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TRAFIKMINISTER FRIIS-SKOTTE

Valget den 11. April medførte som be
kendt, at vi fik en socialdemokratisk Rege
ring, og til Trafikminister udpegedes Tra
fikkontrolør J. F. N. Friis-Skotte.
Det er første Gang her i Landet, at en
praktisk uddannet Jernbanemand har faa
et overdraget Posten som Minister for of
fentlige Arbejder, og der er al mulig
Grund for Tjenestemændene til at hilse
den nye Trafikminister Velkommen i hans
høje Embede.
Friis-Skotte er og har i mange Aar
været en meget kendt Mand inden for Jem
baneetaten ved han Deltagelse i Organi-
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sationsarbejdet, først gennem Jernbane
foreningen enere gennem et mangeaarigt
Arbejde om Formand for Stat banernes
heldsforsikringsforening. Endvidere er
han gennem sit Arbejde som Kommunal
bestyrelsesmedlem paa Frederiksberg, se
nere som Raadmand samme ted og ende
lig som Folketingsmand blevet skolet til
den Stilling, han nu er indtraadt i, og som
han ikkert med Dygtighed vil forstaa at
be tride.
Trafikminister Friis-Skotte medbrin
ger mange Betingelser for at kunne føre
Landets Trafikvirksomheder frem, gennem
it Arbejde baade som Folketingsmand og
som Jernbanemand.
I Folketinget, hvor Friis-Skotte har
haft Sæd siden 1918, kom han snart til at
indtage Plads i første Række. Som Med
lem af den store Sparekommission og af
Lønningsraadet har han erhvervet sig en
Indsigt, der nu kommer ham tilgode. Paa
mange andre Omraader er Friis-Skottei:3
store Arbejdskraft udnyttet, og det var
derfor ganske naturligt, da Socialdemo
kratiet kom ind som det største Parti paa
Rigsdagen, og da det skulde danne Rege
ring, at det blev Friis-Skotte, der udnævn
V
tes til Minister
for offentlige Arbejder.
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BOULEVARDBANETUNELLEN.
Røg og Damp slaar en i Møde, naar
man kommer kørende ind i Tunellen mel
lem Personbanegaarden og Østerbro og
det er i Reglen fuldstændig umuligt at se
det allerringeste; der køres med andre
Ord i Blinde.
Der var en Tid, det var bedre, det var
d� der foregik en Udsugning af Røgen og
Dampen ved Hjælp af elektrisk drevne
Motorer, men disse saakaldte »Brummere«
ophørte, formentlig sat ud af Virksomhed
fordi der stadig klagedes over dem fra Pu
blikums Side og fordi de med den tilta
gende Trafik ikke kunde holde Tunellen
fri for Røg og Damp.
Et ikke uvæsentligt Led i Sikkerheds
tjenesten er Lokomotivpersonalets Udkig
og mangfoldige er de Gange, hvor dette
Udkig har bestaaet sin Prøve. Dette Ud
kig, som i sikkerhedsmæssig Henseende
er af stor Betydning, eksisterer ikke fra
det Øjeblik Lokomotivet befinder sig i
Tunellen, og vi er af den Opfattelse, at et
manglende Udkig paa dette Sted ikke er
fuldt forsvarlig. Man kan maaske her
overfor_ gøre den Indvending, at fra det
Øjeblik, Toget befinder sig paa Vej i
Tunellen mod Nørreport Station er det al
lerede inde paa Stationspladsen, og det er
selvfølgelig rigtigt, men vi har før set det
THfælde, at der har befundet sig to Tog
paa samme Blokinterval, og naar der i en
saadan Situation intet er sket, skyldes det
Udkigget fra Lokomotivet, men i Tunellen
. kan der som Regel ikke ses noget, og som
Følge heraf vil det være ganske umuligt
for Lokomotivpersonalet at afværge de
Følger, der kan fremkomme ved en Fejl
tagelse-af den Karakter. - Det er en lige
frem uigennemtrængelig Mur af Røg og
Damp i Tunellen og den er meget ofte saa
tæt, at det fra Lokomotivet er vanskeligt,
for ikke at sige umuligt, at se Nørreport
Station, forinden man er inde paa Sta
tionen.
Vi staar antagelig nu overfor en Ud
videlse af Køreplanen til Juni, og Togenes

Antal vil formentlig blive stærkt forøget,
hvoraf følger, at de vil komme til at løbe
med faa Minutters Mellemrum og en Følge
heraf vil uvægerlig blive den, at Tunel
len vil om muligt blive endnu mere fyldt
med Røg, saaledes at det ingen Sinde vil
blive muligt at se noget som helst i Tunel
len. Det er nu en Gang rart at kunde -se
sig for, og det er som Forholdene er i
Tunellen ganske udelukket, og det vil alt
saa ikke blive bedre med en forøget Tog
gang, og det kan selvfølgelig ikke undgaas,
at Lokomotivpersonalet føler en vis Utryg
hed ved udelukkende at skulde stole paa
Signalerne og ved at vide, at det er dem
umuligt at kunde hindre Følger af urigtig
Signalgivning. - Fejltagelser kan ogsaa
ske fra Lokomotivpersonalets Side og det
vil i saa godt som alle Tilfælde være umu
ligt at afbøde _saadanne Fejl.
Vi synes derfor, at der bør gøres no
get, for at faa denne Røg- og Dampplage
fjernet fra Boulevardtunellen medens Tid
er. Det maa vel være muligt at gøre dette
paa en saadan Maade, at det ikke volder
nogen videre Gene for de ombooende.
Imidlertid er den Ulempe, Røgen og Dam
pen forvolder i Tunellen, af en saadan Ka
rakter, at det kan forsvares at anvende
Penge til Foranstaltninger til Ophævelse
af denne Ulempe, der ikke er ganske ufar
lig, og selv om det maaske ikke vil være
muligt at gøre dette ganske lydløst.

FLYTTE60DT6ØRELSE
Som Led i de mange mere eller mindr_e
heldige Bestræbelser for at spare, havde
Generaldirektoratet ogsaa udfundet, at de
Fordele, som Ordre A. Nr. 4 om Flytte
godtgørelse bød Tjenestemændene, var for
gunstige, og da Ordren navnlig berører
den store Flok, maatte der naturligvis gø
res noget. - Med et Par Tilfælde i Haan
den henvendte Generaldirektoratet sig til
Lønningsraadet for at afæske dette en
Udtalelse, der som Springbrædt kunde
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benytte til Ud t del e af en ny Ordre,
om atter kuld have den tunge Ende
nedad.
Lønning raadet gav Generaldirektora
tet Medhold i de B tragtning r, man fra
det Side havde frem at overfor de Par
Tilfælde, ·om var for lagt Lønningsraa
uet, og dermed var det giv t, at rundla
gCt for en ny Ordres d s tedel e forelaa.
- D n 12. Februar cl. . fik Fællesudvalget l dka tet til denne ny A -Ordre fore
lagt, og der blev aaled "' Lejlighed til
en mundtlig Forhandling.
Vi optrykker nedenfor den Forhand
ling protokol, der ved Mødet blev 01 taget.
Forliandti'iig emne: Uclka ·l /il en ny A-Or
dre rmgcmencle /i'lyllegocltgøre/,Se.
Tilstede var for Generalclireklora/e/:
Kontorchef J acobi.
Fuldmægtig Andre Jensl' n.
Jior Fælle udrnlge/:
Forretning fører Ch. Peter • n.
nedker L. Hansen.
Lokomotivfører Rich. Lillie.
Kootrolør A. Ohmeyer.
A sistent L. Chr. Larsen.
Protokollen førte af A.sistent Larsen.

.

