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Af Emil Bønnelycke. 

Jeg kender en Lyd af det ru Ilende Jem, 
ltrnd ente11 den foner aa nær eller fjern. 
Det er Larmen med Bud frn det levende Lic. 
Det er Toget; nej det er et Lokomotiv. 

IJ II stolteste loj for den korende Jland, 

.som plojer igennem del natlige Land -
af Lygter og rode lalerners lcær -,
er løjen, der lyder saci tordnende nær. 

/Je bankende 'templer, de buldrende Hjul, 
en Stoj, som de lmndrede Broer gor hul 
Ventiler og lukkede Verd11ers Pres, 
der larmende (rækker del farende Læs. 

1\fin Barndomstid er saa rig paa Træk 
fra lokomotivet Kommando-Dæk. 
Jeg her er endnu del mangfoldige Fløjl 

uf Toge, der kommer og kalder hojl. 

Oy I, mine Tanker, vær af le der, 

hvor 1\fa.mdene vaager i Fyrets kær-. 
Og JJasser hver natlig Lygte og Mast, 

og holder den Rejs endes 'kæbne fast. 

l!Jngcmy ·lcal jeg ·krive et slraalencle Værk, 

en Digtning stor og viclunclerlig stærk -. 
Fuld af det skønne og manelige Liv, 
jeg modte paa Fader Lokomotiv. 
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'i>ANSK_&KoMOTIVTiDENDE 

KONGRESSEN 

1 Dag n fra <len 27. til 0. Juni af-
hol ll Nordi, k LOtl{•omotirn1ændr Fr01·-
bun(l• 10. Kongr i KobenJhavn. 

abning, hojtiddigheden fandt tqd 
Tir dag cl.en 27. i PaJ.ac1 tcrutr · bloo. al 
und r megd fo, tlige F, rmer. al n og
Bordene var 1S1I11ykk <le me<l FJa.g. Paa
Vrogg n hang d for, J{eUige dan k Af
deli11ger Faner, og skandinaviske Flag
prydede Bord ne.

]�t Orik .ter .a,ahncde K:ongr en med 
� Lok,o.:moti vfolkcn Mar oh«, �w•orcfter 
Prc id•entcn, Lokomotivfører .Mo1·tensen, 

J'Jsbjerg, 1hilr te cl,e mødte ,og bød de norske 
0 0' ,·cu rke KolleO'cr V lkommcn. Bød 
Velkommen til de indbudte Gæ ter og til 
alle, der var k•ommcn tilstede ·og erklæ
rede derefter K,ongre en for aa b n. 

Den ven kc fd liug, F nnand, Hj. 

Volin, •taJckede paa ,in Atdeilng Vegne, 
h'v-oreifter Kammer ,an "'er Peter or,neliu 
·a,ng »Du g,amla, du fria,« hv,oreiter Lo
komolivforer Iversen paa den nor,ske Af
deling, Vemne bmgte n Tak for V,cl
kom thil n 11. - Peter ornelius a.ng
efter deunc Tale »Ja, vi J ker cl tte Lan
det«.

Den dan k,e Udolin Formand, Lo-
komotivforer Lillie, udtalte sin Glæde 
ornr nt være V ærter for de kandinavisk 
Koll ger, udtrykt tillige in Glrode •ov r, 
at der var mødt c11 Reprro nbanb fra 
Tr kland og beklag de, at der i ,ldrn var 
frcmmoclt Repnc 011tanter fra 0 trig. Bød 
paa D. L. F. , ogne ,rulle t-il, fodeværende 
hjerl lig ,, ]kommen ti-1 København. Der
efter ang Kammer, anO',eren »Der er et 
�-n,dimt Land«. 

Lokf. Reichel, B rlin, bragte clere-fter 
f on mrc� en n Hils-n og takkede for Incl
uydcl en QO' '1dtalt in bedste Øn ker 
for J{onO'r en rbejd . 

Præsidenten oplæste derefter d ind
lobne Telegrammer, lw.orpa.a Kongr -
·ew Gæ:::.ter ha,·d rdct for at takke for 
r ndbydel eu til at O\'ervær l(ongn:} • en 
og for at udtrykke de b cl te Øn ker for 

ordisik Lolwmotivma11ds Forbund og for 
at takke for godt ama:rb jde. 

Ef.t r nogle orienterende Bemærknin
ger ,af Lillie af. Juitted Præsidenten Aab
ning bøjticlel.igheden. 

Kl. 2 ffiftrn. paabegyndt.os de egentlige 
F·orihancllinger. 

01·dstyrer: Rich. Lillie. 

Dereifter fandt Valg af elm�tærer og 
J Lt terin� mand :ted. 

om , ekretærcr vailgtes: A. Borgstedt, 
Mail{l1)ø, 0. D. Jensen, Drammen, ,og Kr. 
Pedersen, Aa11hu . 

om Jus,terin,gismæncl: Rosen, toek-
1holiill, andberg, Kri tia,nia, ·og le Fevre,

alborg. .:< 

V d .r a vneopr.aab k,on tater-ede , at de 
Deleger-ede v:ar tH te<le. 

Leo, verrig, for J.og ned, at et cl-
valg, Ml hvilket mulig :parukomrnende a
ger kunde henvise . Dette vedtoges. 

Til Uclv,aJgret v,ailgte.s: Leo, ., Sm·bye,

N., og G. 0. F. Lund, D., for kretaria
tet: Molin, S .. anclberg, ., og Lillie, D. 

Plet. 3. Præsidenten aflagde derpaa 
Beretning, m1der hvirlil.rnn ·omtalt trej
iken i ,orge og for kellige .andre FO'l'hold. 

EHer at Taler,e fra verri-g ,og Norge 
havde haft Ordet, O'odkendite B retninO'en. 

Plet. 4. A. Ringdahl, 1 tockhoilm, rede
gjorde derefter for F ,orbundets Regnskab, 

om uden Di ku fon godkendtes. 
Plet. 5. Præsidenten motiverede kor•t 

Aarsagen til, at For laget om Ændring 
af Vedtægterne var frcmk•ommen. 

Man g nn mgik derefter Fmisla,get tH 
Vedtrogter Punkt for PunJd. F,or kellige 
JEnclringer ve<ltog• . Da ma,n 1kom til § 4, 
blev der en langv.nrig Di.skUS6ion om Re
præsenta.ti'onen. 

Kl. 5 Em. lutbed Mødet. 

Forhandiingerne fortsatte den 2 . 
Juni Kl. 9 Fm. 

Lillie aabncd Mødet. 
F r,c:rkelligc .ven ke 00' nor ke Talere 

havde Ordet ang. ntaHet af Repræsen
tanter, h,noreft r Lund paa d·en cl1an ke Af-
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'DANSKTh_KoMOTIVftDENDE 
deling,s Vegne anbefalede d,en danske Af
delin�s F,or,s-liag. 

Dct;te ipørg,smaal henvi,stes tH det ned
satte Udvalg. 

DC'ref.tcr for!!Sattes Beihandling,en af 
V cdtægterne. Flere Ændringer ved toge , 
og endnu et pørg,srm,aal henvi, t ,ti1l Ucl
rnlget. 

Pkt. 6. .Molin ,aflagde Beretning for 
von k fd. 

Iversen af.l,agcle Bernl'ning for or,k 
Afd., ,h,norefter 

Lillie aifla,gcle Beretning for den dan
sJce Af.deling. 

N . .Madsen, Odder, ta.lte derefter paa 
Privatbanernes Vegne. 

P1·æsidenten trukik,ed,e Ordførerne for 
Ber, tningem,e, der alle godkendtes. 

Pkt. 7. Sanclbe1·g, N., 1for,el,agde de,ref
t r pørg,smaalet om iOpreH,el,s,e af Be
clriftsr,a a,d og fremsatte derefter Forslag 
til følgende Resolution, 

•I Belragtn,iug af den tore Bety,dnin,g,
som for Tidens væsenl'ligiste Kommunika
lionsm,idd'01 Jernbmierne har for , amfun
d-et og lamfundsøkon,omrien -og i J3etragl
ni ng af den BetydniT1ig, s,om en fra aHe 

yn maader økonOIJTli ,k Drift har saavel 
for 1aimfun,dret ,som for de ved Jernbaner
ne be kæfhgede Arbejdere -og 'Funktionæ
rer, udtaler Kongressen, ,al del vilde være 
af væ entlig Bety,dning, al Persoua;let ved 
JeTnbanerne, 'tals- om Privatbaner, faar
virkelig An,del i Led,el en af Bedrifterne; 
thi derigennem vil Personalet bliv,e mere 
in teres erel i BedTiften, og Personalets, 
prakli ke Inidsi.gt vil være af slor Vær-di 
i Bechift J.cclel •en. 

Kongressen ,menrer, al Organisationerne 
bor udpege •et pas ende 4,nbal Repræ-5en
lan ler til Lede! •en for ,clerigmrnem ikke a,!
cne al bav,e el ansvarl1igt Forum for ,hele 
Personalet, nrnn ogsaa fordi at eventuelle 

. For lag til Refor,mer vedrøre11de Driften, 
Arbejd metoder m. v. ,paa Forlhaand kan 
bl i ve drøftet, kri ti eret og behandlet af 
Personalet paa an var,lig organi1 ations
mæ ig Mraaide, førend For lagene endelig 
fremsætte for de højesle og afgørende 
:Mynd�gheder.« 

der efter en Jang Di, ku ,sfon vedtoges. 

Plet. 8. Lillie molliverede ForsJ,aget ·om 
at k,omm de tyske Lokomotivd'ørere til 

Hjælp ·og forelagde I ekrnta riatet ltor,slag 
om at til,stme di e 1 MiUion ty,sike Mark. 

Efter nogen Dlsku ion vedtoges For
lag,et. 

Præsidenten meddelte, .at dvalget 
havde tilendebrn.g,t it rbejde. 

, Leo, ., r,ooegj,ordo paa. cl valge ·
V gne for cl,e for, lællig,e For la.g, der ved

toges. 

Dernfber godkendtes ncl AfJstcm�ing 
Vedtægt,erne,s ,samtlige §§. 

Lillie '()1])1falte derefter don Un,derbe
,stemmel�e, der tænktes indlagt und-r § 5 
i V,edtrogternø I kt. 2, nemlig Fast æt
tel,se af den · um, cler indtil næste Kon
gre .skulde være •O[) n;mkt for ,lwer•t Med
lem i Fnrbunclets Ka ,sc. Af okretiariatct 
tillede 2 _Forsl.ag, ot Flerta·L forslag 

a,aaendo ud paa en ,op amlet , mn af 50 
Kr. pr. MccHem og et Mindr tal for lag 
aaaencle ud ,pa,a a;t ·opsamle 60 Kr. pr. 
Medlem. 

Leo, ., tiHede et Ændring, forS'lag om 
55 Krr., dei- rtrcr nogen Disku, si'on ved

toges. 

Pkt. 9. Præsidenten genvalgtos '111' d 
Aklk:Lamatfon. 

Plet. 10. Revis,or,er og .Suppleanter gcn
va1gtes etstemmi,g. 

Pkt. 11. EHer FOl'r lag c1f .Molin, '., 
vcdtog,e, en t. uden Di lms,sion at afholde 
nro te K·o11,gr i I tockholm. 

Pkt. 12. Præsidenten takk d·e For
, amlinrgen for det gode amvær ,og ud
br-ag,te et krad'tigt besvai-e:t Leve for or
dri, k Lokomotivmands Forbund. 

