper den enkelte 

igang, og det er en såre positiv ting, et lige så lykke

ligt arbejde som det at bygge et hus, hvad vi for
resten også gør. 

Vi er kun en lille gruppe i et lille land, 6-7000 

mennesker, hvoraf vi kender de 5000, og det vil for

mentlig sige næsten alle voksne. 60 pct. er fyldt de 

60, men hvad der er værre, 40 pct. af samtlige vore 

medlemmer har alvorligere lidelser at slås med ud 

over blindheden. Vi glæder os over, at vore unge i 

stigende grad accepteres på arbejdspladserne, på de 

mange fabrikker og kontorer, på skoler og lære

anstalter, men vi tør ikke glemme vore gamle og 
skrøbelige, og derfor har vi et omsorgsarbejde igang, 
der som sagt sidste år førte os ind i 4000 hjem, og 

som har forpligtet os til ikke alene at yde kontant 

hjælp - i fjor en halv million - men også en med

menneskelig hjælp, der fØlges op af planer om bo

liger, plejehjem, rekreationshjem og meget meget 

mere. 

Vort årlige budget er på 1 million, og dem har vi

kun, hvis vore seende medmennesker giver os dem. 
Derfor samler vi ind, derfor arrangerer vi de årlige 
indsamlinger, og derfor beder vi om bidrag til giro 

337 - »Solgaven« til Dansk Blindesamfund, som an
befales af samtlige politiske partier og store er

hvervsorganisationer. HUSK »Solgaveindsamlin-
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gen«. Dens motto er: Deres venlighed, de blindes 

solskin. Det kan lyde sentimentalt, men det er sandt, 

og er det så ikke det vigtigste. 
H. C. Seierup.

International kunstudstilling 
Under FISAIC's auspicier arrangeres i Paris fra 

25. oktober til 15. november 1964, den 7. internatio
nale kunstudstilling for jernbanepersonale.

Udstillingen er åben for: 

a) Malerkunst (alle former)

b) Grafik (alle former) 

c) Skulptur
d) Gravering

max. størrelser 

(0,81 X 0,65) 

Adkomst til at udstille har jernbanepersonale, bå

de aktive og pensionister samt deres hustruer, hver 

deltager med højst 3 værker i hver af de ovennævnte 

kategorier, dog må man sikkert forud for afsendel

sen foretage en udvælgelse under hensyn til de 

pladsmuligheder, udstillingen giver hvert land. 

Den bedste udførelse af samtlige genrer vil blive 

præmieret med FISAIC's guldmedalje. Ydermere i 

hver kategori tildeles en første, anden, tredie og 

fjerde præmie. Derudover efter dommernes skøn et 

antal diplomer og medaljer. 

Nærmere oplysninger og udstillingsregler kan 

rekvireres hos sekretæren for Danske Jernbaners 

Idræts- og Fritidsforbunds Hobbyafdeling, Gunnar 

Aarslev, Riisvang Alle 49, Århus N. 

Frimærkeudstilling 
Danske Jernbaners Idræts- og Fritidsforbunds 

Hobbyafdeling har modtaget opfordring til frimær

kesamlerne at deltage i: 

4. Europæiske Frimærkeudstilling for Jernbane

personale, der arrangeres af Bundesbahn-Sozial

werk's Filatelistforening under protektorat af Fede

ration Internationale des Societes Artistiques et 

Intellectuelles de Cheminots (FISAIC) i dagene 25.-

28. september 1964 i Mainz, Tyskland.
Ret til at deltage har alle jernbanefolk, der driver

filatelien som hobby, og som er medlem af en under 

FISAIC tilsluttet forening. I Danmark DJIF's Fila

telistklub. 

Fristen for tilmeldelse er ved at være sluttet, når 

dette blad udkommer, men vi har søgt om dispensa

tion, og kun såfremt denne gives, kan vi modtage 

nye tilmeldelser til udstillingen. 

Nærmere ved henvendelse til Filatelistklubbens 
sekretær, som også modtager indmeldelse af nye 
medlemmer: 

Johs. Christoffersen, Rosenvangs Alle 20, Århus C. 

Byttelejlighed 
Korsør-København eller omegn. 

