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KØREPLANSUDVIDELSEN M. M. 

For nogle Dage iden kaldte General
di l'e'ktøren for tats,ba11erne Repræsen
tanter f r Pres en til sig for at meddele 
nroget om den kommende K ørepl8.i11.S man
ge og for det 1·ej ende Pu'blikum glædelige 
Ovenaskelser. 

Aif Dag ;pressen har vi jo alle erfaret, 
i hvert Fald i store 'rræk. ihvad den nye 
ICøreplan byder vaa og form ntlig er Ud
videls n ti I rettelagt paa den •bedste l\!Iaruclc. 

Vi har fra GeneraMir kloratet modta
(Tet et mru kinskrevet Hefte paa 17 Sider 
indøholdende Oplysninger om alle de For
bedringer ·som Trafik1ken vil undergaa. 

Det m· j10 glædeligt. at vi efterihaanden 
nrernner ·os dei1 Trafik, der var forinden 
Ve1iclenskrigen 1brngte Forstyrrnlse ·ogsaa
i dette Forthold. og meget glædeligere vil
de· det være, om man nart naaecl op til 
at befordr en lign nde M._--cngdc Gods som 
før Krig 'Jl i de normale 'rider. 'hV1orved 
formO'dentlig · tat\S\ba,nerne Regn ka:b vil
de kunne udvi c det Overskud, 'S'Om man 
fra J' r,Jcelligc iflor lw11gcs ·saa stærkt 
mod. 

Imidlei·tid strrobes dei· bcnimod. at Be-
_ fordringe11 af det rejsende Publikum an
lægges _paa 011 ua praktisk l\!Iaado om 
muligt og aaledes at ·Befordringen ogsaa 
sker ;paa den hurtigste Maa.ide. Til dette 
Fiormaals · Fremme- ad kil le� :paa mange 

Bane trækning•er Person- og God trafik
ken. Jworved det bliver mul1gt at fr m�ørc 
'l'ogene meget �rnrtige1·e. En arudan Ad
~killel�e vil ,saaledes finde Sted _paa Ka
lundborg -1Slag0lse -Næ tved og kel
skørbanen og flere andre tedeL 

Formodentlig er det i. nogen Grad Kon
kunen en med Rutebilerne der driver 
Stat. !banerne til en saadan· Omlrogni11g af 
Driften og antagelig ,vil tatsbanerne •og
saa faa Glæde af d n n�Te Ordning. -
Det er maaskc -et })Øl'gsmaal om en vi
del'c Ad killels,c af God tran1 porten fra 
Pcrs·ontocrene ikke var paa -sin Plads, me11 
fol'rnodentlig ·vil dette pørgsmaal og ·aa 
en Ga11g komme frem, aaledes at Pers011-
toge�1 kun køre med de Rejsende og d·ercs 
Gods. 

Det er en Mass,e nye �I og, d,e1· . kal ind
lrogig s og ,·cd 1l'anken herpaa kan man 
ifokc unclia,de at •bc::;kæftigc Rig med det 
H_p r�::;maal. om 1lwoni-<lt al den Trafik 
'kan 1be, triicl-e med det forhaanrclc,1wæ1·enclc 
Personale. Man ke er ogsaa den , ide af 

agen i Orden og for saa vidt c1· alt .io 
godt. 

Yi nærer i111idlcrticl 011 ::;Lilie 'l\·jyJ 
herom. 

Pau et af cL støne De,potcr har ma11 
f:aa ,·iclt '()S bekendt ,fa.aet Bcs•kcd µaa al 
uddanne et tønc Antal Hemisear,bcjd re 
til Lokomotivfyrbødertje11este, fordi det 
el ler anaa anses for at være gan ke ude-
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'DANSK[QKOMOTtVTiDENDE 
lukket at Depotet \il være i Stand til at 
udføre den Tjene te og den Af!øsnincr, der 
l1 d føres fra dette. 

Det er derfor temmelig si1kkert at den 
bebuded·e Udvidelse af Køre-planen ikke 
,·il •bringe Per�onalet de samme Glæder 
som de rejsend,e, men at de tvertimod vil 
faa vanskeligere T:dei· i rent tjenstlig 
Hen ee,nde og deraf følgende manglende 
Frihed. At dette Fo1�hold specielt vil gøre 
sig gældende .i Henseende til Ferieorlo,· 
er vel ret sandsy11lig,t, og at dette igen vil 
crive sig tørst Udslag ved de tørre De
poter "'pecielt København G. kan vel a-n
~ s for givet. 

Vi vil imidlertid haæbe, at der trods 
den store Udvidelse af 'J'ogggang n, d I 
blive draget Omsorg for, at der i !hvert 
Fald mindst i amme Omfang som tidli
g,ere, vil ,blive !bevilget Pc1,sonalet den ,nød
Yendige Permissi•on. 

KØRSELSFORDELINGER 

I Anledning af at der i 1. Distrikt i 
København G. og paa Østerbro var sat 
Rangedure i Kra:ft som Organisationen 
skønnede var i Modstrid med Tjeneste
tidsreglerne, blev der anmodet om For
handling om de onihandlede Ture. 

Denne Fo:rlhandling fandt , ted den 7. 
Februar d. A. og der o;pto,ges følgende 
Forhandlill!g•siprotokol: 

Til Stede var: 
For Generaldirektoratet: 

Generaldirekitøren, 
Kontordhef ,K. Jaoobi, 
Maskiningeniør E. Schmidt. 
Assistent L. if"arsen. 

For Dansk Lokomotivmands Forening: 
LokomotivføreT R.ich. Lillie, 
Lokomotivfører A. Ohristensen, 
Lokomotivfører G. -0. F" Lund, 
Lokomotivfyl'lbød-er J. Knudsen, 
Lokornoti vfører K. J ohan,sen, 

sidstnævnte førte Protokollen. 

Oeneralclirektøren oplyste, at der til For
handling forelaa nogle Rangerlure paa Køben
havns God-s1banegaard og Øster,bro tation, som 

PcrsonaleL de paagældendc leder ikke haYdl' 
kunnet tiltræde. Vilde JJede Personalets Hcpræ
sentanter udtale ·sig o;m 1Sagen. 

Rich. Lillie: De Ture, der her er fort op 
til Forhandling, maa anses ,som værende i Strid 

.med Forudsætningerne, ,hvorunder vi i sin Tid 
ved l<'or,handl ingen om Tjenestetidsreglerne 
naaede til Beslemmel.serne for Ran,gertjene,·len. 
De tilrettelagte Ture rummer i sig selv paa 
Grund af de umaadelig lange Tjenester, som 
hænder paa enkelte Dage, en Fare for Si·k,ker
heden; ,her hvor Talen er om ee11'mandsbetjenle 
RangermaJSkiner, maatle man 'huske, at blot et 
Øjebli•ks Uopmærksomhed fra Rangerføreren.s 

ide ·kan komme til at gaa ud over del ved -Ran
geringen tjen,·tgørende Personale. M1-1.atte pege 
paa. at i lange Tider før man fik Tjenestetid·
regler, havde den daværende GeneraJ.direkt.i,on 
,givet .Regler, saaledes at en Rangeriører kom· 
under en særlig Beskyttelse ved, at· han den 
Gang, hvor Ha ngertjenesten langt fra var .-aa 
intensiv som nu. ikke maatte have 1T11ere end 8 
Timers Tjene te. Da man senere fi,k Regler, 
tog man Hensyn til denne Tjene.sies særlige 
Karak,ter, og satte del maa nedl·ige Timetal til 
19fl Timer, og man fastsatte samtidig Timetal 
for den enkelte Dag til 7 Timer samtidig med, 
at 1111an ved Nattjenesten yderligere ]Jeskyt,tede 
ved ærhge Bestemmelser; ma,alte pege paa den 
Fare, der kunde ligge i, at Perscnalel ikke 
rnr frisk. Skulde iøvrigt o-plyse, al det ikke 
rar det maanedlige Timetal, man ved nærvæ
rende Ture beklagede .sig over, men den Maade, 
ln·or-paa enkelte Dage var tilrettelagde, man 
ankede over. ·kulde henlede 0pmæ1,ksomheden 
paa de enkelte Dage i Turen, f. Eks. Tirsdagen 
paa l. Optræk, naar man !her tage1· i Betragt
ningen, at Tjenesteman-den skal staa ,op Kl. L�½ 
Fm. fol' al møde til M or,gentjeneste i ca. 4.-½ 
Time, og rhan derefter om Eftermiddagen s,kal 
møde til ca. 7 Timers Tjeneste til Midnat; del 
,samme gør sig gældende for andr-e Ture, hvor 
man girnr 12 Timers Tjeneste paa en eenmands
beljent .Rangermaskine, det er en Tjenesteitid, 
man aldrig tidhgere har staaet overfor. Det er 
mulig-v-is under Tryk af 8parekommissionen, al 
cl-isse Ture -er ,blevne til, men man :maa gøre 
. ig det klart, at det ,er urigti,gt at !behandle Men
ne ·,ker saaledes; !!hi -der ligger et ·Farernomenl 
i al tilrettelægge den Art af Tjenester. 