Eftm· at Reichert, Berlin, ha,id,c ihaft 
Ordet, erklær de Lillie Forhandlingerne 
for afsluttede. 

LOKOMOTIVT JENESTEN VED SYDGRÆNSEN 

IV. 

· Motto: El elvbcher kel og
dy,gtigl 1enne ke formaar at 
herske over mange Men ne
·ker uden at løfte en Finger.

G nnemgaar man, de fremdragne Til
fælde af Hr. Hers,om u luerne Ordre
amling for ønderjylland i de foregaa-
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'i>ANSKfQ.KoMonvftoENnE 
ende Artikler og sammenligner disse moo 
de ud, :tedte ,obligatoriske Besten:imelser 
fra Admini trati'onen, kan den fremtræ
dende Mangel paa Konsekvens kun vække 
Forundring. Betragter man Sagen Iidt 
nøjere, hliver Resultatet nemli.g, at di se 
uov,ervejede og i Flæng udstedte Bestem
melser i høj Grnd griber forstyrrende ind 

,i de da,gili,ge tj•enstlige · For,hol<l o,g Tid 
efter anden svækker Arbejdslysten og In

teressen for Tjenes•ten iiblandt P•ers•onalet, 
efter.som man til idst ikke biiver i ,Stand 
til at holde de enkelte Traade fra hinan
den. 

H V'orledæ disse absur,de F,orhold kan 
ops-taia ·Og blive Resultatet er denne Ar
tikel Opg.ave, 10g vi begynder med det i 
Lok. T. Nr. 11 fremdragne Tilfælde an
gaaende Hr. H.s Forbud mod at ,skære 
Mærker i Trægrebene paa møreap,p.ara
terne, som, for a;t ige andheden rent ud, 
j·o i Vfrkelig1heden grænser til Latterli.g
hed, s,aa selv den Del ad: vor fo.geniør
s•tand, der ,ha1· læst Omtalen, sikkert har 
modtaget denne med Hovedry ten og til
let P,aalidelig,heden i Tvivl. Bortset iher
fra for-s'Viillder det komiiisike, n.aar manken
der vort Retssystem; thi foTudlsætter m�n, 
at den samme Fører ,opda,ge,s atter ,at fore
tage •den samme Handling, hænges han 
op, maaeke efter Bestemmelserne om Be-
kad,igelse af :Staitsbanernes Ejendele eller 

Nægtelse aif ,at ef'1ierr·1ki00111me en .given Or
dre, meden hmns øvrige Kollegaer 
Landet •over kan vaske deres Hæillder og 
sige, at de ikender intet til et saaidiant For
bud •og følger d,e,n g.Mnle brugelige Tradi
tion foa v-or,e Forgængeres Tid, s,om end 
ikk•e v•or nuværende højesoo hef nogen
sinde i sin tidligere 8ti1'1ing vist har fun
det A,n•ledning ti1l at paaWe; netop fordi

det e1· en Nødvendighed at have saadanne 

Mærker. 

Og TiLfældet med de :to Fyr,skovle. 
Hvad vilde være sket, om Lo,kf. v,ed sin· 
Tilibageikoms-t til Hj-eim,stedet havde afle
veret den ene koV'l »efter Or,dre« og næg
tet at beho,ld,e den p,aa Maskinen i Hen
hold tH Bestemmelser for Lokper,s·onalet, 

Pag. 2, 2. Sbk., der udtrykkelig siger, at 
det er en Pligt at efterkomme Ordrer, der 
meddeles Personalet af dets For,esatte? 
Mion ikk,e Depotet og hans andre Kolleger 
vilde have næret Tvivl ,om Lokf.s mentale 
Sindstilstand? 

I Tiilfæld,e, hvor V·ognopsynsmanden 
ikke kan ��omme tiLstede, er det Lokomo
tivf0Terens P1Lg1t .at efter •e Vognene i To
get. Se Ordre 81, ide 47, i Serie »G«. 

Denne Bestemmelse, der gan ke vist 
særlig tager Sigte paa Sneforihold, maa 
v-el o6saia fol"S,taa,s derhen, at Lolcl. i et
ihv-ert Tilfælde, lhv-or der ingen Fagfolk
er tilstede, V'ed indtrufne Omstændig,heder 
er for,pligtet tH at yde sin Bis-tand i Tje
n tens• Medfør? 

I den føl'S'te Artik-el ombaltes et Til
fælde, d,er ikuldkiaster denne Opfattelse for 
Synderjylland-s V edkommend-e, idet Lokf. 
modiiag,er til Belæring ,en Reprimande, 
netop fordi han ,har vj_Het bidrage til at 
fremm,e Tjenesten. Det lyder utrolig, men 
er desværre 1sandt. Hvad b,liver nu Føl
g,en ,aif denne Orcke til Enkeltmand? Selv
følgelig .at v•edlkomrmende tag,er ig denne 
,ad,. notam og i 1Fremtiden retter sig der
efter; thi gør hain det ikke, løber han j·o 
den Risiko at bliv,e indberebtet af Maskin
ingeniøl'en. Men hvad nu med de øvrige 
Lokomotivførere, som ingen ea.ad,an Or
dre kender? Main maa -lade Spørg,smaialet 
sta.a aiabent til Besvarel.se, ,omend den al
mindelige Anskuelse er, .at den »dumme« 
.bliver ,na;tmligvi,s tilsid,st Lokfø.rer-en, der 
retter sig efter den .givne ,Ordr•e, •aia.fremt 
et Uheld eUerTidiæpild-e skuld,e forekomrme 
og der findes FfoldepunkteT ror, at Lokf. 
maaak:e »kunde« ihav·e bidrag.et .til at for
hind,re dette ved in Tilstedevære,I,s,e ved 
Eftersynet. Jvf. »Vejledning for Vacuum
bremsen« Punkt 8-9 i det foreliggende 
Tilfælde. 

Og endnu mer,e iøjnefaldende er 'I'il
fæl<let med 'I'ogføTer•en, der forlanger Ud
,sættelse af Boggievognen, fordi kun de 
halve Bremseklodser virker paia Hjulene. 
Her Iigger F•orholdet jo ,s,aaledes, .at 
Bremsevirkningen iberegnes dobbelt = 2 
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----- 'i>ANSKTh_KoMOTIVtrDENDE 
Brem er. F-0ruc!Bætter man nemlig, at 
Togfør,eren ikke retter ig eft r ,den i Or-

' dre 21 i , erie »G« fore krevne Anvis
ning, »�1ænges ihan op«, ,og retter han sig 
eft.er Mas1kiningeniørnn,s Opfatte! e, bliver 
Følgen, at han ·ogisaa »hænges ,op«, ,saa
fremt der indtræffer held, om til krive 
omtalte Mangler. 

Et tydeltger,e Bevis paa, ihvor .tor Ind
flydeJ.se det kan f.aa, naar den enikelt 
Foresatte umotiveret for øger at ignorere 
HoV1edb temmeberne i den bestwaende 
Ordrn amJing, kan næppe fremskaffes. 

I Besternm 1 er for Lokomotivpers.o
nalet Pag. 14 og 23, jvf. 0 •og B, »P. l •o. 
5« •og f, giv,es Vejledning om, hvor,lede� 
Lokomoti vperson.alet kaJ ifo1 holde ig, 
saavel ved Igan.g ættel1 e •om med Ma
skinef.ter ynet paa Mellem tationerne un
der Opholdet. Her.af fremgaar, .at Lokf. 
skal have · .in Opmærk omhed henvendt 
paa Togiførerens Afgangssignal, li,g,esom 
Lokornoti vper onailet · kal efte1 e dere.s 
Maiskin rp,aa . tationerne. 

1Men ihv,orledes sikial Lo1kiomotivperso
nalet i 6. ektion fonholde ,ig efter det i 
nærvær,ende Blad r. 13 fremdl'agne? I 
<let før. ,torntalte Tilfælde er Lokomotiv
føreren paa Maiskinen, længe .før Togfø
reren maa .afgive ,sit Afgan,g,ssignal, og i 
sidstnævnte ,staar Lokomouivføreren og
s,aa pa.a Maskinen, da Afgang signalet 1 
der, o.g ,. ætter per, onlig Toget i rettidig 

Bevægel e. V.ed n ' amrnenl.igning .mel
lem de forefaldne Tiklrag, Iser og Ma
skining niørens F,orl,a,n.g,ellide, at Lokomo
tivførerne - Ordren maa vel for faas der
hen, at den ikke gælder Enkel.tmand -
k,al vær paa Ma.ski,nen, ,naar <likørs I -

signalet ættes .af · tationerne, opstaar 
uvmmarlig Spørg m.aalet: Er dette Krav i 
Overen temmel med Hovedb ,bemmel
serne og Tog ikk rheden? 

V.ed n·agl,e Eksempler, hentet Æra den
daglige Virk! omhed, iJ.lu trere kl.art de 
farlige Kon ekven er, der uvilka.aTlig vil 
blive Følgen ved en Ov.erhol,d.else af ,denne 
Særbes,temmel e. 

En Dag forekommer <de-t Lokomotiv-

161 

personail t i et 'Dog, ,at en Vogn ling,rer 
tærkere end ædvanlig under Kødselen. 

Paa den før te · tation ga.ar Lokomotiv
føreren ned ·og under ø,ger Vognen, hvo1· 

han opdage1· et Brud paa den ene Alcset

lcasse. Det videre ikan være a,gen ligc
gyld!Lg. Et and t TIifælde drejer ig om 
n Lokf., der tr,ods al Ans,pændel e af Ma
kirn:m vedblivende taber Tid m llem ta

tionerne. Mak, imailbela tningen v.aT op
givet, og Vejrforlholdene g,ode. Pa,a n 

tation med< et læng,ei·.e Ophold, gaar 
Lokf. 'I'o,get igennem og tæller V,ogn.ene, 
hv,or det vi,s,er ,si,g, at der find 4 V•ogne 
med ca. 6 V10.gnladn-inger mere •end opgi
vet. Med de aarel.ange Erfaringer kund 
forts, ttæ, <log for ikke at trætte, kal af
sluttes med •et TiHælde paa Ma kinen. 
Under Kørsel• n hør efter Afgangen fra 
en tation en mær1kelig dump ,og vag Lyd 
med bestemte Mellemrum. Paa før te ta
tion foretaiges et Eftersyn, der ikke syne 
at bringe nogen, tF·orklaring om ar, agen. 
Ganske tilfældig •opdag imid.J.ertid plud-
elig at den ene Gaffel paa Drivstang n 

er knækket tæt oppe ved Krydshovedbol
ten. Om FøJ1ger,ne o . .  v. vil enhver P.ag
mand eiv kunne dømme, saafremt Brud
det ikke var opdaget i Tide. 

Med Henblik paa d:en mærkeli,ge Be-
temmel,se fra · eikti,onen og Ek p. Nr. 1 

aJ de for.an anførte Tilfælde, vil Loild. 
uvægerl,ig bliive tiltalt, a.afremt han ikke 
opdager BTudid.et, og Ingeniøren tilfældig
vi,s kulde k,omme .til te.de; thi en Kend, -
gerning er joo, at vedkommende Fører i 
aa Tilfælde ingen Beviser kan forelægge 

om Aar.sagen til at han forlod Ma,sk,inen. 
dkør ,el si,g,nal t viar a:t og dermedBa, ta.