Kontorchefen l:od Velkommen og oplyste, at
Grunden til, at der var indkaldt til mundtlig
Forhandling, rnr Fællesudvalgets Skrive] e af
2 . Januar d. A., hvori udtal es, at Organisa
tionerne kun kan tiltræde det foreliggende Or
dre- dkast, naar Anmærkningen neder t paa
ide 2 C• aafremt Flytning af Husstanden og
Bohavet ikke har fundet Sted, vil Godtgørelse
efter tk. 3 i Almindelighed ikke kunne ydes
og kun efter Tilladel e fra Generaldir ktøren « )
lette , og naar der i Af nittet »Til Tjene te
mandsloven § 1290, tk. 2 « tilføjes følgende i
Slutning n af sid te Stykke: »Der kal dog
stedse være en under H nsyn til Familiens
tørre! e pa ende Del af L jligheden (Værel
sernes Antal) til Tjenestemanden Di po. ition. «
Generaldirektoratet kan tiltræde, at der til
føjes en Bestemm(' lse i Lighed med den nævnte.
Derimod kan vi ikke gaa med til at slette An
mærkningen nederst paa ide 2, da denne er
at ind for at forhindre, at det i Tjene te
mandsloven s 1290, tk. 3 omhandlad Pro
centtillæg og Dagpengel:eløb af Di tri ktPrne ud
betales i TiHælde, hvor den paagældende Tje
ne temand ingen dgifter har haft i Anled
ning af Forflyttelsen. Reglen er iøvrigt i Over-

en temmelse med Direktiver fra Finansmini
teriet og Lønning raadet.
Ch. Peter en: Organisationerne er ængste
lige for, at en saadan Bestemme! se vil med
føre, at d n anvendes til at skaffe billigere Af
lcsning f. Ek .' ved at forflytte en Afløser fa t
til et led, hvor der af en eller anden Grund
er Brug for en saadan Tjenestemand - i kor
tere eller længere Tid - og derved spare den
. ,l'dvanlige dstationering godtgørelse.
Dertil kommer, at Godtgørelsen efter § 1290,
tk. 3, har til Formaal ikke alene al holde
Tjene temauden kade. lø for Flytteudgifter;
men maa og aa betragtes som et Ækvivalent for
de behageligheder, der er forbundet med at
blirn tvangsforflyttet. Efter Organi alionernes
Opfattel.·e findes der heller ikke i Lønningslo
ven nogen om helst Hjemmel til at foretage
. aadann Indskrænkninger i § 1290; og der
gøres gældende, at en Fortolkning som af Ba
nerne indført næppe er lovmedholdelig.
Kontorchefen: Med Hen yn til Spørgsmaa
let om Berettige] en af den anførte Fortolk
ning . kal jeg indskrænke mig til at udtale, at
Lønning raadet og Finansministeriet ·antagelig
har lagt Vægt paa Ordene »kan der « og ment,
at der herefter ikke i det enkelte Tilfælde gives
Tjene.-temanden en juridisk Ret til vedkommen
de Ydelse.
Men iøvrigt er det ikke paa nogen Maade
Generaldirekto·ratets Mening, at Bestemmelsen
skulde kunne anvendes saaledes, om Hr. For
retningsfører Petersen antydede. Vi øn ker
kun Anmærkningen tilføjet, for at Distrikterrn!
ikke automati k skal lade Godtgøre! en udbe
tal uden Hen yn til de konkrete Om tændig
heder ved :F rflyttelsen. Derimod er det ikke
Tanken at foretage nogen Ind krænkning i An
v ndel sen af Ud tationering for at ·pare Ud
stR.tioneringsgodtgørelse.
Lillie: Hvi man har den Opfattelse af Or
det »kan « i Stk. 3, er der formentlig ingen An
ledning til at tilføje Anmærkningen.
Kontorchefen: Anmærkningen er nødven
dig, for at Sagen kan blive forelagt General
direktøren.
Ohmeyer: Det har dog hidtil ikke været
nødvendigt at fortolke dette pørg maal. Vi
ved jo af lång Praksis at Beløbet altid er ble1·et udbetalt - alt aa er Formaalet nu at ændrP
d n hidtidige Forstaael se af Loven.
L. Cltr. Larsen: Vil Be temmel en ikke være
i trid med Loven
1290, Stk. 5, der udtaler,
at der al/icl ydes Godtgøre! e i Tilfælde af uan
. øgt Forflytte] se?
Kontorchefen: Nej, thi ved »Godtgøre] e «
maa for taas den Godtgørelse, der tilkommer
den paagældende efter de almindelig Regler
om Flyttegodtgørel e.
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L. 0hr. Larsen: Man kan dog sikkert ikke
i noget Tilfælde ganske undlade at yde Godt
gørel e efter stk. 3, naar Forflyttelsen er uan
søgt. Efter de gamle Regler (Lønningsbestem
melserne i Ordre E. § 16) ydedes der da og
saa altid foruden de 4 pCt., henholds vis 2 pCt.,
til Flytteomkostninger Dagpenge for 6 eller 3
Dage; og Bestemmelsen er optaget uforandret i
Tjenestemandsloven.
Ch. Petersen: Efter den nye Bestemmelse
vil' man kunne forflytte en Tjenestemand varigt
i 3-4 Maaneder uden at den paagældende faar
nogen Godtgørelse herfor, med Undtagelse af
eventuel Godtgørelse for dobbelt Husførelse, og
denne kan højst udgøre 3/• af Dagpengene for
Udstationering.
Kontorchefen: Det er som nævnt ikke Generaldirektoratets Hensigt i denne Henseende
at fravige den hidtil fulgte Fremgangsmaade.
L. 0hr. Larsen: Bestemmelsen er en administrativ Indskrænkning af Loven, og det er
med Beklagelse, at Personalet erfarer, at Statsbanerne ikke kan lade sig nøje med den Ind'skrænkning, som den store Sparekommission
foretog ved at tilføje Bestemmelsen om, at ugifte
Tjenestemænd under 25 Aar ikke kan erholde
de 2 pCt. af Lønnen. Sparekommissionen har
jo specielt haft Stk. 3 under sin Lup (jfr. 1. Betænkning, Side 39) og derefter foreslaaet nævn-.
te Tilføjelse; havde det været berettiget at tage
mere, var det sikkert s ket. , Af Sparekommisionens Analysering af Stk. 3 fremgaar det tydeligt, at de 4 pCt., henholdsvis 2 pCt., af
Lønnen er til Dækning af Flytteomkostningerne; Dagpengene maa derfor betragtes som ydet
i anden Hensigt, f. Eks. til at bøde lidt paa
Ubehagelighederne ved den tvungne Forflytte!se. Det er derfor i hvert Fald uretfærdigt at
tage Dagpengene, selv om Flytning af Husstanden og Bohavet ikke har fundet Sted. Og saaledes som den nye Bestemmelse er affattet, vil
man faktisk ganske udelukke ugifte Tjenestemænd fra Godtgørelse efter Stk. 3, idet disse
kun sjældent vil have baade Husstand og Bohave at flytte med.
Rich. Lillie: Jeg vil tro, at Lovgivningsmagten ·gennem Bestemmelsen i stk. 3 har tilsigtet ikke alene at give Er tatning for Flytteudgifter men har ogsaa villet tage Hensyn til
de Ubehageligheder, der paaføres Tjenestemænd ved uans øgt Forflyttelse. Disse Bestemmelser vil man nu fravige. - En Tjenestemand, der mod sin Vilje bortkommanderes til
en anden By fra sit Hjem og fra de Forhold,
hvorunder han daglig lever og færdes, hans
Udgifter og de Ubehageligheder, dette kan medføre, kan ikke udregnes i nøjagtige Beløb. Vi maa derfor mene, at Lovens Aand er den,
at der i $ aadanne Tilfælde s kal ydes Tjeneste-
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manden Godtgørelse efter Bestemmelsen Stk. 3.
om Loven kun siger •kan ydes«, mener
jeg, at man dermed har villet undgaa den by
dende Form. For saa vidt Forholdene nødvendiggører Ændringer maa en saadan Æn
dring ske ved en Rettelse til Loven og ikke gen
nem en Fortolkning.
Den Fremgangsmaade, Generaldirektoratet
nu vil ind paa, vil paa sine steder fris te til i
Stedet for Udkommando at foretage beordrede
Forflyttelser, og selv om Kontorchefen udtaler,
at det ikke er Hensigten at fravige den gæl
dende Praksis, er jeg ikke sikker paa, at Ge
neraldirektoratet kan beskytte os mod eventuelt
Misbrug fra Distrikternes Side; thi vi bliver
·
efterhaanden mistroiske.
Omtalte herefter en Forflyttelse af en Lokomotivfører fra Brande til Lunderskov, og som
man havde behandlet efter den Fortolkning,
man nu ønskede godkendt; hævdede, at den
paagældende, omend hans Fraværelse kun hav
de strakt sig over 1 Maaned, ikke havde faaet
Godtgørelse, som dækkede, hvad han havde
haft af Ubehageligheder og Udgifter; thi den
eneste Godtgørelse, han havde modtaget, var
Godtgørelse for dobbelt Husførelse.
Vi kan derfor ikke give vort Bifald til den
foreslaaede Bestemmelse.
�
Kontorchefen: Jeg erindrer meget vel den
Sag, Hr. Lillie omtalte: Det drejede sig her
om en Lokomotivfører, som efter Ordre blev
forflyttet fra Brande til Lunderskov og en Maa
neds Tid efter i Henhold til Ansøgning tilbage
til Brande. Meden han opholdt sig i Lunder
skov, havde han sin Familie boende i Brande.
og Merudgifterne ved saaledes en Tid at føre
dobbelt Hus har han af Distriktet faaet godt
gjort efter de almindelige Regler for Ydelse af
Godtgørelse for dobbelt Husførelse.
Et er nu, om den paagældende muligt har
kunnet besvære $ ig over, at den ydede Godt
gørelse har været for lille; en saadan Klage
har
imidlertid ikke hidtil foreligget. Men det
'
·
forekommer mig, at Tilfældet f orøvngt snarere
viser Berettigelsen af Generaldirektoratets
standpunkt, da man dog vist kan blive enige
om at en Mand som den omhandlede. i Virke
ligheden har faaet al den Godtgøre]il e, ban med
Rimelighed kan forlange.
Rich. Lillie: Vi har en Klage fra den paagældende, som vil blive forelagt.
Oh. Petersen: Den af Rich. Lillie omtalte
Lokomotivfører fik vel Godtgørelse for dobbelt
Husførelse; men ikke alle sine udgifter dæk
kede. Vi har stadig Klager og Besværinger
over slige Forhold. Banerne nøjes ikke med
at konstatere Udgifterne; men man skærer yder
ligere ned.