Skulde endvidere pege }Jaa Fridagenes Til
reltelægning, der var u'held-ig. Der findes Fri
dRge med 8 Dages og med 3 Dages Mellemrum, 
og saalede· ik,ke en ugentlig Fridag. 

J. Knudsen gjoi,de opmærksom paa, at man
ti I rebtelagde N attjenesten med 7 Timers Tjene
ste, medens Dagtjenesten lagdes med færre Ti
mer; fandt den Tilreittelægning ulbeldig. 
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'DANSK lQKOMOTlvtioENDE 

Rich. Lillie: Angaaenrde RangerLuren pa_a 
Østerthro kulde ihan gøre opmærk om paa, flt 
det Per onale, der gjorde Tjeneste i den Ran
gertur, hvm·om Talen var, arbejdede under ·sær
lig van. kelige iF01,hold; man rangerede ud over 
Færgetogvejen og ud i Ankomslsp,oret fra Nør
rebro 1Station, man 1havde her ofte været ude 
for Uheld, 1hvad de•r havde l>P.virket, at man 
paa delle farlige ted -havde an))I'agt en Portør 
med den Opgave at advare Rangerføreren; nu 
har Spar0kom1mi.s, ionen imidlertid stmgeit den
ne Post, og man 11I1aa væTe forberedt paa, at 
der -he1· lurer en Fare; det er derfor alene af 
den Aa1,sag uforsvarligt at cpaalægg,e Personalet 
en'kelte Tjenestedage med en Tjeneste som den 
foreliggende; maa,tte henlede Herr Generaldi
rektørens OpmæTksom!hed pa,1 <:let.te Forihold. 

G. 0. F. Lund ønskede at faa oplyst, om Tu
rene var tilrettelagte efter de gamle Tjeneste
tidsregler eller ef-ter Reglerne i Ordre A. Fandt 
det ·ga ns-ke urimehgt at tilrettelægge en Tjejne
sle paa en eenmancl,sbetjent Rangerrmaskine, 
der gav en længere daglig Tjejneste, end den 
der gives paa en tomand·Sbetjent Maskine. 

Genera/,d'irektøren skulde ()'øre nogle aLmin
delige Grundibetragtninger Lil de fremsatte Ud
talelser: Formaalet med ,de ændrede -Regler 
var al faa Tjene letiden sal o•p for deri-gennem 
at opnaa •Besparelser. Naar Tjenestetiden paa 
Rangermask·iner var ,sat til I 9R Timer, var det 
Yleningen, at der skulde kunne -køres i dis e 
Timer, man fastsartte dog Regler for at arbejde 
efter dem, syntes derfor, at det var en fotkert 
Grundopfattelse .af Reglerne, der gjorde sig gæl
dende. Ved Instruktionen af sine forskellige 
)[yndigheder ih.ar Admini,strationen naturligvis 
paalagrt disse at øge al faa det mest muli,ge 
Arbejde ud.ført. Der er fast at absolute Græn
ser, der ikke maa over kride , ,og disse er mig 
bekendt ove1•holdt. •Kan man indenfor de gæl
dende Regler opnaa noget, der er ]Jedre for Per
sonalet, er det enhver Admini. tration,s Pligt at 
gøre dert; dette 01· udtrykt i Ordene •· aa vidt 
muligt«. Dog maa Hovedreglen ikke krænkes. 
N aar Lilhe .anførte, at Turenes Tilrettelægning 
var i trid med de trufne Aftaler, vidste Ge
neraldirektøren ikke, hvad der si,gtedes til, -kun
de ikke tænke sig, ait der forelaa Aftaler imod 
Hovedpunkterne i Ordren, det maatte være en 
:Misforslaaelse; det er en Admin,islrations Pligt 
al ,spare, -og der er taget Hensyn til Faremo
mentet og til Beskyttelse for Føreren af een
mand,sbetjen te Rangerunaskiner ved Reglerne. 
Hvortil 1ar man en !Bestemmelse, naar den ik
ke .maatte anvende·s. Ser man paa de ernkelte 
Dage, maa det erkendes, at der er nogle strenge 
Dage, men de kommer dog i·kke igen mere end 
et Par Gange· i Løbet af 4 Uger, og saa vidt Ge-

neraldirektø1'en ihavde et, har der været en 
god Hviletid før og efter Tjenesten d·isse Dage; 
de-t er dog ikke gammelt Person.ale, der kører 
i disse Ture; saadan en en.kelt Dag maa ,kunne 
tage.s. Hvad Fridagene angaar, ligger disse ik
ke saa daarligt. Forho1del ,her var ikke ene-
laaende, det var noget, som alt Personale var 

u,clsat for. Fr-idagene ,bør saa vidt muligt g•ives 
regelmæ. sigt; er debte ikke tilstræbt her, er der 
m u I igt noget at ændre, i mod.sal Fald maatte 
Personalet tage ·saadanne Ulemper med. Per
sonalet faar deres 4 Frirdage. Vilde \bede 1fa
sikiningeniør Sdhmidt om at uditale :·ig, om der 
kunde foretages Ændringer i Turene uden Per-
.,onaleforøgelse. 

Maskiningeniør Schmidt: Del har været 
overvejet, men det har vi t sig ganske umuli,gt 
al tilret,telægge Turene ,bedre. Delt Tjejnesle var 
nødvend•ig, naar tFøreren kun maatte have 7 
Timers samlet Tjeneste. Indenfor de givne 
Rammei; kan Turene i,kke omlægges, saaledes 
at de lange Tjenestedage undgaas, uden at det 
kræver mere ·Personale; med 1Hensyn til Tirmer
ne om Nabten, var det vanskeligt at lægge dem 
anderledes, mente iøvri,gt, at Afløsningstiderne 
laa ·bedst, s,om de laa. Fordelingen af ·Fri
dagene ·kan ikke være anderlede.. Var iøvrigt 
villig til at modtage For.slag fra Personalet om 
Ændringer indenfor Personale-Grænserne. 

Rich. Lillie kunde ikke være enig med Ge
neraldirektøren i de frem atite Grundbetragt
n-inger. Generaldirektøren sagde, at man maat
le udnytte Personalet, jo det mærker vi paa 
Turene (Genera/,direktøren: Det ligger langt fra 
rni,g art være Slavefoged), :men jeg maa nu frem
deles mene, al man lader de omtalte ,Faremo
menter ude af Betragtning. Man kan ikke se 
bort fra, al Personalet paa Rangermaskinen ar
·bejdede under gan ke andre Forho1d end det
øvrige Personale, der er beskæftiget ved Ran
ger-ingen. Da man i sin Tid forhandlede om
de generelle Regler for Tjenee\ertiderne, .havde
man ganske ,glemt Reglerne for Ran,gertjene
,sten; o.iterede efter Forfuandlingsprotokollen
n,ogle Udtalelser -om dette Spørgsmaal, men Ge
neraldir�ktøren ihavde ved denne Lejlighed ud
talt, at de nærmere Bestemmelser vilde blive
givet i Instruks til Distrikterne. Var ogsaa ,be
kendt med den udsendte Instr,,ks, men maatte
holde for. at Distrikternes T-ilrettelægning af
Turene var imod de givne ,Forudsætninger. Man
vilde alclri,g for denne ,særlige Tjeneste godken
de, at man kunde anvende Personalet indenfor
samme Døgn til 12 Tia:ner ved Rangertjenesten,
Tjeneslen skal saa vidt mtdigt være -samlet og
maa ikke være over 7 T-imer, det være sig ved
. amJe.t som ved delt Tjeneste.

