25. AARG. N� 11.

REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

DELEGERETMØDET
Referat af M21det i Aarhus d. 29.-30. April 1925.

DAGSORDEN:
1\fødels Aabning.
I. Navneopraab af de delegerede.
·> For lftg I il :Forrelning.sorden for ·Delegerel
mødel.
3. Valg af Mødel.-; Tillidsmroncl.
a.. ,Dirigenter, b. Sekretærer, c. Protokolre1�isorer.
li-. l3erelning om -Organisa'tionens Virk, omhed.
,l3erelning fra Jernbaneorganisalionernes
•Fælle,·udvalg, Fællesrepræ enlali·onen, C.
0. I, Stalsfunkt �onærernes Laaneforening
.og Udvalgel. for J.'erie- og Rekreations1bjem
mel.
(Herunder Behandling ;:i f :]◄ orslag fra: a.
· rnlrnvn Gb., Afd. 2,
SlageLe Afd. 16, b. Køh
c. 'Fredeuicia Afd. 22, d..J< redericia Afd. 22,
e. •Aarhus Afd. 37-38, I. Forslag fra Lokf.
P. Se.ssing, Ged.ser, og g. Anmodninger fra
Lokfb. P. L Petersen, Aal11lll·,·, og A. T.
Rosendahl, Haderslev.)
5. Fremlmggelse af Organi.-alionens Regnska
ber for 1923-2
' 1�.
6. •J• or lag til Du,dgel for Hovedkassen.
(Herunder Be1handling af l!-,ol\',lag fra: a.
Ldkomolivpersonalel i ·Skjern og Herning,
b. København. Gb. Ard. 1, c. Københavns
•Gb. Afd. 2.)
7. a. . Beretning om J)ansk Lokomoliv Tiden
des Virksomhed ,i I 923-24-.
·b. iDansk Lokomotiv Tidendes Regn kab
for 1.923-24 og For, lag til Budget.
8. Forslag til Lovændringer.
a. Forslag fra København Gb. Afd. 2 og
b. Forslag fra Hovedbestyre!. en.
!'J. Forslag fra Hovedbeslyrelsen om Oprettel
se af et Byggefond.

5. Juni 1925

10. Forsl;:ig fra Hovedb·s:tyrelsen om Indmel
r'else i »Inlernatio
- nalt Transportarbejder
Forbund«.
J J. Bet,- e nkning og Forslag om, at » Lokomotiv
pcr.. onalcls gensidige Hjælpeforening« hen
f res under »i ])ansk Lok•omo�ivmand. ·For
rning«.
U. Forslag om Ændring af Anciennilelsn•gler
ne fra: a. 'l,obcn1harn Gb. Afd. Log b. Vam
tll'up Afd. li-I.
J 3. \' ,dg af .Formand.
I/i-. \'a,lg ar Rrdakt1H,
15. A[ lulning.
1Fu111a11den, Ric/1. Lillie, aabnede :Mødel, bød
velkommen .og udbalte Haa·bel om gode Resul
laler af l�orltandlingerne. Orntallr derefter
Lockout. iluatiouen, der uden at true vor Eksi
stens betød en alvorlig 'Did for ca. 150 000 af
rore -MedhorgPre. Lige.saa vel som disse 150 000
har vi Lolkom.olivmænd vor Eksislens,bereUigel
·e, vi udfører et Siamfundsarbejde af en sær
egen Karakter, hvad Samfundet dog ikke allid
ganske anerkender.
Bod derpaa ·pecielt G;-c strrne vel·kornmen,
forsl '},orretningsfører, Land.stingsrnand L A.
H,Lnscn, udtalle s1in dybe Beundring og Glæde
over ,l't se denne iblandt os.
('Tilslulning fra. !Forsamlingen.)
Udlallc clermest nogle ,hjertelige Ve·lkomd
ord Lil P1w.. idrnlen for N. [L. 'F., M. Morlensen.
Es" til vor tidligere F
· ormand, Æresmedlem
Lokof. Chri ·tensen, Es., •og til Privatbanernes
LokomotJivmands Forhunds !Formand, •Lokof.
Brix, kb.
iFra Nor.sk Lokcmotivmiands :Forening var
indløbet 1'elegram med Hil.sen til Delegeretmø
det og med Afbud paa Indbydelsen til at lade
' o11hindring var indtraad,t.
sig repræsentere. F

'DANSK [QKOMOTIVliDENDE
Pkt. 1.