I 'I'Hfælde r. 2 vil Resultatet være 
.bleven, at Lokf. havde faaet en Repriman
de for sin Kørsel, aafrernt !han ikke havde 
foretaget den omtalte Handling, men da 
ha,n iikike var paa Maskinen, da dikør
sel ignalet bl v at, tHkomme:r der ham 
jo a.Ui,gevel en aadan eller muligvi1s noje
d ihan med at .faa ,ov,errakt d n fra Hr. 
Hersoms Driv1hus fremelskede prog
bloms•t »Icliotislc Optræden«. D t .Jatin-

... 



'i>ANSK�OMOTIVliDENDE. 
ke Navn kende ikke pa.a d,enne ,sjældne 

Blo,m t, lig-o aa lidt om det kan •siges om 
d r indenfor det ,polytekni,ske , tudiu.m 
dyrk,c, d1en Art Planter. Da den imid'1er, 
tid st.aar i intim Forbinde!, e med Va,nd 
maa den \'Cl 1h nr•, gnes til v,amp ·lægten-, 
eiterno,m den næppe er nogen Aflægger af 
Sangen: » Vort Moder,smaal er dejligt, 
0 • .  V. 

Med Hen yn til Tiltfroldet Nr. 3 vil For-
1holclet si.kl .ert blive det ,a,mme , a,afrernt 
d,et fornl orn<:ir i 6. Maskinsektion og Fej
len ikke opdag€S·. Det m· elvfølgel:i,g -da 
-1 nn en sogt P.aa.s-tand af Lokomotivføre
ren, for at ,slippe fra Ingeniørr·ens Ordre
orm Ud,kør-sd,s iginal01t. - t.ak er om be
kendt Vercl-ens Løn.

Er Oprethol-del1sen a,f a,8Jda.nne For
. bud, som afskærer Lokomotivføreren fra 

de i Hoveclbe ,temmelserne fastsatte Efter-
yn for \'arlige? Enhver Lokf. Land t 

over vil, vare nej, thi her vil Diver,giensen 
mellem 'Deorien ,og Pr.a,k, i,s vi,se in vag
hed. En IZ.ends.gerning r nem,Ji,g, at kom
rn r et T,og ind paa en Statiron, , ættes Ud-
kør ,el, ignalet ofte sa,a,srnart 'I oget 1holder 
eller Rangeringen er forbi. Lokomotivfø1·e
ren maa altsaa ikke fol'lade .Maskinen,eÆ<ter 
de i 6.Ma, kin ektim1 gældende Regler, men 
han skal efterkom1ne cle i »P« 5 f gældende 
Regle1· fo1· Eftersyn. Et ædigt Kur w2, 
i F·ortolkning,�regnl8Jdetri er -en Nødven
dig/hed fOl' her .at uclrc,gne det rigtige Facit. 

ldet vi h01rmed afslutt,er Kritiken over 
de be iaaende Foriholrd indenfor Mask,inaf
d,eling-on i ønrderjyHand, vil det vær-e paa 
, in Plads a,t opfri,ske de ·· ,dtaJ.elser, -.:;om 
før Overgangen fremk·om i Dag,spr-es,sen, 
efter et Interview med Genera,\,dir,ektør,en. 
l dette udrtalte bl. a. OITT1 det P,erson.ale,
cle-r skulde væTe med ti'l Pi'Onerarbejdet
,hel"'nedc, -t:1.t <let v,a1· ældre ,og g,odt ,anskrev
ne Folk. Der ·om ikk•e di Ord kun skal
forsta.a om lø T,a:le, maa det -s·elvifølge
,lig væikke Forundring .at høre, !hvorledes 
Forhol,dene i Virkeli,ghecfon h.ar formet ig 
for Lokomotivper, onalet, der i ingen Hen
�eende on, ,Jrnr 11ogen Art Særrettig,heder, 
men kun forlanger at blive behandlet paa 

samme Ma.a,de •om der-es KoJleger i den 
øvrige De.J .af Lamdet. 

D t ,ska:l ærligt indrnmmes, at den Tan
ke kan J.igge nær for drenforsta-aendc,· ,a.t 
d-en frem atte Krit,i,k er et disJag af mang
lende E orst.aael e eller Antipati mod Inge
niør,st-anden. Denne Opfattel•se ma,a p,aa
det besternt-e •te tiltbag,evi,s•es. Selv orm vi 
kun r Praktikere, erkender vi fuJ.dt ud 
Teor,eti;ken Nødvendighed for Udviklin
,gen, hgesaavel s'Om vi foristaar at værd
,sætte det forudgiangne a-arel,ange Studium 
f r Opnaae,J 1en .af Kundskaber, ,om vi 
Praktikere mangler; men i ,al Beskeden
hed rnaa tilføjes, .at og, aa her om over
,alt i Livet er d,er F,or,skel. Det er ik,ke af
gjort, fordi ,et Menneske gaar rundt med 
Lommen fuld atf f. Eks. Ekisamernsbeviser, 
at han derfor pa:Ss•er i alle Bran<jher. Vi 
Prak,tikere har Erfar,inger for, at der gi
ves to la@S Ingeniører, nemlig Maskin
ingeniører og »Pwpil"«- 11ge-niører. De 
før,ste ,ha.r ,efter Af,slutning,on .af deres 
Ek,s,a,men -gennemg,aaet en mangeaarig 
prakti1sk Uddannel,se 'omluing i Vær,kste
<ler o. . v., medens de ids-tnævnt-es cl
dannelse er hleven fortsat p,aa Tegnes.tuer, 
Konrt-or,er C'ller et Laboratorium. 

En ,selv,sagt Ting er ,at en Mand med 
en a.l,sidig Udd:annel,se i langt lh�jere Grad 
formaar at beiherske vanskelige , ituatio
ner, i , ærdeleshed naar vedkommende er 
i Be,si-ddel,s,e .af en retlinet o,g bestemt Ka
rakter, med ·klart Overblik over de d,ag,Hge 
F1orhold. For ta'1lSlba.ner1nes Vedkomme11-
-cle vil man knrn1 finde de førstnævnte saa
vel i Landets fjærneste Egne, ,som i Cen
tralværfo bedernes ,sitøved,e Lokaler. 

Og neop en s-arada,n Leder er det vi Lo
,l�omotivfolrk 1hen1ede man,gleT, ,og i Frem
-tiden vil aV'ne ·under d,et nuværende Sy
s-t-em. 
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'i>ANSK,&KoMOTIVTiDENDE 

FORHOLDENE I PAD DEBORG 

Ved 'Onderjylland Orerta,gel. e var Per o
nalel .klar o,·e�· al der li,I al begynde med rilde 
vær vis e uiheldig,e Fovhold, om der maatle 
e ig nnem Fingre med, men man havde rig

tignok haabet, at der fra A<lmini lrationens 
ide vilde blive gjort all for at ,f,aa <lem ændrede 

. nare l muligl, men i den Reln,ing er Per ona
'let blevet org J,ig kuffet, ocr delle Lil Trocl. for, 
al der Gang efter Gang er blevcl gjort opmærk-
om herpaa. 

Jeg kal ikke dvæle vod delle • lor laaede« 
R m,ise,u1læg, . om finde i Paddeborg, men 
udelLbk:k ntde beskæftige mig med do Ting, som 
i ærlig Grad berorer Pe1 onal t, naar de ka,l 
opholde ig her, Ting, om det a,ldel Ake er 
uo·v-erkommeligl al ændre <men om vi,lde blive 
hil. t med Tilfred bed af Per onalel. 

Ved »Remi en« finde en Barakke, om i 
ig elv kan være ubehagelig nok. ;i[en hvilken 

Beliggenhed! Togene ruller der forbi ,i en mis
tænkelig ærbed paa den en id , og rpaa den 
and n i<le er et Spor, hvor ank1omrnonde Ma-
kiner henstiUes, og ,hvor ,Fyrr n ning og alle 

andre Arbejder foregaar. 
Tænk hvi1'ket genialt Hoved , der har reg

net ud, at h r maatle ,·ære Ro og Hygge for 
Per onalel. Nej, her er aldrig Ro, aa Eaa 
nare. l muligt den Bara.kke flyllet bag Yed »Re

mi en«, elv -0m det maa ke ved al købe Jord. 
Ren holdel en kunde -og aia nok ke paa en 

nnqen Maado end ved Depotarbejdern-, thi selv 
om de gør ig aldrig aa megen Umage, saa er 
d l nu aUigevel ikke det amme, som naar en 
Kvind mØ'dor i il rene 1:øj bhi man kan ikke 
forlange, al Depotarbejderen . kal va ike ig og 
klæde sig om h1·er Gang ·han •kal gøre el Væ
re! e renl eller rede en eng, men lænk en 
Gang over hvorlede aadant ongoløj maa 
komme til at e ud, om ta<l,igvæk b handles 
paa den 1faade, del maa elv,[ølg lig blive i 
høje t Grad uapipeliHigl. 

Men delte ,Forhold skuld vel ikke kyldo 
Fedteri i di e 1paretider, eHer en vis Bm
b dsmands mindre hen yn fulde Dis-po ilioner? 

Hvordan mon man egentlig har tænkt ig, at 
Per. onalel kal komme Lil og fra ide Være.J. er, 
om finde i »Remi en«, og i rdele hed 

Ild brand lilfæld ; hi naar en Ma kine er an
bragt i Porten og den kan jo ikk komme in
denfor, aa finde. der ingen I d r. ln·or man 
kan komme ind olier ud, m dmindrc> Vinduerne 
. kal bonylle 11! rlil, saa en Dør fra »11emison« 
og ud i del fri er i 'hoje le Grad I aakrævol. 

Hrnd der maa belragle om L , kandalo t 
Forhold er, al der ikke finde Va kC'- el! r Drik
kerand til Trod for, al der for længe idcn er 
borc>l n Brond, mon devmed yne [nl re . en 
for\ and i Padrkb rcr ocr aa al rær . luppc>n op, 
lhi der mangl r at pumpe Brondon ren, aa 
Vandel blircr brugeligt, ligesom Drok.·lel 01·or 
Bron•clcn endnu kun er la l gan •ko inlorimi
slisk, . aa all mulig na\"S ·kan komme derned, 
og aa solvfolg lig en Pumipe, ,der kan pump 
med. D l I avn, om 1hcrvecl kuncl a[hj< lpe., 
vil bliv hi,I L m cl Glæde af l er nalet. 

Hvi · di o Linjc>r kunde bliYe en m dl'ir
ken<le Aar ag il, al Forhold n i Padd borg 
inden lænrre kunde blirn (orbodrol, da rar Hen-
. iglen naacl. 1 \/. 

ENTEN - ELLER! 

Den c Ted R daktør -J ri,· r i ni d
nin()' .a,f rtikl n »Enten-Ell r« blandt an
del »at Dan k Lokomoti vrna nd For ni n ()' 
ikk er den vir kelig an va1·,�1h:w nd ;_ 
K m.mcn til det-te 1� ultat ,. d ,flt forLolkc 

dtry1kkot »di ,po11 1·,e, ov r« �anlclc , �flt 
cler r puala"t de paa.()'ældcnd, Tj nc lo 
i n1: vnl Tid, rum.« 

D t Cl' jo 1hy00 lu.()'t, Rc.daJd r n ,lrn r 
d n.n pfatt l c, dog tvivl r je()' ,om nt 

fod! mmcrnc inden.for D. L. F. l I r den. 
Fl rtall t ,�iJ ikkert ()'ive rni0 M dhold 

i min pfattcl , at man ved at »di ponero 
ov r« Lokornolivpcr onalct bor for {;Hl: 
»Raadighed i Hj rnrncl, i R mli. '1�, N ,a.
bn1d raadigtl10d, Begynd.cl e, - oa � ,]ut
ning tj nc l , Rangering, lrt ]ming kør-

cl · n.mt phold pa,a fremmed ] l)'Ot«. 
Kort agt al don 'I'i.cJ, P,er 011a,l t ikke lv 
frit kan di pon r ovcrr. 