Genern/,direktøren: Jeg bar den største Re-
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'DANSK}QKOMOTIVTiDENDE 

spekt for Lokoonotivmænden-as A11bejde og deres 
Organ1 alion, det ihar jeg givC'l Bevi,; l)aa gon
ta:gne Gange, jeg gaar .ikke med til noget, der 
kan medføre Fare; Ih vis det kan sige. med RelJte, 
ligg,er ,Sagen andeledes, ja selv bvi.· der kun 
nn Tale om in'hrumane Tjene. ter, men jeg kan 
ikke an. e den Lilrettelagd Tjeneste f-01· uf r
svarlig og inihuman. Naa,r vi har faael en ud
videt Tjene ·Leticl, er del en PJ.igt for Admi11i
' tralionen fl I udn ytle den saa meget 1-,·i111 for
. varligt. 

Aug. Ohristense11 omlalle Forho1dene paa 
Øslerlmo tation, mente det var uforsvarligt at 
give-Tjenesler som do omhanclled ; cler er olie 
B-tingelser ,til lecle, Eor al Ulhelcl .kan op:-;l::1::1.
Jeg har .elv været Gensland for -l ret .torl.

Generaldirektøren: J g gaar ucl fra, al Di
striktet vil overveje Tjene ten for Maskinen ved 
Øslerbro. rOrm den interne Instruktion lit Di
.·tr1kterne vil jeg kun sige, at InslruMionen ud
gjorde et Supplement til, -ikke en Ændring :1[ 
noget i Ordren. Det kan derfor ·ikke sig s, at 
Ordren ikke gælder for L-Ok-0motiv1)ersonalel, 
men derimod Instruktionen. Det kan !heller ik
ke erkendes, at Distdktet paa noget Punkt har 
over.skredet Instruktionen. 7 Timer er natur
li,gv.is kun Grænsen for den srmimenhængende 

Tjeneste ipaa eenmandsbetjentle Lok,omotivor, 
idet Grænsen jo ellers •i følge Ordren er 195 Ti
mer pr. Maaned, Jwilkct svare til 7 J/, Time 
daglig. 

G. 0. P. Lund maalte J1ævcle, al den Jap
pelre, 'f_,okomotivmanden kunde ,·ære ude for 
efler en . treng Tfoneste, numrnede en Fare, og 
man kan ikke ved ait tiltræde Turene paalage 
sig Medansvar for mulige Uiheld. 

Rich. Lillie antog, at man ved at ,sætte en 
Mand irud i Turen ipaa Godsbanegaarden kunde 
-komme ud over de uheldige Forhold. 

Generatclirektøren vilde un(lersøge agen og 
skulde derefter træffe Afgørelse. 

Hermed luttede Forthandlingen. 

Protokollen over Forhandlingerne vi
ser ingen Imødekommen overfor Organi
sationen og man ventede derfor iheller in

gen særlig imødekoomnende Afgørelse paa 
pørgsmaalet. Det er jo snart ligemeget 

hvm skrapt eil1 Tur tilrettelægges, naar 
kun det maanedl1ge Timeantal overholdes, 
saa kan en Dag eller flere Dag•e være al

drig isaa skrappe, det faar være, hvis en 
I ettelse koster Penge. 

Det vilde · elvfølgelig nlive Tilfældet 

her, og Afgørelsen, .som Generaldirekto
ratet tilstillede Organisationen den 4. 
A rpril havde følgende foclihold: 

U ndel' Henvisning til den den 7. 1' ehruar 
cl. A. mod Dansk Lokomotivmands Forening
.
f
ørte Forhandling angaaende Rangerlurene pa·a 
Købe11bavns Godsbanestation og Østor,br-0 Sla
Lion skal man med Bemærkning, at Afgørelsen 
af de af :F'oreningon rej,ste ,Spørgsmaal vedrø
rende Hangertm Nr. 2 IJaa Øste1,bro ,Station ·i 
Overen stemllllolse med de af Foreningen.· ;i,"'or
mancl vC'd Afleveringen af et Andra,gende 0)1. a. 
•Om Ind føret ·e af 2 :Mands Betjening i d)erneld ll' ·
Tur udlallo vil blive ud. at, indtil Bcliandlingen
,LI' delle Andragende er I ilendehragl, awl'ved
11.ned,deles føl gen de:

.M:an kan ikke erkende, at oon af Persnnalel 
paaklagede Deling af den daglige Tjeneste i 
nogle af Turene med eenmandshctjente Ranger-
1okon.10,tiver er i trid med Tjene tetidsreglernC' 
eller disses Forudsætninger; naar man nemhg 
er indgaaet paa, at Rangertjenesle paa Døgn
ma kiner saa vidt muligt skal være samlet, e1· 
det ved de understregede Ord ti'k:endegivet, at 
Forudsætningen herfor �l. a. er den, at der 
ikke derved paaføres latsbanernes Ulermper el
Udgifter af iBetydning. En Omlægning af de 

1herom:handlede Ture ,·aaledes, at Deling af 
Tjeresten unc1gaa , vil imi.,dle:::-ticl kræve mere 
Per anale og derved vil det il.naanedligt præ·ste
rede An lal Tjenestelimer, som allerede ligger 
betydeligt under 195, blive yderligere formind-
ket. I øvrigt skal man henlede Opmærksom

heden paa, al Deling al Rangertjenesten i de 
paagæ1dendo Tur med Undtagelse af Aflø,ser
luren kun finder Sted nogle faa Gange i Løbet 
al 4 ,ger. 

Man kan derlhos ikke give Foreningen Med-
1hold i, at Længden af Tjenesten paa de Dage, 
hvor en saaidan Deling forekommer, er i Strid 
med Tjenestet1dsreglerne, idet man i saa Hen
,seende kal henvise til, at Længden af den dag
lige Tjeneste for Rangerpersonalet kun er be
grænset ved Reglen i Ordre A 18, Afsnit 3), 
2. tk., ide 194, om, at Ma:ksimumstjenesten
for det ,kørende Personale sOIIIl Regel ikke maa
overskride 12 Tjenestetimer, supIJleret med Be
stemmel en •i den efter Aftale med Foreningen
ud,sendte Instruktionsskrivelse til Distrikterne
,om, at Rangertiden (Fo1·beredelses- og Afslut
ningstjeneste fraregnet) ved sammenhængende
Rangertjene te med eenJIDandsbetjjente Lokomo
tiver ikke maa overskride 7 Timer og med ·to
mandsbetjente Lokomotiver ikke 8 Timer.

