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FREOSLUTNINGEN VED DE PRIVATE JERNBANER, 
DEN SVENSKE JERNBANESrREJKE. 

IJct idst fremlagde Mæglingsfor lag i 
. J l' r·n banekonflikten blev godkendt af b g
w· Part •r '"•d et Mod Lørdagen den 21. 
Oktob r. ArbejdsgiY 'rne erklærede, at 
dett For lag ikke var egnet til at fjerne 
de Betænkeligheder, om fra der s ide 
rettede mod Kommissionens tidligere 
l•'orslng. moi1 at man for am[ u·nd fred 'n 
Hkyld godkendte det. rbejderparten med
delte kort og godt, at For laget af do deraf 
direkte berørte Medlemmer ,·ed f tem
ning •n blev vedtaget med en lille Maj ri
tct. Det er ti 1 Hæder for denne Part, at 
man ikke benyttede de saa fte mi brugte 

amfondsintere ser, ellers kunde man sik-
1,ert rned lige saa tor Grund som Mod
partell have paaberaabt ·ig di � •, ski'iver 
�8ignal n«. 

D t venske J rnbano-Forbunds Blad 
. lui Y0I' videre: 

Som det var at vente, har man i Pre -
sen skænket den trufne Overenskomst en 
vis Opmærk omh d. Fra flere ider bar 
man gjort gæld nde, at det for Per onalet 
var n betydende med en Fia ko, meden 
man fra anden id har vi Ilet gør den til 
d n første Jernbane trejke i Verden som 
lykk d s. om ædvanlig i alle Krige •saa 
dl rnaa. ke begge Parter tilskrive ig ej-

ren. JJvorlede.' H • ·ultat •t bliv 'L' ved 'Il 
B clornmel e af Ov renskorn ten Indhold 
b ror for n stor Del paa, hvor meget eller 
hvor lidt man kend r af de Forhold, hvor- • 
af triden op tod . 

For vort Vedkomm nde kal vi villigt 
indramme, at er man rent talmæssigt paa 
Overen kom ten, saa indeholder den na
turligvi ikke nogen overvældende Sejr for 

rbejclerpart n, ond kønt den heller in
gen lund i den Hense 11de kan kalde. n 
.Fiasko. Der •r imidlertid andre Forhold, 
som rnaa tages i Betragtning, naar man 
skal afgh-e et rigtigt køn om Overen -
kornst ns virkelige Indhold. 

Forinden vi gaar ind paa den id ar 
agen, kan dot være paa in Plads i nogen 

Grad at berøre det takti ke Moment i 
Overenskorn t nu, eller noget s nere. 
l\f ang' har ikkert d n Opfattelse, at baYcl 

triden faaet Lov til at løbe endnu nogle 
1 ger, var Overenskorn t n rent økonomi k 
bleven fordelagtig re for Arbejderparten . 
Vi })aatalte ogsaa i forrig ummer den 
Maad , paa hvilken man fra en vi id 
vilde øge at skab Mi tro mod Persona
l t Ledere. 

Det bed te var paa di se Forsøg lig
ger i det Faktum, at Per onalet ved d n 
Jernban , hvor man gjord- gældend , at 

tillingen kulde være vag. med en ikke 
aa lille Majoritet tcmte >N j« til det 
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'i>ANSKfuoMOTtVliDENnE 

rrernsalte ior ·lug. Vi ha.r ogsaa den bc
titenite Opfatte! :e, lU til ting jn paa r
bejtl�gi ver�iåeh hti var saiidan, at llhtll l l' 
nu· bet ·delig mere op at paa en veren -
kornst just 11u end man mulig var paa Ar
lpjder iden. Denne 0111 tamdighed talte 
naturligvi for, at Strejken maa ke burde 
fodsætt s endnu n Tid for at kabe Be
ti11gclsel' for en fm et Penwnale ynspunkt 
i au·, H '11seende1' tilfrcdEistillendø Ovel'el1 -
koh1 t. He1•ti1 bø1' jmidlertid bemærke , at 
det i Læ11gtlen indeholdt en Risiko åt for
kaste det ene Forslag efter det and t, so111 
trflrns1:tttes. Omend man indtager en aldrig 
sal.i stærk ·tilllhg, Ltn' mr�n være for igtig 
1 saa Henseende.. Dette saa meget rnei'C! 
som den Overenskomst, som nu blev til
lnult, rnr saa tilpas hæderlig, at der ikke 
bint.ie blive tal� tJni nog n Und rkastel e. 
ligesom det ogsaå var af den tørste mo-

• ralske og principielle Betydning, at en ·
O,·erenskomst kom i tand under Forhold,
cl 'r markerede fuldstændig ammenhold
og ubrudt Kampvilje blandt Personalet.

"\ i sagde ovenfor, at den rent økonomi
·ke ide af Overenskorn ten ikke kunde

nn s for synderlig lys, og dog er den
hul! r ikke saa aldele daarlig, om man
fra forskellig ide vil gøre gi--cldende, hvil
ket nogle hastige Overslag viser.

Man har fra rbejtlsgiverhold paa-
. taaet, at en J mødekommen· af de af Per-

on alet opstillede Fordringer vilde med
føre en Merudgift for samtlige private 
Jernban r af ca. 8 Mill. Kr pr. ar mod, 
bvad Forvaltningerne vilde give: Da m1 

verenskomsten omfatter et Tidsrum af 
2¼ Aar, blirnr Differencen saale�es for 
denne Tid ca. 20 Millioner Kr. - Alt med 
Udgang fra nuværende Pristal. 

Gennem den nu trufne Overenskomst 
har Per onalet faaet tilkendt en Forhøjel-
e af Dyrtidstillæget udover Forvaltnin

gernes Bud, som for dette 'I'idsrum belo
ber sig til over 6 Millioner Kr. Den fra 
1. Juli 1923 bestemte Omregulering af
Stedtillæg ne kan ikke nu opgives i Tal,·
men hvi man gaar ud fra, at Grundlaget

tort Omfang er givet gennem en Til-

JJa ning af de efter 1wje Beregning fast-
atte tedtill· ggrupperinger for tatens 

Jern ban r, saa kan man beregne, at denne 
I egulel'ing Y.il komm til at tilføre Per o
nalet ca. 3 Millionel' i Overenskomsttiden, 
Heraf fremgaar, at af den tlJ 20 Millioner 
beregnede Difference mellem Partetne har 
P rsonalet reddet ca. 9 Millioner, medens 
Forvaltningerne tjener omkring 11 Milli
oner ved ikke fra Begyndelsen at imøde
komme Personalets Kra . aturligvis vil 
vi ikke fortie, at af de Beløb, som Perso
nal t nu erholder, var omkring 2 Millioner 
Kr. pr. a1· tilbudt ved det Kihlmarska 
Forslag i Juni. 

om man ser stiller det økonomiske 
Resultat ig ingenlunde aa aldeles ned-
laaende. Særligt hvis man tager i Be

tragtning hvad der er ofret af Parterne 
under trejken. Et ftenblad har regnet 
med. at for Personalet beløber Omkost
llingerne sig, saavel direkte som indi
rekte til a. 2 Millioner Kroner. Hvis man 
akcepterer dette Tal, som ingenlunde er 
for lavt saa fremgaar det i alle 'rilfælde, 
at med de Fordele, Overenskomsten giver, 
aa har denne Part i alle Fald Krigsom

ko tning rne fuldt dækkede, endda en Del 
over. Hvorledes stiller det sig i denne 
Henseende med Arbejdsgiverne? Det kun
de maaske være et Emne for et i Sagen 
intere eret Blad· at øge at bringe Klar
hed i. 