Dan k Lokomotivmand For nin()' er 
clc�væne, paa Grund af al F rnrnnden 
Hr. Lillie, - ud n at spor()' M dl rnme-r� 
n - bar gh· t de nug· Id nde Tj n t -
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'i>ANSKfQ.KOMOTIVTiDENDE 
_,tid,sbes,temmelser sin Tils,lutning, den vir
kelig aI1JSvarislhavende. 

Admri-ni,strati,onen havde endda, ved sin 
Med,vil'kning ved Udarhej.deLsen og V edta
gelsen af særlige Tjenest-etidsregiler for 
Lokomo,tivpersonalet goc1kienidt Nødven
digheden af ,sa,atl,an,ne. 

I en ' edgangisperi,ode, som den vi er 
inde i nu, maa alt og ,aHe,s,elvfø.lgeli,g ifølge 
Nedgangen, det kan ikke være anderledes, 
Spørgismaalci er, p,aa hvi,ll{len1 Ma,ade, -
h ,nor det Jm:u forsvares at spare. 

Naar der f. Eks. fra e,n ,bes1te.mt Sid·e
kræv-es ensartede· Tj,enestetidsbes·temmel
ser, og Repræsenta11Jtern,e fra de forskel
lige Organiisatrioner - »de 1Sagkyndige« 
- ved Forhandlingen har givet sin Til
,slutning til ,sa,adanne, skul.de man j,o ,tro,
at særlig•e Tjenestetidsregler for Lokomo
tivpersonalet ere upaaJuævede - ikke
nødvendige.

De ø_vriige Hovedbestyrel,sesmedlemmer 
tier - g,odikender. 

Hr. LHli-e mener j-o 'Ogs,aa at Resultatet 
er - »godt« - ihan gav ,sin TiLs,lutning 
ved F,orhandling,e,n om Tjenestetid m. m.

Eshjerg, den 26. Juni 1922. 
Magnus Larsen. 

Den ærede !indsender synes noget for
baV\Set over, at vi -har den Opfattelse, at 
man ved Udtrykket »di:s,ponere over« for
staar, -at der er paaJagt de p,a.agæl-dende 
Tjenies,te. Hr. Larsen kan nu iikke forsø
ge ,paa at indbilde et ,eneste ,Menneske, at 
der i dten Henseende er ,sket ,rnogen F,oran
dring i dette F,or,hold fra vor Side - si
den Ordre H 271, ,der i1ndehoildt Tjeneste
tidsregler for Lokomotivper,s1onailet, ud
sendtes. I denne Ordr,e, der desværre ik
ke gæld,er mer·e, ,staar nævnt alt !hvad der 
ber-eg.nes ,som Tj,enes.te :og under ,dette er 
ikke nævnt Ophold paa ,fremmed Depot -
for saa vidt det strækker sig over et vu.st 
Tidsrum. Noget i ,saa Henseende :ti11Sva
rende er ·optaget i Ordre H 300 omend 
'fidsmaalet er kortere. 

En Ting er, hvad Hr. Lar:sen mener 
man »bør« for,staa ved ,at »di,s-ponere 
over«, en gan,ske ,anden Ting ,er, ·hvaid 
d-er f.or,sta.as ,derved.

V:or Opfattelise er a,Its,aa ikke under
gaaet nogen 1 F1or,andring -og er tkkie dik
teret af Øn,ske oun, at gøre de nugældende 
Tjenestetids,regler bedre end de er, men af 
de faktiske Fiorihold ,som de v,ar før· 10,g 
om de er nu 

Naar den ær-ede Indsender nu, af den 
Grund vil slaa ·til Hov,ed,bes,tyrel,sen og 

F orma,n,d,en, mener vi, ait ham slaar helt 
ved Side1J1 af. - Akkurat det samme, s,om 
Hr. Lar,sen, i sin førete Artikel aniked:e 
over, kunde have væ1·et Tilfældet unde1· 
vore gamle Tjenestetidsregler, men den 
Gang slog Hr. Lar,sen ikke sit Slag, ,og 
hv-orfor? Fm<li -et Slag ,af den K,arakter 
hrur mere U,d,sigit tif Virkning i en, Ned
ga-ngsperiode end i en Opgann,�periode ! 

Af saimme Grund vi,l et F1'er-tal eller 
maaske et Mindreta;l finde p,aa .at følge Hr. 
Lar:sen, niaar ih.an paa doo, Vis· ,lovffi' Guld 
,og grønne Sko:ve, hvis han samtidig give1·
Anvisning paa den Metode der skal an
vendes og som Medlemmerne vil væ1·e rned 
til at benytte. 

Vi er langtfra til�r,edse m,ed v-ore Tje
,nes,teti,disreglier, illv,aid vi paa for.skelilig 
Maade ihar givet Udtryk for, og Hr. Lrur
s-en 1har derfor ikke nogen Ret,til at skrive, 
at F,ormanden finder Resultatet »godt«, 
fordi der er givet THslrutning. - Ein saa
d.an Udtalels·e vidner om, ait Hr. Lar,sen 
ikke har -Begreb om hvad deir er sket ·og 
!hvorfor det er sket.

Har Hr. Lar,sen ikke tænkt sig Mulig
heden af, at det nuværende Mini,sterium, 
der bærer Hr. La.r-sens Farve, i Virk,elig
heden ,er de rette Ansv-ar,s,h,a vende for den 
Spai:repolitiik, der bL -a. gav ,sig Udtryk i 
vore nuværen:dle TjenestetidsT•egil,er, i den 
,storn Nedsættelse af Kionjrunkturtillæget 
- fr,ods Tj,enes,temændenes Pr-otes,ter. Til
det -bur.de vi aUe silaa ved før,ste Lejliglhed
- men: hV'or finder vi ·,s,a,a den ærede Ibd
sender?

Saa skal vi nok se ham ,som F101\svia'l·er 
,og Beskyttter af Mintsteriet Neergaia.rd. -

Men ,paa :dien Plad1s viil iha,n iklkie ,nogen
sinde kunde finde -os! 

Vi vil imidlertid tro, ,at Hr, Larsen 
nærer ,et brændende Ønske ,om visse Æn
dringer i Tjenestetidsre.gilerne, og vi vH 
'Og·sa,a rtr:o, at ,dette Ønske -er sitærker·e end 
Ly.sten tH a,t ,s:l,aa til Hovedbestyrelisen, i 
saia F.a,ld kan vi følges ,og ved fø[I',ste Lej
.H�ed søge at faa rettet de vær,ste Ul·em
per ved den nu ,gældende Ordning. 

Red. 

UHELDSFORSIKRINGS-FORENINGENS AARSBERET

NING OG REGNSKAB 
, 

Den 11. Juni aiholdt Uiheldsforsikring -For
eningen sit aal'llige RepTæsentan,tskabsimøde. 
Til lede var swmtli-ge .Repræsentanter med 
Undtagelse .af Forretningsfører Ch. Petersen 

(anmeldt Forfald). F.ol'.manden Togfører P. D.
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'i>ANSK ,fQ_ KOMOTIVTiDENDE 
Pedersen, ledede Mødet. Til Mødets ekiretær 
valg,tes Kontrolør Rønnfeldt. 

&tyre! en aflagde følgende Aarsberetning: 
Regnskabet for For i-kringsaarel fra 1. De

cember Ht20 til 30. ovember 1921, Forenin
gens 9. Aar som selv tænd,ig Fors,i,kringsfor
ening, viser føl,gerude Tal: 

Driftsregn kab for Aaret 1920-21. 
INDTÆGT. Kr. Ø. 

1. Skadereserve •fra forrige Aar 10 400. 00
2. Præmieindtægt ........ 41 177. 00 
3 a. Genforsikringens Andel i Er-

statninger . . . . . . . . . . . 2 858. 42 

4. 

3. 
5. 
6. 

b. Overskudsandel i Genforsik 
ringen . 
Renter ..... . . 

UDGIFT. 
Genforsikringspræmie 
Erstatninger og Lægehonorar 
Administrationsudgifter: 

a. Lønninger . . . . 
b. Præmieopkrævning 
c. Lægekonsulent . 
d. Juridisk Konsulent
e. Repræsentantska-

bet ...... . 

Kr. 0. 

2871.74 
1 299. 17 

655. 98 
50.00 

f. lndmeldelsesho-
862. 59 

130.00 norar .. ... . 
g. Porto, Tryksager, 

TelefoG, Stempling 
m.v ....... . 537.78 

7. Til Skadesreserve (Aarets ikke
afgjorte Skader) afsættes! 3 000 
Kr., hvoraf 20 pCt. refunderes 
af Genforsikringen . . . . . . 

8. Henlæggelse til Reservefond .
9.

·
- Bonusfond .

8. 
9. 

Formueregnskab. 

Formue den 1. December 1920 
Forøgeh;e af Reservefond 

Bonusfond . . .  

Formue den 1. December 1921 

Status. 
Formue i Sparekasse og Kon-
tant . . . . . . . . . . . . . .  

236. 77
2 474. 68 

57 146. 87 

Kr. Ø. 
8 395. 79 

13 554. 50 

6 407. 26 

10 400. 00 
6 751. 92 

11 637.40 
57 146. 87 

Kr. ø.

47 313. 81 
6 751. 92 

11 637. 40 
65 703. 13 

Kr. 0. 

65 703. 13 
65 703. 13 

K ... ø. 

65 703. 13 
65 703. 13 

7. Skadesreserve . 
8. Reservefond .
9. Bonusfond ..

10 400. 03 
32 160.00 
23 143. 10 
65 703. 13 

Uheldsforsikrings-Foreningen for de danske 
Statsbaners Personale. 

København, den 23. December 1921. 
J. Friis-Skotte. 

Regnskabet er af os revideret og befundet i 
Overensstemmelse med Bøgerne og Bilagene. 

Kassebeholdningen er tilstede. 
København, den 13. Janu;-,, - 1922. 

Clw. Schmidt. R. ·xantsø.

Det forløbne Aar 1har, s,om det framgaar af 
Regns•kabet, været i økonomisk iHen. eende ær
dele •lilfredsstHlende for 'Foreningenr. Aarct 
Overskud, 1 389 Kr. 3·2 Øre, fordeler sig med 
6 751 Kr. 92 Øre t'il Forøgelse af Reservefonden 
og 11 637 Kr. 40 Øre til Forøgelse af Sonusfon
den, saaledes at Foreniingens ett�ormue, 
hvortil ikke kan medregnes S>kadereserven, ved 
Aarets Udgang andrng 55 303 Kr. 13 Øre. 

Herved er ,irrnid:lertid' ,det T.1dspunkt naaet, 
om forudsættes i Lovenes § 21, der foresk.ri

ver, at »naar B'onusfond•et maatte have naaet 
en Størrelse lig med Hia.Jvdelen af det af&lut
tede Aars• samlede Præmieindtægt, fordeles dets
Midler blandt Foreningens Medlemmer gennem 
Præmiened,sættelse overensstemmende med de 
nærmere Regler, <ler i saa Henseende maatte 
blive ved,taget aÆ Repræ entantskabet«. 