For aa vidt Forening-en endvi-dere tb.ar be
sværet sig over Beliggenheden af Fridagene i 
,oftnævnte Ranger,ture, skal man udtale, at der 
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ved Turene,s Tilrettelægning er sikret Personalet 
11 Fridage i Lø•bet af 28 Dage, og at der ved 
Fordelingen af Fridagene i det hele er taget 
saa meget Hensyn til Personalert; som efter Om
stændighederne muligt. Hvad særlig angaar 
Klagen over, at der i Rangertur Nr. 1 paa 
Øster,bro I tation finc1es Fridage med en Længde 
af 34 Timer, s,kal rnan bemæ1,ke, at da Tjene
·len før og og efter disse Fridage henholdsvis
a (si u btes og paa begyndes paa -saadanne Tids
punkter, at det i Me:dJør af Bestemmelsen i Or
dre A 19, 2. lk., vilde være tberettiget at ind-
krænke Fridagenes længde til 33 Timer, maa

man anse Besværingen for utlJerettiget.
I Henlhold til det foraniørtG maa man fast

holde, at de ommeldle Ture ikke l)aa noget 
Punkt er i Strid med Tjenestetidsregleme eller 
disses •Forudsætninger, og da de iøvrigt ikke 
skønnes at kunne 1betegnes ·som inlrnmane, end
. ige uforsvarhge, saaledes .som af Foreningen 
•paastaaet, uiar IIIlan ikke ment, at der foreligger
Anledning til at ændre dem.
is-

Uden at vi iøvrigt agter at komme ind 
paa denne Afgør-else i Øjeblikket, maa vi 
dog udtale v•or Forbav else o�er, at man 
har ment det naturligt, at kunne bifald 
en Forlængelse af Rancrei-tjeiiesteii, naar 
den er delt, til 12 Timer. rrager 
man i Betragtnirug, at almindelig Togtje
neste ingen Sinde maa være ov,er 10 'J'ime1· 
uden pa.ssende Afbryidelse, og at den med 
en saadan som Regel i'Jdrn maa overskride 
12 Tjene tetimer synes Afgøre] en os uri
melig. 

Ved Rangertjenesten sker der en For
øgels,e aif Tjenestetiden paa ca. 72 pCt., 
naar man gaar fra samlet Tjeneste til delt, 
meden den for anden Tjeneste er 20 p t.

RAADIGHEDST JENESTEN 

PR01�0KOL 
ov-er 

Fothandli□g ført den .14. :Februar 1923 mellem
Generaldirektoratet for , lal banerne og Dans·k 
Lok,omotiV'llla111d,s Forenin·g angaaende Bereg
ning af Lokomobivpersonalets Raadighedstje-

n s,te. 
Til lede var: 

·Por Generaldirektoratet:
Generaldirektøren, 
Maskindirektør A. Floor, 

,Kontorchef K Jaoobi og 
Fuldmægtig Andre Jensen. 

For Dan k Lokomotivmands Forening: 
•Lokomotivfører Rich. Lillie,
Lokomotivfører C. A. Lillelund,
1.,okomotivfører C. M. Cihri·sten en,
Lokomoii;ivfy1ibøder J .  Boyesen og
LokOIJilotivJører K. Johansen,

sid tnævnte førte PrctokoJlcn. 

Generaldirektøren: Den Forhandling, .so011 
jeg ,i Dag ,by.der Dem velkommen Lil, afholdes 
i Anledning af Foreningens krivelse af 23. 
August 1922. Generaldireiktøren 01Jlæ le denne 

krivelse o,g citerede de Udtalel eT, der var fald
ne vedrørende pørg '!Uaalet ved Forha.ndlingcn 
den 3. �overnber 1921 mellem Gencraldirekilora
tct og Foreninge11S Repræsentanter. Generaldi
rektoratet havde efter Modt.;i,gelsen af (Forenin
gens , kriveJ c forespurgt D,i lri·kterne, hvorle
des Fo1'.holdet 1)l'ak:tiseredes, og .det er derved 
opJy. t, at 3. Distrikt har fast at bestemte Dele 
af Raadighedstjenesten som fuld Tjeneste, me
d.ens de to andre Disrt;rikter lader Lokomotiv
personalet 01Jføre det egentlige Arbejde, der 
eventuelt udføres Lmder Raaidig'hedstjen-esle, -paf1 
Lokomotivførerrapporterne i !hvert en,kel t Ti I
fælde og beregner den :hertil rnedgaaede Tid som 
Iulcl Tjeneste. pareko1Tl1Illissionens Bemærk
ninger om Raadi,g:hecl,stjeueste i 1. Betænkning 
Side 16, forstod Generaldirektøren 'Saaledes, at 
•man for at opnaa Ret til at regne Raaidigheds
tjencste om fuld Tjeneste .sku1de op paa Nor
men 260 Timer, men at man for P.ersonale, der
01· ,pa.a en lavere Norm, maa indskrænke sig
t.il at regne det egentlige Arbejde, der maatte
fore1kolll1llle under Raadighedstjenesten som
fold Tjenoste. Mente ikke, at Modtagelse af nog
le Telefonmeldinger kunde betegnes soon egernt
li,gt A11bejde, men ,dersom Arbejdet ved Telefon
vagt kan kara,kteri.seres som egentligt telefonisk 
Al'lbejde, maa det og aa beregnes ,saaledes, 

Rich. Lillie: Naar Foreningen har rejst det
te ISpørgsmaal. saa ,skyldes det, ait man ude i 
Distr-ikterne ikike tog Hensyn bil Raa,dighedstje
nestens Beskaffenhed, men tilrettelagde al Raa
cli,g{hedstjeneste som �;3 Tjeneste. Ved For
handling om agen i 1. Distr,ikt 1havde Di.strikl
ehefen ·stillet s,ig særlig uv,illig. Ved Forhand
lingen i 3. Di trikt var der yi t mere Imøde
kOllllllilen!hed, og man var lier naaet til det Re
sultat, at faa fastsat Dele aJ N edbru,dsraadig
,heden som fuld Tjeneste. Maatle henlede Op
rnærksomlheden paa, at Foreningen ikke havde 
tiltraadt pørg.smaalet om 2/3 Tjene·sle. Omtalte
Raad,ighedstjenesten og hvorledes denne havde 
været at '1:Jetragrt;e i Modsætning til Nedbrud,s
reserven. r edbrudsreserven er i Virkeligheden 
Statsbanernes Redningskorps, og denne kan .iik-
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ke med Rette indordnes under Begrebet Ra.aidig
hed, og vi ;J,;.a.n ikke godkende den som 2/s Tje
neste; naar den nu beregnes som ,saadan, maa 
det skyldes, at parekornmissionen ,ik,ke er gjort 
,bekendt med Nedlbrudsreservens ærlige Be
·. kaffenlhed.

Maskindirektøren: Det er rigtigt, al man 
tidligere har ,skelnet mellem Raadi·g'hedstjene
ste og N edlbrudsr,e erve, men det blev kun gjort 
for at være si.J<::ker paa, at Nedbrudsreserven 
var til ,Stede, idet Forholdet den Gang var det, 
al Trafikafdelin,geu ofte anvendte ogsaa Ned
brudsreserven til !Særtogskørsel; nu er man gaa
et bort herfra. Om Nedbrud. reserven er mere 
anstrengende end anden Reservetjeneste, skulde 
)i[askindirektøreu ikke udtale sig om, men der 
er muligvis 'Steder, hvor der findes mere Ar
bejde under Nedbrudsreserven end andre Ste
der; man kunde muligvis pille nogle af di,sse 
ud og iller gaa iborl fra, hvad man kalder Raa
dig!hed, og saa iøvrigl iberegne det egentli.ge 
Arbejde om fuld Tjeneste. 

Generaldirektøren ønskede 0'Plysning om 
Forskellen paa Nedlbrudsraadighed og anden 
R.a.adighed.

Rich. Lillie: Nedbrudsraadig'J1eden er for
bunden med Telefonvagt; det paagældende Per
sonale skal, foruden at modtage Telefonmeldin
ger og eventuelt lade di,sse gaa videre, passe Ned
brudsma,skinen og til enhver Tid være klar til 
at køre ud, kort sa"gt under mange For!hold selv 
træffe fornødne ForanstaHninger i Modsætning 
til det Personale, som er til Raadig'hed. Delle 
kan sove, f.orlade Opholdsværelserne og iøvrigt 
indrette ,, •ig efter eget Forgodtbefindende, blot 
del bliver paa Tjenestestedet. 

Generaldirektøren kunde ik--ke se, at der her
efter var anden Forskel end at Personale1t som 
Føl·ge af, at det under Ned,brudsrM!dig1hed mu
li.gv.L udførte noget :mere egentligt Aiibejde end 
under anden Raadig.hed, skulde have en større 
Del af Tjenesten beregnet som fuld Tjeneste. 
Mente, at parekommissionen ihavrde den Op
fattels-e, at Telefonvagt ,kan forene med Haa
dig!hedstjeneste, og vilde forøvrigt finde det no
get sma.a!,igt, om en Telefonopringning skulde 
kmme .forandre Tjenestens Karakter. 