Haves: 2½ vær. moderne lejlighed i Korsør - 208 

kr. incl. varme - indskud 950 kr. 
Ønskes byttet med tilsvarende eller evt. rækkehus 

i København eller omegn. 
Togbetjent E. V. Madsen, 

Fjordvænget 1, 2., Korsør. 



FREDERICIA 

Bedre Bolig » SOLGAARDEN « 
KONGENSGADE S7

vi BENT FRØLUND 
FREDERICIA 

Møbler. Stoffer. Tæpper. Kunsthåndværk. Lamper TELEFON 2 0 3 86 

Det kan [[JJwsM , .. _ ..
betale sig at �-,

. KIIIKKIENUD•TQ 

gå til ... VENOERSGADE 15 • TLF. 2090'. �REOERICI� 

Alle føretide mærker i vaskemaski11cr og køleskabe 

ILU-DENT Tandteknik 
v/ I. & L. Gregersen • EXAM. TAN DTEKNIKERE 

Gothersgade 23 • Telf. 2654 • Fredericia 

'hj�� Damernes

�-pecialmagasin 

Gothersgade 23 

Telefon 2833 F,edericia 

ERIK ERIKSEN 
Aut. Gas - Vand - Blikkenslagermester 
Varmeanlæg - Oliefyr 

Tilbud Bjergegade 53 

gives gerne! Fredericia • Telf. 23 805 

ESBJERG 

Understreg 

Deros personlighed med en 

ologant frisure fra 

Salon :»Carina� 
vi Hertha og Preben Geortsen 

KONGENSGADE 40 • ESBJERG 

Telefon 2067S 

• 
Det førende Schweizerprodukt 

Symaskiner 

Strandbysvinget 5, Esbjerg . Telf. 24485 

f-
Salon :»Laila� 

r3
Alt i m o d ern e hårp l eje udføres 
Permanent . Formskæring . frisering 

Frodesgade 126 . Esbjero . Telf. 28 800 

* Mal og bevar A. CHR. KNUDSEN
hvad De har - TAPETER og MALERVARER 

køb materialerne hos 
NygaardsveJ 19 • Esbjerg 

Telefon 21264 

HADERSLEV 

P. GIØRTZ CARLSEN
Anton Skaus efterfølger 

HADERSLEV • TELF. 2 20 36 

ISENKRAM - KØKKENUDSTYR - GAVEARTIKLER 
Det rigtige sted for HOBBY-ARTIKLER 

HOLSTEBRO 

RINGPARKENS 
* alt i konserves - kolonial 

SELVBETJENING 
* vine - tobak 

* ekstrafin kaffe 

Ringparken-Holstebro-Tlf.1601 * alt i dybfrost 

Det er så naturligt. at du køber dit forbrug af 
dag- og ugeblade. samt dækker dit tobaksforbrug i 

BANEGÅRDSKIOSKEN 
Holstebro 

Tage Skiød Pedersen 

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

- vi modtager bestilling på alt bagværk -

FLENSBORG LAGER 

NØRREGADE 12 • HOLSTEBRO - TELEFON 173 

dal
9

aa.---d RADIO

FJERNSYN 
Vestergade 8 . Holstebro . Telefon 1695 

K. DREYER's EFTF.
H. M. Petersen 

St. Torv 4, Holstebro . Telf. 56 

Tapet • Farve - Linoleum - Gulvbelægning 

Magasin >MOR og DATTER< 
vi H. Korch-Christensen 

Nørregade 17 - Holstebro - Telf. 707 

BABYUDSTYR • KORSETTERJE · STRØMPER 

AABENRAA 

V.JENSEN KOCK Bageri -!(.onditori
RUG KOBBEL 4 - AABENRAA · TELF. 23627 

Tag brød med hjem -

prøv vore lækre kringler - og lagkage 

TOBAKSFORRETNING EN 
v/ JOHS. PETERSEN 

Skibbroen 14 - Aabenraa - Telefon 23 529 
Alt i cigarer, cigaretter, tobak - førende mærker 

ØL - VIN - VA ND 

TH. LAWAE TZ 
Specialforretning i foto og kino 

Nørreport 14 • Telefon 23425 

AABENRAA 

RANDERS 

I B W I G H Slagtermester 

Vi fører alt i 1. kl. kød - flæsk • pålæg 
kun een kvalitet • den bedste 

Gl. Hobrovej 59 • Randers • Telefon 28505 
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NYBORG 

SPROTOFTENS SLAGTERFORRETNING 
V/ KNUD E. LARSEN 

Vi fører alt i 1. kl. kød • flæsk • p&l•g * Kun een kvalitet - den bedste 

Nyborg »SMØRREBRØD« - Telefon 1525 

Salon "hos Herdis" 

� 

��)I
v/ K. Linde Jacobsen 

r � , anbefales med hårpleje • formskæring • permanent 
, .  ( . 