Imidlertid er det, som vi allerede har 
nævnt, mindst i Spørg maalet om den øko
nomiske Gevinst, at trejkens og Over
enskorn ten største Betydning ligger. 
Denne er at finde i et helt andet Plan. 
Dette kan forekomme ejendommeligt for 
udenforstaaende, da det llers maatte an
ses for givet, at det kun er i den rent øko
nomi ke ide i:Lf en Overenskomst, man 
bør søge Strejkens Resultat. For Jern
banemanden og særlig de mere interesse
rede, hvilke i den ·enere Tid er fulgt med i 
· dviklingen af Forholdet mellem Arbejds
giver og Personale Yed vort Lands private
J erpbaner, staar det imidlertid klart, at
P rsonaleorgani ationerne gennem denne
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Kamp har vun.det miget, som vanskeligt 
ka.n oiul' ghes i Kroner og Ører. be hat 
nemlig paa lyse11d Maade h\vdet der·es 
li9ebet·etHgede Stilling som Pat-i. b'e hå1' 
: · 1.kkert baaå.e ind'eu fo:I'.· Ar bejclsgivericrctl.se 
'og pa� uilct.r'e Steder skaffet sig deu · nø l, 
'Ventlige Respekt, uden hvi.ll�il det i Læng
den bhver umu ig for en Arbejderorgani
\.-at1 øn 11,l varetage sine Medlemmers In
teresse. Frem for alt har man faaet Lej• 
lighed til at vise baade sig aelv og ahd1·e, 
at naar det gælder, kart det organiserede 
Jernbanepersonale l. vort Land I)l'æstere 
l➔t Sammenhold, Udholdenhed og Kamp
viljl:', d.ei' ikke staar tllbage ful' hcigen ån
den Arbejdergl'uppe l Verden. Hvad det 
betyde!' 11,t faa dette konstateret, veci cieti 
meget vei, som har faaet Le31ighed til at 
se, hvorie les rbejdsgiverne i den senere 
'Ti.cl nie1ite, de kunde behandle dette Per
sonale. Den Sejr, som er vundet ved, at 
man i den Hen eende har faaet Luften 
1·e1� et og faaet prøvet sine egne Kræfter, 
d n kan visselig, som allerede nævnt, ikke 
angives i Kroner, men at der deri ligger 
den største Gevinst i Kampen og den nu 
trufne Overenskomst, derom er sikkert 
a. 11 e .Jern banemænd fuldt enige; derfor kan
vi roligt overlade andre de rent løntelrni
skc Opgørel er, de nu be kæftiger sig
med.

'l'l'ods a1t kan man saaledcs med fuld 
F'ø.ic ige, at for den, soiu vil medtage alle 
j)aa denne Sl:l.g_ in<,'l.virkende Faktorer, for
ham staar det klart, at de svenske Jern
banemænd 1·ent principielt og moralslc har
\'Lindet en afgørende Sejr i den nu afslut
tede Konflikt.

Fotøvrigt haaber vi, at begge Parter 
gennem Kampen har skaffet sig Respekt 
l' or hinanden, og at denne Respekt for 
F'r 'mtiden skal grundlægge bedre og sun
dere Forhold ved vort Lands private Jern
baner end der r�adede før i Tiden. 

SPARE! SPARE! 

teori og Prab1s. 

Blandt ·ci.o- 'nye Ber'egningsfonner, den 
sakaldte Oversparekommission velsignede 
os med, er Satsen 2/a Dagpenge. Før 1.-
10.-1919 havde man kun en Slags fuld 
Dagpertge fur de forskellige Løhklasse1·, 
ved 'l'jenestemanclslovei1 af 1919 ihdføi'tes 
fulde baigpei1g13 med· og 1.1deh atdiiæg 
samt ih Dagpenge ligeledes med elle1' udert 
Nattillæg. Sparekomin1ss1on· i:i. fandt 1a,
at d-et ikke var nødvendigt som hidtil at 
yde en udstationeret 'l'jenestemånd folde 
Dagpenge i 30 Dage\ men indføi·te e� nY 
Sats, 2/3 Dagpenge; hvilken Sats træde!' i 
Kraft efter 20 Dages Udstationering. 01ri 
selve Princippet, fulde til lel· 2/3 Dagpenge, 
skal iidrn her diskuteres, derimod skal 
blot fremholdes den vidunderlige Teori, 
der er anvendt ved Udregningen af hvad 
Staten kunde »tjene«. Jeg siger udtryk
kelig »tjene« og ikke spare; thi me
dens man som al lerede nævnt tidligere 
anvendte Beregningsformen: Grundbeløb 
-f · Nattillæg, saa ser man det Særsyn, aL
dtm store Sparekornmission for fulde Dag"
pe.ngeR Vedkommende overfører sa1nn10
Beregningsmaade, medens deh fot 2

/3 og 1
/, 

Dagpenges Vedkommende indføtet t!t
samlet Beløb for hver af de nævnte Arter,
og derefter f'radra,ge1· attillæget. An-

. veudt i Praksis stiller denne Beregnings
form sig saaledes:

Fo1· Lolcomotivfø·re1·e i Øjeblikke�:.
Fulde Dagpeuge + Nattill. . .  700-1--325 
3

;3 Dagp. -;- Nattill. burde være 466 2/s 
. - - er kun 685+275 = 410 · 

1 Personalets DisfavØ"r . . . 562/3Øre 

f For de 1/2 Dagpe1tges Ved
kommende burde disse uden 
Nattillæg være. . . . . . 350 
men er kun 515+ 175 . . . . . . 340 
I Personalets Disfavør ... +---:ro Øre 

�aar Bunden er 11aaet, ti. v. s., Dyrtid. 
tifacget er borte, bliver Satserne for Lo. 
komotivførere; 
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Fulde Dagpenge + Nattillæg 500+250 
2/1 Dagpenge + attill. burde

være 333 1/3 
er kun 500+250 = 250 

-=-=--,----,,c---
I Personalets Disfavør ... ;-;- 83 1/sØre 

For de 1/2 Dagpenges Ved
kommende burde disse uden at
tillæg være . . . . . . . . 250 

225 men er kun 275+ 150 . . 
I Personalets Disfavør . + 25 Øre

For de store Bundklasser er Forholdet 
endnu mere greelt, idet det ser saaledes 
u<l: 

Fm· Lolcomotivfyrbøde1·e i Øjeblikket:

Fulde Dagpenge + attillæg 600 -250 
'/s Dagp. + attillæg burde 

være 400 
er kun 570+275 = 295 

-���

[ Per ·onalets Disfavør .. + 105 Øre 

For de 1/2 Dagpenges Ved
kommende burde disse uden Nat
tillæg være . . . . . . . . . . . . 300 
men er kun 425+175 .... = 250 

----

L Per onalets Disfavør ... + 50 Øre 

• aar Dyrtidstillæget er borte, og der
med det Gr1.1ndlag Sparekommissionen 
l11ir regnet med er naaet vil atserne for 
Lokomotivfyrbødere være: 
Fulde Dagpenge + attillæg 4007 200 
2/1 Dag. + attillæg burde 

være 2662/s 
er kun 400-;-250 = 150 

I Personalets Disfavør .. + ll6'/3Øre 
For de ¼ Dagpenges Ved

kommende burde disse uden at
tillæg være . . . . . . . . . . . . 200 
men er kun . . . . . . . . . . . . 150 
l Personalets Di favør. -5-0--Ø-re

Kommentarer hertil er overflødige, 
Tallene taler for sig selv. Kun skal her 
siges, at man jo saa ofte har modtaget en 
eller anden trykt Ordre, og blot nogle faa 
Dage efter modtaget Rettelse dertil, fordi 
man i Generaldirektoratet har fundet Fej
len, det er da ubegribeligt, at man fra Ad
ministrationens Side ikke har fundet An
ledning til at søge dette underlige Forhold 
æuclret; thi allerede i Januar, kort efter 
al: Ordre H. 302 var udsendt, henledtes Op-

mærksomheden herpaa. Imidlertid er 
·pørgsmaalet taget op af Organisation r

ne og der naas forhaabentlig en Ændring
heri.