Ved Navneopraab præsenteredes de delege
rede for hvemndre, og del konstateredes, at alle
var mødt.
!Formanden omtalte med nogle . rnulkke M i11doord de Med·lemmer, der siden jl id te Dele
geretmøde var afgaaet ved !Døden. (i:Forsam
lingen rejste sig.)
I. A. Ha,nsen :besteg Talerstolen og modto
ges med stærkt Bifald. Takkede for Indby
delsen .og Modbagel.sen, der beviste Venskabet
mellem 'Smedene og Lokomotivmændene. Lyk
ønskede Delegeretmødet. Holdt derefter en lam
gere ,og 1højst interessant Tale, ·hvori paapegedes
l\'I" ul· igheden for Metalindustriens Arbejdere og
for disses Organisabioners store Betydning. Ud
talte sin ·Glæde over, at ,Privatbanernes Lokomo
tivmamd Ira 1. April var indlemmet i Metal
arbejdeTkarlellet. Tiden medførte, at Ønsker
om forbedrede Kaar maalte fremføres som faste
og bestemte Krav un<ler Mottoet: De artige
Børn Eaar intet. Kom endvidere ind paa en
Omtale a:f Situationen paa Arbejdsmarkedet og
paa del politiske rOmraade. Førslnærnte kue
plads ,nar præget af Arbejdsgivernes ,Overgrebs
politik, der imidlertid var grebet mindre heldigt
an. 0Bifa:ld.)
·Lok.of. M. Mortensen, Es., Præsident for Nor
di.sk Lokomotivmands Forbund, hilste paa sin
Organisations Vegne og takkede for Indbydel
sen. Omtalte Forholdene for KolJegerne i Sve
rige og N.orge. I sidstnævnte Land �10. vde man
vanskelige Kaar ta:kket være bolsohevikiske An
greb. men forhaabentlig lykkes det den norske
4fdeling at naa det rette Maal. Nordens Lo
komotivmænd havde Bliklket aabent for Orga
llli-salionerrs Betydning. Bevægelsen ude i Ver
den maa følges; vi maa slutte os nærmere til
de øvri·ge Arbejdeorganisationer .og ikke isolere
os, bhi i saa Fald bliver man distanceret.
'wkof. Brix., Ab., 1Formand for 'Privatbaner
ues Lokomouivmands Forbund, hilste ligeledes
frn sin ,Organisation og takkede for In'dbydel
sen. Om'talte Forholdene indf)nf.or sin Organi
salion, 1hvorledes -den havde maattet kæmpe sig
frem og ,havde nu endelig indmeldt sig i Metal
al'bejderkartellet; udtalte Haa·bet •om, at D. L. F.
fulgte i samme ISpor og iikke kom til at ligge i
Dødvande.
iLokof. Chr. Christensen, Es., Æresmedlem
af D. L. IF., ,udtalte sin Glæde over at være
sammen m!)d sine .Fagfæller og Organisationens
Ledere. · log til Lyd for, at man kraftigst mu1 igt støttede de lockoutede 'Smede. og at man
stadig indenfor Organisationen stod ubrydeligt
sammen. Takkede iøvr.igt for Indbydelsen.
Efter amtlige ·Gæsters Taler lød kraftige Bi
fald..

.

1Formanden, L-illie, la'kkede dernæst for de
faldne Udtalelser.
Ple t. 2.

Lokofb. J. Knudsen, Gb., fremsatte Æn
clringsfor I-ag, der forkasledes.
H. B.s Forsla:g til 'Forretrningsorden cecl
toges.