C. M. Christensen omtalte Forholdene paa
K!h. iGlb., hvor de store Forhol<l. gjorde, at Ned
brudsreserven ofte var fuldt optaget i \hele Re
servetiden. M.aatte endvidere hævde, al man 
under Forhandlingerne paa Kristians�Jorg om 
Tjenestetidsspør,gsmaalet ih.avde faaet den 0'P
fattelse, at Reserve ikke var det samme ,som 
Ra.adigthed, og at 2/a Tjenesten kun oimfattede 
Raadighedstjenesten; der er en :Forskel paa Ka
rakteren af Raaoigthed,s- og Nedbrudstjenesten. 

Generaldirektøren citerede parekommissio
nens dlalel er om Raadigthed. tjene.·ten, hvoraf 
bl. a. fremgaar, at Kommissionen havde værel 
bekendt med ,den tidligere Beregning af J.oko
,motivpersonal,ets Raadighed tjeneste. Mente al 
man, hvad man end kaldte den ih.er om1handlede 
Tjeneste, i1kke •kund•e kommf:! lborl fra, at ,den 
faldt ind under, hvad der af SparekOlffimis,;io
nen a1usaas som Raadig'hedstje1rnsle. 

Rich. Lill'ie: Jeg maa gøre opmærk om paa, 
a,t man ik;J,;.e Uiar tiltraadt dern1e Opfattelse; den 
_Bedømmelse, Sparekorn.missionen her bar gjort.� 
savner sagl,ig Indsigt. Omtalte Viger.slev Ulyk
·ken, og paa vi,ste, at man ved denne •Lejlighed
ikke ih.avde haft nogen Nec1brudsreserve ved
IHaauden, og a.t man da rnaatte tage tilfældi•gt
Per onale; paa-pegede, hvad Føl.gerne heraf let
kunde blive. •Hævdede at man ved at anord-ne
2/:i Tjeneste undergravede Personalets Agt'.Paa-
gi veruhed for Nedibrurdsre::;erver1s Betydning.

Generaldirektøren: Da Viger,slev Ulykken 
fandt ,Sted, regnedes Nedhrudsreserven Tjene
s.te dog som .fuld Tjeneste, men ,dette har altsaa 
ik,ke forhindret, at de var fraværende. 

C. A. Lillelund drog nogle ammenlign.inger
med tidligere iForhold og maatte holde for, at 
,der var en væsentlig Forskel paa, om det vat 
Tog,personale eller Lokomotivpersonale, Tat.en 
var om, s�od ufor.slaaende over for Genrralcli
re;J,;.tøre11Js Opfattelse af Sagen. 

Rich. L'illie 1ien'Viste ,til, at i sin T.id ved .For
handling om Tjene. te tidsreglerne ho tatsm i
n isteren, havde denne illenvist saadanne pørg:-
1maal til nærmere Drøftelse med Elatschefenw. 

Maskindirektøren: Er det rigtigt, at man an
vender ed•brucl.sreserven i saa ud·strakt Grad 
5'0m anført, ,burde man maaske aa vidt rnuhgl 
d1elt fritage denne Reserve for Arbejde. :-aalede,; 
al de paagældende blot ih.avde al holde sig klar 
til at køre, naar der er Brug for dem, og lægge 
Arbejdet over paa dem, der har anden Raadig
hedstjeneste. 

Rich. Lillie omtalte, Jworledes man flere Ste
der f. Eks. i Struer anven,dte Nedlbrudsreserven 
til Rangering .j Kulgaarden, pa.avi,ste det uhel
dige her'.i og maatte ihævde, at man mere og 
mere �)ibragte Personalet Indtryk af, at Ledel
sen ikke regnede den Tjeneste som værdifuld, 
lwor man s1kul,de ud og assistere ved Uheld. 
Ulykker eller Uregelmæssi,g1heder i Driften, og 
at det er uforsvarligt at !bibringe Personalet saa
dan ne Inditryk i Tilfælde, ,hvor det drejede sig 
om at ·bringe Hjælp. Men der er j Fors·kel 
paa, 11 vor ledes .ma.n opfatter Ansvaret. 

Generaldirektøren: Administrationen skal 
nok elv tage sig af .Ansvaret for Driften. Ø11S1kel 

110 

'DANSK lQ.KoMcmvTioENDE 

8 

.. 

• 

.. 



'DANSK lgKOMOTIV Ti DEN DE 
om at faa udskilt en Del af Raadighed. tjenesten 
om effektiv Tjene le kan ikke imødekomme.; 

man maa, der om der forekommer egenlligt Ar
bejde under Ra.adigihed. tjen len i Overens tem
mel. e med Reglerne •i Ordr A I beregne det 

hvert enkelt Tilfælde. 

Hich. Lillie omtalte de under Forhandlinger
ne om Tjene letiden faldne ,d!!ilelser O!Dl Raa
di.g1l1edstjeneste og forespurgte, hvorvidt der var 
givet Distrikterne Paalæg om Yed Turen Til
rettelægning at tage Hen yn til, hvis der und r 
Hicrn,dighedsljeneste udførte. Arbejde. 

Generald:irektøren: N j, ikke udover del i 
Tjene tetid reglerne indeholdte om, at egentligt 
Arbejde under Raadighed. tjeneste s.kal medreg
nes om fuld Tjen te. 

Rich. L'illie: Er Generaldi:::ekløren ind for
,., aaet med, at Forenfogen ikke har liltraadt Be
stemme! en om 2/a Beregningen. 

Generaldirektøren: Ja, det fremgaar jo ai 
ForJ1andlingsprotokollen, men jeg maa fremde
les fa tlholde, at de enkelte Arbejder under Raa
dighedstjenesten imaa beregnes for ig. 

Ric/i. Lillie: Hvem kal kon lrollere disse 
Tider, det ,kan jo f, Ek . passere, al NedJJrud 
re erl'en fungerer som Lokomotivme ter, dels 
uaar denne har æ'1idag, er fraværende eller 
efter denne Fore alles Tjeneste Ophør. 

Generaldirektøren: Det pørg, maal komme1· 
man vel nok over. 

Rich. Lillie: .Jeg vil henlede Opmær,ksomJ1e
clen paa, at en saadan Ordning vil give An
ledning lil mange Uoverensslemmel er. som vil 
ad kilte Admini !ration og Personal . 

Generaldirektøren: Det mener Di triklerne 
ikke, men kulde del vi e i,g, maa man Ol·erveje 
, pørgsmaalet paany. 

C. M. Christensen: Da parekommi ionen
be'handlede delle pørg. maal maa den kun ha
\"0 tænkt paa Togpersonalet, der ,kun !har Raa
digihed enkelte Dage -og inlet A1ibejde har under 
denne Tjeneste; for Lokomotivper onalet er et 
andet Foi'J10ld til lede; de kan have Raadigihed 
hver Dag og kan saalede i n Maaned komme 
op paa 312 Timers Tjeneste, medens den højeste 
Tjene. lenorm 'kun er 260 Timer. 

Generaldirektøren: Et , aadanl Tiliælde vil1 
formentJ.ig aldrig komme til at foreligge i Pra,k-
si . om agen . taar, ønsker man alt.saa at faa . 
Nedbrndstjene ten beregnet som fuld Tjeneste 
eller at faa fastsat en be lem t Del af N edbruds
tjenesten SOlffi fold Tj�neste. Dette kan jeg -ikke 
gaa med til. Det Personale, om har Raadig
hedl'>tjenesle, maa notere den Tid af denne, der 

medgaar til effektiv Tjene. le, for at denne kan 
blive dem god krevet. 

Rich. Lillie: Det er beklageligt, at General
direktøren indtager en saa Hdet forslaaende 
1tilling over for delle pørgsma.al, men jeg vil 

gerne til lut sige, at vi i dette pørgsmaal 
bli,·er uretfærdigt be'l1andlet, og vi for taa1·, at 
U retfærdigheden i Øje] likkel har Ret, men vi 
ohaaiber paa bedre Tider, :hrnr Retfærdighed og 
saglig Bedøm mel. e a,tler bliver b stemmende. 

