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BET JENIN6EN AF RAN6ERLOKO

MOTIVERNE 

I mange ar har Dansk Lokomotiv-
mand Forening beskæftiget sig med 
Spørgsmaalet om Betjeningen al Ranger
lokomotiverne og utallige er de Skrivelser 
og de Forhandlinger, denne Sag har været 
Gen tand for, uden at det af den Vej endnu 
har været muligt at løse Spørgsmaalet. 
Bevæggrunden til, at Sagen r rej t, er 
den, at det er ganske urimeligt og util
børligt, at Statsbanerne kan anse det for 
rigtigt aJt kræve Arbejdet pa.a en Ranger
maskine udført ved og af Lokomotivfyr
bødere, skønt Gerningen i alt væsentlig er 
Fører ns. Motivet til saa tærkt at gag, 
imod det af Foreningen .fremsatte Ønske 
er, at det koster Penge. Imidlertid kan 
Foreningen ikke af den Grund vige til
bage fra at fremsætte sit berettigede og 
begrundede Ønske, thi det, aJt en Ting ko-
ter Penge, kan ikke berettige til at aJvi �e 

et Krav, om i sig indeholder aadanne 
Momenter at det i L ngden vil vær mu
ligt at afvise dette. 

D t er derfor paany rej t, hver ang 
der har været A11ledning hertil, eller hver 
xang der har været en vacr Muligh cl for 

at I omme længere frem. Ved en Forhand
ling der førte den 10. ovember 1923 
( c D. L. T. r. 7, 1924), kom man ind 
paa en Di ku sion om Opr ttelsen af en 
Mellemstilling, en tilling man tidlig re 

havde været stillet overfor, og til hvilken 
Organi ationen havde tillet sig stærkt 
tvivlende, fordi den indeholdt visse Fa
rer for Misbrug. Betænkeligheder, der dog 
maaske kunne have været overvundne ved 

kabelse af dertil sigtende Garantier. 
Denne Forhandling bragte ingen Løsning 
pa.a Sag n, udover at Parterne lærte hin
andens tilling noget nærmere at kende. 

Spørg maalet blev efter Forhandlingen 
forelagt den daværende Minister for offent
lige Arbejder ( lebsager), der paa det 
Tid punkt ikke vilde gaa med til nogen 
Forbedringer, men vilde dog senere drøfte 
Sagen med ·Lokomotivmændene - Valget 
i Foraaret hindrede dette. 

Efter nogen Tids Forløb efter Valget 
tog Organisationen igen pørgsmaalet op 
og indsendte en krivelse til Gen raldirek
toratet indeholdende Krav om Indførelse 
af 2-Mand betjening pa.a samtlige Ranger
ma kiner og Ønske om Forhandling om 

agen, for saa vidt Generaldir ktoratet 
ikke kunde imødekomme det frem atte Øn
ke. 

Denn Forhandling førtes aa den 1.

Oktober d. A., og vi gengiver her den over 
Forhandling n førte Protokol: 

General,direktøren indledte Forhandlingen 

med at oplæ e det af Foreningen under 30. J u

li 1924- indsendte Andragende om Indførelse af 

2-Mand betj ning paa samtlige Rangerlokomo

ti ver. I Andragendet udbeder Foreningen sig

mundtlig Forhandling, der om Generaldirekto-
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
rat t ikke kan imødekomme J<'oreningen Øn
;,ker. - f den Omstændighed, at Generaldi
r kloratet har indkaldt til Forhandling, har 
Foreningen alt aa kunnet lutte, at man ikke 
har menl at kunne imødekomme Andragendet, 
111en da de foregaaende Forhandlinger om am
me pørg maal jo har nl'ret meget udførlige, 

kan der vel forøvrigt ikke \'ære væsentlige nye 
::\1.omenter at fremføre. 

Rich. Lillie: Del er rigtigt, at pørgsmaalPt 
har ve ret drøftet indgaaende, og vi kan jo hel
ler ikke fremføre ærlig nye Momenter, men 
naar vi paany har rej t agen og anmodet Gr
neraldirektøren om en Forhandling, er det, for

el i det er nødvendigt, at der snart ker en For
andring for de Lokomotivfyrbødere, som maa 
udføre Tjeneste paa Rangerlokomotiver om 
Fører af di . e, thi d efterbaanden saa be
grænsede Avancement muligheder gør Forhol
dene van keligere, og da d r, siden vi sid l drøf
tede og forhandlede delte pørg maal, er . ket 
et Regerings kifte, og vi har faaet en ny �[i
ni ler, som elv er Jernbanemand, udgaaet af 
tle prakti ke Jernbanemænd Rækker, tror vor 
Organi ation, og navnlig de Mennesker, som 
dette Forhold berorer, paa og venter, at den 
nuYærende 111 inisler vil vide at vise en tørre 
og bedre Forstaa Ise af deres Kaar, og de Krav, 
om Organisationen her frem ætter, end man 

modle hos den tidligere 11.Cini ter om samme 
ag. 

Danmark er jo det ene te Land, hvor man 
anvender 1-Mandsbetjeningen af Rangerloko
motiverne. Man bar gan ke vist for øgl i an
dre Lande at indføre det amme• y tem, men 
det er faldet uheldigt ud, - hos o er det efter 
Om lændighederne gaaet godt, men at det Yed
blivende vil gaa godt, bliver et pørgsmaal. 

Rangerlokomotiverne bliver . tørre og større, 
og Trafiken paa mange tationer bliver mere 
og mere vanskelig, aalede at det Grundlag, 
lworpaa man i ·in Tid indførte 1-Mand betje
ningen mere og mere forrykke . Det er derfor 
en uretfærdig Behandlingsmaade at lade disse 
Mennesker udføre 2 Mands Arbejde og kun 
lonn dem med Lokomotivfyrbøderløn. Det P.r 
et , pørg ·maal, om kalder paa Retfærdighed, 
l'i her frem ætter og vi tror og baaber, at det 
ri! lykkes at faa en Ordning paa dette Spørgs
maal ved en Forhandling. 

Ønskede al høre, hvorledes Generaldirektø
ren stillede sig til agen. 

Generaldirektøren kunde være ganske enig 
i. at pørgsmaalet sagligt var uddebatteret. Om
Betydningen af Minister kiftet for Afgørel.·en
af et herom handlende pørgsmaal, skulde Ge
neraid irektøren naturligvi ikke udtale sig, men
han maatte for sit Vedkommende henholde sig
til del af ham under de tidligere Forbandlin-
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&er anf rl . Del Tilbud, :om han dengang 
haYde frem at, om at vilde medvirke til Opret
te! en af en 1Iellem tliling, stod han stadig ved. 
og han havde egentlig haft Indtryk af, at For
eningen kunde laa sig til Taal med Indførelse 
af en aadan Mellem tilling, forudsat at den 
blev behørig plar"rel. Foreningen havde næg
tet at acceptere Anbringelse i 13. Lønnings
klasse. Generaid irektøren havde da antydet, at 
man kunde lænke ig tillingen anbragt i 12. 
Lønklasse under nyt Bog tav, og delte syntes 
Organisationen ikke helt at have afvi t. Den 
daværende Minister kunde imidlertid ikke paa 
det daværende Tid punkt gaa med dertiL Ge
neraldirektøren vidste ikke, hvorlede den nu
værnde Mini ter vilde stille sig, men General
direktøren selv kunde vedvarende tænke sig en 
Ordning, om den af ham tidligere foreslaaede. 
- Derimod kunde han ikke gaa med til en

Ordning med 2-Mandsbetj ning lier Lokomo
tivførere paa alle Rangerlokomoti rer.