Plet. 3

Til Dirigenter valgtes Ax. ltfod8e11, Gh., og
Johs. Hansen, Ar., Lokoførere, saml llenllnin[f,
Hg., og V. Johansen, Ar., Lokofyrbødere.
Til Sekretærer valgtes F'ejring, Es., og Ras111ussen, Fa., samt Bentsen, Gb., og Kr. Peder
sen, Ar.
Til Protokolrevi orer valgtes .R. (;'rosen, Ar.,
og P. Nielsen, Ar.
Et fra Ldkof. Borgstedt, 1v•la}mn. indløbet
Telegram oplæstes. Denne beklage• Ir ikke al
kunne overvære Mødet, som han lykønskede.
os til.
Ax. Madsen overtog Dirigentposten. oplæste
Dagsordenen og- foreslog, at Lockoulsituationen
indlagdes under Pkt. 4. (Vedtoges.)
tDagsordenen godkendtes enstemmigt.

Pkt. 4.
F'ormanden indledede sin Beretning med at

omtale den S-lrømskiftning, der var sket med
Regeringsskiftet. Systemet Neergaard havde
staaet i Sparekommissionens Tegn, hvad Tjene
. temændene h
· av<le faapt at føle, væsentlig[ gen
nem Konjun'kturtilJa,gets Nedskæring. Tjene
stemændene havde følt sig uretfærdigt behand
l�t herved, hvilket Yel nok ved Rigsrlag valget
thavde medvirket .�it til Systemskiiftcl. saa vi fik
en socialdemokratisk Regering. .:Mrcl Ha:ab og
Fortrøstning ha1·de man set denne Regering i
Møde, og noget af Nervøsiteten paa del løn
ningsmæssige Omraade havde lagt sig. Re
fererede ·herpaa !Forhandlingerne om Konjunk
turtillæget og Re.·ultalet deraf, som o·g aa kom
ti I at berøre Stedtillægel.
1De lønningsmæssige Bestemme! er wn affat
tet saaledes, at de idelig gav Anledning til :For
tolkruingsspørgsmaal. Spørgsmåal, rler voldte
Organisationen et mægtigt Bryderi og Arbejde,
hvorfor Taleren slog til Lyd for, at Organi.-a
tionen snart allierede sig med juridisk Assitance for derved at undgaa uretfærdige For
tolkrninger.
Der var .søgt om Forhøjelse af Hangergodl
gørelsen; men der var næppe stort Haab om al
opnaa en saadan.
Efter den skete Ændring i Administrationen
af Statsbanerne, og ,hvorefter disse skal drirn.
pfter forretningsma:ssige Principper, hvad Ta
lereu karakteriserede som uigennemfødigt,
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maatt vi være Jorber dl paa al faa Af lao
paa Krav om tjen Uige Forb dringer, og efter
d(l n aller(1 cl I indlraaclle Tendens, porede man,
al den lunge Ende kom lil at virke nedad i
Ha•kkernl', idet man vilde øge at udnytte do
laverestillede Tjene lemænd lil del yder te. Ind