Repræsenta11tskabet vil saaledes .i Aar for 
første Gang •have at træffe J3e temmelse om For
delingen a,f Foreningen Bormsfond, hvis ,Stør
-relse er 23 143 Kr. 10 Øre. Det Formaal, For
en.ingen atte si,g i 1912 ved in Overgang til 
selvstænd'igt Forsækrings elskab, nemlig dels at 
sikre sine Med-lemmer en aHid ikulant Behand
ling i kadetiUælde og d-els at lade Overskudet 
arf Forening-en komme Medlemmerne til Gode i 

edet for uved,komrrnende Forsikringsselskabs
Aktionærer, er nu 'i begge Henseender ket FyJ
dest. ·Foreningens Konsolid-ering, Opsamlingen 
af betry,ggende Reserver, forinden der kunde 
tilflyde Bonusfondet noget, gjord:e, at der maat
le .hengaa ni Aar, inden fø.rste J3onusfordeling 
kunde ske. Fremtidig v'il en betydeLig hyppi
.ger-e ·Fordeling -kunne ventes. 

Antalilet a,f anmeldte 8ka,der er stadig ned
atlgaaende trod· -Med·lemsantaJlet Forø,gelse. 
redenstaaende Tail v.iser den ejendommelige 

S•ving.ning i Slkade-procen,ten, som har fundet 
&led i Aarene siden K1-igen Begyn<lelse, og 
som er altfor sammen-faldende med Arbejds� 
tidens Længde i de -paa-gæJ.dende Aar til ikke 
netop at vise, at der bestaar en intim Forbin
delse mellem Arbej,dstid og Ulykkes,ti.,l.fæMen� 
Antal. 
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'i>ANSK}it<oMOTIVTiDENDE 
Antal Skader 

Alltal i pCt. af 
Aar Skader Medlemstal 1fodlcmstallcl 

1914 258 2736 9,43 
1915 296 2759 10,73 
1916 333 2820 11, 1 
1917 305 2951 10,34 
191 244 3050 8,00 
1919 226 3432 6,59 
1920 190 3738 5,09 
1921 132 3752 3,52 
Fra Slkade1>rocenten ,i 19'14, ca. 9 1/, pOt., 

som var den normale i Aarene forud, stiger 
Procenten under den forøgede Trafi,k .i de før
ste Krig aar og den overordentlige Brug, der 
gjor,des åf Per onalels Arbejdskraft og ·ube
græn, et forlængede A,rbejdt'id, op til ca. 12 pCt. 
,i 1916. Den S€nere Dalen helt ned li,l 3 1/2 pCl. 
i det forløbne Aar falder nøje SMIJIIIlen med 
Dri,ftsindskræn,k11Jingerne og Ind førelsen af 
Timers, Dagen. Efter Indføre! en af de ny Ar
bejd tidsregler -rra Foraaret 1922 skulde saa
ledes en tignin,g i 1kad,eprocenten være .sand
syn,lig. 

Ved forrige Regnskabsaar Afslutnin,g hen-
tod endnu uafgjort 33 'SikadeHlfælde. I det 

forløbne Aar er der som tid1i,gere nævnt an
meldt 132 ny TilfæLde. M disse ialt 1'65 Ti,1-
fælde blev de 14 afregulerede inden Aarets 

dgang, saaledes, at der om uaifgjort !henstod 
17 ka<leti.Jfæ1de. 

At' de 148 afregulerede ka:detHfælde er de 
132 endelig af.gjort ved tlbetahng af Dags
erslatnin.g. Tolfælde med·førte Inva1idilels
er lalning og et Til[ælde Dødserstalning. 3 Til
fælde ,med førte intet E,rslalnings,krav, og i 4 Til
fælde maatte Br talning krav a[vi es. 

Dø-dsfaldet skyldtes Overkør el af et Tog ,paa 
laLion. To af de afviste kad-etilfælde skyld

tes Deltage! e i IFodboldkam'P, 1hvilkel ikke om
fattes af Forsihingen; det tredie var et Brok
ti,lfælde, der ikke kunde erkendes at være op
. laael om Fø1lge af Legemsbeska,digel e, og i 
det fjerde Tilfælde kunde der ikke finde al væ
re nogen Muligl1ed .for Aarsag forbindelse mel
lem den angiv11e ikade (Forløfte! e) og den se
nere opstaaede y,gd9m (Mavesaar). 

Invaliditeterne fordeler _,sig saa,lede : 
Tab af venstre Arnn og 1højre Fod (100 :pCt.); 

Tab af venstre Arm og venstre Ben (100 pCt); 
nedsat Birug af højre Ben efter el Benbrud (40 
pCt.); traumali k evro e efter et ,[ag i Ho
vedet (30 pCt.); trawnatisk evrose efter et 
Fa,ld fra Toget med forskellige Con tus.ioner (20 
pCt.); operative Følger af en Contusion af testis 
(20 ·pCt.); traumatisk evro e efter en Mus,kel
bristn ing i h. Lænderegion (12 pCt.); indskræn
ket Bevæ17elighed i ven. tre Pege- og Langfin,ger 
(7 pCl.). 

Ingen af Aarets kader har været henvist 
li l V oldgiftsrelten. 

Foreningens 1\1 dlemstal var voo.• Forsik
ringsaarets Udløb den 30. ovember i Fjor 
3752 med en samlet Forsikr.ingssll!l'll af 5 466 500 
mr., hvilket betyder en Fremgang fra forr,ige 
Aar i Medlemsantal af 14 og i Forsikring um
men af 53 000 Kr. 

kadeudvalget meddelte, at det havde gen
nemgaaet samtlige de i Regn kabsaaret afregu
lerede 'kader og paa Grundlag heraf kunde 
indstilJe Beretn·ingen til Gocl,kendel e. 

Regnskabsudvalget meddelte, at det havde 
foretaget de fore krevne ,periodiske Eftersyn af 
Foreningens Regn. kab bøger og Ka _ebe'hold
nin.g og intet fundet al bemærke. 

Aarsberelning og Regn kab godkendte. en
stemmig. 

I Anledning af, at F-oreningen stod over
for in [ør te Bonu fordeling, oon for'haabent
hg fremtidig vilde kunne g€ntage ,m�d faa Aars 

[ellemrnm, bragte FoDman<len, Togfører P. D.

Pedersen, i Er,indring Foreningens Hi torie, fra 
den i 1901 kom ind under Organisationernes 
direkte Lede! e, og idel 1han særlig dvælede ved 
den hi tori ke Begivenhed den 1. December 
191 12, da Foren•ingen l0 ned,e sig fra sin hi·d'ti
dige Forbindelse med el ,privat 'el kab og gik 
over tH at -danne et elvslændigt !Forsikring -
elskab. Formanden m'in-dede ,om om de for

s:kellig-e Forsøg, som pri vale Forsikringssel ka
ber, bi taaet af Folk indenfor Etaten, hvis Ten
den er gik i separatisliS'k Retning, havde ,gjort 
for al spænde Ben for UheLdsforsikr:ings-For
eningen, sid le Gang Bagholdet i 1912, da ,det 
af Foreningen hidtil benyttede els,kab, »Royal 
Exchange Ass·urance« for ø-gte at !hindre For
eningen tarl som elv tændigt elskab. Hel
digvis rnr alle di e Forsøg sl,aaet fejl. De pri
vate el kaber 'havoe vel endnu noget Til1hold 
indenfor Etaten, men de eneste Ag,itations
grundlag, de haYdo h.aft at arbejd•e paa, og som 
de ogsaa ind til •det idste ta<lig havde benyttet, 
nemlig F,remhævel en af Rislikoen ved at være 
Med·lem af el kooperativt el1skab var nu laaet 
dem ud af Hænderne. iDe An atle, om endm1 
var for 'krede ,gennem den separat€ Forsik
ring bevægelse, og om gennem Aarene havde 
været Vidne til, hvor lede Uheld for iikring -
lForenin,gen begyndte med en disponibel Ka11)1i
tl3.•I i 1912 ,paa ca. 500 Kr. og nu raa:der over 
en op paret Formue af ca. 65 000 Kr., hvoraf 
Foreningen nu fuld forsikring mæs igt kon o
lid€rel begynder sin Bonusf·o11deLing, ,havde al 
Grund til at ,gøre ig ,klart, at deres Fors,i0kring -
overskud i d·en samme Aarræk,ke er forsvundet 
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i el kaberne Lomme. Forhaabentlig vil den 
'fid nu kunne imøde e , da alle Forsikrede ind
. aa dere Fordel ved at lulle ig til 0Tgauisa
lion rne eget I kab: • held for ikrings-For
eningen for de danske lal baner Personale«. 

Efler For lag tra 'lyr lsen d,toge , ,det ,der
næ. t en lemmigt at lade Bonu f 01·del'ingen fore
gaa ved 

et halvt Aars Præmiefritao-el e, 

aal de at alle, der er Medlemmer af Forenin
g n forud for 1. December 1921, frJtage for al 
betale deres Forsikrin,g præmie i Oktober og 
D cemJJer 'KvartaJer i jndeværende Aar, iidet 
Bonu beløbet, der netop varer t,iI -et 'halvt Aars 
I ræmieindtægt for Foreningen, og soon ifølge 
Lovene ,kal Ior<lele gen n m Præmienedsættel-

' derved lettest og uden paaløben<le Omkos,t
ninger •kollllliler Medlemmerne i Hænde. 

Der fler foretog de fore krevne V,alg. 
, -amllige Tillidsmænd genvalgte . 

'fil Formand: Togfører P. D .. Peder en, til 
Næ trormand: Ma kinarbejder Kirketerp. Til 
Revi orer: Kontrolør hr. chmidt og Matro 
Kanlsoe. 'J'il uppleant for Hevisorer.ne: Ma-
kinarbejder Kirketerp. 

Til tyreisen genva'1,gte. • ·om iForrelnings
forer Konlrolør Friis- kofte, om' krelær Tog
fører N. P. Christen en og om tredie Medl001 
Rangerme ter P. Andre en. 

Til Ka · erer: Fuldmægtig imon en. 
'fil kadeudvalg: Kontrolør V. Mad en og 

O,·erportør 0. Andersen. ( 'uppleant: Kontro
lør Honnf eldt. 

Til Regn kab udvalg: K,ontrolør V. Mad en 
og l\fa kinarbejder Kirketerp. � uppleant: 
Overporlør J. Han en). 

Endeli,g genva·lgl om Forunanid for Vold-
giflsr tten Overlæge ved Arbejderfor ,i,krings
raadel D,r. med. P. N. Hemsen. 

WORZBURG! 