Ric/i. Lillie: Jeg kan ikke dele General
d irek lora tets Opfattelse af, at Foreningen skul
de ham tilkendegivet sin Fortrolighed med Ind
førelse af Mellemstillingen. - Det har vi ikke 
gjort og del fremgaar og aa af Forhandlings
protokollerne, vi maa derfor holde os til vort 
principale Standpunkt, og er 1•i aaledes langt 
fra hinanden, Hr. Generaldirektør. - Maatte 
dog haabe, da det her var en Ji orhandling, al 
man kunde naa til en For taael , og for at 
beYise, at vi ved, at vi er til en Forhandling, 

og da man ved en Forhandling maa strække 
ig noget mod hinanden, vil vi ikke absolut 

fa tholde Princippet, 2 Mand paa alle Ranger
ma kiner, men vi maa have nogle flere, end vi 
har. Den foreliggende ag trænger sig tær
ker og stærkere paa paa Grund af Tiderne, 
kun et meget begræn et Antal Lokomotivfyr
bodere opnaar Forfremme! e, og efterhaanden 
bliver Lokomotivfyrbøderne gamle Menne ker. 

Tiderne gør del efterhaanden ogsaa dyrt at 
ek istere, og det almindelige Krav om større 
Eksi ten midler breder ig. 

Vi træder nu frem med denne ag for at 
afhjælpe paa de leder, der trænger mest, og 
det er en Uretfærdighed vedblivende at lade 

di se Menne ker udføre 2 Mands Arbejde til 
Lokomolivfyrbøderløn, naar det er Lokomotiv
førerarbejde, der udføre . kulde i denne For
binde! e paapege den ~ edsættelse i Rangergodt
gørelsen, om var foretaget, og som særlig ram

te dem, der her var Tale om og dette havde 
man gjort, uden amtidig at foretage Lønnings
lov revi ion. 

Genemldirektøren vilde gøre opmærksom 
paa, at de økonomiske vanskelige Tider ikke 
rammer L komotivper onalet haardere end an

det Per anale, men tatsbanerne økonomiske 
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Stilling er blevet daarligere siden sidst vi havde 
behandlet dette pørgsmaal, hvad der gør Sa
gens Løsning endnu van keligere. Der kræves 
derhos Balance og fremsættes Krav om større 
Afskrivninger og om Forrentning af den i Ba
neanlægene anbragte Kapital, saaledes at Ren
ten opføres paa Regnskabet som en direkte Ud
gift. Alt dette bevirker, at man maa se med 
tor Betænkelighed paa ethvert Forslag, der 

som det heromhandlede vil medføre store Ud
gifter. Kunde ikke dele Hr. Lillies Opfattelse 
af Forhandlingen som en Handel, men maatte 
mene, at Forhandling var en Form, hvorunder 
man drøftede Sagerne og lærte hinandens Syns
punkter at kende. Efter at man ved Forhand
lingen i November f. A. var naaet til at drøfte 

:Mellemstillingens Placering, rykker Hr. Lillie
nu tilbage til sit oprindelige Krav om 2-Mands
betjening overalt og vil slaa en Handel af der
ud fra. Vi skal imidlertid forhandle, ikke hand
le, og det yderste, Administrationen kan stræk
ke sig til, er Tilbudet om at ville yde vor J\lf ed
virkning til Oprettelse af Mellemstillingen. 

Rich. Lillie vilde gerne paany gentage, al vi 
ikke har givet Til lu tning til Mellemstillingen, 
men har derimod vedblivende næret den dybe
ste Mistillid for dens Anvende! e, hvis man op
rettede den, en Mistillid, der ikke gælder Ge
neraldirektoratet, men en Del af vore Inge
niører, som paa anden Maade ved Dispositioner 
har skabt denne Mistillid, og som gør os æng
stelige. Vi er klar over, at naar Statsbanernes 
ansvarlige Administration bebuder ringere øko
nomiske Resultater, og der samtidig foreligg-3r 
Kommissionsforslag, som kræver større Ydel-
er, af Generaldirektøren, at Generaldirektøren 

derfor vil spare paa alle Omraader. Man siger 
i samme Kommissionsl:etænkning, at vi har 
ikke Strejkeret, men der anvises ikke, hvor vi 
kan faa vore Krav bedømt, og vi maa derfor 
forstaa at indrette os efter Forholdene og leve 
Livet saaledes og være forberedt paa, at Livet 
bryder sine egne Love. Vi for taar meget vel, 
at vi under en Forhandling maa bøje os for 
Generaldirektoratet, men vi kan ikke dele Ge
neraldirektørens Opfattelse af Forhandling. --
Ved en Forhandling forstaar vi, at der for
handles, til der saavidt muligt opnaas Enighed, 
og vi kan vise vor Fo11handlingsvenlighed ved 
at gaa bort fra vort principale Forlangende. 

General,direldøren: Jeg vil indrømme, at de 
tidligere Forhandlingsprotokoller vist ikke lige
frem udviser nogen udtrykkelig Tilslutning til 
Mellemstillingen fra Organisationens Side, men 
under den sidste Forhandling i November f. A. 
var vi hinanden saa nær, at vi dog faktisk for
handlede om Mellemstillingen. 

Min Tanke er, at 2-Mandsbetjeningen skal 
bibeholdes i Overen stemmelse med de Princip-

per, som vi hidtil har fulgt og saa supplere med 
Mellemstillingen. Vi har jo ikke Steder, som til 
alle Tider er bestemt til 2-Mands- eller 1-
:Mandsbetjening, men Betjeningsspørgsmaalet 
er ordnet som en Harmonika, der kan trækkes 
ud og skubbe ind, efter som Forholdene gør 
det hen igtsmæssigt. Fra vor Side vil der som 
sagt kun kunne være Tale om Mellemstillingen, 
og jeg betoner udtrykkeligt, at jeg ikke er i 
Stand til at udtale noget om helst om Udsig
terne for Gennemførelsen af en saadan Stilling. 

· Rich. Lillie: Vi er villige til, som Omstæn
dighederne ligge, at af taa fra vort principale 
Krav om 2-Mand betjening paa alle Ranger
lokomotiverne, merr vi maa forlange 2-Mands
beljeningen udvidet paa forskellige teder som 
f. Eks. Esbjerg, Oden e, AaUJOrg, Aarhus m. fl.
De øvrige Steder vil vi da kunne slaa os til
Taals med Forholdene, som de er, naar de paa
gældende da bliver gjort til Lokomotivførere.
- Det er vort Haab, at den Forstaaelse, som
vi aabenbart ikke kan naa hos Hr. General
direktøren, vil vi kunne møde hos Ministeren,
der som Jernbanemand bedre forstaar det Mis
brug, der finder Sted af Personalet, og derfor
vil give dette en bedre Vurdering.

Generaldirektøren: Embedsmændene, som 
ogsaa er Jernbanemænd, er ikke af den Op
fattelse, al der sker Misbrug af de Tjeneste
mænd, der udfører Rangering. - Der paalæg
ges ikke Førerne af Rangerlokomitiver mere 
end een Mands Arbejde. Vi kan ikke strække 
os længere end til Mellemstilleingen. - Vilde 
sætte Pris paa at erfare, om Foreningen øn
skede, at Administrationen skulde arbejde vi
dere paa en saadan Løsning af agen. 

Rich. Lillie vilde bede Generaldirektøren om 
at forelægge Sagen for Ministeren, for at Mi
nisteren kunde træffe Afgørelse i Sagen, men 
maatte samtidig anmode om, at der maatte blive 
givet Foreningen ved Repræsentanter Lejlighed 
til overfor Ministeren at fremføre vore Syns
punkter, forinden Ministeren træffer Afgørelse. 
Lillie understregede paany Foreningens For
handlingsvenlighed til at gaa bort fra det prin
cipielle Standpunkt for at opnaa en Ordning 
med Generaldirektoratet. 