ntal eller
sk1·ct•11kn1ing af Embedsmænd nes
Forenkling af Administrationen blev der nok
intet af.
1
Fordelen ved del nye ' y tern skulde jo væ
re, al den enkelle Arbejders Interesse for Virk
Paa Banerne Økonomi
somheden øgedes.
luwde LokomotiYper nalet en væ enllig Ind
flydel e. Vor Gerning . kulde dog g(l rne være
forbundet med Arbejd glæde. Derfor rnr Mi
nisterens kolde An igt ov (' rfor o en tor Sku[
ft,lse, speoielt for Han •Hførcrno og Lokofyrb.,
dt•r dog bavde va•ret mod til at ælle 1\iinisle
ren paa den Post, han b ad.
i del Arbejde, der
· Taleren refererede Ga 11 ,en
j.,
l'ar gjol'l for Forb (' dring af Lokofb. og Ranger
føro1·es IKaar, henviste lil Bladpolemikon efter
Tillid mand mødet i Fa. o, meddelte det meget
11 l,•atiYe Hesttltal. at l Rang rma kine paa
Havnen 1i Od. var ·ble\'el 2-'Mand8betj nt Ar
bejdsly t og Initiativ op I kes dog ikke ved saa
da 11 Taktik. Det rnr ufor varligt af Admini
..., tion og Lovgivning overfor Per onale, man
·tra
paal· gger Ansrnr for bl. a. Materiel og Kul
forbrug, ikke at yde en 1011, der varer bil Ar
bejdet og An varet. Taleren haabede cl-og paa,
at Model. Be lulninger rfter fornyede 1Forhand
linger m cl den , ocialclemokrnliskc i\'fini ter
maatt bære crode ]•ru t p r.
Talerm be kæitigede liig cl rna� l med for
-�kell ige •Dotailspørg maal.
Tj(' ne l (' tid reglerne, hvor 2/a Tjene.q te for
, edbrucl raadig'hed var f' t Mji,foster fra leb. agern 'l'icl, og om v.ar øgl fjernet gennem
nuværendp Mini ter. der imidlertid ved Løn
ning raadet Hjælp og paa Trocl af talsba
nerne· ,Redning væ·en
1-d af en Bri.·l derved,
h
stadigl 'hold l Mi fosleret i T;ive. Del var for
kasteligt, al :flt ini. feren ikke lrnvdo villet tage
en l•'orhandli11g mod o • h rom.
niform gen tandene poredes rier nog n
mer præcis Levering paa. 1For kellige For
hed1 in ger med Hen yn li! Lomm(' r -og Foer blev
,
s d eenclo blev mu
incl[ort, og Distinktioncrn
ligvi. ænclret.
Anciennitet r b•lt•rnc have! (' H. B. tilladt Big
al tilfoje en ny Bestemme! o vedrørende An
søgning til nyoprettede nepotor. Det store An
øiennilets$ pørgsmaal for Lokofyrb. opnaaecles
r11nclet paa de tore Van k0 ligheder ingen al
mindelig J,øsning paa; men ærligt graverende
retfærdigheder vilde kunne fremdrages og sø
ges lost inden Vedkommende Forfremme! e.