Nerregade 7 - Nyborg • Telf. 462 r� .,.(r 
-T" 

Tapet • malervarer • gulvtæpper • vinylgulve • altid bedst Ira 

C. ØSTERGARD JENSEN
Nørrevoldgade 66-68 - Nyborg • Tlf. 283

B. RAZNIAK * Alt i tæppe- og
Møbelpolstrer . Tapetserermester 

gardinarbejde
Dronningensvej 8 • Nyborg 

Telefon 1907 Reparationer udføres 

Årstidens frugt, grønt, blomster køber De bedst og billigst i 

GR ØNTKA:LDEREN v/ Helmer Pettersson 
Knudshovedvej 40 • Nyborg • Telf. 48 
Vi bringer gerne varerne 

NØRREGADES KIOSK 
Nørrogado 9. (Allrod Johansen) Tlf. 261 

All i 

Dag-og Ugeblade, Tobak og Spiritus 

Nyborg Ligkistemagasin 
K. Jacobsen. Snedkermester 

Besørger alt vedr. Begravelse 
el. Ligbrænding. Grdl. 1897. 

v/ Slottet. Tlf. 171 

(. Knackstredt Tlf. Nyborg 550 

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

N. URBAN SØRENSEN 
SLAGTER 
Altid 1. Kl. Varer 

NYBORG - TLF. 111, 2 LIN. 

Windsor Nørregade 20

Telf. 1811 

Herre- og Drengeekvipering 

NYBORG DAMPVASKERI 
OG TRI-RENSERI 

Kemisk Tøjrensning 
Telefon 54 

STRUER 

HENRIKSEN SKO 

- et skridt foran

Vestergade 6, Struer. Telf. 50247 

ASGER NIELSEN 
L. Søndergaards efterfølger 

Ure • Optik - Guld - Sølv 
Struer - Telefon 5 02 70 

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 D• ringer • vi bringer 

For ,:yn,t •• vinding, 
I 

P. WEILING
k;b brillen hos Sinding! Struer . Tlf. 5 00 93

Anbefaler alt 
STRUER. Tlf. 50119 i moderne 

blomst erbinderi 

SØNDERBORG 

De spiser godt og billigt på 

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

i Sønderborg, løkken 28 

Telefon 2 29 12 

Læg mærke til 
AG p ALLE SEN 

El-mærket -

I prikken over I-et EL • ,uto,f fotiMt4�1tUt1ti1tg 
Fagmandens garantimærke Perlegade 6 . Sønderborg . Telefon 2 37 33 

SE RVICE S TAT IO N 
Alsgade 86-88. Sønderborg. Tel1. 25 445

BENZIN . VASK . SMØRING . AUTOGUMMI 

• - Danmarks mest solgte scooter .•.

A�o�!,� � s!�v�kJ� f� �o�rt 
Rådhustorvet 11 • S•nderborg 

Telefon (044) 2 22 71 

[H!l Husqvarna ��:.�L�!�!.�� � Friarmsmaskiner søNDERBoRG 
Fra kun kr. 89 5,- el. kr. 35,- pr. md. Telefon 244 23 

HENNING E. PETZ 

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

Oehlenschlægersgade 15 . Sønderborg . T elf. 25555 

!Ta. g>Jdek Xd ;t.
11111111 11111111 

Perlegade 25 - Telefon 2 28 58 

K. P. Maletzki 

Bageri - Conditori 
Bestilling modtages paa alt bagværk 

Dybbølgade 17 . Sønderborg. Tlf. 21804 

Køb det hos det førende Handelshus 

Hans Hansen &. Co. "'/4 
SØNDERBORG . TLF. 2 27 72 

KJERS DAMESALON 
Alt i moderne hårpleie udføres 

Permanent . Formskæring • Frisering 

Brogade 14. Sønderborg. Tlf 22131 

SILKEBORG 

Vi klarer Deres fyringsproblem - Benyt Dem af vor 
rentefri varmekonto - Ring til 2714 