selv
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Ohmeyer: g aa indenfor vor Organisation
har vi Klager af nævnte Art.
Ch. Peter en: V d Afgørel en om agerne
om dobl::clt Husførel gaar man Tjenestemam
dene for nær; d be kære alle, aal de at de
paa[øre Tab.
.
Kontor(·hefen:
Hvis Gen raldirektoratet In
struks til Distriktern følge , burde dette ikke
kunne ske.
h. Petersen: Med
• Hen yn til Anmærknin
gen vil jeg sige, at det maa k , under Hensyn
til det af Hr. Lar en Ir mførte, vil være noget
van keligt at fa tholde PrC<'I'nt-Tillæget, naar
Flytning af Hu tanden og Bohavet ikke har
fundet ted. Men Dagpengene maa den paa
gældend være l::erettiget til; og jeg vil spørg
om G neraldirekloratet ikk kan indgaa paa et
Kompromi , hvorefter der ydes Dagpenge i det
anførte Tilfælde?
Vi er tilfredse med, at Generaldirektoratet
har tiltraadt Tilføjelsen (om Lejligheden) i
lutningen af Ordren og maa ønske at komme
til Forstaael. e ogsaa om Anmærkningen.
Ohmeyer: Vi vil gerne have klar t, om Or
dene ,Hu tand og Bohave« er ulø eligt sam
menknyttet, aaledes at ugifte Tjenestemænd
faktisk udelukke fra Godtgørel e.
tk. 3 fa t
sætter, hvad der ydes, og giver ikke Raaderum
for et frit Skøn som f. Eks. i tk. 2. Derfor
maa man kunne slutte, at det er Lovens Me
ning at Procentbeløb og Dagpenge altid skal
yde .
Kontorchefen: Det er ikke Hen igt n at ud lukke ugifte Tjenestemænd fra Godtgøre! e efter
tk. 3, naar de har l dgift r til Flytning og er
over 25 Aar.
Ch. Petersen: D t er alt aa nok, at den
• ugifte bar en Kuffert at flytle med?
Kontorchefen: Hovedsynspunktet maa vær(' ,
at Godtgørelsen er b tingCt af, at den paagæl
dende i Anledning af Forflytte) en har flyttet,
hvad han har at flytte, og at agen i Alminde
lighed
kun, hvor dette ikke r Tilfældet, kal
>
forelægges Generaldirektøren.
h. Petersen: Jeg m ner nu heller ikke, at
det er Lovens ab olute Hen igt at nægte ham
Godtgøre! e efter tk. 3, . elv om han intet har
at flytte med; de anførte Beløb maa nemlig be
tragtes om Gennem nit tal der altid ydes uden
Hensyn til, om Udgifterne r noget større eller
mindre. Banerne vil nu øge at slippe billiger ,
naar der i enkelte Tilfælde kan kon tatere en
mindre Udgift end Beløbet eft r tk. 3; det
modsatte maatle jo føre til, at Banerne ogsaa
dækkede et eventuelt Under kud; men herom
tale. der jo ikke. Det r derfor uberettiget at
be kære di e Gennem nit tal; hvad Tjeneste
manden eventuelt tjener den ene Gang sættes
maaske til næste Gang.

Kontorchefen: Jeg yne ikke, Hr. Peter en
har I et i ine Betragtning r thi den Om tæn
dighed, at Godtgøre! en f'fler tk. 3 altid ydes
med bestemt fa".t alle Beløb og herom er vi
enige, kan formentlig ikke forhindre, at Ydelsen af Godtgøre! sen i Almindelighed betinge
af, at der virkelig finder en Flytning ted. I
hvert Fald kan Generaldirektoratet efter Løn
ning raadet og Finan mini teriets Stilli�g ikke
indtage et andet Standpunkt, og en fort at For
handling fører derfor næpp til noget.
D faldne Udtale) er skal nu blive taget til
Efterretning, og jeg forstaar Fælle udvalget
aaledes, at dette kan tiltræde Anmærkningen,
naar der i alle Tilfælde yde Dagpenge.
,Ord t ,midlertidig« er lettet alene af redak
tion li Hensyn.
Ch. Petersen: Ja, hvis vi kan blive nige nu
under Forhandlingen.
Kontorchefen: Jeg kan ikke give min Til
lutning til Ændringen.
Ch. Petersen: Fællesudvalget maa da pro
t tere mod Bestemme! en !værk ættel s e.
Hermed luttede Forhandling n.

om man heraf vil e, samlede h le
Jernbaneper onalet Organi ation ig til
en Protest mod den ny Ordres d tedelse.
Ordren som saadan gik ogsaa videre,
end Lønningsraadet havde tænkt, - en
Mening vi lutter o til, derved at For
retningsfører h. Peter en som Medlem
af Lønning raadet havde giv t Lønnings
raadet t dtalelse til Generaldir ktoratet
in Til lutning, men som under Forhand
lingen i Generaldirektoratet paa in Or
gani ations , egne sluttede sig til den
frem atte Protest.
Vi skal villigt erkende, at de Tilfælde,
om havd bevirket Sagens Rej ning, i ig
lv indeholdt noget urimeligt, men at man
for at undgaa saadanne Tilfælde kulde
gaa aa vidt som at udarbejde en ny Or
clr , der bortflygtede Lovens Hen igt og
tillede n forflytt t Tjene temand saa
ugun tigt, om tænke kunde, gav Tilfæl
dene ikke Anledning til ; kun den Iver,
om i de idste4Aar saa stærkt har kende
tegn t nogle Embedsmænd, naar det dreje
de ig om at stille det tore Gro af Tje
nestemænd ugunstigt, var virksom.
Ordren er endnu ikke udstedt, men vi
tror heller ikke, den vil blive det i den
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Skikkelse, i hvilken den blev forelagt Fæl
lesudvalget.
Trafikminister Frii -Skotte vil sikkert
vide at tage Hensyn til det samlede Jern
banepersonales Protest.
Vi for vort Vedkommende vil altid væ
re rede til at medvirke til Ændring af Or
dre, der giver Anledning til Urimelighe
der, men vi vil lige saa kraftigt modarbej
de Ordre, hvis Indhold kun tager Sigte
paa almindelige Forringelser, og navnlig
naar Ændringerne giver Udtryk for reak
tionære Tendenser.