Af andre Ting, hv rpaa parekommis-
ionen lagde sin klamme Haand var Ran

gergodtgørelsen. Selv· om det ganske vi t 
lykkede Organisationen at bjerge en Del 
af denne i Land, vil Forholdet dog blive 
det, at naar Dyrtidstillæget er bortelimi
neret vil de Lokomotivfyrbødere, der for
retter 'l'jene ·te paa eenmandsbetjente Ran
germaskincr være ringere stillede end før 
den nye Lønningslov; thi disse vil da faa 
'n Rangergodtgørelse paa 12 Øre pr. Time 
og en attimegodtgørelse paa 25 Øre pr. 
Time, medens de før 1.-10,- 1919 havde 
henhold vi 12 Øre og 30 Øre, og da den 
nye Lønningslov jo ellers skulde betyde 
Fr mgang, kommer det Spørgsmaal let 
paa Læben, om ikke Sparekommissionen 
i sin pareiver har beskaaret Personalet 
stærkere end det paa Besparelser raaben
Lle Venstreparti egentlig af Hjertet havde 
tænkt sig, et pørgsmaal so1-p. vel egentlig 
uør besvares med ja. Det er jo en vel
kendt Sag, at den. ægte agrariske, tjeneste
mand fjendske Gruppe indenfor Venstre 
r 'præ entcrcs af I4r. Pinstrup, og Hr. 
Pin trnp har om bekendt _ hjemme i det 
nordlige Jylland,det var derfor at forven
t , at disse - Pinstrupperne - i deres 
Hjemegn Yilde vise den sande og Yirkelige 
, 'paremani, hvor glædeligt maa det da ik
ke ig s at væ1·e, at det er lykkedes Per
. onalct ved de nønejydske Privatbaner 
( Aalborg Privatbaner) at gennemføre 
Lønningsbestemmelser, hvori indeholde 
Beregningsformer, der i nogle Tilfælde 
tiller Personalet gunstigere end Statsba

nernes Personale, pecielt Lokomotivper-
onalet, efter Sparekommissionens Be

handling. Som bekendt er Kørepengene pr. 
Døgn ved tatsbanerne begrænsede til et 
Maksimum af 2/3 af fulde Dagpenge uden
Nattillæg, ganske vist er Maksimumsgræn-
en i Øjeblikket ¼, men det er jo kun en 

Overgangsbestemmelse.Ved de omtalte Pri
rntbaner findes ingen Maksimumsgrænse, 
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'i>ANSK.fQ.KoMOTIVliDENDE 
der kan Kørepengene pr. Døgn stige til 
fulde Dagpenges tørr l e, hvilk t atter 
vil ige, at dersom Dyrtid tillæget d n 1. 
Oktober 1923 beholder sin nuværende 
/::itørrelse, vil tatsbanerne de en Loko
motivfører 466 Øre i Kørepenge for et helt 
Døgn, meden det tilsvarende Beløb for 
Privatbanens Vedkommende vil være 510 
Øre. Naar Dyrtidstillæg t engang er 
bortelimineret, vil den ll,mme Godtgør I e 
ved tat banerne være 333 Øre, ved det 
<len omtalte Privatbane 360 re. 

nvad angaar den mstridte Ranger-
godtgør I er Forholdet det, at meden 
denne ved tatsbanerne r sat til 50 p t. 
af Kørepengene, er den ved Privatbanen 
sat til 75 p :t. Følgen heraf bliver, at en 
Lokomotivfører i jehlikkot ho tat ba
nerne faar en Godtgør Ise af 15¼ Øre pi-. 
Time, ho Privatbanen 21 Øre, Lokomo
tivfyrbøderen ved tatsbanerne 12½ Øre, 
vod Privatbanen 17'/• Øre. aar Dyrtids
Lillæget er borte saa de rerie Giundtal er 
naaet, vil Forholdet være for Lokomotiv
forer, henholdsvis Lokomotivfyrbøder, 
ved tat banerne 12 Øre og 9 Øre pr. 'l'i
m , ved PrivatbaneH 15 Øre og 12 Øre. 

, tillet oYerfor aadanne 1 endsgernin
"Or er det for taaeligt, at det forhen til
lede pørg maal: har parokomrn i ionen 
i sin pareiver ikke b klippet Per onalet 
·tærkere end » paremini teriet« havde
haabet, m !der sig, og Mini t ri t, som er
('11 V •lsignel. e i flere parekornmi sioner,
burde overfor di. e Kendsg rning r, der
ikke ju, t tjener til .Gun t fo1· den af Ven
. treparti t aa ofte forte 'l'ale om taten
. om den gode Arbejd giver, vi 're kon e
kvent og gennemfore A�ndrin"'er i Tjone
't mand I v n mod dertil sluttende Be-
temrnels r, aa man i hvert Fald kan e, 

at elv om der er Tendens og st· rke Øn
ker om Be parelser baade her og d r, 
aa vil det ikke byde tatens Personale 

hverken Urimeligheder eller ringere Vil
kaar end det egne Tilh ngere kan "'aa 
med til mel deres Privatbane!'. 

TANKER OM DE SVÆRE ILTOGSLOKOMOTIVERS 

UDVIKLING. 
Ved Otto Benrlixen. 

( l!'ortsat). 

kønt d Erfarir1ge1·, der ved Iltogs
loko.motiv,er er ihø ·tet med enkeH forr, te 
Løb ak, I og Krall1 'fruck er r t gode, 
aaled �om de talrige Efterbe tiHinger 

paa den trig ke 1 1 og 2 2 (111 tk. 
foa 190 -1 ) og den al i ke 1 D 1 Type 
(15 t) kk r i<len 1.918) bevi er, , ·aa Tiæ
rer man 1dog ,hyppigit Mistro mod denne 
Ak! elaniordning. Ma.111 kommer tH 2 D 1 
Typ , om ved malspmede Lok()II11otivct· 
iden den før •te Udføre! tH y-ZooJ.and 

O!Tlllning 190 1hyppigt er blevet udført itil 
y<lafrika. He di � clførel r er for 

1067 mm por og be, idder <l rfor kun 
maa Drivihjul. 

Det før te normalspored 2 D 1 Btog -
lok motiv (Moun,tain Ty-pe) er frelllJSlllillet 
1913 af Americalll Loc. . til Chicago
Rock Lslan<l og Pacifik Banen. Driv
hjul dirum: 001 n ,er 1753 mm. R:iistef1aden 
5 3 m2, Adihæsionsvægten 4 X 25,5 = 102 
t og d n bage te Lø:beaik! el Aikseltryk 
23,5 t. Bt •ltgnende Lokomotiv :til ou
lhcrn Ry, by"'gd J917 af Ba'1dwin vi r 
J• ig. 19. 

2 D 1 Lokomotiverne, viser n�turligvi 
2 1 Typ n Va n,skelig;heder i forøget 
Grad: ,ov rmdentlig ihøjit A·k! eltryk paa 
den bag te Løbeaifosel, om ov nfor· n;n
gi , t 2- /' t, •og stor Længde af Ked 1-
rørcn , cf t r ovens,taaen<l'o •Eksempel 6706 
mm o. . v. Det vat· .a;J1ts,aa il1er iendnu lme
rc nd vod 2 1 Typen øn keligt at kiaffo 

fihjaajpn1ng, og der kal i det fol,gendo 
\i •om t Ek empel, hvoded det r 
mul1gt at byr�ge et Iltog, l•okomoti v med 
ualmindelig Præ taition, ev,ne und r videst 
mulig Un<lg.a,aeJ.s,e �.f <l kHdred Ul m
per. 

om Grundlag for dkastet tjente FIOl'
kutt ren de ibaden,s:iJSke tatsba111ens siæ.te 
BestiHing fra Eftern,aret 1915 p.a,a et 2 C 1 
4 cyil. ompound Ove1•heder Il togs.Jolmmo-
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,,H,aomar)arbrit�ltn'·. 

Fig. lfl. outhcrn llailways (Nordam rika) 2·;n11·;Tvilling-OverhcdP1' lltogslnkomoli1·. 
Bygget 1917 :ir Raldwin ii Philad lphin.. 

liv, hvi, Drivhjul kulde vror 2100 mm i 

Diam. om Pr tation program var for, -

kI"<evel, a,l Lokomo,li v, l kulde vær i 

bruncl itH ,a;t befordre t Tog paa 52 ki l r 
og 525 t yttevægt ad lige Bane med, Mod-
vind 5-6 m pr. ek. og med en Haetighecl 

a,f vedvar nde 100 km i Tnnen o0 paa n. 

4 km la:n,g tigning af 5 3 : 1000 vedlige

holde en Kørnhastigb cl pæa·70 km. 