I Wiirzburg ringer cle Klokker til Fest 

I Wiir-,burg huer mig Pigerne bedst. 

aa•lede har en Digler b unget den By, 
hror vor ty ke Broderorganisation i Dagene fra 
13. bl 16. Juni afhoM•t s,it D legeretmøde. Det
var derfor med J.)æn<lte Forventninger, vore
Repræ entanter - Hr. Lokf. Li,Llehrnd og un
dertegnede - 1,ej te derned for som Gæster at
overvære del nævnte Møde. om indbudte Gæ
. ler var endvidere til led •Formanden for den 
Orgaoi alion, om i Februar Maaned var ude i 

lrejke, »Rig fagrrorbund l af ty ke Jernbane
tjeneslemænd og A l)tiranter« Hr. Overinspek-

tør Menne, amt om Repræsentant for det 
ø trig '.ke Lokomotivper onale Hr. Loki. ey
lkal og Hart!hentihaler . 

aar det ovenfor er sagt, at Del gereLmødet 
,af os ,imø<le aa.s med Forventrunger, saa var 
dette selVT.føl1geligt i 1an·gt tørre Grad Tilfældet 
indenfor <len cy k-e <O:r.ganisation »Gewerk cha:ft 
Deutscher Lokomotivfiihrer«. Dette ses bl. a. 
deraf, at der furuden de ca. 300 Delegerede var 
arnmeldl ca. 00 u'denby boende G ter. 

Aftenen før Mødernes Begynde! e ,afholdtes 
en Festlig.hed, hvorved �Iødedeltagerne - De
,legerede aavel om Gæster - lhavide Lejlig,hed 
til al hil e paa hinanden, eventuelt Jære hin

anden at kende. Denne 1Festli,ghed,, der formede 
ig om et Jultd tændigt Varieteprogram med 

et FestS1p,i], Akr-obati·k, F-0likedans 10g anig m. m. 
og om til,del udiførtes af iLokomoliv-mænd med 
Damer, var arrangeret af Formanden for <let 
l-0kaJe Di trikt, Lokf. Karl! K'lllhn. 

elve Delegeretmødet !havde til Behandling 
foruden en Række Dovændrings.fur J1a,g tillooe 
af iHovedbe lyrel en, 390 lFor la,g, tiltede af de 
for keHige Afdelinger. aar iDagsordenen al
Iiigevel kun be lod af 16 Punkter, var Aarsagen 
<len, al -0mta'1le .ForS'lag delte øfter Dag orde
nens forskellige Punkter: Ovgan,i atiolltSSlpør-g -
maal, Løn ,pøJJgsmaruli, Tjene tetids.s].)ørgsmå'.al 
m. m. •trak -efter .FoDmandens Beretning ned-
alles 10 Kommi i-0ner, som 'hver fik it Ar

bejd pell! tun af de mange i.Fo1,slag, og om thver
fik beskikket et Hov,edbe lyre! e medJem eller 
en af Hovedbestyre! en Medarb jdere Li,l Med
lem. l{olil1Jilis ionerne gav aa gennem deres 
r pektive Ordførere Beretning om, hvilke For-
lag de havde gocuk.en<lt, -0g 'h virlke der var for

ka ted , hvorefter Vedtagelsen paa Delegeret
msdet ,i flere Tilfælde foregik »en iBlok«. En 
. •aadan 1hbejdsmaæde, O'IIl i 1h0j Gra,c:L virker 
beror,drende ,paa agerne Fremme, ikræver, at 
de nelegerede eT yderst opmærksomme ved Af-
·l llllJlingerne, og der skete <la og aa tdet, at en

Delegeret, der fik et af hwm tiililet Fo� lag til
bage, fordi det tred mod en »en Bilok« Ved
tagel e den foregaaende Dag, ,hævdede, at de
Delegerede ved nævnte Af tenming var vold
•tagne.

Aille Taler blev tenogra.fi.\Sk refereret, og det 
vedtoge ·, at enkelte Taler l"llJde o-ptrykkes i 
deres folde Omfang. · aal,edes Tailer h'Oldte a,f 

charfsdhwerdt, Menne, ,a,mt af Ø.strigeren 
Simey,kal. Maas.ke bliv-er der Lej.lighed til senere 
at komme nærmere ind herpaa. 

Af 1.Fom1andens, Hr. Stperlbaum Beretning 
kal kun tage et kort Ud,puuk . 

,Han gik tilbage i Tiden [ra længe før !Krigen 
og paa,"i te, hvordan Statstjene temændene 
havde været 2den Kia es Borgere, som ikke 
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'i>ANSK,&KoMOTIVTiDENDE 
maatte ha ve noget som helst med· Politik at 
gøre. Lønningerne var eloendige, men man lok- · 
kede PersonaJet med forskellige ,Æresteg,n«, 
saasom ·Guldtnisser, ,slku,lderstrop;per, Fortjenst
medaljer o. m. a., og seh om der af Personalet 
dannedes !Foreni,nger, saa var d,iss-e s•aa mang·e 
i Tal - 63 - at de, med, deres. forskehliga1,tede 
Interesser, intet formaaede at ændre. Da ilmid
lertid som Fø'1ge a.f Revoh1tione11 Tjenestemæn
dene opnaaede baade ipolitiS!k !Frihed og Fior
enin,g,sf.riihed, var Lokomotivmændene de første, 
der i Liglhed med hvad ATbejderne for,længst 
-havde gjort, dannede Fagforbund. Og allerede
i Bf.teraaret 1919 var Lokomotivfør-ernes Orga
ni.sa;tion G. 0. L. ikke alene d,a1met, men stod
som den .første Tjenestemandsorganis>ation fast
sammensluttet. Formanden meddelte, at man
i 1!}20 havde 6,000 Reserve-iF0Tere, som ,gjorde
fast Tjeneste ,som Førere, ·at det var 1lykkedes i
1921 at faa 4,000 a,f d-is,se Reserve�Førere for
fremmede til Lokfø.rere, men at man l)aa inde
værende F:inarn;lov ikke vilde .gaa med ti-1 For
øgelse ,ruf Lokomotivførernes Antal, op,lyst-e end
videre, at iF-0rfremmelsen tiJ ,Lolrornotivfører
gennemsnitli'g finder Sted ef.ter 1'2-13 Aars
Ansættelse. Men a:t man overfor and-re Tjeneste
kategorier var mindre karri,g, anførte f. Bks.
Per onals-tanden i Ledelsen af Værksted og Re
miser 1 Dier.inglhausen, hvor man havde ,følgen
de Antal Tjenestemænd !heuholdsviis i

1914 og 1922 
1 Værkmester 1 Ingeniør 
2 Værkførere 2 Værkstedsforstandere 
1 Værkmesteraspirant 2 Værkmestre 
1 Underassistent 1 Værkfører 

3 Lokomotivtjenesteledere 
4 Sekretærer og Skrivere 

til Trods for ia:t det tjenstgørende Pensonales 
Antal var reduceret ·f.ra '82-71. 

Gjorde endvidere· op,mær,ks>om l)aa, at paa 
Jernbanestationen j Leipzig fandtes ,højere Em
bedsmænd i følgende Omfang: 

1914 1922 
2 Regningraad 3 Amtmænd (Kontorchefer) 
4 ·Overstationsforstandere 12 Overinspektører 
4 Stationsforstandere 20 Inspektører 

73 Ove:rstationsforstandere 

Med Hensyn ti,l den .i Februar -0verstaaede 
'trejke oplyste Hr. Sl)erlbaum, at Forretnings

udva,Jget ·havde modtaget 270 1Resoluti-0ner, som 
aHe krævede energi� ·Handling. Trafikministe
ren havde sendt et Udval,g ud paa Undersøgelse, 
heri 1havde bl. a. l)erlbau,m og Rigsdagsmand 
Lokf. Neuman 'æde, Uidva1get havde i mange 
Tjem�steman·ds1hje111 set Nød og EJen•dig,hed, 
havde set, at mange Steder :manglede det aller
nødvendigste, og da det efter Hjemkoms,ten ai
la·gd-e Beretning til Trafikministeren, havde 
denne sa,gl: Jeg har selv opsøgt Tjenestemands
f.a.mil.ier ud·e •i Vesten og 1har konstatieret det 

samme som De.• Til' Trodis herfor meddel,te Mi
n,is'lerial-Direktør Hizler i en Beretning til M1-
nisteriet, at han kom fra Essen, Elberfeld og 
Ralle og havde intet mær,ket til Ur-0 blandt Tje
nestemændene, det v-ar kun i lForbu,n,dscentra-
1,erne i Berlin, denne var bl, lede; 4 Dage der
efter udbrød de første partielle Sltrej•ker i de 
v,estlige D·istrikter, hvHke det som bekendt •tyk
.kedes at brin,ge ud a.,f Verden. Da Regeringen 
dog ikke gj,orde ·kridt ti,l at imødekcmme Tje
ne temændenes Krav, frems-al1:te •Ri1gsfagforb. 
for Jernbanetjenestemænd og As,p.« (250,000 
Med,lemmer) et Ultimatum;· men da de samme 
daarli,ge Raa<l·g,ivere ·vidste at fortæHe Ministe
riet, at der ba,g Lederne Menne og ISoh-ar[
schwerdt højst stod 5,000 Ma,rul, fik R. G. intet 
Svar l)aa sit Ultimatum, og trejken brød ud. 
Man kan nu sige, at trej;ken sluttedes for tid
Ji.gt; men hvem der, som vi Organisations.ledere, 
s-aa, at Generæhs'lrejken vilde •komme i Løbet af
24 T-imer, at Regeringen da vi'lde blive styrtet,
og at thele Land,et vi•lde ko'IIllIIle i Kaos, ·vH ogsaa
Jorstaa, at vi havde Hensyn at taige, nemlig
Hensyn -til det tyske Folks Helhed. Derfor ble,·
Sltrej-ken sh.1ttet ved O.verens:komst med Rigs
kansler,en, og deNned falder -og aa de AnkJager
til Jorden, som var rej t imod &trejkelederne,
at ,de v,a,r K,ommunister; thi disse var jo ikke
interesserede i indre Ro.

iDen bekendte Kapita.Jist H'Ug-O Stinnes, ihavtle 
i F'ebruar Maianed sa,gt i Rigsdaigen, at det vær
ste ved 'hele trej.ken var, at Tjenestemændenes 
Krav var berettigede. 1rejkens Resultater var 
da ogsaa h1redssiillende *) p•a,a nær pørgs
maalet om disciplinære .Af.stmffeJser. IR.ig,s:kans
'1eren ·havtle lovet, at der kun sku.J.de rejses Til
ta,le mod ganske enkelte af -trejrkens Op,havs
mænd, dette var ikke overholdt, idet der var 
rejst Slag mod flere Hundrede Jernbanemænd, 
og mange var afis.kedigede uden Pension. En 
væsentlig A.a,rs,ag her-til var <len, at Ri,g,skansle
ren var rejst ti,l Konference i Genua, og at 
Trafikministeren betragtede denne Sag som en 
ind,re Jernbanes•ag, hv,ori kun han haVlde no,get 
a,t sige. Hertil kom, at :man·gifoldi,ge Dommere 
endnu 1havtle de gamle ;kejserhge Anskuelser i 
Blodet, og derfor fandt en vjs Tilfred •lillelse 
i at kunne bremse saadanne Fremstød af Tje
nestemændene. Imidlertid, var Ri.gskansleren nu 
kommen hjem fra Genua, og Organisationerne 
viJde ,da sætte alt ind pa,a at Iaa ændret d,isse 
Forfølgehser; men indii·l da maaHe det være 
Organisationernes heUi,gste Pligt at sørge for 
de saa,ledes gennem Disci1phnærsiraffe for.folgte. 

•) Det oplystes, al Indtægten for en Lokf. med 2 
Børn i Berlin den 1. Februar var ca. 24,000 Mark 
aarlig. Ved Forhøjelser den¼, den 1/5 og den 116 
var den samme Manrls Indtægt nu ca. 70,000 
Mark aarlig. 
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Formandens Beretning godkendte , ved en 

Resolution·, der erklærede Delegeretmødet ind
for taaet med den Or.gan.i.sationspo!i,tik, der var 
ført saavel af G. D. L. som R. G., og om næst 
efter al have 'ltd talt in fulde TiJ.lid til Bestyrel
serne, tilsag,de dem fold øtte til Fortsættelse 
af denne Fagforbundsip-olilik. 