...

)>Dich.«

UDDAN NELSESKOM MISSIONEN
(Fortsat).:

o. Vognmestre.

Vognmesterstillingen rekruteres for Tiden
fra Værksteds- eller Remisehaandværkere. For
at opnaa Vognmesterstillingen kræves, at den
paagældende skal have arbejdet 11 Maaneder
i et Vognværksted og 1 Maaned
i Elektrisk
•
· Værksted, samt at han paa en tilfred tillende
Maade i 3 Maaneder har forrettet Tjeneste om
Vognmester, hvorhos det er en Betingelse, at
ban, naar Uddarinelsen paabegyndes, endnu
ikke er fyldt 40 Aar.
Kommissionen er af den Anskuel e, at det
under Hensyn til det ret mangeartede Arbejde,
Vognmestrene udfører, vil være nødvendigt at
give Aspiranterne til disse Stillinger en noget
mere omfattende Uddannelse end hidtil sket,
ligesom man mener, at disse forinden Ansæt
telse i Vognmesterstillingen finder Sted, bør
underkastes en mindre, teoretisk Prøve. Med
dette for Øje anser Kommissionen det derhos
for rigtigst, at Aspiranten, før Uddannelsen
paal:egyndes, overfor den paagældende Værk
stedschef skal godtgøre, at han er i Besidde! e
af almindelig Skrivefærdighed og fortrolig med
Udfærdigelsen af Rapporter om Fejl og Mang
ler ved Materiellet.
Af samme Grunde som foran for Lokomotiv
mestrene anført anser man det derhos for hel
digst, at Uddannelsen paabegyndes, medens den
paagældende er i en Alder af ikke under 30
og ikke over 4-0 Aar.
Hvad selve Uddannelsen angaar, kal man
i øvrigt foreslaa følgende:
Aspiranten skal have arbejdet mindst J Aa r
som fast ansat Haandværker ved Reparation og
Revision af de forskellige Vogntyper i etaf Stat
banernes Centralværksteder, ligesom han ogsaa

.

kal have arbejdet mindst 1/2 Aar i et af Stats
banernes elektriskeVærksteder, hvor han ær
lig gøres bekendt med de elektri ke Installatio
ner paa det rullende Materiel samt med Op
ladning af Togbatterier. Det l:ør derhos som
hidtil være en Betingelse for dnævnelse til
Vognmester, at Aspiranten i mindst 3 Maane
der og helst i samlet Tid har gjort tilfredsstil
lende Tjeneste i denne Stilling og herunder bl.
a. har godtgjort fornødent Kendskab til Stats
banernes Vandforsynings- 06 Vandrensnings
anlæg. Nævnte Tjeneste kal finde Sted paa
en Station, hvor der er an. at en Vognmester.
og A piranten maa i hvext Fald i et kortere
Tid. rum have forrettet Tjeneste sammen med
en Vognmester, forinden han overtager selv
stændig Tjeneste. Ved den teoretiske Prøve,
som Kommissionen i Henhold til det foran
staaende mener, at Aspiranl,m skal have be
staaet, forinden han udnævne til Vognmester,
og om først tænke afholdt. naar den prak
ti ke Uddannelse er endt, skal han godtgøre
at være i Be iddelse af Kendskab i fornødent
Omfang til de Vognopsynet vedrørende Bestem
melser i Ordresamlingen, ligesom han kal
godtgøre Kendskab til de tekniske Vejledninger,
der har Betydning for Vognmestrenes Gerning,
samt til Overen kornsterne om den gensidige
Vognbenyttelse. Prøven fore laas afholdt af
en :Maskiningeniør i Forbindelse med en Vogn
mester. At Fordringen om et Aars Uddannelse
i et Vognreparationsværksted og ¼ Aars Ud
dannelse i et elektrisk Værk ted er fyldestgjort,
rør godtgøres ved Vidnesbyrd fra vedkommen
de Værkstedschef, og, at han i mindst 3 :Maa
neder har gjort tilfredsstillende Tjeneste som
Vognmester, ved Vidne byrd fra det Distrikt,
hvor den nævnte Tjeneste er udført.
Kommissionen skal endelig foreslaa, at
Værksteds- og Remisehaandværkere, der ved
oven taaende Forslag Ikrafttræden har gen
nemgaaet den nugældende Vognmesterudannel
se, ikke berøres af de nye Bestemmelser. For
dem, der derimod paahegynder Uddannelsen
efter det forannævnte Tidspunkt, bringes de
nye Hegler til Anvendelse.

p.

Værkmestre.

Kommissionen har ikke ment at burde forelaa Uddannelsesregler for Værkmestre under
Hensyn til, at den nedsatte Værkstedskommis
sion ikke har tilendebragt sit A1:J-.ejde, og at
man ikke tør bortse Muligheden af, at de paa
gældende Tjenestemænds Arbejdsforhold kan
],Jive berørt af denne Kommissions Forslag.

Ingeniører.

Kommis ionen har indgaaende overvejet
Spørgsmaalet om det formaalstjenlige j, at de

110

'DANSK fQKOMOTIV
ungo lngeniører ved
lat banerne erholder
ddannel e, herunder og aa i vi e
prakli k
Gr ne af lation - og To lj ne l n amt i ik
kerhed jtene ten, og Kommi ionens yn punk
t r falder i d t væ entlige amm n m d den Op
faUel
af det paagæld nd Forhold, der er
kommet Lil Orde i Af nillet om P r onalel
cl
dannelse og In truklion i den af ikkerheds
kommiS'ionen afgivne Betænkning.
I Overen.." temm l e herm d maa man anbe
fale, at de unge Ingeniører
rb jde tilrette
aalede , at det i hvert Fald vil være
lægge
muligt at give Baneafd lingen (Banetjen ·t n ) Ingeniører nogen Tid prakti k ddan
nel c i Overbanem ter-, henhold vi Telegraf
me terg rning og Maskinafd ling n (Ma kin
tjcnesten ) Ingeniører Indøve! e i Lokomoti\•
per onalel · Arbejde. I øvrigt maa man lige
led
i amklang m d ikkerhed kommi io
n n Belraglninger fremhæve det ønskelige i, at
Be Lræb I erne relle i saa vid Ud trækning,
om Forholden rnaaLL e tillad del, al skaffe del
unge Ingeniørper onale nogen Indøve! i la
tion - og Togtjene ten, elv om delle mulig
kuld medføre økonomi ke Ofr , der dog næp
P kan blive af tor Betydning.

"HANNA" STOKEREN
MEKANISK INDFYRINGSAPPARAT FOR
LOKOMOTIVER
Ved Otto Bendixen.

,Hanna« lokeren b taar i Lighed med de
lo forud l·e krevne o.;' loker Typer, •Duplex« og
• ' lreel« tok f' ren, af n Drivma kinc, el Tran. '
port.s ' lem, et Elevator y lem amt t predcY lem. Tidligere be i,;tod Drivma kinen af en
lille gangskiftelig rfa skin •• med 2 Cylindre mon
ter t under· Førerhu et ( e Fig. 1.) Maskinen
Omdrejninger overførte8 til tokermekanism n
vI"d Kmdetræk. Dette Drivmaskinsy lem maa
dog have vist sig at hav (' haft lem1 er, da der
paa de id le ,Hanna« lok re anvend
am
me Drivma kinlype som til ,Duplex lokeren.
(En Dampcylind('r, ædvanlig I J " [279,3 mm]
i Diam. og i Cylinderen Dæk el l'n Hjælpegli
der, om drevet af t mplel. fr m- o g tilbage
gaaencl regulerer Hovedgliderens Bevæge] ('.)
Transport y tern L ad killer ig kun i ring
om ved ,Du
Grad fra de forud b(' krevne.
plex« lokeren drives Tran port kruen i Tru
get i Tenderen Bund fra sin bageste ]�nde gen
nem Tandhjulsforbinde]
af en Ak elledning.
som for ynet med niversall cl aller trække ved
n Tandstang fr m- og tilbagegaaende Bevæ
ge} e.
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Fig. l.