Hovedopgaven aa Forfatter n nu 

deri ,at finde t Middel m det m t mulige 

n,l afl.aiSte den bage te Løbeak 1 0° give 
Kedlen en utvungen Foran v,ed meget tor 

11tluom11 l1cbrlebten'1• 

Ri t flade. ForfaLt r n bar her ,opLa.get 
en 'T'anko a I Hr. Baural JJJ efzeltin om 

,d,einnc 1har vir] ,eliggjort V· cl d-c -af Lol o

motivfabrik 11 i Hannover i 1910 lever le

1 v-eribeder P r ontog ·lol omotiver til

Bagda,dbanen (Fig. 20). Det drnjooe ,sig

den Gang om en B tilling af den 1nato

li- ke Jernbane, om og an, ledede Drif

ten af Ba0dadban n og ,stod under ,ty k
J.ndflydel c. Da 1 Lokomotiverne imicl

lerilid kørite p3la ældr Overbygnin° med

kun 13,5 ,t kiseltryk, m n enere fter

For t.ærlming af Overhygningen SiAA vidl

Fil;'. 20. Bagdadbanens l G Overheder Personlogslokomoliv med indskudt Bæreaksel. 
Konstrueret og bygget 1910 af Hanoma,q .•

Hovedmaal: 
Drivværk ...... , .... , . 540 / 630 / 1500 mm. Hedeflade .............. , . , . . l30,9 m' 
Hjulstand ................... 7250 mm. Tom Vægl .......... • .......... 52,9 l. 
RisteD.ade ..................... 2,19 m• Adhæsionsvægl . . . . . • . ..... (46,5) 40,5 l. 
Damptr.,.k' · .... , ..... , ......... 12 Atm. Tjenstvæa-t .......... , .. , ...... 588,5 t. 
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'i>ANsK.&i<oMOTIVliDENDE 
mul:iigt skulde udnytte et Akseltryk paa 
15,5 t foreslog Hr. Baw·at Metzeltin An� 
vendel en a,f en Bærieak,sel, d. v. s. en Lø
beak el mellem den a•nden ,og tr-edie kob1e
de Ak,sel, hvilket løst,e Va,nskeli�eden 
pa,a ,en tek□-�sk uamglibeli,g Maade. Det 
blev mulig,t ved senere Fjerne1se af Bære
.akslen og uden Tilføjel e af en æl'lig 
uny.btig BaUa:st at forøge AdlhæsionJSvæg
ten -0.g nyttiggøre den forø.gede V æg,t af 
Akselbela.stning, n .til F,orøg,el,se af Kedel
hedefladen. Bæreak, len v.ar en norma,l 
Løbeaksel, som sen re kunde tjene til Er-
15-fatning for muligv1 b k.aidiget forr te 
Løbea,k,sel. De · aaledes udrustede Lok<o
moti ver rhar udmæ1,ket bes•taaet deres Prø
ve. Iøvrigrt finder ma,n Anvendiøl en ,af 
en Bærea ksel aHerede ved de belgiske 
Stait haner i 1874 byggede C TenderJ.oko
moti ver Litra 3. Ved di se Lokomotiver 

7_ __ 1 

havde Anven<le1sen af en Bæreaksel imid
lertid sin B grundet e i det daværende 

tandpunkt ,af Løbeak,sl l1!S By,gfllings.form 

(Bi el,truok ,o,g kmveløbende Adams•aktS
ler var endnu kun lidet bekendt) o,g i 
Belpaires Bestræbelser for ,om muligrt rut 
anv,ende de amme Be.sta.nddele om til C 
T nderliok,omotiverne Litra 2 . 

· Pa,a Grund af de gun tige Erf.aring,cr
med Bagc1adb�nens 1 C Lokomoti,ver be
' l uttede Forfatteren ,sig rtil Lndskydningen 
al en va,grt belastet ,normal Løbeaksel tæl 
iba,g ved d n tr die koblede Aksel, •01g om 
kunde f,n,a den fornødne idefor kydelig
hed. Forinden vi nu · ·ka;l komme 1nd paa. 
d-en fremkomme Lastfordeling -s�al i det
fø�gende før, t meddele.s om Beregningen
af Hovoomua;leren ved diet foernkormn
2 C 2 Lolmmotiv, om er gengivet i Fig.
21 •og 22.

J 

L __ ----��---�

11H11101u1 htllrirhlt11'1, 

Fill'. 22. Udkast til et 2 C 2 Trilling Overheder lltogslokornotiL 
Tværsnit. 

. . 
.. 

.. .. 
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• 

s 

264 



'i>ANSKjiKOMOTIVliDENDE 

SIGNALERNE 

om bekendt lykkedes det Organisationen 
ved Forhandling med Generaldirektoratet den 
4. Februar at faa imødekommet vort Ønske om
al Lokomotivførerkredsen fik Ret til at udpege
Lokomotivførere til Signalkommissionerne. Det
le Ønske var jo af gammel Dato og vi haaber,
nl denne Imødekommen skal vise sig at være
lil Gavn for alle Interesserede, thi nu ved alle
Lokomotivførere, hvem de kan henvende sig til·
naar de har noget paa Hjertet angaaende Sig
nalerne. Det skal dog ikke hermed være sagt,
al Lokomotivførerne bør afholde sig fra at paa
fore deres Rapport Bemærkninger angaaende
Mangler eller Fejl ved Signalerne eller undlade
al fremsætte Ønsker eller Forslag ud fra den
Forudsætning, at der dog ingen Hensyn tages
Lil saadanne Bemærkninger. Eller man siger, at
det maa den Lokomotivfører om som deltager
i ignalkommissionens Møder, thi det maa væ
r alles Pligt at henlede Opmærksomheden paa
mulige uheldige Forhold i den omhandlede Ret
ning.

Det er selvfølgelig udmærket, at man ved 
'amlaler med den Lokomotivfører som tilkal

des til Signalkommissionsmøder kan henlede 
Opmærksomheden herpaa, men det er dog ind
lysende at jo flere Førere der fører Bemærk
ninger paa sin Rapport om Fejl eller Ønske
ligheden af Ændringer desto større Vægt kan 
vor Repræsentant kræve saadanne Ting gen
nemført, hvorfor jeg henleder Førernes Op
mærksomhed paa dette Forhold og henstiller at 
de paa deres Rapport anfører Bemærkninger 
angaaende Mangler eller Fejl ved Signalerne. 

Ved Forhandlingen med Generaldirektoratet 
blev der fremført adskillige Tilfælde som gjor
de det ønskeligt at faa en fastere Form for 
Lokomotivførernes Deltagelse i Signalkommis
sionsmøderne, og jeg husker, at jeg fremdrog 
en Sag fra Kværkeby, hvor jeg i første Halv
del af ovember havde skrevet om forskellige 
Ændringer ved derværende Signaler, ligesom 
jeg henstillede, at det fremskudte Signal i den 
ve llige Ende snarest blev tændt da en der op
ført Vejbro tog Udsigten fra Hovedsignalet, 
aaledes at man indenfor Bremseafstand kør

te flere Hundrede Meter uden at kunde se Sig
nalet. Da jeg efter Forhandlingen heller ikke 
hørte noget om denne Sag indsendte jeg i April 
1\foaned atter en Skrivelse. Dette bevirkede, 
al min i ovember indsendte Skrivelse kom 
frem i Maj Maaned og Signalinspektøren havde 
. krevet, at han kunde tiltræde de ønskede Æn

dringer og vilde foranledige at det blev udført. 
Endelig lysnede det, tænkte jeg, men nej, saa 
rask gik det ikke. Daglig spejdede jeg, men 

forgæves. Den 5. Juli kom Telegrafmesteren 
hen til mig, medens jeg holdt i Roskilde, og 
spurgte niig, om det saa var godt i Kværkeby, 
hvortil jeg svarede at der endnu ikke var lavet 
noget. Hertil bemærkede Telegrafmesteren al 
det var en Maaned siden at han havde sendt 
Formanden Sagen med Ordre til at udføre d 
foreslaaede Ændringer. u skulde man hav 
Lov til at gaa ud fra, at Telegrafmesteren her
efter øjeblikkelig vilde sørge for Arbejdets Ud
førelse, men først den 26. cptember blev det 
fremskudte Signal tændt. De andre Ændrin
ger er endnu ikke, da delte skrives, helt gen
nemførte. 

agen ligger saaledes: Først havde ignal
inspektøren Sagen fra November lil Maj, hvor
efter den er overgivet til Telegrafmesteren. Der
paa har Formanden Sagen liggende fra først i 
Juni Lil sidst i September før der gøres noget 
ved Sagen. 