Deres direkte O L I E L E D N I N G 

E. Kristensen's � depot
Hvinningdalvej 1 � Silkeborg 
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VIBORG 

Kør godt - kør billigt - kør med 

UNO-X benzin 
Kjellerup telefon 144 * Viborg telefon 3095

Autoris eret VOLVO forhandl er 

MALERFI RMAET A.P.Andersens Eftf. 
v/ AKSEL SØRENSEN 

Maleren kommer vinter og sommer 

Frederiksvej 12 • Viborg - Telefon 718 

Lær at køre bil Fiskers køreskole 
15 kr. hurtigt og billigt Klostervanget 16 

VIBORG 

til en fornuftig pris pr. time Telefon 3720 

Kør godt - kør billigt - kør med 

MINI CAB 
VIBORG TELF. 9192 

,,BROMAGASINET" 
fører alt til damerne i trikotage, garn m. m. 

Middagshøjvej 22 B - Viborg - Telefon 12 

VIBORG S MØRREBRØD 
Vi leverer smørrebrød til daglig og fest 

Vi anvender kun 1. kl. varer 

Set. Mikkelsgade 23 • Viborg • Telf. 874 

De skulle prøve en kaffefrokost i 

KA GEBOD ENS COND I TORI 
midt i byens hjerte 

Set. Hansgade 5 • Viborg • Telt, 799 

De kan få det hos 

VALDEMAR MIKKELSE N's 

ISEN KRAM-FO RR ETN I NG 

VIBORG - TELEFON 116 

Landboernes Møbelmagasin 
Vestergade 4.Telf. 1904 - 2088 

Møbler i 4 etager 
Tæppehuset 

Gravene 30. Telf. 2151 
Viborg 

PADBORG 

MIKKELSEN & JENSEN 
Aut, El-installat•r under S. AA. A. E. 

Frøslevvej 36 •Padborg• Tlf. 7 33 22 

-Alting i EL- ting -

KORSØR

�MØBE LGAARDEN< 
Algade 17 - Korsør - Telefon 1775 

... har stort udvalg i moderne møbler og bedre brugte møbler 
Fine betalingsbetingelser 

THISTED 

Mal og bevar hvad De har -
Tapet - Farver - Gulvbelægning 

Jensen & Langballe 
Store Torv • Thisted - Telf. 1401-1414

AAGE PALLESEN 
cykler - autocykler -

barnevogne 

Kystvejen - Thisted - Telefon 1071 køb hvor udvalget 
er størst 

RICH. ODDERSHEDE finmekanisk værksted 

symaskiner - regnemaskiner - skrivemaskiner 
kasseapparater - automater og vægte 

Vestergade 56 - Thisted • Telf, 960 

E. Mørk Kristensen

kolonial - konserves - vine • tobak - ekstrafin kaffe 
DYBFROST 

Hundborgvei 22 - Thisted - Telefon 390 

ISENKRAM - UDSTYR 
THISTED VÆRKTØJSMAGASIN 

VÆRKTØJ 
v/ Knud Mortensen 

Storegade 10 - Thisted • Tlf. 400

Mal og bevar hvad De har -

alt i farver og tapeter 

RICHARD MØNSTER's farvehandel 
Brogade 1 - Thisted - Telf. 211 

NYKØBING F. 

gælder det briller - går man til 

NYKØBING F. SPECIALOPTIK 

v/ B. Hausgaard 

Rådhusstræde - Telf. 852220 

STRAND SALON 
V/H.G.CLAUSEN 

MODERNE HÅRPLEJE - INDIVIDUEL KLIPNING 

PERMANENT • FRISERIING 

STRANDVEJ 10 - NYKØBING F-TLF.BS2488 

KRUSAA 

SERVICE STATION 
vi Hans Petersen 

Sønderborgvej 8 • Krusaa • Telf. 71419

International -Transporter 
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AALBORG 

Kør godt - kør billigt - kør med 

AALBORG MINI-CAB 
TELEFON 24 800 

SØREN NIELSEN (Skinbjerg' s Eftf.) 
Vi før1?r 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 