Generaldirektøren lovede at forelægge a
gen for Ministeren og gøre amme opmærksom 
paa Foreningens Ønske om overfor Ministeren 
at fremsætte sin Opfattelse af Sagen, forinden 
Afgørelse blev truffet. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 

pørgsmaalet skulde alti:::aa afgøres af 

Ministeren for offentlige Arbejder, og den 

25. ovember var Minister n klar til at

tage en Drøftelse af agen, i hvilken An-
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'DANSK [QKOMOTIV7'iDENDE 
ledning Formanden for Organisationen 
blev anmodet om at komme tilstede i Mi
nisteriet. Det var naturligvi med spænrlt 
Forventning, man imødesaa denne Sam
tale, ved hvilken var tilstede foruden Mi
ni teren, Generaldirektøren for tatsba
nerne. Imidlertid løste Ministeren hurtig 

pørgsmaalet, idet han afvi te Kravet helt 
og holdent, end ikke Mellen1 tillingen vil
de han høre Tale om, højst kunde der blive 
Tale om Indførelsen af 2-Mandsbetjening 
pa.a nogle flere Rangerlokomotiver hvill et 
kunde ske efter Fo1handling med General
direktoratet. 

Det lmn ikke nægtes, at denne forelø

bige U dga:ng paa Spørg maalet e�· overr'1-
skende, og for den Del af vore M dlemmer 

'

som saa stærld ·havde at in Tillid t:l 
den ocialdemokratiske Ministers For taa
else af Sagen, maa det virke som en dyb 
Skuffel e, navnlig efter at den ansvarlir1e
Ledelse af Stat banerne havde lovet � t 
medvirke til Gennemføre! en af en Mellem
stilling. tatsba:nernes ansvarli0e Admini
stration ha,r erkendt, at det er urigtigt at 
anvende Lokomotivfyrbødere som Føre1·e
af de enmand betjente Rangermaskine.-, 
fordi det er mere end Lokomotivfyrbøder
gerning, ·hvorfor man er gaaet Foreningen 
i Møde og foreslaaet OprettP.lse af en Mel
lemstilling ud fra denne Erkendelse, men 
Administrationen har samtidig betonet, fl.i 
der er en Gradsforskel mellem den Ger
ning, der udføres paa de af Førere betjente 
Lokomotiver og ved Arbejdet paa de en
mandsbetjente Rangermaskiner, de1for vU 
man ikke anbefale Udnævnelse til Loko
motivfører, hvilket vil ige, at man er ind
fors-taaet med, at det ikke i Længden lader
sig gm·e at mod taa Organisationens be
rettigede Krav om Forbedring af »Range1'

førernes« Kaar. 

Vi forstaar Ministeren saaledes, at det 
er hans Skøn, at der intet er til Hinder foi: 

vedblivende at la.de Lokomotivfy1�bøderne 
udføre Rangerførertjenest uden at give 
dem den Løn for rbejdet, de retmæssig 
tilkommer. 

Vi skal citere et Stykke af den Protokol, 

der førtes over Forhandlingen den 10. 
November f. A., og det lyder saaledes: 

»Med Hen yn til Mellemstillingen, da betod
den kun lønningsmæssigt*) set en Forbedring, 
lhi del var jo vedblivende de samme Menne
sker med samme Kvalifikationer, og maatte 
mene, al det vilde kæbe Vanskeligheder at have 
Lokomotivførere p·aa alle Rangermaskiner, Van
skeligheder Mellem. Lillingen muligvis ogsaa vil
de medføre•. 

Denne dtalelse frem attcs ad' en Ad
mini tration repræ entant, og er saa ren
dyrl et kynisk, at man forbavses, thi det 
gælder i all Livets Forhold, at man ud
nævner Folk i en højere tilling, naar Ar
bejdet bcr ttiger hertil, gælder det ikke for 
Udnævne} en fra As istent til Kontrolør, 
fra Ma kiningeni ra sistent til Maskinin
geniør o. s .v., man udnytter ikke uden 
videre Folk, der bar Krav paa en Fo1,bed
ring af deres Stilll.:ng, ved en Henvisning 
til, at de uden Forbedring af Lønnen bar 
de samme KvaJifikationer. Selvfølgelig 
er det blandt andet den kun lønnings
mæssige Forbedring man ønsker anbragt 
paa in Plads, og elvfølgeligt r det de 
samme Mennesker, dem som :nu er Loko
motivfyrbødere, der vilde blive Lo'komotiv
førere eller eventuelt placeret i en Mellem-
tilling. - Ja, hvem skulde man ellers 

tage, andre end dem man vedblivende gør 
ret imod? 

Maa ke Ministeren deler dette mukke 
Arbejd giver-Synspunkt, hv11,d vi vil væg
re os ved at tro, maaske er det Hensynet 
til han Kælebarn, Forrentning aif Stat�
banerne, der hindrer ham i at gaa med til 
denne dgilt og faar ham til at opretholde 
denne retfærdighed. 

Ja, hvad ved vi. 
Vi ved i hvert Fald dette, at dermed er 

denne ag ikke bragt ud af Verden, den 
lever, og d n vil vedbliv©de leve, indtil 
der er sluttet en Overenskomst om Sagen 
med Organisationen. 

Den standses ikke af Hr. Friis- kotte 
med et Magtsprog. 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 
Foreløbig behandle· pørg maalet paa, 
Møde i Fredericia den ; . Decemb r af 

en større Kreds af Tillid mænd. 
aa faar vi e. 

FORSKELLIGT 

Dem, lier kører med tude, kommer 
og aa med. aadan lyder det Valg prog, 
hvorefter Arbejdet paa R paration af den 
ene af de tre i Remi en paa Gb. værende 

kydebroer iværksatte . Man kulde ikke 
tro det, men det er andt, at i 5 a 6 Maa
neder har man a1·bejdet paa R paratio
nen ud n at det nclnu er lykkede at til
endebringe denne. F rhaabentlig køre der 
med den nu. 

Det har forbavset mange af de i Rerni
erne be kæftigede Menne ker, at en -aa

da.n Reparation kan faa Lov til at trække 
aa længe ud, thi der er dog, saalænge 

Reparrutionen staar paa, et større Risiko
moment, end naar den er i Ord n, for ikke 
at tale om de l rnper tand ningen af 
, kydebroen medfører. Det er muligt, tit 
Llenn Lang omhecl skyldes Værk, tedern , 
der maaske ikke er til trækk lig informeret 
om, at det og aa er Meningen, rut Arbejdet 
, kal gør s færdigt indenfor en rimelig Tid. 