En saa utilgivelig Ligegyldighed over for vo
re Signaler, der har saa ove:ttordenllig stoi.· Be
tydning for Sikkerheden kan vi ikke finde os i. 
Vi maa i Fremtiden gaa til Generaldirektoratet 
for at faa saadanne Sager behandlet paa en 
sømmelig Maade, og vi maa bede vore Repræ
sentanter i Signalkommissionerne om, fremti
dig at meddele Lokomotivførerkredsen, naar 
nødvendige Ændringer, der er liltraadt, ikke 
bliver gennemført indenfor en rimelig Tid. 

Korsør i Oktober 1922.

0. A. Lillelund.

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. ovember fejrede Lokomotivfo.rer 
G. 0. F. Lund 25 Aarsdagen for sin Ansættelse
som Lokomotivmand. Jub.ilaren blev ansat paa
Centralværkstedet i København den 24. Septem
ber 1896 og- blev ansat som Lokomotivfyrbøder
i Kh. Ø. den 1. November 1 97, kom ved sin
Forfremmelse til 1. Kl. Lokfb. til Helsingør men
kom tilbage lil København ved Godsbanegaar
dens Aabning. L. blev forfremmet til Lokomo
tivfører den 1. Maj 1908 med Station i Kalund
borg og efter Ansøgning forflyttet til Køben-
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'i>ANsK_&KoMOTIVTiDENDE 

a C C O[.se11,. 

lfø6e/1hct.Vl'l G. 

G. O.P.Lttlld

ffø6elllia Vil G. 

E.?. C]es17er5eti. 

l{ø6e11/2ctv/l C. 

(891 

havn igen 1. Januar 1909, hvor Jubilaren har 
slaaet sig til Ro. •

Jubilaren har Ira Foreningens første Tid 
deltaget med stor Intere e i Arbejdet for Frem
me af Standens Interes er. Lund blev saale
des Medlem af Organisationens Hovedbestyrel
. e ved dennes første Omorganisering i 1901, 
som Lokfb. Repræsentant og forblev om saa
dan indtil hans Udnævnelse til Fører. Jubila
ren gik da ud af Hovedbestyrelsen og der hen
gik nogle Aar, hvor Lund holdt sig noget i Bag
grunden. I 1916 valgtes Jubilaren til Formancl 
for Lokomotivførerafdelingen paa Gb., hvilken 
Tillid post han siden har beklædt. 

For en Del Aar siden var Lund i Spidsen 
for el Udvalg, der skaffede de københavnske 
Afdelinger deres Fane og dermed Organisatio
nens første Fane. Da 10 Mands Udvalg før 
Lønningslovkampagnen blev nedsat, blev Jubi
laren Medlem af dette, og da Delegeretmødet be
sluttede at ned ælte et Udvalg for at gennenr
føre Tanken om An kaffel en af et Ferie- og 
Rekreationshjem, blev L. som en af Tankens 
l<'ædre valgt ind i delle. 

Vel i de fleste Delegeretmøder Organi. atio
nen har holdt, har Jubilaren deltaget, altid iv
rig og vaagen og de senere Aar som Ordfører 
for Gb. Lokomotivfører Afdelings Delegerede. 
L. har paa forskellig Maade gennem sin Ind
sats i Debatten været medbestemmende ved de
senere Aars Organisationsarbejde.

Vi vil bringe Jubilaren vor hjerteligste Lyk
øn kning paa Festdagen med en Tak for hans 
altid varme Interesse for vor Stands Interesser 
og en Tak for godt Kammeratskab gennem de 
mange Aar. 3-13-3.

Den J. ovember fejrede Lokomotivfører A. 

C. C. Olsen, København Gb. 25 Aarsdagen for

sin Ansætte} e som Lokomotivmand. Axel Olsen 
blev antaget som Maskinarbejder paa Værkste
det i Kh. den 20. Juli 1 96, blev ansat som Lo
komoli vfyrbøder 1. ovbr. l 97 med tation i 
København hvor han har været hele sin Loko
motivmand tid. 

Jubilaren blev forfremmet til Lokomotivfø
rer J. April J90 og forblev i København hvor
for man kan betragte Jubilaren som hørende 
lil det faste Inventar paa Godsbanegaarden. 

Jubilaren er godt kendt af Kollegerne for 
sil brede og joviale Gemyt. Ran er tillige For
mand for Fanebestyrelsen. 

Endvidere fejrede Lokomotivfører C. P. C. 

.Jesversen, København Gb. ogsaa sit Jubilæum

. om Lokomotivmand. J. blev antaget som Ma
skinarbejder paa VæTksledet i Kh. den 28. Ja
nuar 1 95 og blev an. at som Lokomotivfyrbø
der den I. r ovember 1897 med tation i Kø
ben havn. Ble,· ved Forfremmelse til 1. Kl. Lo

kfb . .  lationerel i truer, kom efter et Aars For

løb til Fredericia hvor han forblev til 1908 da 
Jubilaren ved sin Forfrem mel e forflyttedes til 
Aale trup. I H)JO pakkede J. atter Randselen 
for nl vende tilbage til . it Udgangspunkt Ko
benhnvn, hvor han si len har værel og hvor han 

har slaaet sig Lil Ro og fører en meget tille Til
værelse. 

Paa Afdelingens Vegne bringes Jubilarene 

den bedste Hilsen med Ønske om alt godt pita 
Festdagen. 

G. o. F. Lund.

,, 

il K 

• 
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HOVEDBESTYRELSESMØDET 

D E N . 2 4. -2 5. 0 K TO B ER 1 9 2 2. 
� 

. 

Alle va 1· lilslede. 

h111kt J. Atedclelel:Ser fra Formanden. 
l•'orma11de11 roferede en ined Generaldirekto-

1·alcl ført Forhandling angaaende Fortolkning 
af A11tienniletsreglerne. agen der er rejst paa 
Foranledning af Medlemmer i Sønderborg. 
'agen er endnu ikke afgjort, men vil forment

lig medføre en Omredaktion i Anciennitetsreg
lerne. 

Formauden redegjorte for Aarsagen til de 
11dsendte Cirkulærer &,ngaaende 2 Mandsbetjen
te Rangermaskiner og Depotforstanderhvervet. 

Angaaenjl.e Uniformsleveringen var frem
sendt Skrivelse til Gdir. 

agen angaaende Udpegning af Lokomotiv
førere som Medlemmer af Signalkommissionen 
var færdigbehandlet og indsendt til Gdir. 

Om Opholdsbygningen i Ms. var ført Konfe
rencer og udvekslet Skrivelser. Foreningens 
Ønsker i denn Sag er i al væsentlig imøde
kommet. 

pørgsmaalet om Opholdsværelserne i Strib 
vil formentlig blive ordnet i meget nær Frem
ticl. 

Sagen om Raadighedstjenester (2/3 Tjene
sier) var behandlet i Skrivelse til Gdir. med 
Anmodning om Forhandling. 

Der er udarbejdet en fuldstændig Oversigt 
over Velfærdsforanstaltninger paa Maskinerne, 
denne er ud endt til Afdelinger og Underafde
linger. 

Der er ført Forhandling med Gdir. om Lo
komotivpersonalets Opholds-, Spise- og Sove
være] ernes Indretning, Montering og Renhol
delse, der vil anta·gelig til fortsat Behandling 
blive n d ·at el Udvalg, hvori Foreningen vil 
blive rPpræsenteret. 

Om Anbringelse af Brevkasser i Lokoper
. onå.let Klæde kabe er rettet Henvendelse til 
Gdir. og om Anbringelse af Hovedpøller paa 
Brik erne til l. Distrikt. 

Der er afholdt Foredrag i København i Ok
tober. Foredragsrækken vil blive fortsat del 
i København, dels i Aarhus, Esbjerg, Aalborg, 
, truer og evt. yborg og Fredericia. 

Drr er udsendt Forespørgsler til Afdelinger
nr 0111 Lokomotivfyrbødernes Anvendelse paa 
Hangermaskinerne og som Fører paa Stræknin
gen. Oplysninger ønskes til Brug ved evt. For
handling angaaende Lokomotivfyrbødernes An
v ndelse som Fører. 

Om Tjenestefordelingen for Lokopersonalet 
i København Gb., Odense, Fredericia, Vamdrup 
og Brande er ført Forhandling ined Gdir. noget 

endeligt Resultat foreligger ikke; for Gb. og 
Brandes vedkommende henvistes Spørgsmaalet 
til fornyet Forhandling i Distrikterne, for de 
ovrigC' , feder Yil Afgøre] en nere bliver truf
fen. 