Til hverdag og fest 

DANASALAT er altid bedst 

Poul Paghsgade 16. Aalborg. Tlf. 30349 

e�&-Weel/S f/tf. 3/s
Boulevarden 7 • Aalborg • Telefon 2 04 40 

Ældste specialforretninQ for at, syQe· 0Q sundhedsplejeartikler
L,verandlr til syfel:aJsern, 

RØDBY 

Benny Lund
r
s Herrefr isørsalon 

Vi udfører alt i 1. kl.s frisørarbejde - hurtig og høflig betjening -
DET KAN DE STO LE PÅ 

De er velkommen - selv med træsko pi 

Østergade 22 • Rødby • Telefon 90 13 32 

JOHNS KVALITET Vore 3 specialiteter
Extrafin salami • lollandsk spegepølse • Hjemmelavet leverpostej 

JOHNS SLAGTE RF O RRETN IN G 
Torvet Rødby • Telf. 9010 59 

Benzin - Olie - Vask • Smøring • Autogummi 

SERVICE STATION 

v/ Frede M. Pedersen 
Østergade 36 ·Rødby· Tel1. 901454 

Gå i supermarkedet 

TAGE MADSEN 
Havnevej 13, Rødby Havn. Telf. 905033 

Kolonial . Konserves. Kaffe . Vine . Tobak. Skibsproviantering 

KALUNDBORG 
---------� 

Spis mere OST 
ring så kommer Fallesen 

leverandør til Feriehjemmet 

Tlf. Kalundbori,J.V29 

IC A LU N D ■ 0 li G TLF.�U 

Sengeudstyr, gardiner; Hvidevarer 

Kalundborf - Tlf. 426 

OTTO NIELSEN 
Malermester 

0 

Tlf. Kalundborg 447 

Kalundborg 

Fællesbageri 

KALUNDBORG 

N. J ENS ENS SØNN E R
Inventar- og bolig montering

Telf. Kalundborg 280 

CHRISTENSEN 
Rubjerg Alle 7 . Telefon 503 og 520 . Lev. til feriehjemmet 

DAK-CE NTRALE N ARNE JEPSEN
Rosengade • Kalundborg • Telf. 1744 

Altid nye og brugte dæk på lager 

@
SERVICE STATION v/ Frede Pedersen 
Vænget• Kalundborg • Telf. 1791 

BENZIN • OLIE • VASK - SMØRING 
POLERING TILBEHØR · QUICK SERVICE 

B. M. Nielsen . Sadelmagermester
ROSEN GADE 14 . KALUNDBORG . TELF. 2008

Møbelpolstri11g udføres - nyt og reparation 

Køb dit tobaksforbrug hos A. S Ø R E N S E N 
Slagelsevej 62 - Kalundborg - Telefon 103 

Stort udvalg i alle tobakssorter 
V I N  og S P I R ITUO S A  til hverdag og fest 

PFAFF-SYSTEM V/ Aa. Hansen

Kordilgade 58 - Kalundborg - Telefon 641 

Pfaff symaskiner • vaskemaskiner • køleskabe • dybfrysere 
De går aldrig fejl af Pfaff-System 

Gå tur i »MØBELGARDEN« Kalundborg 
Stort udvalg I moderne møbler 

Set. Jørgensbjerg 54 - Telefon 1270 

••• De kan også finde bedre brugte møbler 

Kør godt - kør billigt - kør ·med 

MINI-TAXI 
Kalundborg - Telefon 1011 

P. FAARUP CHRISTENSEN's TANDTEKNIK

Vænget S - Kalundborg - Telefon 817 

Åbe,i hverda11e kl. 10-16 * Lørdag o,: afesnkonsultation efter aftale 

POUL CLAUSEN 
KOLONIAL · KONSERVES • VINE • TOBAK 

Slagelsøvej 221 • Kalundborg • Telefon 269 

� /J . KØLESKABE'- DY FRYS�RE - EL Oj GASKOMFURER 

* De kan roligt tale med os *

Fiskehus nr. 1 
Viktor Nielsen Kalundborg folkeblad 
Tlf. Kalundborg 659 

Eneste blad der trykkes i Kalundborg 
Altid friske Torske• og Rødspætte• 
filet'er samt Fiskefars Tel1. 236 
leverandør til Feriehjemmet 
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