Paa samme Tid har den ene Drejeski
"' været under R paration og er forhaa
hentlig, naar dette læ e , taget i Brug. Og
saa dette Arbejde har taget en meget lang 
'rid, vistnok altfor lan(T Tid, men dog ikke 
læng re, end at man bl v færdig med den. 
Og aa denne Reparation har medført <.;i
ne behageligheder, om vi kønn r har va
ret alt for længe - fordi der ikke r blevet 
at det fornødne Pre paa at fremme r

bejdet. Det vilde have været n nydelig 
Kalamitet, om den i Virk omhecl værende 
Dreje,kive plud elig havde nedlagt Arbej
det, og det er noget ma.n ikke har værvt 
aa ukendt med før. Men den har til alt 

Held holdt sig, og alt er gaa t godt -
men hvi den var gaaet i Stykker - hvad 
a.a? aturligvi , man havde klaret i·r, 

der rinde heldigvi andre Drejeskiver paa 
'tationen, men det havde m d'ført ikke saa 

faa Kalamitet r at klare ig. Det er 
da og aa interes ant at se, hvorl des Ar
bejdet gaar for ig. Før t brække1· man 
noget af den gamle tøbning op og laver 
nyt Fundam nt, aa tager man et nyt 

tytkke og aa. fremdeles, og det hele lave 
med uh_yrc Grundighed og Omtanke og 
tager el vf I (Te lig den tilbørlige rfid. Efter 
at tøbningcn var fuldbyrdet, kulde der 
lægge Bro ten ned i den indv ndi(Te 
Kreds, og det tager og aa sin Tid, og alt 
er efter den samme virkning fulde Recept, 
at i Morgen er der a.tt r en Dag. Ende
lig bliver cl bte A1,bejde færdigt, og man 
tt nker, Sila nu skal Drejeskiven nart ta
ge i Brug. Men man har gjort en for
k rt B regning. Thi eit r at alt det aJ1dct 

11bejdc er fuldbragt, kommer man na
turligvis i Tanke om, at Motor n trænger 
til et Efter yn, og aa bringes den til Re
paration i Værk teclet, og hertil medgaar 
d r ogsaa et Par ger. Saa endelig lys
ner det. 

Men var der ikke nog n Mening i, at 
man en anden Gang søgte a:t faa disse 

1•bejder noget hurtigere fra Haanden; 
det er dog ikke ligegyldigt, at disse nød
vendig Indretninger er ubrugelige i Maa
r cd vi , der kunde dog ke noget, og saa 
laa. man i et kønt Roderi. 

L den (ol'løbne omrner er de Kas er, 
h ori lag(Ter og Røgkammerskidt henka
stes o(T aa repareret, og elv-følgelig har 
man indrettet ig paa den gamle Maade, 
··om øjensynlig an es for den bedste. Vi
I it erede her i Bladet for nogle Aar siden

en Plan til Indretning .af Affald gaardenc 
paa. Gb., efter hvilken det vilde være mu
ligt at d'aa fjernet Affaldet 11den at spærre 

porcnc, thi det er jo en dagligdag Ting, 
at enkelte af de Spor, hvorpaa Ren ·nin
gen af Lokomotiverne foregaar, er spær
ret, fordi der henstaar Vogne til Læsning 
af Affald. Imidlertid ser det ud til, at ma.n 
vil bevare den gamle Indretning, maaske 
orr aa Forandring til en a.nclen og bedre 
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Ordning, øjeblikkelig vilde ko te en Del 
Penge, om endskønt den i det lange Løb 
alligevel vilde blive den billigste. Da man 
altsaa holder paa den hidtil værende Ord
ning, maa man kræve, at de to Spor holde::; 
frit for henstaaende Vogne, og at de kun 
belemres med Vogne til Brug .for Paalæ 
ning af Affald, og at disse kun henstaar 
der i den Tid, Paalæsningen var\')r. D t 
er en dagligdag Ting, a.t Sporene anven
des til alt muligt andet, end Hensigten 
med di se var, nemlig som Rangerspor og 
til Henstilling af Vogne, Maskiner o. s. v., 
saaledes at Lokomotiverne ved Hjemkomst 
til Remisen efter endt Tur bringes til at 
holde i en lang Række, fordi Omkørsels
sporerne er spærrede. 

Det koster ofte et ganske unødvendigt 
Tidsspilde, og det var ønskeligt, om der 
blev sat noget ind paa at undgaa diss 
Ulemper, der for en stor Del kan medgaas. 

Hastighedsnedsættelserne staar stadio
paa Dagsordenen, og det er jo saaledes, at 
der vel n ppe findes en trækning, uden 
at der er nedsatte Køreha tigheder enten 
af den ene Grund eller af en anden. ogle 
Steder synes det ufornødent at bevare Ha-
tighedsnedsættelsen, men maJ1 yne ikke 
aa tilbøjelig til at fjerne disse Skilte, som 

til at opsætte dem, og det er dog alligevel et 
pørg maal, om ogsaa har økonomi k 

Interesse, thi hvor mange Kul anvendes 
der ikke paa den Konto og liddet paa 
Brem etøj m. m. koster ogsaa Penge. Lo
komotivførerne er ikke Yndere af Hastig
hedsnedsættelserne specielt ikke, naar det 
i nogen Grad kan skønnes, at de over-
lffider det rimeliges Grænse, en Grund 

er det med ned atHastighed forbundneTab 
af Tid en anden er det utfo1•holdsmæssige 
Fo1brug, der er Følgen heraf. Og endP.
lig n tredie Grund den ikke helt prak
tiske Maade Meddele! e om Ha tigh dsned
. ættelserne foregaar paa. Dette pørg, ·
maa l faar forhaabentlig en god Løsning, 
naar ignalreglementsudvalget bliver fær
dig med sit Arbejde. 

Men indtil den Tid maa de Meddelelser, 

der ud endes, være i Overens temmel 
med de faktiske Forhold. Iaar vi kriver 
dette, hidrører det fra, at der for nylig paa 
Valby tation var anbragt et Kontrolar
parat ( en ladrehank), end kønt Hastig
heden ikke var nedsat paa Sta,tionen, men 
før t bag tationen. Fejlen blev hurtig 
rettet, dog .først efter at Paatale var &ket. 
Det ser ud, som at di e Kontrolapparat r 
ikke fungerer helt paalideligt, d. v. s. at 
de knalder selv om Hastigheden er inden
for det tilladtes Græn er, om det skyldes, 
at Pendulen ikke svinger hurtig nok eller 
at Af tanden er forkert udmaalt, skal vi 
ikke kunde sige, men der synes til Tider 
at være Fejl til tede. Endelig er de paa Lo
komotiverne anbragt Ha tighedsmaalerc 
ikke af en saadan Konstruktion, a·t man 
kan rette ig eft r dem, og Hen igten med 
deres Anbringe} e turde dog være den, 1,l 
Lokomotivføreren i nogen Grad kuncle 
forlade sig paa dem. 

Vi skal endelig henlede Opmærksomhe
den paa, at de ud endte Strækningsforieg
nelser bør udfyldes saaledes, som Ove:r-
krifterne i Rubrikkerne antyder. Vi skal 

til Ek . anf re, at der for Vestbanen i den 
ene Rubrik taar Køreretning: J{øbenhavn

-K01·sø1·, og her begynder man rettelig
med Eng ha ve-Valby, i den an den Ru
brik, l(øreretning: J{orsør-l(øbenhavn

be o-yntler man ogscia med Enghave-Val
by, medens Ordningen naturligvis maa væ
re Svenstrup-Forlev o. . v. til man til
sid t naar Enghave eller Køb nhavn.
Gennemfører man ikke ystemet, er der
ingen Mening i det, og det gælder for alle
Strækninger, i hvert Fald herpaa jællanrl.

Endel-ig skal vi fterlyse Resultaterne 
paa. de anstillede Forsøg med Hensyn til 
Lamperne paa Perronerne paa de nyere 
Vogntyper. Dis e Lamper skinner stadig 
og er som før en Gene for dkigget, og 
det syne ikke, som man kommer længer 
end til det Forsøg, der anstilledes ved Ud
levering af en Po e til de Lokomotivførere 
der kører Tog, hvor saadanne Vogne er 
anbragt op til Maskinen, aaledes at de ved 
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Hjælp af d nne kunde afblænd Lampen. 
Resultatet h raf var vistnok tilfred til!· n
de, men Meningen var vel at ForsøgJt 

·kulde efterfølge ruf en mere praktisk FOi:
anstaltning. Denne vente der paa og jo
før den gennemføres jo bedre, thi nu, hvor
Mørket her ker det meste af Døgnet, hvor
Regn og Taage hører til Dagens Orden,
og snart kan vi vel vente ne, er det paa
sin Plads, at dette Forhold bringe. i Or
den til Gavn for Udkigget fra Lokomoti
vet og dermed for ikkerheden.