Om Uniformssagen havde man paany fo1· 
Lokopersonalet haft en Drøftelse med General
direktøren og s nere med Trafikministeren. 

Formanden omtalte endelig Arbejdet i · d
dannelseskommis ionen og haabede paa et godt 
Resultat. 

Endvidere omtalte Formanden en Række 
Forespørgsler fra Medlemmerne som var be
handlet. 

T<'ormanden Meddelelser toges til Efter
retning. 

Punkt 2. Forskellige Spørgsmaal vedrørende 
Tjenestemandsloven og evt. Ændringer af 

samme 
var Genstand for Drøftelse. 

Forfremme] esspørgsmaalet var Genstand 
for Behandling, det vedtoges at fremsende Skri-
velse desangaaeride. 

Lokomotivfyrbødernes Anvendelse som Lo
komotivførere, samt Arbejdsmændenes Anven
delse, navnlig i 1. Distrikt var ligeledes til Be
handling, det vedtoges at tilskrive Gdir. om Sa
gen. 

Punkt 8. Hovedkassererens Beretning. 
H oveclkn ssereren fremlagde Regnskabsover

sigt pr. 23. Oktober for Hovedkassen. Reserve
fonden, . L. F.s Reservefond, Kampfonden og 
D. L. T.s Regnskaber. Efter nogle Bemærk
ninger af det kritiske Regnskabsudvalg toges
Oversigterne til Efterretning.

Hoveclkrrssereren fore purgle om, hvorledes 
man i Fremtiden mente at burde anbringe For
eningens T' uge. 

Det beslultedes at Forretningsudvalget i For
ening med Hovedka ereren skal foranledige 
Foreningen. Midler anbragt i fire Pengeinsti
tuter, hvoraf d t ene kal være en Sparekasse. 

Formcmde11 foreslog, at der gaves Forret-
11 ingsudvalget. Bemyndigelse til at s�ge Forbin
delse med et Revisionsinstitut og at man lod 
Foreningens Hegn kaber revidere af dette. 

For laget vedtoges. 
Det vedtoges fra Nytaar paany at postan

.meldo »Dansk Lokomotiv Tidende«. 
Endvidere vedtoges det fra Nytaar at gaa 

over Lil en bedre Papirsort til Bladet. 

Punkt 4. Beretning om Annoncevirksomheden. 
Ekspeditøren forelagde Regnskabsoversigt 

for 1. Oktober 1922. 
Toges til Efterretning. 
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Punkt 5. Meddelelser fra Udvalg og Repræ
sentanter. 

1. Fællesudvalget. 2. Fællesrepræsentatio
nen. 2. Laaneforeningen. 4. Udvalget nedsat 
af Hbst. angaaende Regnskabsformen for 
Dansk Lokomotiv Tidende og Annoncevirksom-
heden. 

1. Formanden refererede Fællesudvalgets
Arbejde i Uniformssagen, omtalte de udveksle
de Skrivelser. Fællesudvalgets Behandling af 

agen godkendtes. 

2. Formanden omtalte Fællesrepræsentatio
nens Repræsentantsskabsmøde. 

Toges til Efterretning. 

3. 0. A. Lillelund afgav Beretning om Laa-·
neforeningens Virksomhed, samt redegjorde for 
den ny 3. Afdelings Oprettelse. 

Toges til Efterretning. 

,i-, Red. C. M. Christensen gennemgik Be
tænkning fra det den 1 . Januar nedsalte Ud
valg angaaende Dansk Lokomotiv Tidende og 
Annoncevirksomhedens Regnskabsform, Ud val
get. stillede Forslag om, at hele Regnskabet 
samledes under et, saaledes at Regnskabet un
derlagdes Ekspeditøren. 

Forslaget vedtoges. 

Punkt 6. Den svenske Jernbanestrejke. 

Herunder Valg af Repræsentanter til N. L. 
F .s Sekretariat. 

Formanden omtalte de i Anledning af Strej
ken modtagne Skrivelser. 

Toges til Efterretning. 
Til Repræsentanter i Sekretariatet valgtes: 

Formanden (Suppleant H. Kann), 
C. A. Lillelund (Suppleant K. Johansen) og
J. Boyesen (Suppleant K. Nørgaard).

Pitnkl 7. Behandling af de fra Kredsene he11-
viste Sager. 

C. A. Lillelund omtalte 1. Distrikts Skrivel
. e om Bagsejlene paa Maskinen. 

Sagen henviste til Forretningsudvalget. 
En Anciennitelssag fra Frederikshavn hen

vistes til Forretningsudvalget. 
En Anmodning fra Gb. om forøget Udleve

ring af Tænd tikker henvistes til Forretnings
udvalget. 

K. Johansen.

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN 

Kredsbestyrelsesmødet 23. Oktober 1922. 

Alle var tilstede. 

1. Kredsformanden aflægger Beretning.

Kredsformanden omtalte forskellige af ham
afsendte Skrivelser. Omtalte Forløbet af Sa
gen angaaende Signalkommissionerne. Arbej
det med at faa denne Sag bragt i Orden havde· 
væ,ret ret omfattende, men var nu tilendebragt. 
Havde besvaret forskellige Skrivelser i den An
ledning. Oplæste derefter en fra Gb. modtagen 
Skrivelse angaaende Springavancement. Der 
var i den Anledning udsendt Skrivelser til Lo
komotivførerafdelingerne for at faa oplyst i 
hvor stort Omfang delle Forhold gjorde sig• 
gældende. 

Sekretæren gennemgik de indkomne Besva
relser i Henhold til hvilke det omfattede ca. 20 
Lokomotivførere. Omtalte den med General
direktoratet førte Forhandling angaaende An
ciennitetsreglerne og mente at Sagen vilde kun
ne bringes i Orden naar den n'ye Ordre herom 
udsend tes. 

Kann mente det berettiget, at der for nagles 
Vedkommende toges Hensyn til Værksteds
liden. 

Soph. Jensen troede at der var flere end de 
i Besvarelserne nævnte, om kunde være Sprin
gere, men Forholdet var maaske saaledes at 
at de forbigaaende var tilfredse. 

Efter en indgaaende Diskus ion om delle 
Spørgsmaal vedtoges del at tage Sagen til Ef
terretning og til sin Tid meddele, naar den nye 
Anciennitet ordre var udsendt, at Sagen nu var 
bragt i Orden. 

Kredsformanden meddelte derefter, at han 
havde modtaget en Skrivelse fra Gb. om, at 
der rettedes Henvendelse om at faa 2 Æsker 
Tamdstikker udleveret pr. Uge. 

agen henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Kredsformanden kom derefter ind paa 
Spørgsmaalet om Bag ejl, som Bladet havde 
omlalt i et Par Artikler. 

Sagen henvistes til Hovedbestyrelsen. 
En Sag om Lokomolivfyrbødernes Anven

delse som Lokomolivføre1·e henvistes til Hoved
bestyrelsen. 

2. Kredskassereren aflægger Beretning.

Kredskassereren gennemgik Regnskabet for
den forløbne Del af Aaret og Indtægten over
steg Udgiften med ca. 660 Kr. Efter en kortere 
Diskussion loges Kredskassererens Meddelelse 
til Efterretning. 
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3. Eventuelt. TIL 6, 0, f. LUN 0, 

Kred ·formanden frem atle pørgsmaalet 
001 atpeugenes Afhængighed af Dyrtidstillæ
get, som han fandt var urimeligt. 

Efter en Diskussion herom be luttedes det 
at henvi e agen til Hovedbestyrelsen. 

Forskellige andre Sager behandledes under 
clolte Punkt, hvorefter Dagsordenen var ud-
tømt. 

C. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN. 

li.reds/Jestyrelsesmødet d. 2-'i. Oktober I 922. 

· Alle var til ·lede.

1. Meddelelser fra Kredsformanden.

Kredsformanden meddelte, at Sagen angaa
L•nde R-mgerluren i æ var bragt i Orden. 

En Anciennitets ag fra Ar. behandlede , del 
,·cd-toges at fremsende agen til Gdir. 

Til Behandling forelaa en Række .Tjene te
anciennitetssager. Der nedsattes et Udvalg be
:slaaendo af Kred formanden, E. Kuhn og C. 
Polcl' ·en, til Behandling af hele Tjenesteanci
c>nnitels. agen. 