Generaldirektøren: He1,med hetragll'r jeg 
Fo1'J1andlingen om lullet. 

Hermed ·lutlede Fo1iliandlingen. 

Vi skal i et følgend �ummer ,beskæfti

ge o · med dette pørg maal, tihi d n Af

gøre! der nu er truffet kan Orcrani atio

nen ikke b tragte om den endeliige, i hvert 

F'ald vil agen senere 1blive tag t op til B -

handlin,cr. 

FÆLLESUDVALGET 

I. 
Under 27. Februar d. A. ·har Finansmini

steriel til krevel Fællesudvalget saalede-s: 

•I krivel e af 2. f. M. har Fællesudvalget
til :E'inan mini ter,iet be. været sig over den 
?lfaa,de, hvorpaa lat banerne har beregnet 
Time- og Da,gpenge i Tilfælde, hvor det for en 

d tationering AEbrydelse er tilkendegivel ved
kommende Tjene temand, a.t han inden 4- Ti
mer . kal vende tilbage t.il Ud tat·ionering ledet. 

I denne Anledning .skal man herved med
dele, at man maa an e del for relle t, at nævn
te ag behandle. af i\ilini leriet for offentlige 
A11hejder, og at den derfor er overgivet :be
meldte 1finisterium til videre Behandling. « 

II. 
Under'�- Apl'il cl. A. /bar M-ini teriet for of

fentlige Arbejder til krevel Fællesudvalget saa
lede-. 

•I en hertil indsendt krivelse af 29. De
e mber f. A., J. Nr. 69, har Fælle udvalget an-

1holdt om, at den ved Statsbanerne U1idtil ,gæl
dende Ordning Yedrørende Tildeling af Jubi
læum gratialer til Tjeoest011Dænd maa .blive æn
dr, t derlien, at alle Tjene lemænd ved tat.s
banerne uden Hensyn til, hvilken Lønnings
klasse de tilhører, paa _:'i Aarsdagen for dere 
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Ansættel e ved Banerne maa erholde en Paa-
kønnelse i Form af en Maaneds Gage amt ef

ter 40 og 50 Aar An ællel e to faaneders Ga
ge, thvorho. Udvalg l har ucltalt Øn ket om, 
al clP nu ydede .Juhilæumscliplomer fremtidig 
imna 1blivC' af. kaffcd 

r dPnnc Ani clning skal m:rn, pfler al agen 
har v,NCL gjort lil GPn, tand for rOvcryejel. c. 
henpd mNldclc. al man i•kkc har mcnl Ht kunne 
imodek mme AnclragendPl.« 

AMERIKANSK MODERNISERING 

AF ÆLDRE LOKOMOTIVER 

(Ved Otto Bendixen) 

Wortsat). 

Ved den her beskrevne amerikan ke Moder
ni erin af ældre Lokomoliver ihar det ikke vist 
ig nødvendigt at forandre paa møre y temel 

Lil de indvendige lidflader. De .gamle 3 Rørs 
møreapparater er bibeholdt og Olieforbruget er 

det samme som før :Moderniseringen. Foruden 
Fordelene, bedre Øko11omi, tørre Trækevne, 
mindre :E'yrpersonale og . amme Olieforbrug 
kommer, at den ovennnævnte Omforandring er. 
overordentlig 'billig i Forhold til Anskaffe! en 
af helt nye Cylindre. Vægten a,f helt nye Cy
lindre kommer paa omkring 24000 pound, me
dens cl ovenfor 1Jeskrevne •UniversalGliderkas-

Fig. 1. ,,Delaware, Lackawanna and Western Rail
way" Lokomotiv set forfra med gamle Cylindre og 

nye " 11ivPr�;il" Glideka .. ,. og GlidPrP. 

er og Glid re« kun vejer omkring 2500 pound. 
Der er saalecles parel alene paa t0begod. 
21500 pound, hvortil saa kommer Jrostbar Be
arbejdning og Montering. 

F·i". 1 og 2 vi er en a[ •Delaware, Ladka
wanna and "\iVestern Railway's« mindre Per-
ontogsma kiner af American Typen (2 B) med 

55 ,7 mm Cylindre og 660,3 mm Slaglængde. 
i\fa. k.inen har tidligere været betegnet son1 en 

•Kul luger«, medens den nu er undergaaet sam
me Forbedring om Banens øvrige ældre Ma-

Fig. -· ,,American" eller ;(B Lokomotiv fra "D laware Lackwanna and Western Hailway" udrn. tet med 
Overheder og "Univer al'' Glidc>rka. ser og Glidere. 
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Fil{, 3. Gammel Cylinder med�,.L ni\'Cr al" 
Gliderkas e og Glider. 

kiner. Fig. 3 viser i større Format samme 
Maskines høje Cylinder med den ·paaboltede nye 
Gliderka,sse. Man ser den nye tempelglider af 
Blok Ty•pen med 3 Ramsbottom Ringe i ih ver 
Ende. Enidvidere vil •bemærkes, at man paa 
Grund af tempelglider-ens højere Centerlinie 
ikke har kunnet iføre Gliderstangen koncentrisk 
genneim Glideren. Dette volder dog ingen Van-
ikeligheder, saa meget mere, som en ek erntrisk 

Gennemføring er almindelig Praksi , særlig ved 
de store • tem_pelglidere paa 304-3 0 mm Diam. 
til Mallet Lokomotivernes Lavtrykscylindre. 

Foruden rdet foroven beskrevne • Universal« 
Systeim ,har flere andre Metoder været prøvede, 
saasom »Simplified« og ,Modern«. Alle tre har 
imidlertid den Fejl, at selv om Maskinen kom
mer til at arbejde med overhedet Damp og de 
dermed opnaaede. Fordele, saa er den ikke helt 
moderne, idet de lange Dampkanaler, som al
mindeligvis følger med Brugen af de gammel
dags Fladglidere, !bibeholdes, og disse danner- et 
ikke ringe ,skadeligt Rum«, om .virker ned
slaaende paa . Cylinderens og Dampens Tempe
ratur til Skade for det økonomiske Resultat. 

Mr. Patrick Sheedy, Overmaskinchef ved 
»The Soutern Pacific Railway System« i Los
Angelos, Gal., har .udtaget Patent paa en endnu
bedre Metode til Moderniseringen af Lokomotiv
cylindre. 30 Lokomotiver af Consolidations Ty
pen (1 D) fra nævnte Ba�ie, samt 4 Persontogs
Maskiner af Tin Wheeter (10 Hjuls) Typen
(2 C), har un.dcrgaaet denne Modernisering.

(Fortsættes). 

� 
�

� � 
25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Maj kan følgende Lo1komotivførere fej
ro 25 Aar·sdagcn for deres Ansroltelse som Lo
komotivmænd. 

Kobenhavn G.: J. F. M. Wagner, tenderup
gade 9, 2. al, B., L. P. Pedersen, Amager Fæl
leclvej 13, 1. al, C., E. L. 0. Mathiesen, Hør
dum gade 29, 1. al, V., L. V. Aagaard, Ny 
Carl bergvej 1 , 4. al, iB., . B. Jensen, Knud 
Lavaudsgade 1, 1. al, B. oo- N. P. 0. Nielsen, 
"op,hievej 10 b, 3. al, V. 

Aalborg: S. A. Jensen, Louisegade 4, 3. Sal, 
P. lt. (Jue, yuu, cl, Danrnark;;gaue :25, :2. al, og
H . .i:'. Hansen, »Irma«, Stenosvej.

Aarhus: S. A. tjeniø, A. · ensgaide 18, t. og 
J. G. Schneider, Ingerslev Boulevard 10, 2. al. 

Nyborg: J. F. li.viid, Højskolehjea:nimert, Kors
gade, 0. 0. J. Jørgensen, • olhjem«, Tværvej, 
H. J. S. Pedersen, Wilsonsvej 10, t. og 0. S. 
Thygesen, Villa ,Dyrehauge«, Dyrehavevej. 