•Hanna«

lokcr af · !cire Typ .

,Hanna« tokcren Transport y Lem indeholder og.·aa cl Knu e ·y Lem. Paa tidli ger le
verede ,Hanna« tokere førte Kullene gennem
, lodret Elevator op til et Punkt over
kun cen
Fyrdørcn, hv (l rfra de dryssede ned over pr de
sy lem L. Paa nyere Typer lage Kullene Lilvejrs
af to El valorer, om hver paa . in ide af Fyr
clor('n kan lade Kullene falde ned over predeY l mel. Delle kan dele i Lo Dele. Den l' ne
Del be laar af lo \'inger eller kovle, . om cl rev
n af DriYmaskinen taclig Yinger fr m og Lil-
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Fig. Z.

••Hanna« tokcr al nyere Type.
mlel Over igt.
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:' Fi"'. 3. SkiLse a[ »Hanna« toker set bagfra.
Højre Elevator aftaget.

båge, hvorved de Kul, som kommer i Berøring
med Skovlene kaste ud over Spredesystemet
a11den Del. (Fig. 3.) Den-ne bestaar af ·et Styk�
ke løbegods, fra hvis to for kellige Hulheder
der vifteformet blæses fra Dampstraaletude,
hvoraf de, der er forbundne med den ene Hul
hed, ud traaler Damp af højt Tryk, medens de,
som har Forhindelse med den anden Hulhed,
udblæser Dampstraaler af lavt Tryk.
Dette ystem har vist sig at være meget fyl
destgørende og velegnet til Opnaaelsen af en
jævn predning af blandet Brændsel over hele
Hi tearealet, saaledes at Anvendelsen af Fyr
værktøj praktisk talt er unødvendig. De førom
talte Vinger eller kovles Bevægelse dirigeres
af en lille Krumtap anbragt nede paa de Tand
hjul s bevæge] er, om overfører Drivma kinens
Tand tangsbevægel e til Transport krue og Ele
vatorer. Fra nævnte lille Krumptap fører en
Trækstang op til-en Kontrolkas e. Denne inde
holder en ret enkelt Mekanisme, som foruden
;:il overførP førnævnte Krumtaps Bevæget e til-

.

lige tillader, at hver enkelt Vinges Bevægelse
kan forandres, gøre. tørre eller mindre eller
helt stoppe , uafhængig af den anden Vinge og
omvendt.
Et,
tokeren er forsynet med 3 Manometre.
•
som viser Drivmaskinens Arbejdstryk, et, om
viser Trykket i predesystemets Højtrykssek
tion, og et, om viser Trykket i Spredesystemets
Lavtryks ektion.
Kullenes Vej gennem okeren r fra Tende
rens Kulbeholdning til Tran portskruen, videre
gennem Knuseren til Elevatorerne, af disse lof
tet tilvejrs og tørnet ud over predningernc,
som i Følge deres Bevæge] e preder Kullene
ud over Høj- og Lavtryk dampstraalesy ternet,
som be ørger denr endelige Fordeling af Brænd
selet over hele Fyret.
,Hanna« Stokeren kan montere paa ethvert
Lokomotiv, uden at nogen Ombygning er nød
vendig. Aabninger i Kedlen paa usædvanlige
Steder undgaas, da Brænselet indføres og pre
des gennem den normale Fyraabning saalede ,
at enhvel' Fyrdørtype kan anvendes. »Hanna«
Stokeren · Fyrkarm støbes paa Foranledning
. aaledes, at enhver Fyrdørtype kan anvende .
Dog anvendes som Regel »Franklin Automatic•
Patentet, sædvanlig af ,Butterfly« Typen (Som
merfugle Typen efter Fyrdørene, der som Vin
ger slaas til i den).
,Hanna« Stokeren har den Fordel, at Haand
fyring under Stokerens delsvise eller totale Ned
brud, gøres baade lettere og mere virk om, idet
Kullene med Haandkraft blot kastes ind gen
nem Fyrdøren, hvorefter Dampstraalesprede
systemet besørger Kullenes videre Placering.
Fig. 1 viser et Førerhus, hvor man er »Han
na« Stokeren monteret (foroven) samt Drivma
. kinen monteret paa Lokomotivets venstre ide
under Førerhuset (forneden). Begge Figurer
viser ældre Typer.
I Fig. 2 ses en ,Hanna« Stoker af nyere
Type.
Fig. 3 viser en Skitse, hvor man tydeligt ser
Drivma kinen og Elevatorerne, hvoraf den højre
er aftaget, og endvidere er man Kontrolkas,
sen med de tilhørende Vingebevægelser amt alle
Dampledningerne.
Fig. 4- vi er Førerhus med en moderne
»Hanna« Stoker monteret.
ARBEJDSSTANDSNINGER I 1923

Fig. 4-. Interiør af Førerhus paa Lokomotiv med
»,Hanna« toker, ,J!'yrdøren aaben til Haandfyring.

Paa Grundlag af de Oplysninger om Arl,ejds
kon.flikter, der har kunnet fremskaffe fra Dag-
pressen, fra Blade udgivne af faglige Organi
ationer eller paa anden :Maade, udsender det
statistiske Departement pørge kemaer til de
Arbejder- og Arbejdsgiverorganisationer, der
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berøres af Konflikterne. De saaledes tilveje
bragte Oply ninger danner Grundlaget for ne
denstaaende Redegør lse for de i 1923 forefald
ne Arbejd tand ninger, om hvilke der i de ilete Tilfælde er givet Meddelel e baade fra Ar
bejder- og Arbejd giverside.
Der er kun medtaget egentlige trejker og
Lockouter, medens Konflikter, der nærmest maa
betegne om Boykotting, Affolkning af en Ar1:ejdsplad , pludselig Afskedigelse o. lign. ikke
er medtagne, ligesom der og saa er set bort fra
Arbejdsnedlæggelser, der kun har varet en en
kelt Dag eller endnu kortere, idet de Oplys
ninger, der kan frem kaffes om saadanne Smaa
konflikter, som Regel· vil være meget ufuld
. tændige.
I Henhold til Bestemme! erne i det generelle
Forlig af 4. April 1922, der afsluttede delte Aars
torkonflikt, blev der i ommeren 1922 for
langt de fleste Arbejdsoverenskomsters Vedkom
mende truffet Aftale om, at de i 1922 af luttede
Overenskorn ter, der kun var sluttet for et Aar
skulde forlænges yderligere for et Aar, saaledes
at de ile le Overenskomster først vilde løbe ud
i Foraarsmaanederne 1924. Det blev herefter
kun for forholdsvis faa Fags Vedkommende
Tale om Afslutning af nye Overenskorn ter i
1923, og med et Par Undtage! er lykkedes det
for disse Fag at faa Overenskomsterne forlæn
gede uden Konflikt.
Antallet af Arbejdsstandsninger i 1923 har
derfor været forholdsvi ringe. Der er ialt kun
indregistreret 5 Konflikter, der næsten alle har
haft et meget begrænset Omfang. Af de 58
Arbejds tandsninger -omfattede de 46 kun en
enkelt Arbejdsgiver, kun 2 omfattede et større
Antal, nemlig henholdsvis 60 og 46 Virksom
h der. En tilsvarende Deling af Arbejdsstands
ningerne efter det Antal Arbejdere, de omfatte
de, viser, at 12 Arbjd standsninger kun omfat
tede 1-5 Arbejdere, 25 omfattede fra 6-25
Arbejdere, 17 omfattede fra 25-100 Arbejdere
og 3 omfattede henholdsvis 3 0, 260 og 202 Ar
bejdere.
æsten alle Konflikterne har været ganske
kortvarige, de flest af kun nogle faa Dages Va
righed. Af de 5 Arbejdsstandninger varede de
36 under 1 Uge, 14 varede 1-2 Uger og de re
. terende Arbejdsstandsninger varede højst 6
ger. Der har saaledes i 1923 ikke været en
eneste langvarig Konflikt.
Det samlede Antal Arbejdere, der har været
i Konflikt i 1923 udgør ca. 2 000. Med Und
tagelse af en enkelt Konflikt, der var af ube
temt atur, har alle Konflikterne været Strej
ker.
Det bedste Udtryk for Arbejdsstandsninger
nes økonomiske Betydning har man i Antallet
af tabte Arbejdsdage. Efter de herom modtag-
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ne Oply ninger, kan det Antal Arbejdsdage, der
er tabt af de direkte intere erede Arbejdere,
for 1923 ansættes til ca. 19 700. D Konflikter,
der i 1923 bar medført det største Antal tabte
Arbejdsdage, er følgende: De københavnske Ta
petsereres trejke i April, der omfattede 260
Arbejdere og 60 Arbejd givere, hvorved tabtes
ca. 7 500 Arbejd dage. Aar agen til Strejken
var Arbejdernes Krav om en Hevision af Akkrædderforbund
kordpriskuranten.
Dan k
trejke overfor de Medlemmer af Skrædderlau
gel i København, der havde Frakkearbejdere
ved bestilt Arl:ejde om Hjemmearbejder ;
trejkens Aarsag var Arbejderne Krav om, at
disse vende fremtidig skulde beskæftiges paa
Værk ted. Strejken omfattede 3 0 Arbejderc'
hos 46 Me tre og det amlede Antal tabte Ar
bejdsdage var ca. 2 700. Endvidere en af Guld-,
Sølv- og Elektropletarl::ejdernes Forbund iværkIl at Strejke, der omfattede. 2 Arbejdspladser med
ialt 202 Arl:ejder ; trejken, der kyldtes trid
om Februarregul ringen, medførte et Tab af ca.
1 00 Arbejdsdage. Af væsentlig mindre Om
fang var de københavnske. Brolæggersvendes
w
trejke i Maj
og medeforbundet Konflikt med
et enkelt københanvsk Firma i Jernindustrien;
det Antal Arb jdsdage, der tabtes ved dis e to
Strejker, var henhold vis ca. 50 og ca. 550
Dage.
iden Ind amlnigen af Oply ninger om
trejker og Lockouter begyndte i 1 97 er der
kun et Aar, der viser et lige saa lille Antal tabt
Arbejdsdage, nemlig 1903, da der tabtes ca.
18 500 Dage, og af de andre Aar bar kun 1912
og 1915 Tal, der ligger under 50 000 Dage.
Højest naar 1919 med ca. 900 000 tabte Ar
bejdsdage, 1920 og 1921 med hver ca. 1,3 Mill .,
1922 med ca. 2,3 :Mill. og 1 99 med ca. 2, :MiU.
tabte Arbejdsdage.
Arbejd$ tand ningerne har i J923 ikke an
draget 1 Time i Gennemsnit pr. organ i, errt Ar
bejder.