En Forflytte) essag fra Frederikshavn be
handledes. Henvi te til Hbst. 

Fra Fredericia forelaa en Anmodning om 
llispcn,mlion fra ForUyttel e reglerne ·amt on 
.:--ag angaaende Depotet Vægring ved at give 
Tilladel. e lil Tjenestebytning. 

Henvistes til Hbsl. 
Fra Tønder forelaa en ag anga;:iende Ran

"Crma ·kinen Betjening under Kør el til Flyve
hallen. 

Henvistes til Kred formanden Behandling. 
En Re olution fra Gb. henvistes til Hb t. 
Kredsformanden omtalte Aspiranternes Af-

skedig le og Anvondcl en af Arbejdsmænd. 
,'a" n hen vi te li! Hb t. 

Kredsl,;asserere11s Beretning. 

Kredska ereren aflagde Beretning for 3die 
K nLrlal. Toges til Efterretning. 

3. Eventuelt.

En Sag angaaende Lønanciennitet for en 
Lokomotivfyrbøder paa Gb. forelagdes, men da 
Forud ælningen for Opnaaelse af Lønancienni
tcl i H nhold til Lønningsloven af 1919 ikke 
var til. lede,. kunde intet foretages i agen. 

K. J.,
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aar Danske mødes til Stævne, 
sit Vaaben man gerne bær', 
nogle møder med Bue og Pil, 
andre med lange Spær. 

trænge Herrer i Jern og Staal 
riaa vælige, pansrede Hest, 
den Buemand rammer dog sikkert Maal; 
han spærn1er sin Bue næst. 

Han Bue er Talen og Tanken den Streng, 
som Pilen vil sende i Maal. 
Værn dig nu godt, du Lansedreng, 
hyt dig, du Herre i Staal. 

om hvasse Pile fra Buen fo'r 
Ordenes vingede Magt, 
de rammer lille, de rammer stor, 
do Ord, som her bliver sagt. 

Vogt dig, du Herre i Kundskab og fagt, 
mim dig for hvassen Od. 
Pilen alt nu paa trengen er lagt, 
frygteligt stikker dens Braad. 

Fra Dan kens fattige Tunge , 
eud lyder en niuk Melodi, 
end kan den klinge og runge, 
end os af Dvale fri. 

Prægtigt du taler Dan. ken prog, 
del o.· til Hjerte staar· 
allid for Ret du i Leding drog 
hel' i vor egen Gaard. 

Vor •Lund« saa skøn i rovember er, 
pnogtig i al sin Glans, 
Solen Guld gennem Rummet bær 
og giver den Ærens Krans: 

1 Dag vil vi flette Alderens Krans, 
al gi vo vor egen Lund, 
d >n flettes i Minderne ·ædige Glans 
og give med Haand og Mund. · 

Tak for dit Virke, G. 0. F. Lund, 
i f m og tyvende Aar; 
Tak for dit prog af Hjertets Grund, 
det o til Hjerte gaar. 

F. L. Frederiksen.
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FOREDRAG 

Onsdag den 1 . Oktober havde Foreningen 
indbudt til Foredrag i City elskabslokaler. 

Ingeniør . Aa. :Mathiesen holdt ved denne 
Lejlighed et overordentlig interessant :Foredrag 
om: •Damp Højtryksmaskinens Anvende]. e i 
det moderne Automobil«. 

Foredraget, der var ledsaget af Lysbilleder 
gav en Skildring af Dampmaskinens Udvikling 
gennem Tiderne, lige fra det mest primitive 
Lokomotiv til den moderne Exprestogsma kine 
og videre til man saa Dampmaskinen anYendt 
i Automobilet. 

Foredragsholderen lønnedes med stærkt Bi
fald. 

Lysbilledrne fremvistes af pens. Lokomotiv
fører C. Petersen, der ved denne Lejlighed fik 
Revanche for sine ved den første Revue saa 
uheldige Lysbilleder. 

Efter Foredraget var der arrangeret et Par 
_,Timers Dans, og Deltagerne der egentlig ikk 

var særlig talrige, morede sig fortræffelig. 
Deltager. 

REVYEN 

Den 2. Oktober d. A. opførtes i Aarhu · Lo
komotivmændenes· Revy. 

Tilslutningen var god, og at dømme efter 
Bifaldet morede Folk sig fortræffeligt, særlig 
gjorde en Del lokalt Stof, som var indlagt i R 
vyen, megen Lykke. 

Da Lokomotivfyrbøder. Hammer og Dilet
tanterne høstede megen Anerkendelse her i 
Byen, skal vi i Tilslutnig til dette takke d'Hrr. 
for det store Arbejde, de har udført. 

Festudvalget for Aarhus Afdeli11ger. 
0. H. Ottzen,
Skt.

TRYKFEJL 

I Lokomotiv-Tidende r. 20, i Artiklen »Hu
manitet« er der indtruffet et Par meningsfor
styrrende Fejl. Paa Pag. 246, 2. p., midt paa 
Siden er et Par Linier blevet forvekslet. V i 
bringer nedenfor det paagældende Afsnit med 
den rigtige Ordlyd: 

Det er saa uhyre let at skride til at forbyde An
vendelse af Bagsejl, naar det menes, at Rege
ringen og den øverste Administration ser med 
forstaaende Øjne paa og billiger Fratagelse af 
ethvert Gode Personalet har eller som har væ-

ret tilladt, naar mau meuer al ilua.tionen L''' 
gun ·tig for snart agt hvad del skal være, blot 
det gaar ud over Per, onalet, men det kan dog 
være al man forregner sig, det er dog mu1'gl 
naar del bliver bekendt, al man forlanger Per

sonalet til at køre baglæn� med aabne Te11den• 
saarnl Per. on- om God. log i alle mulige \'ejr
forhold, at del vil bl i ve betydet paagældendc 
flinke :Menue ker, at man udmærket godt kunde 
have holdt sig hjemme med Cirkulæret af 16. 

eptember og i Stedet have forsøgt at give Per
sonalet en Dækning der bedre svarer til For
maalel, end de af Lokomotivmændene sch· 
fremstillede Bagsejl. 

I den fjerdesidste Linie i den samme Arli
kel, 1 ag. 247, staar: Forbudet er kun regnl'l 
Lil el; læs: Forbudet er kun egnet til el. 

_,,. 

DØDSFALD 

Lokomotivfører 1 H. Poul en, Depotfor
slander i Glyngøre er afgaaet ved Døden den 
27. Oktober.

Poul en, der den 19. eptember fejrede sit
/i-0 Aars Jubilæum, døde Dagen før sin 63-aari
ge Fødselsdag. 

Afdøde var el lrofa t Medlem af D. L. F. 
og alle der kendte ham, bar mistet en god Kol
lega, hans Hustru en god :Mand og Børnene 
en god } ader. 

M .. /. 

TA KSIGELSE 

Vor dybtfølte Tak for udvist Deltagelse v1/d 
vor elskede Iand og Fader. Lokomotivføre1· S. 
Andersens Begravelse. 

En særlig Tak til Lokomotivførerne i y
borg for den store Hjælp. · 

Eleonora Audersen og Børn, 
yborg. 

Vor ujerteligsle Tak for udvist Deltagelse 
ved Magasinpa ser J. Bergs Død og Begra
Yelse. Tak for :Mindestenen. 

Viborg, 24. Okt. Pamilien.

BYTNING 

En Lokomotivfyrbøder i Slagelse ønsker Byt
ning med en Kollega i København Gb. eller 
Østerbro. 

Bytning af Lejlighed ska 1 samtidig finde 
Sled. Billet mrk. Bytning modtager Bladet. 
Kontor. 
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�ELSETIL
�ADRE55E�W 

Lokomotivfyrbøderkredsen. 

Kredskassererens A.dr, er efter 17. Oktbr.: Lundbyesgade 124• Aarhus. 
Lokomotiv/ !J rbocler Af delinger. 

Hjørring: Repræsentantens ravn 1·eltes til: 
L. P. Conrad en.

Fredericia: Formanden· Adro se rettes til:
»Uodthaab«, Ve lerdal ·vej.

LokomoUvpersoiwlets Ferie- og Re
kreatio11sh jem. 

U<lvaJg··medlom .l. G. Milno's Adresse ret
tes til: Vallen. bækvej, Glostrup. 