Der vedtoges en s'ka·rp Prote tre olution mod 
et af Trafikmini teren ud endt Cirku.Jære, hvorz 
han giver de ikke faglærte Lokomotiv:fyrbød,ere, 
der under trejken forretlede kruebrækkertje
neste som Lokomotivrførere, Lørfte om F-orfrem
melse ti,J Lokf. 

Næ tformanden Scharf cwerot ·holdt en stor 
Tale, .hvilken der, som allerede sag.[, muligvis 
senere bliver Lejlighed ti,l at ·komme nærmere 
ind pa,a. Han bely te en Masse Enk,ølbheder 
Strejken vedr0Tende og -meddelte, at man i de 
tyske samvirkende Fagforbund havde indset, 
at den af ·dem under ' trejken anvendte Takti.k 
var f.orka:stel.ig, hv-orfor <ler mellem Led·el erne 
af he111hol<lsvi R. G. paa den ene idie, og det 
tyske Jernbaneforbund (D. E. V.) swmt <le tyske 
samvirkende ,Fag.forbund (A. D. G . .B.) paa den 
anden lide var sluttet Overeruskoms-t .g:aaende 
ud· paa ikke mere at modarbejde hinanden, men 
skabe en Enhedsfront og arbejde ,i Fællesskab, 
saaledes al R. G. •ku'1de J1ave ti-1 Med,loo:imer 
alle, der 'har temmeret til Val,g a,f Tjeneste
mands-raadene, medens D. E. V. &kulde !have til 
Medlemmer a.J,Je, -som stemmer ti-1 Bedriftraade
ne (Arbejderraadene). Dette vioJde betyde, at der 
skulde overofures· ca. 60,000 Tjenestemænd fra D. 
E. V. tit R. G., og ca. 10,000 Arbejdere Ira R. G.
til D. E.V. !Denne Overenskoo:n t kul,de <log før l
godkendes af de respektive Organisaiti·oners Ge
neralior amlinger eller Delegeretmøder.

Ved Va·lg af Forretning-sudva,lgei genva,lgte 
Formanden H. ISiperlbawn :med 205 temmer. 
Hans Mod,kandi-dater fik 1hen'holdsvis 44 og 15
Slemmer. 

æstf.or,manden, Hor. c:barfachwerd t, var 
saa •optaget af Arbejd-e •i IR. G. ai ihan ikke -turde 
,paatage i,g æstformands,pl,adsen i G. D. L. 
Til Næ ·tformand valgtes da Res.-Lokf. Gott-
chalok, Dres-den, hv01•hos Scharfschwel'dt fik 

Sæde og raadgivende �,emrme i Forretningsud
v1alget. Af de øvri,ge Valg er der Anledning til 
at nævne Lokf. Reichert, sa,mt Lokrf. Aspirant 
Gross. 

Da Dis,ku s_ionen om aHe maating førtes i 
tidligere nævll'te Kommissioner, vil det forstaas, 
at det alminde1igvis var Storpolitik, der d•ræ
tedes i alen, som da og aa ti,! Tider var »la
det« med Spræn,gslof; imen ,som <let dog ved en 
energi k Fo1,hand1liingsleder ,lykkedes at komme 
igennem pa1a værdig Maade. Alt i a·lt et inter
essant og lærerig.[ Delegeretmøde at overvære. 

Med iHensyn til Rejsen, selve Byen Wiirz-

burg, · a,mt Omgive! erne er' der derimod ik,ke 
saa tort at fortælle, Mø<lerne begyndte neml,i,g 
aa tidlig og s.Juttede saa s<int, aA der s•aa ,god-t 
om ingen T,id var levnet. Vi 1havde d·og Lej

li,g.hed til at faa op-lyst, at Aarsagen til Digtet, 
bv,oraf et Par Linier er anfør-t ved denne Arti
kel Begyndelse, ikkert er, at Klokkerne i den 
ene af Byens, Kirker -er ,a,f I'ent 0lv. Byen, om 
Egger i en muk Dal ved Maiin-&loden, er om
givet af frodi.ge Vinbjerge, den 1har •90,000 Ind
by,ggere og var tidligere Hovedstad i den bay
riske ·P•rovins edre 'Franken. Nogle af Tysk
land fine le V.irre er fra diisse Egne, Klimaet 
var henl'livende :mildt, Ros-er og Acacier blom-
trede .j fuldt ·Flor og i lotsihaven s,aa man 

ha.Jvmodne Oran_ger. 
Torsdag den 15. J1mi var Katolikernes stør

ste Festdag, »Frohen Leichna,rn«, ,paa .dansk 
hedder den vistnok »Kristi wgemsJest«, da var 
alle J'orretninger lukkede og en kæJlllI)emæssig 
Procession <lrog gennem Byen, d'ørst ,a,l,le Slkole
drenge, saa forskellige Foreninger - Ungdoms
forenoinger, Haandværkerforeninger, Fagfor-. 
eninger, Slangforeninger, Skyttef.orenin·ger os•v ., 
de unifor,merede Korp,ss,tudenter, Borgmestre, 
Mag,istrat; midt i Processionen g,ik Biskowen 
under en Balda•kin, og 'derefter .fulgte Mun•ke i 
for ·kelli,ge Ordensdrag·ter, onner, Skolepiger i 
hvide Kjoler og sluttelig fors,keHige Kvinde
foreThinger. Overordentligt ISlllukt var det at 
se <le mange Hundrede &naapiger, alle i ,hv,idt 
og .med Blomster i Haaret. Hele Processionen, 
som <lrog fod i Domkirken, var ca. 1 ¼ Time 
om at passer-e, og det mærkeli,gs,te ved den var, 
at der blandt de mange Deltagere var 2 Kom
pa-gnier Miolitær med Geværer og · ,taailbjæLme, 
da de kom til Plad en foran Domk,i,rken, oplø
ste Kom,pag:nierne, .Yan<lskabet traa.dle ud i 
en idega<le, og medens alme an,gen, som uaf
brud-t ·lød fra Processi�nen, v,edvarede, med
delte drønende Trommehvirvler om M.Hitærets 
Afmarsdh. 

Ved Rern.iseanlægene ,havde vi Lejlighed til 
at bese et under Opførelse værende nyt Anlæg 
til Ma kinerne Udru tning med· Vand, Kul, 

and og Olie amt Ren ning for ,lagger og 
RøgkammersmuM. 

Da Maskinerne alle var for ynede med V.ip
•perist, var de nye Kan,a,ler meget dybe og for
synede med Van<l. Hen over alle Kanailerne 
var en Løbekran, som, naar Placfsen var tom, 
kunde tage Slag.gerne op. Ved Sliderne af Ka
na-lerne var anbragt ia:lt 12 Vandkraner. aar 
Ma.s,k'inerne ·kulde •kulforsyne, ikørte <le 1hen ved
en 2-etages By,gning, hvorfra KuHene ,gennem 
Tragte styrtede ned paa Tenderen, 1 Tons ad 
Gan·gen, medens dette foregi,k, la�des en lange 
ind i Røgkammeret, som ved Sugning rensedes 
for· muld, endv,idere fyldtes Sandkasserne li,ge-
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'i>ANSt<.&KoMOTIVliDENDE 
lede gennem lan,ger, og endelig sikulde der lige
iede gennffill anger eller Rør ttdleveres 01,ie; 
men denne Del af Anlæget var i1kke ipaabegyndt. 
Hele Anlæget kulde kun betjenes ruf nogle f.aa 
Mand, det var aaledes indrettet, ait Kullene, 
som ankom i J ernba,nevogne, kørtes· ind paa e11 
Brovægt, et ,Far Hager greb fat om Hjulaks
-lerne og naar Vognen var vejet, drejede hele 
Vægtklappen, s,aa Vognens Indrhold ·faldt ned i 
en Grube, hvorfra det med en Elevator e:6ter 
:Muddffi'!Illask'ine y ternet transiporteredes op i 
øver te Etage, her transporterede& de :paa et 
br,edt •Baand« indtil de ved Hjælp, af Stoppere 
styrtedes ned i store Traigte, hvoraf der var 8, 
og s,om •kunde tage hver 200 Tons Ku,1. andet 
tran porterede paa samme Maaide og naar del 
var tørret løb det ud i lignende Tragte, heraf 
var dog kun 2, en paa hver Side af Bygningen. 
Delle udmænkede 1An'læg manrglede efter vor Op
faltel,se 2 Tin,g, nemlig Venti:Iation aipparaler i 
den øver te Etage, naar der hjemkorn ny For
syning .alf Kul, saml Apparater til Gennemvan
ding af Ku1lene før Ud-leverin,gen. Vi havde 
tillige Lej'lig'hed ti,[ at bes,e 

1
1rn1'e1'okalerne, hvor 

Lokf. A ,p. uddannedes, 1her furefandtes mange 
forskellige 'Modeller, saaled·es af &aavel We
stingh·ou e - om Kunze-iKnorr ,Bremsen -
li! begge dis e forefandtes Lufttry•k, saa de kun
de benyttes, endvidere var der Modeller af for-
•kell'ige 'tyringer, Glidere, ,Hjul med K,rumtap

pe m. !Ill. m. De nuværende Aspiran.ter var i

Færd med at lave en Model af et alf de bay
riske Iltog lokomotiver, Længden var ca. ½ m
og Udførelsen kuld,e være nøjagtig om Origi
nalen -i aHe 'EnkeHhedØl·.

luttelig skal rher furtælles et Par Ord om 
det jævne ty ke •Fo1ks 51partansike Levemaade. 
En af Aftenerne i •Mødedagene var man enede 
om at ,samle · i Burgenbrauhau es Hav·e, her 
fandt •Ji'estmaallidel• ted ·og bestod for •aa 
godt om aUe Deltag,eres Vedkommende deri, at 
der droges ,et meget tykt lty,kke Brød op a,f den 
ene Lomme og en Frikadell,e el,ler et Stykke Pøl
se op af den anden Lomme, Slmør kendes ikke, 
ja en ikke ringe Del af DeHagerne vair· tilfred e 
med' Pøl e til den før te kive Brød, og spi e 
det eftevføilgende Brød tørt - der ,er simpeH-
1hen :iikke Raad ti,! mere. elvfølgelig blev der 
drukket en Del Øl, -0g det er rmed' vavme iFølelser 
man tænker ipaa, hvor anerkende! es-værdigt del 
er al man i den tyske jævne Bef.olknijng, trods 

'avn, <trods ød' og Elend,igihed, dog forstaar at 
hold-e Humøret oppe. 

E. Kuhn.

Æ-"-----;..:.:;� -� "" : ,.:,;;-- r ,_ - � -:y
. . - ·- . �-.., __...._ �:c---- .. -- /� 

-�·

TIL MEDLEMMERNE! 

Som d�t er Threningensr ,Med'lemmer bekendt 
har man til Ferie- og Rekreation ophold for 
tF-0reningen.s ,Med1lemmer, dere Hu truer, Børn 
og Paarøren,de ikøbl et ,Baid,ehotel paa Hef næs 
ved Kalund'borg. 