.,

Arbejd forhold •ne paa Lokomoliverue var
del lykkcdc al Iaa forbedret i n og and n Ret
ning. 'a ,en veclrprencle, Bag ejlene havde gi
" l' t Anlocl n1ing li! nogen :.\1 i for laael.,(' . idet del
nemlig kun var vis e særligt udsatte Maskiner,
der fik Bag ejl. Her rnr man noget bagefter
ITdlanclel; men agen kulde blive forfulgt. .Vore
Op•holcl - og Overnatningsvære! er havde hidtil
i hojor(l eller ringe
• ;·e Grad manglet Hygge og
Prope1•hecl, hvad der do"' nu -fterhaandøn blev
af,hjulpet, blot Forbedringen loyalt gennemfør
le-s. Vild Ir mbærn at meget afhang elv agl
af Pl'rsonalet egen Orden - og Properhecl ·ans.
ddannel e.. agen omlalle indgaaed . Kom1111i;::ionen Fler'lalsbetænkning blev ikke gan ko
genn(' rnført, om vi on kede det. Fra en vis
Or I,•anisation · ide havel der været Be træbel
ser fremme for al forringe vor cldannelse.
Et a[ vore Programpunkter rnr dog praktisk
lait med den vordende Form for ddannel en
blev l gennemført, hvad der glædede Taleren
me cl. lig led at han havde været Medlem af
I. clclann I. e kommi ionen. Vilde ben tille til
1\fødet, al man bl' ,,ilgecle 300 Kr. lil Præmie
uddeling blandt de dygtigste af vore El ever paa
Jernbane kolen.
amarbejdet med Jem baneorgani sati-onernes
1-'ælle sudvalg havde bl. a. medført •Lø ningen
af cl et længe brændende Fripa. porgsmaal, der
havde faa t en lyk1keli, lø ning, ,<:,om nuværen
elv om Lø ·
de Mini t r fortjente Ro for.
ningen 'havde giYel nledning bil nogen Kritik,
'havde dog godt kammeratligt indelag væl'et
her kende.
} rik-orlene, Indforel o for ·Lokoførere med
opnaael 40 Aar · Alder havde vakt megen Til
fred hed.
Leje'bolig:agen nu afgjort, berorte dog ikke
ret man ere af Y0re i\fodl(' 111111er.
fløser . om Fcriehj m, Knud hoved
progo
\'Cd Ng., var et godt Bytte og t 11cl1m�rket Op
hold ted.
1Flyttc•gocllgcurlsen, Godlgorol en [-or dobbelt
HusfnrelsC' og 1-'oriereglerno •havde nl'ret be
handlet. lige. om pørg maalet 0111 Indførelse
af en eller anden Form for Voldgift bil at ap
pellere 1<' orlolkning ager til havcl v,l'ret Gen
sland for en •Droflel e; og lillig onskecles For
Ved en
handling, regler uddybe. nærmere.
"
Tfonferenc-c med 1\1 inisleren haYclo don ne frem
ha vrl Tanken om Oprellel e af el dvalg Lil
Ht>hanclling a[ lekni iko t ager.
Fælle Tepræ;:cnlalioneri af offentlig an,satle
Tjene lema•nd var op,lut>vet, og H. -B. lravde cla
besluttet al til lutte Organi ationen lil C. 0. 1.
der omfattede Organi ationer, der virkelig he
lu I noget og haYde samme Maal og 'truktur.
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Jordi. k Lokomotivmand Forbund amar
bejdede man jo ladig med, l1ige om man ogsaa
havde Forbindelse med ly ·ke og o. lrig ke Lo
k,omolivmænd.
Til lul oplæ le Taleren et Forslag fra H. Il.
saaly<lende:
»i!Jelegeretmødel beslutter, al der stilles el
Deløb paa 20 000 Kr. til Haadighed for Dansk
.Smede- og Ma kinarcejder.,F,orhund som en
første Hjælp for dette Forbunds Medlemmer,
•
tier er raml af Lockouten.
kulde Loe'koulen mod F,orvenlning ikke væ
r·e bragt til Af lutndng inden U<lgangen af :Maj
1:Haaned d. A" bemyndiger Delegeretmodel H.
13. til al træffe Foranstaltninger til at der ydes
n. . og ' L F. en ugentlig Hjælp af ca. 5 000
Kroner.
Pengene til delle Formaal lilveje1H'inges ved
Ekstrakontingent. der udredes af Medlemmerne
med l O -Kr. den .1. Maj, og, for saa vid l fort
sat Hjælp i Henhold bil Delegeretmødets Belutning kal finde led, med 2,50 Kr. pr. Med
lem pr. Uge efter l. Juni og indtil l,ockoulen
er bragt til Afslutning«.
Taleren udbad ig Forsamlingen, Tilslul11i11g hertil.
[Forslaget vedtuyes enslemmiot og uden Dis
kussion.
Endelig lakkede Formanden Afdelingerne
for Samarbejdet og Hovedbedyrelsens Medlem
,
mer saml Sekretæren lige, aa.
Fandt Anledning til al fremhæve Afdelin
gernes Be lrærels r for al befæste Organi. a
lionen. An. eel. e; bl. a. havde fornylig en min
dre Afd. ,om Thi.led med store Ofre anskaffet
ig en Fane.
ørgeligl nok dø<le af de tre
Lokomotivmænds Damet· den en under Arbej
det med Fanen, og den anden kort Tid senere.
Dermed holdle Middag, pav, e.