DE DANSKE PRIVATBANER
I 1922-23.
Paa Grundlag af de fra amtlige dansk<'
Privatbaner modtagne Driftsberetninger har
Det tati tiske Departement foretaget en Opgø
relse af dis e Baners Driftsresultater i Aaret
1922-23.
Ved Udgangen af dette Aar var Banenettet
amlede Drift længde ca. 2 572 km mod 2 57
km i 1921-22.
I nedenstaaende Oversigt er meddelt Stør
relsen af Personalet og Driftens Omfang i de
4 id te Aar:
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1919-20 1920-21 1921-22 1922-23

Personale . . . . . . 0646 38Ll 3818 3 796
. Tusinder . . 13 908 1 3 649 J2 676 12 394
-{
�eJ
207 91 4 225 6 l 1 206 086 206 411
sende PPrsonkilom.
(i 1000 km)
4 264 4 l09 3 174 32,0
Gods- L 000 .To11s
{ Tonktlom. 89 253 91 443 67 776 67 '�78
mængda (i 1000 km)
Togkilometer . . . . 581,0 6 183 fi 7fi0 7 504
(i 1000 km)

Det fremgaar af Oversigten, at medens der
i Antallet af Rejsende er en lille Tilbagegang,
formentlig bl. a. paa Grund af den tiltagende
Rutebiltrafik, er Antallet af Personkilometer
dog steget lidt, saaledes at den gennemsnitlige
Rejselængde i 1922-23 var 16,7 km mod 16,3
i 1921-22.
Den befordrede God mængde er
steget noget i 1922-23, men er dog stadig be
tydelig mindre end i 1920-21.
Toggangen er, som det ses af Oversigten,
stadig forbedret i de enere Aar, idet Antallet
af Togkilometer er vokset ret stærkt, og i 1922
-23 androg ca. 7 504 000, hvad der betegner
en Fremgang paa ca. 8 000 km i Sammenlig
ning. med 1921-22.
Angaaende Privatbanernes Indtægter og Ud
gifter skal meådele. følgende, jfr. nedenstaaen
cle Over igt:
1914-14
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23

Indtægt

Udgift

Overskud

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

13 155
14 848
17 357
19 350
28 696
37 930
45 519
39 400
33 620

9 295
10 971
14 314
16 673
23 575
32 617
46 077
37 350
30 316

3 860
3 857
3 043
2 857
5121
5 313
-:- 558
2 050
3 304

Som det vil ses, er det lykkedes Privatba
nerne, trods den betydelige Nedgang i Indtæg
terne at give et Overskud., der i 1922-23 er
betydeligt . tørre end i det nærmest foregaaende
Aar.

for alle, gennem disse 4 Nedskæringsaar lært,
hvor deres politiske Plads er nu og i Frem
tiden.
Der er nu ærefulde Opgaver for Dansk Lo
komotivmands Forening at tage fat paa. Først
og fremmest Tjenestetidsspørgsmaalet, som .det
sidste Delegeretmøde krævede underkastet Re
vision. En demokratisk Regering kan ikke hol
de Haanden over Lokomotivmændenes nuværen
de Tjenestetidsregler. Endvidere er Forfrem
melsesspørgsmaalet et aktuelt Emne. Betjening
af Rangermaskinerne maa hurtigt optages til
fornyet Behandling. Sparekommissionen For
. lag var ikke at tilbageholde Forfremmelser. Tværtimod. - Den anbefalede dette, fordi det
gav Tjenestemændene Lyst og Energi til Ar
bejdet, og det betaler sig. Der er mange, der
er ansat paa 15-16 Aar som Lokomotivfyr
bøder og oppe i 40 Aars Alderen, saa der ventes
en hurtig og hensynsfuld Forstaaelse af den nye
Regering.

Signal.

Den ærede Indsend.er har meget travlt, vi
synes, at den nye Regering først maa komme
til forinden man skal bestorme den med. Krav
odi dette og hint. Enhver Ting skal have sin
Tid, og de Ting, den ærede Ind.send.er peger
paa, er stadig Genstand for Organisatione�s
Ledelses varmeste Interesse og vil selvfølgelig
blive taget op til Behandling, naar Tiden dertil
er inde.
Vi vil gerne samtidig benytte Lejligheden
til at gøre opmærksom paa, at det, at der er
kommen en socialdemokratisk Regering til Ro
ret ikke er ensbetydende med, at nu faar Tje
ne�temændene alt, hvad de peger paa. Vi haa
J:.er paa en lidt gunstigere Vind, det kan »Sig
nal• ogsaa gøre, og ellers forøvrigt trække Vej
ret roligt.

Red.

ENDELIG

Endelig fik Staten rystet Vampyren af sig,
der hed Venstre·. Regering, som nu i 4 Aar
har skaaret ned og skaaret ned for Tjeneste
mændene og haanet disse paa forskellig Vis,
saa Valgets Dag, som for dem var Dommens
- faldt med knusende Vægt over Agrarernes
Hoved. Og ikke mindst lagde Tjenestemændene
deres Kraft i Sejren ved Hjælp af Stemmesed
delen, saa Venstrepartiet har forstaaet, at det
for bestandigt har tabt Tjenestemændenes Til
lid. Samtidig har Tjenestemændene en Gang

25 AARS JUBILÆUM

Følgende Lokomotivførere fejrede den 1. Maj
25 Aarsdagen for deres Ansættelse som Loko
motivmand:
Th. C. Jensen i Fredericia ansattes som Lo
komotivfyrbøder i Struer, forflyttedes derfra til
Odense som Rangerfører, og kom til Frederi
cia som Fører den 1. November 1914. Jubila
ren er en nobel og god Foreningsmand, der al
tid søger at hæve den Stand, han tilhører, �g
ved sit altid gode Humør har han skaffet sig
mange Venner ved Depotet. Fredericia Afde-
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P Vartojt
Esb/~r9.