SYGEKASSEVALGET 

I nledning af det for Tiden tedfin
dende Valg til sjælland-falsterske Sygekas
ses Repræ entantskab har Dansk Lokom0-
tivmands Forening genopstillet: 

Lokomotiv ører Frode ielsen, Kh. Gb. 
som i den forløbne Periode paa udm rkd 
Maade ihar varetaget Interes enterne In
teresse, og vi anbefaler alle Medlemmerne 
henhørende til den Valggruppe, der repræ
senteres ved Lokf. Frode ielsen nu, at 
give ham sin Stemme, for aa vidt man 
ønsker den nuværende Kurs inden for 

ygekas ens Lede! e opretholdt. 
Endvidere opstille·: 
Lokomotivfy1bøder E. B. Bendtsen, 

Tj. r. 751, Kb. Gb. 
til Valg om ygeka er pr::e entant, g vi 
opfordrer alle Lokomotivfyrbødere, og de 
i denne Valggruppe værende Tjeneste
mænd, at stemme paa Lokfb. E. B. Bendt

sen, der vil blive en udmærket Kraft i Sy
gekas ens Ledelse. 

Husk, at temmesedlen for at være 
gyldig skaJ indeholde Interessent 1·. (fin
des paa ygekortet). 

Af temningen sluttes den 8. d ., og alle. 
der endnu ikke har stemt, rnaa uopholdelig 

sternrne. 

TYSKLANDS 

FØRSTE TURBINE-LOKOMOTIV 
Ved Otto Bendixen. 

Vi har tidligere i »Dansk Lokomotiv Tidende• 
be krevet forskellige Turbine-Lokomoliver. I 

r. 7, 1922 aaledes det af Zoelly konstruerede
2 C Turbine-Lokomotiv, om er bygget af den 
.-rhweiziske Lokomotivfabrik i Winlerthur. Paa 
dette Lokomotiv anvende. Tand1hjul overføring 
mellem Turbine og Drivhjul og en speciel Tur
bine til Baglænskørsel. I •Dansk LokomoliY 
Tidende• Jr. 6, 1923 har vi givet vore Læser 
Lejligihed til at stifte Bekendtskab med det en
gelske af Ingeniør Rmnsay kon truerede elek
triske Lokomotiv med Turbine og Kondensator. 
Ved dette Lokomotiv sker Kraftoverføringen 
mellem Turbine og Drivhjul ved at frembringe 
elektri ·k lrøm i den turbinedrevne Generator. 
for clerpaa al udnylte den udviklede lrørn i 
elektriske Motorer forbundne med Orivhjulem•. 
Endvidere har vi i »Lok. Tid.• Nr. l2, 192.'I 
beskrevet det sven ke Turbine-Lokomotiv, kon
strneret a,f Ljungslrom. Ved dette Turbine-Lo
komotiv sker Forbinde] en mellem Turbine og 
Drivhjul ved Tandhjul, og medens Turbinen paa 
de førnævnte Lokomotiver er anbragt henholds
vi under Røgkammeret og under Kedlen, er 
den paa sidstnævnte Lokomotiv anbragt undPr 
Føre11huset, mellem dette og Tenderen. 

Nu er del før te tyske Turbine-Lokomotiv 
alt.-aa ogsaa n Kendsgerning, idet et saadant 
el' bygget af Friedrich Krupp i Es en, og var 
udstillet i eptember paa Jernbanetekni k Ud
stilling i Berlin ecldin, den største Udstilling 
af sin Art i Verden, og ·hyor Lokomoti,·er og 
Vogne af alle mulige lags Yar ud lille! i hm1-
dredvis. 

Efter al det før:te lyske Turbine-Lokomotiv 
.-aalede er en Kend ·gerning regner de tyske
Jernbaneteknikere med at se Trækkl'æfter duk
ke op i det Ly ke Jernbanevæsen, som vil afvige 
en Del fra den . æd vanlige oFrm. Imidlertid 
er der ved Optagelsen af Bygningen af Tur
bine-Lokomotiver ikke ændret noget i de væ
. entlig te Dimensioner og den typi ke Form paa 
Dampkedlen. Dog vil det vel for Lægfolk ved 
Betragtningen være paafaldende, at der paa 
begge Sider af Damplokomotivet sædvanlige 
Cylindre mangler ved det ny fremkomne Lo
komotiv, medens man i , ledet for ser højere 
anbragte Indretninger, og som for Fagmanden 
karakteriserer Dampturbinen. 

Grundene for, at man i Tyskland lrod. Ti
dernes Vanskelighed, - eller rettere agt neto;1 
paa Grund af de trykkende Byrder, som den 
tyske ationaløkonomi har at bære, er gaaet 
over til Turbine-Lokomotivet, har den tyske Tra-
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fikminister i et Udvalgsmøde i Rig dagen ka
rakteriseret ·aaledes: Den tyske Jernbanedirek
tion arbejder vedvarende med alle Midler paa 
at formindske Lokomotivernes Kulforbrng. 

Grunden til, at Turbinedriften, som Erstatning 
for Lokomotivernes hidtil sædvanlige Stempel
maskine, fører til Besparelser, ligger i den be
tydeligt bedre Udnyttelse af Brændselsmateri
alet, fordi den ved de stationære Dampmaski
ner udnyttede Kondensation ogsaa kan anven
des ved Turbine-Lokomotivet, hvilket ikke lader 
sig gøre ved Stempel-Lokomotivet. 

Med Hen yn til Spørgsmaalet om Bygnin
gen a,f Turbine-Lokomotiver, saa kan derom si
ges, at indtil nu kommer hovedsagelig tre Arter 
af Tur-hine-Lokomotiver i Betragtning, og det rr 
netop de ovenfor nævnte og tidligere her i Bla
det . beskrevne nemlig chweitzeren Zoelly's, 

Svenskeren Ljungstrøm' og Englænderen Ram

say's Turbine-Lokomotiv. I Tyskland har F'ried

rich Krupv i Essen efter Krigen faaet Licens 
(Bevilling) fra Zoelly og bygget et stort Tur
bine-Lokomotiv paa 2000 H. K. efter Zoelly's 
og egne Patenter. Dette teknisk interessante 
og for Tyskerne nationaløkonomisk set vigtige 
F'or øg er blevet for1Staaende understøttet af de 
lyske Jernbaners Direktion. 

Paa Grundlag af tilstillet Materiale skal vi 
i det følgende give en Beskrive! e af Tysklands 
første Turbine-Lokomotiv. 