I <len Anlednirug s•kat man meddlele, iat Ferie
og Rekreation hjemmet fra i[)a,gs Da.to mod
tager Gæster. 

Pri en for Opholdet 1iaci Hjemmet bliver: 

For Medlemmer af D. L. '.F. 4 Kr. ipr. Dag 
,pro persona. 

For Medlemmers Born: 

Børn fra 2 Aar til 6 Aar 2 Kr. ·pr. Dag pro 
per.sona. 

Bøm fra 6 Aar til 10 Aar 2 Kr. 50 Øre 
pr. Dag pro l)el'Sona. 

Børn fra 10 A,ar til 14 Aar 3 Kr. rpr. ,.Dag
1pTo per<sona. 

'For Ophold ,paa Hjemmel i 2 Dage og der

iinder 5 Kr. pr. Dag pro 'Per ona. 
For Besogende 5 Kr. 50 Øre pr. i))ag pro 

ipers'ona. 
For Besøgendes Børn: 

,Børn. fra 2 Arar tril 6 Aar 2 Kr. 50 Øre pr. 
Dag rpro per ona. 

Børn fra 6 Aar til 10 .Aiar 3 K'l·. pr. Da,g 
:Pro persona. 

Børn fra 10 Aar til 14 Aar 3 Kr. 50 Øre 
pr. Dag pro personra. 

Besøgende V'0tl Op,hold ,paa Hjemmet i 2 
Dage og derunder 6 Kr. pr. Dag. 

(Ingen Drikkepenge.) 

Moo,liemmer Børn, om er over 1 .Aiar, be
.tragtes 'S'om Besøgende. 

Forplejningen paa Hjemmet vil blive fol

gende: 
Fra Kl. 7 æim. til 9 F.m. Movgendriikke -

Kaffe eUer The med· Brød og &mør. 
Fra Kl:. 11 ½ Fm. til 1 Em. Fro'lrn t. - 1 

lil,le vrarm Ret, Brød, lr.nør og iPaa,læg (hertil 
Mælk, Hvidt- eller Skiibsøl). 

!KJ.. 5 Em. Midd•ag. - 2 Retter Mad og
K,a,ffe. 

Imellem Frokost og Mid<l:aig ,serveres, Kaffe 
med BT0d. 

Man henleder Opmærk om·heden paa, at 
HjeID!Il1et Mgger ca. 51/2 Kifometer fra Ka,hmtl
borg Jernbanestation, og dia det iikke i Aar har 
været muli,g,t iat faa en tilfredsslinende Ord-
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ujng med de sledli,ge Vognmænd, ,maa Med
lemmerne tage delle ForhoLcl ,i Belra,glning. 

HenYendel e om Ophold paa Hjemmel i 
over 2 Dage sendes bil Foreningem; Kontor, Vo
droffvej 3 b, Købel1'havn V, ,hvor iøvrigt Oplys-
11'inger om Ferie- og Rekreation ·hj·emmet vil 
kunne ind1hentes. 

For Ophold paa ,Hjemrnet i eller under 2 
Dage maa Henvende! e �>ke Lil Økonoma Fru 
Petersen, Adr. Lokomotivmændene Rekrea
ffonshjem, Refsnæs JJr. Kalundborg. Telefon: 
Raklev 67 vr. Kalwulborg. 

JUBILÆUMSFEST 

Lokomotivfører J. A. Bechs Jubilæum dag _d. 
1. Juli blev en Festdag.

En D pulalion af Førere og Lokomotivfyr
bødere indfandt igi ho Jubilaren, og efter nog
le anerJrnndende >Ord for tclennes Trofa thed 
-oyerfor D. L. F., overrrukl i Daigen,s An,Jedning
Jubilaren et G u'1'Clur med l11JSkr-iptiron, samt
overra:kte J ubi,laren ,Hu tru en Plante. J ubi
laren takkede v,armt for Gaven og indbød paa en 
god Froko t. Efter et hyggeligt amvær med 
Familien og en Del af derme Venner, som var 
mødt i Dagen An,Jedning, kiltes Deltagerne. 

X. 

KRANSEKAS�E 

Lokomotivpersonalet i Vamdrup og Lunder-
kov 1bar oiprettet en Kran ekasse, som ved 

Dø·dsfa,Jd giver en Krans ti'l Medlemmer af 
D. L. F., naar Meddele[ e 'herom endes til
Va,mdrup Afdeling.

'hr. M. Christen en. 

Lokomotivfører, 
1J. t. Formand. 

SYGEKASSEN 

Jernbanelæge A. G. Lauritzen er bortrejs,t 
fra 7. Juli i ca. 1 Maar,ed, og han Pr,aksis 
varetage i nævnte Tid. rum af Læge Osier, der 
afholder Kon ultati-on paa J<lrnbanelægen Bo
pæl, Ve terbrogaide 2, daglig 12-1. 

ygebe øg anmeld inden Kl. 9 Form. paa 
Læge O,sier Bopæl, Vesterbrogiade 19, 1., TU. 
Vester 3386. 

Jernbanelæge Petri er bortrejst fra 9. Ju-li 
li! 15. A:ugu t d. A., og h,an P).'aksi varetages 
i nævnte Tid rum af Læge Wolff, Classen gade 
25 Tlf. Øbro 90. 

Kon ullationstid: Kl. 1-2. 

TAKSIGE LSER 
• 

Min varme le Tak for ·de mukke Gav·er 
aimt for a� udvi t Opmær.kis·omhed ved ,mit Ju

b"i'1æum. 
F. E. Rademacher.' . 

Tak hver i ær nm venlig l 'hædred:e og glæ
dede mig pa,a min Jubilæumsdag. 

P. Hemsen.

lodtag herved min hjerleli,g te T-a•k for al 
Opmærk omhed ved mit Jubilæum. 

C. F. Peter en, ybor,g. 

Mjin lbjerteligse Tak for u'Clvi t Opmærksom
hed ved mit J•ubilæum. 

E. Wunderlich.

Tak til alle fra nær og fjærn om veruligsi 
hædrede og mindede mig ipaa min Jirbi-læurn -
dag. 

0. E. Poitl en.

B YTNING 

En Lokomoliv{yrbøder ved ,s,jællan<lsk Pro
vin ·depot øn ker Bytnin'g med en gi,ft Kollega 
i Gecl er. ærme1-e Aftale ved B.iUet rmrkt. »J3yt
ning«, der bede indsendl snarest Li'l Bl-a,dels 
Redaktion. 

U dnævnel.se. 
Lokomotivm ter II F. M. iøby Slkanderborg, 

efter Ansøgning til Lok01J1Jotivme ier I i . lkan
clerborg fra 1. Ji11i 19·22' (1k,gk Udn.). 

Forflytlel e. 
Lokomotivfyrbød•er C. J. Ande en, 'laget e, 

efter Ansøgning til Kb'hvn. Godsbgd. fra 1. Juli 
1922, og 

Lok,omotivfyrbød-er K. E. Ohlendorff, lagel
se, efter An iø,gning Lil Kbhvn. God, bg,cl. fra 
1. Juli 1922.
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Nærvawende Nummer er aflevet·et 
AALBORG• BRØNDUM •HOBRO paa Avispostkontoret den 18. Juli 

AKVAVITTER 

·■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-
! Hjalmar Hansen, t. Kl. Kol!!!��

k

�!�retning i
! Istedga de 32. Specialitet: Java Mocca Kaffe: ! ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦�
HATTE SKJORTER SLIPS 

MAGASl'N OSBO RNE Egen Jmr,ort.Ta2tvej 57 - 'l'elt. TR,ra 1809 x. derfor billig�t 
(ved Folkets Hus). 

A. Petersen, Vesterbrogade 75.
Telefon Vester 5973 y, ========= 

1. K.ls Møbler til Værkstedspriser. Reparationer udføres.

H B d t, 
Ba,:eri o,: 'condi tor i■ 0 r g W a r S Dybbølsgade 25. Til Vst. It 68 x.anbeialer sig til d'Herrer Jernbanemænd med 1 ste Klasses Vnrer. Bestillinger paa større og mindre Kager til Selskaber modtaizes. 

------

Salg direkte fra lager, 
Glas, Porcelæn eg K•kkeuudstyr. 

FJEL LANDER & LA RSEN Kontor og Prøvelaj!er Telf. Vest. 3858. Veaterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 3858

Statsb11nefunktionærer 10 pCt. Rabat. 

Alfre d Pet er s en 

Cigar - Tobak - Papir Vin - Øl - Spirituosa. 
Stefansgade 36. Tlf. Taga 2049. 

lstedgades Legetøjshus (A. J\I.Thuneby) 6 6, I III te d g a d e 6 6 Specialitet: Dukker og Dukkereparat. Stort Udvalg) Legetøj - Billige Priser 
lste Kl.s Kolonial, 
I. P. Madsen, Arkonagade 21.
BILLIGSTE PRISER 

Herrernes Maga sin Istedgade 64. 'l'elf. Ve■ter 220 x. Største Udvalg i Hatte, Huer og 1'lanchetøkjorter. 6 pCt. til Jernbanefunktionærer. Største Udvalg paa V eaterbro i alle Slags Straabatte. 

W. Schabraharnforh. mangeaarig Tilskærer hos C. P. Lauritzen & Co.
1. Klasses Herre- og DameskræderiTelefon Vester 1165 v. VEST F. R H H OG A DE 1 04. 
etøt \J0tC �(nnøncører. 

� 

p R Ø V 
Zephyr & Gtt:mmi 

KraveløJ 
faas I alle Nr. tll 52. 

H. J. HANSEN Skraedtrmester 
38. Sønder Boulevard 38.Anbefaler sig til d'Hn·. Jer11bane111æ1u/· Telefon Vester 1574 y. Leverandør til Yarelottrrirt. 

'� s:�'.����.t!:��,�::�l:'.: ' plejearl1kler. 111. Pnehste sen-des dishet mod 30 Øre i Frn,k. 
Gummisaaler & Hæle. mrk. •Gepoha•. Saaler fra 1.25--3.�5 pr. Par. Hæle fra 0 40-1 30 pr. Par efter Størrelse. [ndsend Om1 ids af høj1 e Skosaal og Hæl. 3 Mdr.s sk1·iftlig Garnnti for lid . 
.Amerikansk Gummivare Industri. Afd. 13, Tlf. B. 4195. Ve terga.<le :!. Kbhvn. B. 
Skotøjsreparatlons Værkstedet Borups Alle 24 

anbefaler sig med lKlasses Arbejde til neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle 
Kr. �76, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk
ker JU. 1,75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6 76 
Dame Saaler Kr.5,60, Dame Flækker Kr. 1,25, 

For samvlttig hedsfuld Forarbejdning 
garanteres. 

C. PETERSEN, Skomager. 

tobak. 

Udsalg 
Hatte 

Kjoler. 

Blu ser 

. 3,85 

16,85 

6,15 

Nørrebrogade 63, 
Hj. af l<apelvej. 

Redaktion: Vesterbr<igade 98 a 1, Kjøbenhavn B. Tlf. V ester 8173 eller Vester Slla. Annonc«--Expedition: 
Udgaar 2 Gange maanedlig. 

Allouieaentøpris: 6 Kr. aarlig. TtpH paa alle Podktnttrer i Skaaiiuriea. 
Vodroffsvej 3 b. København V. Telefon Vester 8113 eller Vester 4011. Kontortid Kl. 10-4. 

FNClel'ibberc Bofirylclceri, J'allco11enJI, 11. 
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