7/ Clnltersl.Jerne.
_7l..cxad.ers.

J· Xa.1tse12,

C B7ørnste1i. .
He [ sin1pv~

7 J "J{,,n.noY.

f(p6fln.ftc.:vn G'.

OE. La.rsetv.

G,q,,-A,;,s

F,ø�,rilts/2a: i--11..

K K. Xdmer.

T.C.Je11-s,uz,.
Frqae ,-,-� ,·Q., .

/&oen/2.a.1111. G_

(.�,.

C. Flies.

M.'P'6MÆcxvn.

(899 - (921.t.
G.

F C. Se hi.ødt.
l!ø6en/u:r.vn, S.

linger takker for godt Samarbejde og øn ker til
Lykke med Dagen.
M. R.
Jens Hansen, Aarhus H., har altid været et
trofast og interes eret Medlem af vor Organi
sation. Afdelingen siger ham Tak for godt
Kammeratskab og ønsker Jubilaren Lykke og
Held i Fremtiden·.
H.
P. Vartoft i Esbjerg ansattes som Lokomotiv
fyrbøder i Fredericia, var en Tid i Vamdrup, og
kom ved sin Forfremmelse til Fører den 1. o
vember 1914 til Esbjerg, hvor han siden har
forrettet Tjeneste.
Jubilaren, der er kendt om en dygtig Loko
motivmand og en god Kammerat, deltager med
Interesse i Afdelingens Arbejde. Vi ønsker til
Lykke med Dagen og takker for godt SamarbejH. 0.
de i de forløbne Aar.

Oskar Lar en i Frederikshavn har i al den
Tid, han har været ansat som Lokomotivmand
været stationeret i Frederik havn - med Und
tagelse af et halvt Aar i Aalestrup. Jubilaren
er Jæger, Fisker og Sejlsport mand om en Hals,
og er i sit rette Element heroppe i sin Fødeby;
han er en brav og god Kammerat, et trofast
Medlem af D. L. F. og er altid parat, naar der
kalde paa hans Hjælp. Afdelingen lykøn ker
ham paa det hjerteligste og maa Jubilæumsda
gen blive en Mindedag for ham.
l. A. B.
0hr. Bjørnsten i Helsinyør blev ansat som
Lokomotivfyrbøder i København, var en Tid i
Ro kilde, kom atter til København og blev ved
sin Forfremmelse til Fører 1. November 1914
stationeret i Esbjerg, kom derfra ig n til Kø
benhavn, og blev endelig efter Ønske stationeret
i Helsingør den 1. April 1919. Jubilaren er en
dygtig og pligtopfyldende Lokomotivmand, ag-
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t(lt og afholdt af Kolleger og Medansatte; og• ha,r-••-der blev vist ham fra Kolleger og D. L. F. og·
vtmdet sig mange Venner inden for sin Stand, udtalte smukke og anerkendende Ord om For
hvilket han ikkert faar Bevis for paa Jubi- eningens•Virksomhed. Jubilaren inviterede de
lii)umsdagen. Vi ·ønsker Jubilaren til Lykke.
tilstedeværende Kolleger til Frokost, som var
·
overordentlig god, og hvor d�r herskede en yp• Lokomotivførerne E. Flies, F. C. Schiødt, K. perlig temning og blev udtalt mange gode og 1
H. M. [Jel11ier og J. J. Rinno1v alle i København fornuftige Ord, efter Bordet blev der spillet og
G. Om disse Jubilarer er der kun godt at sige, sunget og Underholdninger gik livligt til Kl. 4 ·
idet de altid har været gode og pligttro ·Mænd, Em.; vi havde tilbragt en hyggelig Formiddag.,
som vi netop af den Grund gennem de mange
Deltager.
Aar har lært at sætte Pris paa. I den Forbindelse skal nævnes, at J. J. Rinnow i flere
Aar har siddet i Afd. Bestyrelsen, ligesom han
er i Bestyrelsen for Jubilæumsforeningen i 1.
Distrikt, paa hvilke Pladser Jubilaren gør god
Fyldest ved sin rolige og saglige Maade at
tage Tingene paa.
Paa Kollegers Vegne skal jeg derfor bringe
S. MASKINERNE
vore Jubilarer de bedste Hilsener og takke dem
for den svundne Tid, i hvilken de har vist at
Vi skal i en nær Fremtid her i Bladet brin
v�re tanden til Ære og gode Medlemmer af
ge en udførHg Omtale af de nye . Tenderloko
vor Organisation.
motiver, indeholdende alle de Oplysninger af
L. M. Schmidt, Fmd. Afd. 1.
teknisk Art, ·om har Interesse for Lokomotiv
mændene.
Artiklen, der vil blive skrevet af Hr. Ing.
Lok0motivfører A. J. Hansen i Helsingør fej
uanning, vil blive ledsaget af de nødvendige
rede den �- Februar 1924 25 Aars Jubilæum
som Lokomotivmand. H. blev ansat som Lo Illustrationer.
komotivfyrbøder i Hel
singør, kom til Glyng.:.
øre ved sin Forfremmel
VACUUM BREMSEN.
se til Fører, kom der
I
fra til Gedser og senere
Et ikkert Forlydende vil vide, at tatsbatilbage til Helsingør.
A. J. Hansen er en god nernes Administration efter lange og indgaa
Organisationsmand og ende Overveje} er har besluttet sig til at forlade
har i en længere Aar vort nuværende Bremsesystem og indføre
række været Formand Kuntze-Knorr Bremsen i tedet. - Denne
for den herværende Af Bremse, der virker ved Trykluft, skal være den
deling af D. L. F., er ag mest fuldkomne Bremse, der findes.
Gennemførelsen af Forandringen fra rnr nu
tP� og afholdt af alle for
in støtte og rolige Ka værende Brem e til Kuntze-Knorr Bremsen er
rakter, hvilket han fik anslaaet at ville medføre en Udgift af ca.
A. J. Hansen.
mange Beviser. for paa Mill. Kr.
Festdagen, der paa en meget fornøjelig Maade
fejredes i hans Hjem, sammen med Kolleger
PERSONALFORTEGNELSE.
og Medansatte.
Den 1. April fejrede vor afholdte Kollega,
Lokf. J. Schvalm, sit 25 Aars Jubilæum. En
Deputation overrakte Jubilaren et Guldur med
Kæde, det var skænket af Lokpersonalet og
Haandværkerne. Ved en Fi::okost i Jubilarens
smukke Hjem, bragtes der ham mange gode
Ord, der vidnede om, hvor afholdt Jubilaren er.
F.

Vi kan meddele, at det nu er definitivt be
stemt, at Personalfortegnelse over Statsbanernes
Personale vil udkomme.
Bestillinger paa Personalfortegnelsen modta
ges indtil videre af Fuldmægtig D. 0. Høg gaard eller Trafikkontrolør J. Henriksen, Ge
neralsekretariatet.

Den 1. April fejrede Lokofører C. W. Mogen
sen sit 25 Aars Jubilæum som Lokomotivfører,
Jubilaren har med Uudtagelse af 3 Maaneder
været stationeret i Frederik havn. Paa Jubilæ
umsdagen mødte en Deputation fra Lokofører
afdelingen for at gratulere og overbringe Jubi
laren et Guldur fra samtlige Kolleger, samt
bringe en Tak for de mange Aars gode Sam
arbejde. Jubilaren takkede for den Venlighed,

JERNBANEMANDSHJEM I BERLIN.

Paa Alexanderplads i Berlin er der den 1.
April d. A. aabnet et Overnatningshjem for
Jernbanemænd, som enten paa Grund af Ferie
eller Tjenesterejse opholder sig i Berlin. Be
talingen for Opholdet pr. Nat varierer efter den
paagældendes Stilling og udgør for de lavere
Lønklasser Vedkommende 1,50 M., for bøjer
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Lønklasser 2,25 M. pr. rat. Der kan paa Hjem
met faas Morgenkaffe til moderat Pri ; men en
og samme Person kan kun bo der 3 paa hin
anden følgende Nætter.