Krupp-Zoelly's Tuubine-Lokomotiv er i sin 
Bygning mest lig det hidtidige lokomotiv med 
Dampstempler. Kedel og Hjularrangement af
viger ikke nævneværdigt fra de almindelige Lo
komotivers, saaledes som det vil ses af hos
staaende Afbildning. Foran Røgkammeret 51 
har Turbinen fundet Plads. Den er anbragt 
i Husene 52 og 53 og heraf tjener 52 som Frem
ad-Turbine paa den højre Lokomotivside og 53 
som Bak-Turbine paa den venstre Side. Tur
binehjul arbejder kun økonomisk med ret høje 
Omdrejningsantal. Der kommer saaledes Om
drejninger i Betragtning paa 6000 til 8000 pr. 
Minut, saaledes at den nødvendige Nedbringe!-

se af Omdrejningstallet bliver hid<ført ved 
Tandhjul drivværket 54-. Da drejer Akslen 55 
sig kun saa hurtigt, om det er nødvendigt for 
Lokomotivets Drivaksler. Overføringen af den 
af Turbinen leverede Kraft gaar gennem disse 
Tand'hj ul paa Akslen og herfra paa bekendt 
Maade gennem Krumtap og DriYstang Lil Driv
akslerne 56, 57 og 5 

Fra Førerpladsen 60 bliver Turbine-Loko
motivet sat i Gang ganske som ved almindelige 
Lokomotiver, derved at Føreren ved Aabningen 
af en Ventil lader Damp strømme fra Kedlen 

til Turbinen. Dampturbinen har den Fordel, 
at den i enhver Stilling uden Ryk og sikkert 
kan sætte Toget i Bevægelse. hvilket som be
kendt ikke altid er Tilfældet ved det almindelige 
Lokomotiv, idet dette ved en ugunstig Stilling 
af Stemplerne først maa køres noget tilbage 
indtil den gunstige Stilling for Stemplerne er 
funden, hvor det lader sig gøre at sætte Toget i 
Bevægelse. 

Har nu Dampen afgivet sin Kraft til Tur
binens Hjul, saa bliver den gennem Ledningen 
61 ført til Kondensatoren 62. Her bliver den 
fortættet, og som Vand 1)aa 60 ° G ved Hjælp 
af Pumpen 63 trykkes det gennem Forvarmeren 
64 og derfra atter ind i Kedlen. Luftpumpen 
65 har den Opgave at fjerne den Luftmængde 
fra Kondensatoren, som Vandet har bragt med, 
eller som maatte være strømmet ind gennem 
Utætheder. Det for Kondensatoren 62 nød
vendige Kølevand leverer Pumpen 66. Dette 
Vand gennem trømmer et Rørstystem og for
lader da stærkt opvarmet Kondensatoren. Men 
et kørende Lokomotiv kan ikke føre saa meget 
Vand med, at det altid har nyt koldt Vand til 
Raadighed til Dampens KondPnsation. For nu 
aller at afkøle det opvarmede Vand er der paa 
det nye Turbine-Lokomotivs Tender 71 lavet en 
stor Beholder, hvori det varme Vand fra oven 
risler ned gennem en Mængde Metalrørs fine 
Aabninger, medens der fra neden blæses Luft 
ind gennem Ventilatoren 73. Herved faar Van
det en saa stærk Afkøling, at det atter ved 
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Hjælp aI deu nævnte Pumpe 66 kan ledes til 
Kanden atoren for at forlc tle Dampen. Efter
haanden om Kølevanden red Fordampning 
forbruge·, maa det Tid fler anden erstattes. 
lovrigt medfører Tenderen 74 de for Kedlen. 
Opvarmning nødvendige Kul. 

Ved d almindelige Lokomotiver bliver 
pildedampen he,,yttet om Træk i korstenen, 

m • n da pildedampsud tødning n i korstenen 
mangler ved Turbine-Lokomotivet, saa har V n
tilatJren I den Opgave al uge Forbrændings
gass n fra Kammeret 2 paa Lokomotivets hoj
re ide, og lecle den gennem Kammeret 3 paa 
den , ens/re ide af Lokomotiv t og ud i kor
. tenen. 

En ærlig Opgave tiller Leveringen af 
Damp til Jernbanevognenes Opvarmning. Vil
de man tage denne Damp Ira Kedl n, da maatle 
Erstatningsvandel tages fra T nd ren, men 
derved vilde der efte:rhaand n aller komme Ke
del. ten i Kedlen. u lægger man særlig Vægt 
paa den vedvarend Genanvendelse af rent de
stilleret Vand, fordi der herred garantere en 
lang Renholdel. e af Turbine-Lokomotivets Ke
del. \ armedampen · Opga,·e er løst derved, at 
man ved 91 har hyggrt en lill Hjælp kedel ind 
i Hovedkedlens Damprum. Hja,tpekedl ns Vand 
kommer all aa ikke i Brroring med Dampen 
rller Vand t i Hovedkedlen, mrn opvarmes af 
denne og forvandles til Damp. Drnne staar nu 
til Disposition for Vognenes Varmeanlæg. 

Teknisk et maa indrømme , at Turbine-Lo
komotivet ikke bringer nogen Forenkling af den 
samlede Kon truktion med sig. Turbine-Loko
motivet har tl·ærtimod flere Hjælpema kiner 
nd det almindelige Lokomotiv, saal de f. Eks. 

Forbrændingsgas-Ventilatoren, Kond n atorens 
Kølevand pumpe, Kølevand -Ventilatoren - al
le Maskiner som drive ved en lille særlig 
Dampturbine - og andre. Men Turbine-Lo
komotivet har den Fordel, at det, om man· kan 
forud ætte, i Mod ætning til de bedste almin
delige Lokomotiver vil bringe en Kulbesparelse 
paa ca. 20 pCt. Betænker man, at de tyske 
Baner før Krigen brugte for rundt 230 Millio
ner Guldmark Brændsel aarlig, aa turde Mu
ligheden for Be parel er gennem det nye Tur
hine-Lokomotiv dog være ret betydelig, naar 
man tager pas ende Hen yn til de foreløbig 
·tørre Anskaffelse udgifter, da det nye Turbine

Lokomotiv er betydelig dyr�re end de nuværen
de Lokomotiver.

HOVEDBESTYRELSESMØDET 

DEN 25.- 26. NOVEMBER 11124 

Punkt I a. Meddelelser fra For,m.anclen. 

. Fornumdeu oply te, at man havde be lullet 
at genop tille Lokomotivfører Frode iel en og 
Lokomotivfyrbøder E. B. Bendtsen som Kandi
dater ved del fore taaende Valg af Repræsen
tanter til den jailland-fal terske ygekasse. -
(Godkendtes.) 

Refererede forskellige ager, der iden sid
ste Hovedbestyre! esmøde havde været Gen
stand for Behandling; bl. a. en ag fra Struer 
angaaende Pen ion forholdene. agen er ord
net ved Generaldirektoratels Mellemkorn. t. 

M.ed Ma kiningeniøren i 2. Distrikt har man
drøftet for kellige pørgsmaal vedrørende Re-
eneper. onalel Fridage ved Aarhu. Depot. 

Sagen er J·ragt i Orden aalede., at Personalet 
ikke kat møde paa Fridagene for at faa Ordre 
for den paafølgende Dags Tjene. te. 

En ag angaaende Er tatning for mi. tede 
Fridage er ligeledes ordnet. 

Foreningen har haft Lejlighed til at he e 
den ny Opholdsbygning i trib, Ringsted og i 
Aarhu , ·amt de be taaende Lokaleforhold i 
Hel ingør og der er truffet Aftaler om for kel
lige Ændringer ved Indretning, Montering m. m. 
Med Hen yn til Opholdsbygningen i Strib har 
Foreningen, da Di triktet har meddelt ikke at 
være i tand til at gennemføre de fremsatte 
Ønsker da man avnede Midler dertil, 
anmodet Mini teren for offentlige Arbejder 
om at stille et Beløb paa 3000 •Kr. til Raadig
hed som Finansudvalget i Finansaaret 1922-
23 nedsatte Bevillingen med. 

Herpaa er endnu ikke modtaget Svar. 
Der er frem endt krivel. e angaaende Op

hold være! erne i Orehoved, angaaende Indrel
ning af Vaskerum m. m. i Frederikshavn. 

Der er overfor Gdir. nedlagt Indsigelse mod 
Af kedigel e a.f nogle A piranter. Der er Haab 
om at hindre dis e Afskedigelser. 

En Sag fra Ms. angaaende Turanciennitet 
er behandlet og Afgørelse truffet. 