-

Efter Paus n oplæste. el fra nor. ke Ldko
n10livmænd indløbet Telegram, hYOri man lyk
un, kede til fødet og beklagede ikke at være i
,'tand til at ende nogen Repræ enlant.
Lokof. G. 0. i' f iind, Gb., aflagde paa ved
kommende Udvalgs Vegne Berell1ing over Fe1·idhjemmet D1,ift. Man havde til stor Gavn
for Hjemmet ind•hø tel en Mængde Erfaringer
og .-poret en udelt Tilfred.hed blandt Hjemmels
Gæ ler. Driften havde ganske naturligt lidt
ai Børnesvagheder, om man nu dog var ved al
overvinde. Be øget havde været ret godt, men
kunde blive endnu bedre, og der burde forsøge
paa al sprede Be øgene noget bedre over hele
æ onen; thi Høj. æ onen var van kelig. De
ca. 500 Gæster i id-ste æ on kunde med For
del sættes 50 pCt. op. Beslutningen i 1923, der
befæstede Vedtagelsen om dti obligaloriske An
dele i Hjemmet, burde og maatle dog i1&kke gerne

hevil'ke, al den friYillige Andel "legning ophørte,
lva'rlimod burde der ude 1i Afdelingerne agileres
k l'H [ligl [er A ndelslegningen. (Feriehjemmel
nærmede sig Fuldkomm nheden. Del burde
na'vne , at ad killige af de be·øgende kom der
flere Gange, llti Omgangstonen mellem Gæster
ne og clisse gensidige 'For taael e var den ·bed t
mulige.
'Lokof. Lillelund, Kø., aflag<le Berelruing for
lal funktionærernes ·Laaneforening, »den lille
Laanekas e«, der efterhaanden var blevet »den
lore Laaneka se«. ,()mtalle Oprette!. en af den
3. Afd. l))en amlede l dlaans um beløb sig nu
til ca. 6 ·Mil!. rr<:r. 'For iD. L. 1F.s Vedkommende
maalle Taleren mane li! .1' or igliglhed, navnlig
fra Afdeling formandens ide, og Hen yn t,il
Laan øgerne Alder og mulige Pensionering
nøje iagllages. Pointerede til· lut, at el Laan
rnaatte tilbagebetales, før et nyt stiftede·.
"
Form.anden udtalte derefter H. B.'.lilling bil de forskellige IFor lag, der var til
knyttet •Punktet.
•Lokof. Wedeby,' g., efterlyste forskellige øn
skede Forl:edringer vedrørende Velfær<lsforan
stallniuger ved l))epotet i g.
Lokof. L. Jlf. ch1nidl, Gb., takk ,c1e for Bo
erlningen. fFandl det paakrævel. al Organi a
tionen snare t engagerede ig metl en Jurist.
Takkede for ]i'rikorlene. iK1,iliserede Frem
gangsmaa,den vedrørende :J<'amiliefripa.·enes
Udvidelse og ½ Tjene lens 1Be taaen og og·aa,
al de 4-0 Timers ' ddannel. e i !Maskinskaders
Ud'bedring var strøget. Paa. kønnede H. B.s Ar
bejde for Forbedring af Yore 01:ilholds- og andre
Være! er ved Depolerne. Var kepli. k overfor
·O. -1. iF., Indmeldelse i C. -0. I 00' o,·erfor An
dragendet g fra ·Lokofb. P. Petersen, Ar.
Lokofb. J. Knudsen, Gb., kribi erede den ved
tagne Dag orden. Øn kede nærmere Oplysning
angaaende Tii.-tinklionernes evenLuelle Ændring,
var imod n:igen Ændring. !Beklagede, at der
ikkP fra H. B. forelaa J•or lag til Resolution
angaaende Taktiken i Spørg.maalet Rangerlo
komolivbetjen,ingen. BeklagedC' ogsa.a, �t Ud
dannelsesliden var kaaret de /iO Timer ned.
Ønskede at erfare, ·hvad man agtede at gøre
vC'd de Lokofh.. {ler muligt dumpC'dr Lil Eksa
men. Krili erede skarpt, at •Overskuddet fra