E. K.

DE TYSKE STATSTJENESTEMÆNDS FERIE
Trod s den Elendighed, der hersker i Ty k
land, og de Van keligheder, den tyske Admini
·tration maa kæmpe med, har man dog der ind
. et det nødvendige og formaal tjenlige i at give
Tjenestemændene en ordentlig aarlig Ferie.
Denne er ikke alene om hos o gradueret
efter Lønkla ser, men ogsaa efter Levealder, og
udgør i Aaret 192ft følgende Antal Dage.
Indtil
Fra 30.-40. Over
det fyldte
Leveaar 40 Aar
30. Aar

For ledvogtere, Portører, Togbetjente o. s. v.
For Togførere, LokomoLivførcro o. s. v. ......

I/i.

19

1. 7

23

2

REGNSKAB

for
Kong Glirislian clen IXs l 11cle1: løftelse ·fond ved
de dan ke talsbaner fra 1. April 1923
til 3 I. ll1arls 1924.
IffiTÆGT
Beholdning fra Regn kaL aaret
1922-23 .......... ...........
lndtetalte Bid rag i 1923-�!� ......
Indvundne Renlct· ................

.31

*)

FRA SYGEKASSEN.

Endvidere meddeles, at Udgiften til Tand
behandling og Barselshjælp allerede nu udgøre
følgende Beløb:
jælland-falster ke ygekasse: Tandbehand
ling 46 075 Kr., Barsel shjælp 4 755 Kr.
Jydsk-fyn I/ke Sygekasse:
Tandbehandling
49 �79 Kr., Bar elshjælp 9 700 Kr.

Kr. Ø.
36. 6G
330. 50
926. 3
1293. 99

Kr. 0.
UDGIFT
dbelalte l inderstøltel er: 12 Portioner a 100 Kr.*) ................ 1 200. 00
9. H
Portoudgifter ....................
Beholdning at overføre Lil næ le
4-. 55
Regn. kabsaar ..................
1 :-293. 99

E. K.

Da dot formentlig kan have almindelig In
leres e al høre noget om, hvorledes Invalide
forsikringen Lil Dato har virket overfor tats
banerne s Sygeka ser, meddeles følgende:
Der r indgaaet 455 Begæringer om Inva
liderente, heraf 156 til den jælland-falsterske
Sygekas e og 299 til jydsk-fynske ygekas e.
Af disse 455 Begæringer vedrørte 65 saa
danne Personer , der ikke kunde komme i Be
tragtning, nemlig 54 Intere enter over 62 Aar,
10 anmeldte Børn eller Tyende og 1 Interessent,
det· var afgaaet ved Døden inden Begæringen
Indgivels .
2 Inlere enler og 71 Hu truer har faaet
tilkendt Rente, 51 har modtaget Af lag, da Ar
bejd evnen ikke kønnedes ned at til en Tre
diedel.
1 1 Begæringer er endnu ikke behandlet af
Invalideforsikringsretten.
2 Ansøgere er overgaaet til stat anerkendte
Sygekasser og 2 An øgninger er annulleret.
Der er til Dato gennem tatsbanernes Syge
kasser ud l:elalt 163 6 3 Kr.i Invaliderente.
Efter ornn. taaende Opgørelse vil man . e, at
der dog er en Del Intere enter, om kommer
til at nyde godt af Invali'deforsikringen, hvilket
tilfuld l:eviser at de dtalelser, der er frem
sat fra forskellig Side om ytten af denne For
sikring ikke har været berettiget.

1i DEN DE

nder tøllel ern er udbetal L Lil:
2 Enker efter Banear]Jejdere,
2
- Depotarbejdere,
Enken efter en Baneformand
- Banenæstformand,
- ledvogter,
- Ma kinarbejder,
- Overportør,
- Portør,
tationsfor tander,
-· Vognmester.

Status den 31. Marts 1924.
BEHOLD I GER
Kr. Ø.
Beholdning i den dan ke Land4.· 55
mandsLank ....................
OJ-ligationer til paalydende Værdi
::20 300 Kr. bogført for .......... 20 029. 50
20 114. 05
GÆLD
Kr. Ø.
]i ondets Kapital ................. 20 029. 50
Beholdning til Di position ........___
4._55_
20114. 05
KøhC"n havn, den 31. Mart. L92'i-.
An.der en Al. trnp.
Toldberg, Sekr.
Regnskabet er revideret og fundet i Over
en stemme! e med de foreliggende Bilag. Be
holdningerne var Lil lede.
Køl:enhavn, den 24-. April 1924.
C. Wie/11.
Frode Nielsen.
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Min hjertelig te Tak for udvist Opmærksom
hed vod mit Jubilæum.
H. Rasmussen, Fredericia.
Lokomotivfyrbøclerkreclsen.
Helsingør: Kassereren
avn og Adresse
er: H. Lauge. en, ,Dagny«, Rosenvænget J..

:ThLin hjertelig. te Tak for al venlig Opmærk
somhed ved mit Jubilæum.
S. Jensen, Kolding.
Min hjerteligste Tak til alle som viste mig
Opmærksomhed paa min Jubilæumsdag.
. A. Nielsen, Nyborg.

. TIL

Hjertelig Tak til alle, som paa saa smuk
Maade mindede mig paa min Jubilæum dag.
H. H. K. Niel en, Gb.
Hjertelig Tak for udvi t Opmærksomhed ved
mit Jubilæum.
H. taaclc, Brande.
Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved
mit Jubilæum.
C. M. Jen en, Brande.

"
-

Nærværende Nummer er aftr,veret
paa Avispos/ko11toret den 5. Maj.

C. KRU<iERS J,JETFABRIK
'I

KGL. HOF-TAPETFABRIK '

cBMSbI-6
Overført fra D. . og M. 1'-,. til D. L. :i,-, _
1-4-24: Lokfbr.-Aspr. T. G. Han en, Es
bjerg.

�ofomotiumænn.

1

Jiibilæumsmapper og Adressei·
leveres smukt og billigt. Prøver og
Prisliste vil væi·e til Rftersyn hos
d' Hrr. Afdelingsformænd ved større Depoter.

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

Vesterbros Vinimport
Absalonsgade 34

Ærbødigs!

I. C. M. NIELSEN,

f eøtervold�ade Il B.

Tlf. Vester 452 x

Pudserformand, Nyborg.

Telf. 3319-6638-6733.

Tlf. Vester 452 x

Børnenes TØJ-BØRS
Telf. Byen 3612.

Reserveret
Carl Larsen,
26, Pilestræde 26

B y e n.
'
.
Medlemmer 10 pCt. Rabat.

Lædervare"
Forretningen
Sdr. Boulevard 44-46

B i I li g s t i

Matroshabitter fra 16 Kr.

anbefales.

Rejsekufferter Citytasker Portemonnæer
Skoletasker, Tegnebøger m, m.
i stort Udval�.
Telefon Vester 1494 v.

C).
•
1.KlassesRøuert Paalæusforretninu I
Eg8t .RØg8rI m;;;n~m;daadem. T1f.V'i86l
Gl. Kongevejs Forlængelse 4,
ved Trommesalen.

JåhS.'

ou

0

Amk. Gummivare

lndullrl Vestergade 3 lbk,n. B.
Modersprøjter, Saoitels- t SJgcplcjeartikler
Ill. Prislisle mod 30 Øre i Frirurt.
DISXRET !lSPEDITION ♦ Telr. BJen U9ii
Jernbanemænd 10 pCt. Rabat

,,Roberts" Herre-Magasin - Istedgade 140.
Alt i Herre• og Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj.

-

Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenbavn B.
A..nnonct--Expedition
Tlf.
• Vester 8173 eller Centr. 14,613
Ny
Vestergade 7 9, København B.
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Telefon Central 14613.
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig.
Kontortid Kl. 10-4.
Tegnes paa alle Poøtkontuer i Skandii:avien.
Frederiklberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F.

I