Fra Gb. Afdelinger er fremsat Ønske om en 
Ændring i Tiden for iLønudbetalingen, det for
ventes, at der vil opnaas en tilfredsstillende 
Ordning. 

Soph. Jen en hen tillede, at man søgte at 
formaa Generaldirektoratet til at gennemføre 
en forsvarlig Ordning af Vaskerumsforholdene 

Fr dericia. 
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Formanden lovede at rykke for var paa det 
in Tid indsendte Andragende. 

Punkt 1 b. Meddel,else fra Hovedkasserere11. 

Hovedkassereren gennemgik Hovedka e11 
Regn kab pr. 1. -0vember 1924. 

Det kritiske Regnskabsudvalg fremsatte nog
le Bemærkninger angaaende forskellige Poster 
og for manglende Atteslationer, hvilket toges til 
Efterretning. 

Hovedkassereren Meddele!. er godkend le ... 

Punkt 1 c. Meddelelse fra Udrnlgene in. m. 

'. A. Lill,elimd frem alle nogle Bemærknin
ger angaaende Stal funktionærerne Laanefor
ening. Toges til Efterretning. 

Formanden redegjorde for Opløsningen a [ 
Fællesrepræsentationen. 

Man di kuterede del derved opslaaecle :For
hold og enedes om at tage pørgsrnaalet op paa 
et enere Møde. 

Formanden referede Bladudvalgets Arbejde 
og oply le, at der fra 1. Januar 1925 vil bli YC 

gennemført forskellige Ændringer med Hensyn 
til Bladets Annoncer samt Bladets Ud tyr. 

Meddelelserne toge. til Efterr lning. 

Punkt 2. Hangermaskinespørgsmaakt.

Formanden redegjorde for h le denne Sags 
Udvikling samt om Mini lerens lilling til 
pørg maalet. Hovedbe tyre! en vedtog at am

menkalde samtlige Afdelingsformænd til Møde 
i Fredericia den 5. Dee rober d. A. og der at re
degøre for agen eventuelt lage , tilling til den
nes videre Behandling. 

Punkt !1. ddannelse ngen 

Formanden redegjorde for denne Sags Ud
vikling, og det k•rndc ventes i den nærmeste 
Fremtid at Sagen vilde blive Gensland for For
handling mellem Generaldirektoratet og Orga
ni. ationen. 

Pu.nkt 4. Loren om la/8banernes tyrelse. 

Formanden omtalte d af Administration. -
kommissionen afgivne Betænkninger og med
delte at Forretning udvalget havde nedsat et 

dvalg hestaaende af Formanden, Hed.aktøren 
og ekrelæren til nærmere at gennemgaa Be
tænkningerne. 

Toges til Efterretning. 

Pimkl 5. Behandling af foreliggende ager. 

En Sag angaaende et Permis�ionsforhold 
fra Hernirig behandledes, det overlodes til For
manden at foretage det fornødne i denne Sag. 

agen angaaendc den gensidige Hjælpekas
. c diskuterede. ; det ved toge at lade agen bli
\'C Genstand for en id te Behandling paa et 
. �nere Hovedbe tyrelsesmøde. 

Hoved/ca sereren oply le, at Foreningen som 
sin Andel i Overskudet fra Marketenderiet paa 
Gb. havde modtaget 2007 Kr. 50 Øre. Beløbet 
er hen at paa en særlig Konto til et eventuelt 
Hyggefond. 

K. Johansen.

KREDSBESTYRELSESMØDET FOR LOKOMO

TIVFØREKE 

DEN 25. NOVEMBER 1924 

· Alle var tilstede.
Dagsorden: 

J. Meddelelser fra Kredsformanden.
2. Meddelelser fra Kred kassereren.
3. Eventuelt.

Kredsformanden indledede Mødet med en
Omtale af Forskydninger i Repræsentationen i 
'ignalkommi sionerne paa Grund af Afgang fra 

Tjene t og Forflytte! er. Redegjorde dernæ. t 
for for kellige Forhold ved As ens Ma kinde
pot, som havde været meget mangelfulde og 
mente iøvrigt al Forholdene var betydeligt for
bedrede, omend de endnu ikke kunde siges at 
\'ære tilfreds tillende. Kom derefter ind paa 
en Omtale af et uheldigt Forhold ved Gedser 
Ma kindepot, om imidlertid nu var bragt i Or
den, og stillede Forslag om al et bestemt For
held ,·edrørende et Med! m betragtedes som ik
ke værende tilstede. 

Efter nogen Disku . ion vedtoges det at til
·kri ve Afdelingen om Kredsbestyre! en. tilling
til dette -Forhold. 

Kredsformanden omtalte derefter en be
handlet ag angaaende et Anciennitet forhold 
i Aalborg, der var bragt i Ord.en, og endelig an
gaaende del fremskudt ignal Øst for Kol
ding en ag der var rej t af Fa. Afd. og det 
1 e lullede. al fremme agen. 

Punkt 2. Kreclska ereren fremlagde en 

Oversigt over Regnskabet for den forløbne Del 
a[ Aarel, der vi te Overen stemmelse med del 
vedtagne Budget. 

Regnskabet toges til Efterretning. 
Der fremsattes af det kritiske Udvalg for

skellige Bemærkninger, der ogsaa toges til Ef
terretning. 

nder Erentnell intet. 
C. M. C.
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'DANSKlQ.KOMOTIVliDENDE 
KREDSBESTYRELSESMØDET FOR LOKOMO-: 

TIVFYRBØDERE 

DEN 25. NOVEMBER 1924 

Alle rnr til lede. 
Dagsorden: 

1. Meddel Iser fra Kredsformanden.
2. Rangerma kinerne Bemanding.
3. Kredska. ererens Beretning.
4. Eventuelt.

Kuhn fore log at behandle Pkt. 2 traks, da
der skulde ke Henvendelse desangaaende i Lø
bet af Dagen .• 

Vedtage . 

Punkt 1. Meddelel er fra Kred formanden. 
Kred formanden gennemgik for kellige til 

B handling indsendte ager, hrnrtil man log 
tilling, bl. a. var der en Del Forespørgsler an

gaaende niformslevering. Man enedes om, af 
Ren yn til lignende fremtidige Forespørgsler, 
at oply følgende i Dan. k Lokomotiv Tidende: 
D }I dlemmer som ifølge tidligere Levering -
terminer tilkommer Vinterkappe Aar 1921c kan 
efter nugældende Regler forst tilkomme denne 
Aa r 1925. Endvidere gælder følgende Brug -
terminer: Jakke og Benklæder 1 Aar, Hue og 
Ve t :I'/� Aar , weaters 21/o Aar, kindtrøje og
Vinterkappe 4 Aar. 

En Lokomotivfyrbøder. om var slettet for 
Re tance, søgte om Genoptage! e, kunde bevil
ge efter Afdelingens Love § 9, Stk. 4. 

Punkt 2. Rangennaskiner Bemanding. 
Kred formanden refererede Forhandlingen 

med Generaldirektoratet, hvor der var giYet Til
bud om at anbefale en {el! m tilling i 12. Løn
kla e. Man drøftede Muligheden af, hvis Loko
motivfører tilling rnr uopnaaelig, da at modtage 
en Mellemstilling i 12. Lønklas. e amt de der
med forbundne Forhold. 

Punkt 3. Kredskassererens Beretning. 
Kreclska ereren fremlagte Regnskabs-Over

. igt, der balancerede med 40 125 Kr. 0 Øre; 
toges ti I Efterretning. 

Punkt 4. Ecentuelt. 
}Ian drøftede forskellige Forhold Organisa

tionen Yeclrørende. 
K. 