Gb.s Marketenderi indgik i •n. L. F. Kasse.
Kunde ikke gaa med lil al kalde det el koope
rat1ivt •Forelagende, naar 'Baneme havde In<lfly
clelse paa Marketenderiels Led Ise. Kritiserede
dels Lukketid 011- og Helligdage. Krili erede
Mødeprotokollerne ved Depoterne, dis e. Ek. i
stens og Benytte!. e, og kriti. ere<le endelig Laa
nekas ens Virksomhed, troedC'. at 'Kassen blev
misbrugt. Udtalle li! lul sin tilling til de un
derlagte Forslag.
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Lokofb. Hasberg, Fa., fandt Løsningen paa
Anciennitetssagen meget uheldig. Takkede fol'
·Forbedringerne paa Velfærdsomraadel og udtal
le sig Lil .F'orslagene; gik stærkt imod Andra
gendet g.
Lokof. Johs. Hansen, Ar., ta:kkede H. 1 B. for
den.'l Arbejde, og speciell Formanden i ddan
nelses.<;pørgs maalel. Vedrørende Bestemmelsen
c.m Familieh:,ipas,'>ene
ønskedes hjemmeværen
•
de Børns Incllægtsgrænse trukket nøje op. iK.ri
liserecle .Sygekass ens FremgangI,·maacle og Bør
nenes Udelukkelse af KaSSen med det 16. Aar.
s latullel'lle burde ændres, saa at Bestyrelsen
ikke kunde disponere saa egenmægtigt som hid
til. Talle iøvrigt for, al man viste H. B. TiHicl
og lod den tilsfutle Organisationen til den Cen
lralorgani atioo, den fandt klogest. Spørgsmaa
lel om ·.Rangerl9komolivbetjeningen · burde frem
for all biiinges Lil en løsning.
Lokofb. Christens en, Gb., log ikraftigl til Orde
oyerfor ,Sporgsmaalet om de i Andragende g
omhancl lede ikke fagla:-1·te Lokofb.s Adgang ti 1
Forfremmelse kritiserede H. B.' Holdning her
orerfor.
Lokofb. Jensen, db., , tøllede Christensen
heri.
Lokofb. s . Overgaard, Ar., ·beklagede :.,Mini
slerens •Holdn1ing overfor Lokoper. onalet. Haa
tede paa en retfærdig løsning paa spørg.<; maa
lel RangerlokornotivbetjPningen. Vore Avance
mentsudsigler bør forbedres ræ.c; enlligt. Talerpn
var dog Modslander af Mellemslilling, der rum
mede for mange \.. ilkaarligheder og maatle der
for anses for farlig for os.
Enkelte Talere lak•kede for Løsningen paa
FarniLiefripassene.
lokofb. Boye, Ab.,.<; avnede -Oplysning om den
fremtidige Motorvogn..sførelse, som burde forbe
holdes Lokopersonalel. Her burde gøres noget
ligesaa for Rangerlokomotivbetjeningen, om Or
ganisationens Renome skulde bevares. Endvi
dere maa Tjene tetidsreglerne revideres.
.,.
Lokofb. Ax. Petersen,
tAr., ønskede bestemte
Krav fremsat anga.aende 1Motorvognsførelsen og
Rangerlokomolivbeljerninge.n. Ønskede Forbe
redelses- og Afsl.lj.ti,derne revideret spec. for 3
cyl. H. og R. Maskiners Vedkommende. Var
stærk Modstander af Andragendet g.
Lokof. Gronemann, Ab., forstod Lokofb..s
Ulaalmodighed med Hensyn til Avancemenlsud
sigler. 1.Rangerlokomolivbetjeningen og -Motor
vognsførelsen turde der tages energisk fat paa
at faa løst tilfredsstillende. De rene Liilli�r i Or
ganisationen maa bibeholdes, og vi burde til
slutte os Metalarbejderkartellet.
,Lokofb. K. M. Petersen, Ng., kritiserede
Stedtillægels •Fordeling. Kribiserede Beman
dingen af 2. Havns Maskine i Od. og tjenstlige

.