Skanderborg: S. Andersen, Sølystkvarteret. 
Fredericia: R. 1'. Larsen, Vejlevej 13, St., A. 

Hansen, Falstersgade 4, 1. Sal og P. 0. Chri
stensen, Prinsensgade 5. 

Esbjerg: J. H. Pedersen, Finsensgade 58, 1. 
al og N. Nielsen, Exnersgade 14, 1. Sal. 

Brande: A. L. Holman, Villa »Højbro«. 
Kallundborg: Julius Nielsen, Slagelsevej og 

F. 0. Kunst-Hansen, Strandpromenaden 10.
Langaa: H. J. Zschau.
Korsør: 0. L. Jensen, yvej 12, 1. al, R.

Rasmussen, Strandvej 14, 1. Sal og L. H. Mor
tensen, Dyrhauge.svej 5. 

Sønderb&rg: 0. A. J. Højer, Helgolandsgade 
27. 

Nykjøbing F.: M. F. Bennekou, Lokomotiv
remisen. 

DELEGERETMØDET. 

I Lighed med hvad der tidligere har fundet 
ted, vil der i Aa,r efter Ønske fra flere Afde

linger blive anangeret en Festlighed i Fol'lhin
clel e med Delegeretmødet. 

Denne FeslligJ:recl aJholdes Mandag den 23. 
ds. Kl. 7½ Em. i l)'ors�ing.sbygnin,gen, Øster
gade, idert der arrange1·es Fællesspisning med 
efterfølgende Bal for de Delegerede og andre af 
Foreningen, Medlemmer med Damer. 

Pri·sen for Fællesspisningen, 2 Retter og Des
ert og Bal ,bliver 5 Kr. pr,o Persona. 

Meddelel e om Deltagelse a:ied s .sendt til 
Lokfrb. C. Petersen, Lundbye ga,de 4, Aarhus. 

Medlemmer med Damer, der ikke ønsker at 
deltage i Fælle sp,isningen, kan deltage gratis 
i Ballet. 
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4uANSK lQKOMOTIV1iDENDE .-�=-.....=;.o_--a---
FERIEHJEMMET. 

L• erie- og R kreat·ionrShjemme,t m-0d tage I' Gæ-
.-tel' fra J5. :Maj. 

!-'risen for Opholdet vaa Hjemmet bliver: 
For Medlemmer af D. L. F. fi. Kr. pr. Dag 

pro persona. 
For M ecllemmers Børn: 
Børn fra 2 Aar til 6 Aa I' :2 Kl'. pr. Dag 

pro persona. 
Børn Jra 6 Aar til LO Aar :2 Kr. :-o Øre 

J)l'. Dap: pro per. ona.
Børn fra LO Aar Li L L4- Aar 3 KT. J)I

.'

. Da,g 
(11'0 p rsona. 

For OpihoLdet paa Hj mmel i :2 Dage og der
w,der 5 Kr. pr. Dag prn per. ona. 

J, or Besøgende i'J Kr. 50 Øre pr. Dag pro 
per ·ona. 

For Besøgendes Børn: 
Børn fra 2 Aar til fi ar :2 Kr. 50 Ør pr. 

Da,g pro per ona. 
· Børn fra 6 Aar til LO Aal' 3 Kr. pr. Dag

prn p r -0na. 
Børn fra 10 ar til I/i- Aal' ;-3 Kr. 50 Ørr 

pr. Dag pro per ona. 
Be øgende ved Ophold paa Hjemmel i :2 

Dage og derunder 6 Kr. pr. Dag. 
( Ingen Drikkepenge.) 
:'.\lecllemmers Børn, . om er 01·t> I' 18 A 01r. br

tragles som Be. øgende. 
Forplejningen paa Hjemmel vil blive I øl

gende: 
Fra Kl. 7 Fm. til 9 Fm. :'.\forgendrikke -

Kaffe eller The med Brød og mør. 
Fra Kl. ll '/2 Fm. til 1 Em. Fr-0k-0. t. - I 

lille varm Ret, Brød, mør og Paalæg (hertil 
\fmlk, Hvidi-_ eller kibsøl). 

Kl. 5 Em. Middag. - 2 J eller Mad og 
Kaffe. 

Foreningen har ør,get for Befordring mel-
101111 Kalundborg og Hjemmet. Pri en for Be
f.ordring rr I Kr. for Vok.11e -0g 50 Ørr for 
Børn. 

Henvende! e om Ophold paa Hjeill11Tlel sen
d s t·il Foreningens Konitor, V droffvej 3 b, Kø-
1:enhavn V, hvor -iøvrigl Oply ninger om J< erie
og Rekreation hjemmel vil ,kunne indihentes. 

HJÆLPEKASSEN 

i.ørcla:g den 7. April afholdt i Købenlharn
• lals1banernes private Hjælpeka e« (• Vejle
ka en•) Generalforsamling i Forbindelse me•d
?iO Aar Juhilæum.

Der var mødt ca. 200 Kr-ed formænd fra 
alle Egne aI Landet og af alle Tjene. teka tc
gorier. 

Formanden, Trafik in pek tør Arn-0ld Jen
sen, aabnecle Mødet med at mincleR Ka. enR 
Medstifter og mangeaarige Fo11ma11d nys aldøde 
Trafikchef R. T. Hans n. talion forstander 
Vald. Hansen, Bedsted, tarkkede, fordi man 

hanle lænkL paa han F'ader. lation.for. lan
drr Dicohrnann, Esbjerg, mindedes Kassen an
den ti fter, d n for læng l afdøde talion for
stander Rei1rhold Jen en,\ ejle. 

Til Diri •cnl valgtes rnstcmmig J3aneformand 
\'. F. Nielsen. Vojens. 

Formanden aflagde Beretning om Kassens 
\'irksormhed i de forlø1bne 50 Aar, ihv-0raf det 
11)!_ a. fremgik, al del' til 4-6 Død fald var ud
b La IL I 663 7/i0 Kl'. Kas n ,har nu over 13 000 
\reellemmer med en F'orIDuc paa ca. 570 000 Kl'. 
og en aarlig Renleindtægit paa 28 21�0 Kr. 

· nder Drøftelsen af Kassen fremtidigC'
\'irk.omhed, hvor foruden Formanden en lang 
Hække Talere 1havde Ordet; fremkom der mange 
inlcl'essante cltalelser -0g Forslag. 

ammenkcm ten, der fra først til sidst præ
glc'des af rn hjertelig -0g kollegial tømning, 
sluttedes me-d cl gen idigl Løfte -0m for. lsal Ar
brjrlr fol' HjrC'lpeka,: ·ens Fremgang. 

REGNSKAB FOR STATSBANEPERSONALETS 

ULYKKESFORSIKRING 

1. DECEMBER 1921-30. NOVEMBER 1922. 

INDTÆGT 

Saldo fra forrige Aar ..... . 
1. Præmie, indbetalt afMed!emmer
2. Royal Exchange As urance:

Rabat i H. t. Kontrakt
3. Vederhig f. Præmieafk .. .
4. Erhvervsprovi ion ..... . 
5. Erstntninger,Lægehonorarm.v.
6. Bonus for 1920-2] ..
7. Indvundne Renter .

J alt 

UDGIFT 

1. .Præmie til Royal Exchange }\s-
urance ........... . 

2. Vederlag for Præmieafkortning
" Erhvervsprovision ........ . 
4. Erstatninger, Lægehonorar rn. v.
5. Bestyrelsesmø ler, Generalfor-

samling ..... 
6. Kontormedhjælp
7. Kontorartikler
' Stempelmærker .
9. Porto m. v .... 

Kr. Øre 

211 . 53 
6753.06 

5 0 0. 00 
315.50 
155.00 

1091. 00 
399. 30

7 .  2 3
11410. 62 

Kt·. Øre 

6761. 02 
303. 50 

40.00 
1122. 00 

135. 75 
215. 0 0
36.0U
21. 5 0
63.05

10. Forskellige Udgifter
alrlo at overføre til

140. 25 
næ te Aar 2572. 55 

Ialt ... 11410. 62 

København. den 31 Januar 1.923. 