25 AARS JUBILÆUM 

Lokomotivforer J ae. Hansen, Aarhus Ø., 
der den 1. December fejrede 25 Aars Jubilæum, 
er kendt som et godt Medlem af vor Organisa
tion og en pligtopfyldende Kollega. Jubilaren, 
der er pas ioneret Jæger, er i Besid del e af et 
djærvt Lune og altid i godt Humør, hvilket har 
skaffet ham mange Venner aa vel blandt Kol
leger som Medansalte. 

Vi bringer Jubilaren vor bed te Lykønsk-
ning. H.

N. P. Carlsen. 

Den l. December fejrede Lokomotivfører N. 
P. Carl en, Kalundborg, it 25 Aar Jubilæum.
Jubilaren blev an at paa yborg Værksted den
5. eptemher l 9 og forfremmedes til Loko
motivfyrbøder den 1. ovember 1 99 i Skel -kør
og kom derfra tilbage til Nyborg. Den 1. No
vember 19111c blev C. udnævnt til Lokomotivfø
rer i Kalundborg. Jubilaren har altid været et
trofast Medlem af vor Organisation og meget
afholdt af Kolleger og fedan atte paa Grund
af sit omgængelige Væ en, og derfor blev der i
Dagen Anledning vi t han;i forskellige Op
mærk omheder.

, i 011 ker Jubilaren og han Kære Held og 
Lykke i Fremtiden. Kb. 

DAMPFFERGEUHELD 

Natten m !lem cl. 19. og 20. � ornmher fore
faldt et meget alvorligt Uheld ved torebælt -
overfarten, idet Færgerne •Ohristian IX« og 
•Sjælland« lige uden for Korsør Havn tørnede
vold omt mod hinanden paa Grund af stærk
Taage. tød t var saa kraftigt at en Vogn om
bord paa • jælland« prængte toppehornmene
og tyrtede i Vandet og et Par Vogne afspore
de . Endelig fik Færgen forskellige Beskadi
ge! er, dog ikke mere end at den amme Dag
gik i Fart igen.

»Chri tian IX«s Beskadige! er var imidler
tid af en betydelig værre Karakter, idet For
dækket løftedes og knustes, ligesom Bovportene 
knustes. Paa •Christian IX«s Dæk tod Sove
vognene til Rander , Esbjerg og Tinglev og an
dre Vogne, der ved det kraftige Stød satte sig 
i Bevæge! e og løb fremefter, men heldigvis hin
dredes Vognen� Løb ved at de tørnede, hvor 

porene løber ammen og derved undgik man 
heldigvis den Katastrofe, der kunde have været 
Følgen af ammenstødet. 

heldet kan vel ikke efter det oplyste lægges 
nogen til La t, men man maa mene, at det vel 
maa kunne lade sig gøre at sikre Vognene paa 
Færgerne n get bedre end ket er, bl. a. ved 
Bremsning af alle Vognene. 
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'DANSKfgKOMOTIVliDENDE 
KRANSE KASSE 

De københavnske Lokomotivfbr. Afdelingers 
Kranseka se afholdt· Generalforsamling Onsdag 
den 19. ovember 1924. 

Til Formand valgtes Lokofbr. Vasa ielsen, 
Gb., og til Kasserer Lokofbr. Dybvang, Gb. 

Meddelelser Kassen vedrørende bede til
stillet en af neden taaende. 

H. R. Dybvang, 
Gl. Mønt 11. 

Telef. Byen 129 v. 

Vasa Nielsen, 
I tedgade 105, 2. 

BYTNING 

Lokomotivfyrbøder Gb. ønsker Bytning med 
en Kollega i yborg. 

Billet mrkt. Ng. bedes sendt til D. L. F.s 
Kontor. 

TIL AFDELINGSKASSERERNE OG REPRÆSEN
TANTER FOR FERIE- OG REKREATIONS

HJEMMET 

De reviderede Aarsopgørelser for 1924 vedrø, 
rende Ferie• og Rekreationshjemmet maa være 
undertegnede i Hænde senest d. 15. Januar 1925. 

HOVED KASSEREREN. 

BLADFORSENDELSEN 

,Til Pensionisterne. 

D'hrr. Pensionister anmodes om, senest den 
15. December d. A., at tilstille Dansk Lokomotiv
Tidendes Expedition, Ny Vestergade 7, 3, Køben• 
havn B, den Adresse, hvorunder de fra 1. Januar 
1925 ønsker Bladet tilsendt. 

For saa vidt Adressen ikke tilsendes Expediti. 
onen, vil dette medføre Standsning i Forsendelsen 
af Bladet fra Nytaar 1925. 

TIL 
cBM§bI-5 

Overført fm D. S. og M. F. til D. L. F.: 
1. December 1924. Lokfb. Asp. J. B. . Kjær

Fredericia, og G. Klauber, Langaa. 

Tilladel e til af bytte Tjenestested: 
Lokomotivfyrbøderne K. P. M. Treu, kelde, 

og H. Jorgen en, Løgumkloster, fra 1-12-24. 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

I Veaterbrogade 63, I 
Hj. af Dannebrogsgade. 

Dame--& Børnekonfektion 

I
samt Kloler I Smaa Priser. 

Ratebetaling I 
Billigst i Danmark. 

Ægte 6 Pd. 7 Kr., 9 Pd. 10 Kr. 

H 
, . ink! Spande. Sendes 

Onnlng overalt pr. Po topkræv
ninj!. Bestilling paa 
mind t I Pd. portofrit. 

Københavns Honninghus, Graabrødretorv 4, Kbhvn. K. 
Tele(. 6024. Sllr te og eldsle pedtlOr111. Grdl. 1829. 

LOTHARDT DAHL. 
Veøterbrogade 11. Telefoner 3067 & 6606. Helgolandegade 1, 

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. 
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst. 

Vore Automobiler kører overalt i Byen og Forstæder, 
Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

DANSK A DELS LIVSFORSIKRINGSSELSKAB 

Te,qner alle Arter 
Livsfonrikrin,qer 

"KOLDING BUS" 
KOLDLNG 

Statstelf. Nr. 23 
Centrnl > 300 

Oprettet 1898 

SPECIALI'l'ET. { Livs_rorsikr�ng_ med Alderdomsforsørgelse. 
· Kap11altors1krmg med Arverente. 

Nærværen.de Nummer e1· a(f euP1 et 

paa Avispostkontoret d. 4. December. 

C). Amk. Gummivare 
ladostrl Vestergade 3 lbk!D. B. 

� h4ersprøjltr, 1nitet - l S,ceplejenlikler 
Ill. Prisliste mo4 SO Øre i frimrk. 

DISlRET El!PlDITIO! ♦ Tel1. l1ea l19ii 
Jernbanemend 10 pCt. Rabat 

�ofomotiumænn. 
Jubilæmnsmapper og Ad,·esser 

leveres smukt og billigt. Prøver og 
Prisliste vil være til Rfte,·syn hos 
d'Hrr. Afdelingsformænd ved stør-
1·e Depoter. 

lt11dak1iun: V 1:1sterh· ng,ade !!8 a �. Kjøbeubavn B. Annoncf"-Expt>d it ion 
Tlf. Vest r 8178 eller Centr. 14,618 

Udgaar I:! lJang,e maauedlig. 
Abou1111m1'11tNpr·iN: 6 Kr. aa.l'iig. 

Tee:011� 111111 a11" Po�tkont1r,r i Skaodir.avien. 

Ny Vestergade 7 8• København B. 
Telefon Central 14613. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

-

-
I I & 

I ' Æ rbodtost 
I. C. M . NIEL EN, 
Pudserformand, N yborg. 
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