Af skecliyede: 
l,okomolivmoster 1I C. C. Han en, Køben-

1,,Lvns God banegaard, efter Ansøgning paa 
vrund a[ vagelighed nwd Pen ion fra 3l-12 
--22 (min. fsk.,), 

Nærvær·ende Num111e1· er afleveret 

paa Avispostko11toret de11 2. November. 

Lokomolivføre1· L. H. Jørgensen, Aalborg, 
eflel' An r;,gning paa Grund af Alder med Pen
·ion fra 31-12-22 (min. Afsk.) og

Lokomotivfyrbøder P. C. lrøm, Aarhu. H, 
ertor An øgning paa Grund af vagelighed mod 
Pension fra 31-10-22. 

Afgcwet vecl Døden: 

Iokomotivfører S. Andersen, yborg, den 
6- --10-22 og

Lokomotivfører Frederik Julius iel. en, Kø
benhavns Godsbanogaard, den 19-10-22. 

Navneskifte: 

l.okomotivfyrbøder A. P. R. Nielsen, Aarhus
H. hedder fremtidig A. P. Robdrup, og

Lokomotivfyrbøder 0. L. Rasmussen, Ged
.. or. hedder ·fremtidig 0. L. R. Hollænder. 

Ansættelse: 

Lokomotidytbøder paa Prøve H. P. Wil
kenskjeld, Aarhu · H, . om LokomolivfyrLoder 
i :F'reclericia fra 1-10-22. 

(. 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

.. 

Edi.tb ahl 
ædervare orrelning

, St. Kongensgade 15 
H. J. HANSEN j Sanitets & Gummivarer. 

Dametasker 
1 stort Udvalg fra 6 Kr. Jernbanefunkt. 5 °10 Rabat.

Skrædtrme�tPr 
38, Sønder Boulevard 38. 

At1bef aler si_q til d' Hn·. Jer11banemænd

Telefon VeaLer 1574 y. 
L!'v,r11ncllll' til Var11l11tteri11t .. 

Flygel & Pianofabrik. 

Bredgade 45. København K. 

1 Moderspr. m. ffere Rør. � Gummistrømper. Alle Syge-plejeartikler. Ill. Prisliste sen· des diakret mod 30 Øre i Frmk.
Gummiaaaler & Hæle. mrk. •Gepoha•. Saalet· fra 1.25--3.25 pr. Par. Hæle fra 0.40-1.30 pr. Parefter Størrelse. Indsend Omrids af højre Skosaal og Hæl. 3 Mdr.s skriftlig Ga·
ranti for Slid. 

lmerlkansk Gummivare Industri. 
Afd. 13, Tlf. B. 4195. Vestergade :?. Kbhvn. B. 

A/s Det danske Mælkekompagni, København. 

Redaktion: Vesterb,·og-ade 98 a 2, Kjøbenhavu B. 
Tlf. Vester 8173 elh r Vester 8118. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
,\boanementMpris: 6 Kr. a.arlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Ska.ndin&Tit-n.

Annoncc--Expedition: 

Vodroffsvej 3 b. København V. 
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011. 

Kontortid KJ. 10-4. 
Frederik1ber1 Bo(Uy�•ri, :r�onerall' 11. 
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1 Damekonfektionsforretningen 

,, Vesterport'' 
(vis a vis Hovedbauegaarden) 

har nyt lager og derfor amaa Priser 

Kaaber, Kostumer, Kjoler og Pelsvarer 

Forsøg blot en Gang, saa kommer De fremdeles 

Jernbanefunktionærer 5 p t. Rabat 

14_------i 
i l 

! 
! 
) • FOTOCzR.AFISK
iSPECIAL.FORRETNIN<i) 
\. 

Veet1rbro1ad1 81 • Tlf. Vuter 301 y j 
··--.. --··· .. ···--·-----··· ... 

Manufakturvarer 
Altid de billigRte Priser. 

Funktionærer S pCt. Rabat. 

CARL PETERSEN 
Istedgade 93. 

Telt. Vest. 8337. Leverand. til Varelotteriet. 

Herrernes Magasin 
Istedgade 64. Telf. V eater ·220 x. 

Største Udvalg i Hatte, Huer og 
Ma11chet111kjorter. 

o pCt. til Jern bRnefuuktionserer. 
Største Udvalg paa Vesterbro i alle 

Slags �tra11hatie. 

Vine & Spirituosa 
samt Likører. 

1.æø nedenøtaaentle Prisei· : 
Fin Rom og Cognac ¼ Fl. a,oo t/1 .Fl. 6,00 
- Scotch Whisky - 4,00 ,00 
- Lagret Rødvin - 0,95 1,90
- Garn. rød Portvin 0,95 - 1,90 
- old red Portwine - 1,25 - 2,50 
- Cacao Likør 2,00 - 4,00 
- Prunelle Likør grøn 1/2 L. 8,75 
d. Portvin og Madeira 1f2 Fl. 0,88 11i Fl. 1,65 

TIL MADBRUG : 
Sherry 0,45 pr. Decilit. og Rom 0,90 pr. D cilit. 

Varer sendes overalt. 

VINLAGERET 
DANNEBROGSGADE 32 SAXOGADE 73 

Telt. V. 8528 Telf. V. 5522 y.
Ved Istedgade. 

Fotograf A. Pedersen 
Istedgade 351 Tølr. V. 6597 y 

giver Jernbanemæna 10 % Rabat. 
Fotografier til Pas og KJrekort. 

Telf. N Y R A V NSB O R 6 \ · 43 
Veaterfælledvej 80-82 
anbefaler sin ny Restaurant 

Koncert hver Aft •11 
øndait fra Kl. 4. 

under Ledelse af Kapelm1:1ter 
Severin Marten. , 

.._,.. .. .,_. ••• ,..,+:::10 

T H Dame
• • Konfe ktion

Hammertcbsgade 7, (syv) 
- overfor Axelborg -

lort nyt Lager - nye Priser, 
derror billig st. 

Frakker, Kaaber, Kostumer, 
Kjoler og Pel var r. 

Imod Annoncens Aflevering gives 5 pCt. Rabat, 
+i3S:+=I�+�• .... 

Gode . . Billige .. 'ol ide 
PARAPLYER 

·takke, Piber og Ciyarror. Jernbane(. 5
pCt. Rabat. Leverandør til Varelotteriet.

Fabrlken, Amagerbrogade 141.
Telf. Amager 390 y. 

• •••••••••••••••••••••••

! Guldsmed Guldbrandaen, !
• KUNSTSØL VSMEDIE • 
• r1magerbrogade 16. Tel( • .Amager HU. •
• Anbefaler sig med alt til Faget • 
• henhørende. •
• Jernbane(unkl. 5 pCI. paa olvvarer, og •
• 10 pCI. pact ovrige Dele. • 
•••••••••••••••••••••••• 

�=""==��-� 

Fabriken "Olympia" 
- Vesterbrogade a -

ved Frihedsstøtten. 

tørsle La_qer af I

Vaw �7;t U,�J
�� 

Cigarer, Tobak,- Piber 
og Vin. 

Bjørn Stephensen. 
:yesterbr,oga��- 2_!). , Ve ter 8820

I stedgades Legetøjs hus 
(A. M.Thuneby) 

8 8, I " te d & a d e 6 6 
Specialitet: Dukker og Dukkereparat 
Stort Udvalr i Ll'getøj - Billige Prisr; 

Priser.

Kai Sandberg 
BUNDTMAGER 

Amagerboulevard 134, 
Telf. Amager 1358 y 

Telf. Sundby 4105 

Statsbanefunktionærer 10°/o •

,. 

Rabat.

Udsalg 
Hatte . . 3,85 

Kjoler. . 16,85 

Blu•er . 6,15 

Nørre brogade 63, 
Hj. •f l<apelnj. 

Støt uorc �nnoncørcr 

Paranlyfabriken ,,Chi c" 
ISTEDGADE 75 MESS. TELEF. VESTER 34 76 

t,,rt dvalg i Paraplyer 011: , lokke 
li! billig t Pri er. 

Provin ordrer efterkommes. 
talsbanefunktionærer 10 pCt. Rab'.lt 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Giver .J"ernb-emænd S pCt. 
:-: ••bat pa• es•e Varer :-: 

• i 
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