Ulsøe-Bruhn. 
A. Ohmeyer.

Ovenstaaende Regnskab er revideret og be
fundet i Orden efter de forelagte Bilag. 

Hillerød og Korsør, Februar 1923. 
Schack. Mogens Nielsen. 
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'DANSK }QKOMOTIV li DEN DE 
TAKSIGELSER. 

.\Indtag hcned min hjprtl'ligsle Tak for de 
smukkl' Garer ·amt for al udvisl Opmærh;om
,11('(1 ved mil Jubilæum. 

A. Ha ·111us ·e11, Viborg.

?llodtag h r·Pd min bedste Tak for den 
smuikke Gave ·amt for al ud,·isl Opmærk,;om
ltl'd YPd mil .Jubilæum. 

G. S1Jb/J, Viborg.

Samtlige Loko[ør re og Lok fyrbødere i 
\'aimdrup he·dl', mod la 'l' min hjertelige Tak for 
dl'n mukke )laad de hædrede mig paa, paa 
min Jubilæum dag. Og Tak for den smukkl' 
Solv,gavc med Inskription fr11 . amllige. 

/. H. /.,arsen og Hu lrn, Ya'llldrup. 

��n hjei,telig Tak for udvist Op111i:l'l'k:-io111hed 
1·t•d mit Jubilæum. 

K. A. Ha11se11, Kobt'nhavn G. 

Hen d hrin ,es en Tak til alle . om paa min 
.fuhilæum dag vi le mig Opmæ1•ksom1hed. 

J. . Grauballe. Kob tl'havn G.

Ile som paa ]5 Aan;dagen for vor o æl
te! e har vi t os venlig Opmærk,somlhed, ,) edes 
lt(•n·ecl modlage vor hjertelig. le Tak. 

, . .J. ørensen og R. Grose11, Aa1ihur: H. 

1-Jj rt lig Ta,k for ud,·i. l Opmærk omhed
Yerl mit Jubilæum. 

lfø1111e, Kalluod�Jorg. 

Til alle der minded ,; mig paa min Jubilæ
um ·dag bringer jeg herved min hjertel-igste 
Tak. 

. .J. Olsen. 

Hj rlelig Tak for udvisl Opmærksomhed v d 
mit 2:5 Aar Ju•bilæum. 

V. T. l!J. Luncl A en ..

Min h dsle Tak lU alle for udvist Opmæ1·k
mh cl v d mil 25 Aar Ju))ilæum. 

J. 0. P. Madsen, Gedser.

l• or de mange venlige Hil ener, og for al 
1·e11.lig Opmærk omhed paa min .Juhilroumsdag 
tctkkes hjerleligsl. 

C. M. Hajer, Købenihavn G.

Hjertelig Tak til alle ror uclvi�l Opmærk
somhed ved mil Jubilæum. 

M. Mygind, Kor ør.

Hjertelig Tak for al udvist Opmærksomhed 
1·pd mil .Jubilæum. 'ærlig Tak til Lokomotiv
me te ren, Lokomotivper ·onalet, Remi arbejd -
re og lationsper. onalet paa Lan"aa l. for de 
smukke Ga\'l'J'. 

L. P. Vie/ ·e11, Langaa.

"Herved bringer jeg min hjerleligsl Tak for 
al ud,·i,;L Oprna=irk. omJhed ved mil Jubilæum, en 
smrlig Tak til Lokomolivførern paa jælland
Falster, sa,mt til Lokme. ter og Lokom tiv(ør rnl' 
paa Øsll't'bro for de mukkl' Gaver, der .'kal 
nl'l'e mig en kær Erindring i Fremtid n. 

11l'n 16. April 1923. 
K. P. Plore11/z. l.okomolivJørl'r. 

BYTNING 

Loko111otivfyrbuder i Lk. ønsker Bytning Lil 
,'db" Had .. �g. eller Ko. 

Hillel mrk. lJk. 

Lokomolidyrbøder ønsker Bytning fra , on
dl'rjylland lil Depol udenfor 'ønderjylland. 

.13illl'l mrk. • ønderj_ llancl«. 

Loko111otivf orerafcleliuger. 

1yborg: Formandens Adres e r lles til: Vil
la ,])yrhauge« Dyrehavevej. 

Afsked: 
Lokomolivfy,·,bøder udenfor Nummer H. 0. 

C. Koroerup (forhen i Ro kilde), efter An. ag
ning udl'n Pen ion fra 31--3-�3.

Afgaael red Døden: 

Lokomotivfører J. F. :i'l iel n. København. 
God banegaa1,d, dl'n 27-3-23. 
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STØT VORE ANNONCØRER 

Bemærk• Kiærs • Klæder 
20 Skindergade 20 HABIT 

35 KR 

'' 
i Frederiksborqq;de12

Me

: 
�\\on�•og Pefsvare/;-

to"\e (ved Nørrepor�l 9e't'e/
PAA RATEBETALING leveres alt i Damekonfektion. Pelsvarer & Kjoler

LIiie Udbetaling - Rentefrit 

L.P.A1strup leve•
rer Søgræsm0bl., Divaner, Tæpper.�pisest., Sovevær., B0rnt!-, Ungpige• og l:londemøblerR •••·ht>tnl •n� 

TORVEGADE 20Sporvognslinie: 2-9-19 

Søgræsstole Hvorfor gaa 
med Gobelin paa Strøget 

45-48 Kr. naar De i 
Hovedvagtsg. 4Hele Sæt kan købe 225 Kr. Kurvemøbl) :. r 

Ratebet. til Danmat·hs v. Kg. "ytorv
indrøm. bill .. Priser

Statsbanefunktionærer 10 pCt. Rabat 

DAMEKONFEKTIONSFORRETNINGEN 

,,EVA" 
ISTEDGADE 67 t 
Telf. Vester 5469 y Ratebetaling - Kont:mto Pri�or

5 pCt. paa Ann. + 10 pCt. pr. Kontant 

THORKILD HANSEN I 
. 

. . 1 

Billige Priser - Største Udvalg 
Foreningens 1'1edlemmer ydeø en Baoat paa 5 ,�et. 

VESTERBROGADE 24 
FALKONERALLE47 · AMAGERBROG.'125 

TH. TONSGAARDS CIGAR- 06 VINHANDEL ANBEFALES 
-

Nærværende Nummer er afieveret 

paa Avispostkontoret den 17. April. 

SENKING 
" GASAPPARATER· med ny patenteret uftblandingsRegulator 

'·· .- \ 

'::·-:\ 
' "i\ 
• t! 

,,,... ;'J "\ ,: 
r�\ tli 

.-;:�\,,, .(fA 
,--:,:.-..;:.011'! ... ·.• 

(Hvid Porcelænsemaille) 111ed Cirkulations-Varmekanaler.
Hlndste Gasforbrug 
Regelmæssig Varmefordeling -

Stegning paa Rist 
Ovnen, hvori alting lykkes 

Sk.andlnal'iens største Specialndstilling. 
Vestergade 2 G1.1t��v

._ ___ TIC. 1,i.312 ___ , 

L' d1· tn Wahl Lædervareforretning L , St. Kongensgade 15
Dametasker 

I stort Udvalg fra 6 Kr. JernhanPfnnkt. 5 o,0 R11bat.

VESTl:.R�RUGADE 1 1 ·A 
Telefon Vester 2636 x 

Redaktion: Vesterb• n!!'ade 98 a 2, Kjøl;enbavn B.
Tlf. Vester 8173 el!tr Vester 8113.

Udgaar 2 Gange maanedlig.
A■anonct>-Expedition:,

Vodroffsvej 3 b. København V. 
'l'elefon Vester 8113 eller Vester 4011.Aboanl'illentMpris: 6 Kr. aarlig. TegnM paa alle Postkontorer i Skandir.niPn. Kontortid Kl. 10-4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.
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