..

..

Forhold i N g. Tilslullede sig i øvrigt forrige
Taler.
Lokof. Frode Nielsen, Gb., redegjor-de for
Motiverne lil s
' ygekassehslyrelsens ,Handle
maade.
,.
Endnu udtalte enkelte 1Delegerede
sig yder
] igere til de foreliggende Emner.
Formanden replicerede herefter til de for
')
, kellige Talere. Takkede for Velvillien orndor
Berelningen besvarede de for kellige Forespørgsler og 1imødeg�k J{ritiken. •Der var gjorl
all for al højne landen i social og økonomisk
"
Henseende, og man vilde fortsælte i samme Ret
ning. - Ved iDe'polet i i.Ringsted var der oprettet
Enkeltmandsværelser, men saadanne var natur
ligvis dyre at bygge. - En ·ny ,:Maskinlære i
J J3ind r1il-de snart blive udgivet, og betød et
. lort •Fremskridt. 1Forsvarecle Indmeldelsen i
C. 10. T. Vi maa vogte os for at hæle vor Ak
tionserne, men vi rnaa heller ikke isolere os.
Var ulilfreds med Lokofb.s ,Stilling til Spørgs
rnaalel a ngaaencle de ikke fag I,Crle Lokofb. De
rnr Medlemmer af vor Organ,i, ation og burde
behandle,'> forslaaenJe. Re-clegjorde i en længe
re Tale for disses Forhold og anbefalede An
dragendet herom. - Distinktionernes eventuelle
Ændring fandt Taleren opportun. Marketencle
riels Driftsform forsvarede Taleren ud fra dPL
Forhold, at ,Slat 0 banerne stillede Lokaler og an
del lil fri Raadighed.
elvfølgelig maalte iKon
lrn·klen med tBanerne overholdes, og Kontrakten
for1J0d en \lilkaarlig Anvende!s e af OverRkud
del. .F'andt Lillelunds Arbejde for laanekassen
m()get rosværdigt. - Ved Andragende kunclP
Pensicn is ler.<; Hustruer opaaa ·t it 1 Fripa, aar
lig (i s ærlige Tilfælde). - Motorvognskørslen
havde nerel drøftet med Administrationen. No
gen beslemt Stilbing i.il spørgsmaaJet var ikke
laget. Spørgsmaalet havde H. B.s varmeste
Inlere. se, og der skulde blive grel-et ind. naar
Tidl'l punktet var der. iDer burde . ikkerl af tek
niske Hens yn gives iK.raftvognsforere Adgang
til Optagelse i ror Organisation.
Lokofb. L. Rasmussen, s d., takkede H. B. for
Virksomheden. Fandt ikke 'M-inislerens Hanclle
maade saa bemærkelsesværdig, som mange gar
del Udseende af. Den overfor Minis teren an
vendte Taktik 'havde efter Talerens 'Mening vrr'
rel ganske fejlagtig. Kritiserede Lokopersonn
lets IHol<lning orerfor de politi. ke Parbier, og at
man ikke mere intimt tilslutlede sig Arbejder
klassen og dens Politik.
·Lokof. M. Morten8 en, ,Es., følle at kunne spo
re en Fremgang blandt Lokopersonalet haade i
organi. ationsmæssig og kulturel Henseende. Vor
tilling overfor .Andragendet g var dog dikteret
af en vis ISnæversynebhed og næverhjertethed
og ikke af •Kammeratskabsfølelse. - Havde <let
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Indt1,yk, at vore Embed smænd i høj Grad søg- ikke følge Mortensen i dennes Fremstilling af
l-e -al sabotere vore Tjene tetid sregler og forrin- Ministeren om Dobbeltmenneske og ej heller L.
gede d isse del mest mulige. Fra Delegeretmødet Rasmussen i Partipolitik. Under Hensyn til
maalle lyde en 'kraflig Prale t overfor en saa- I olitiken var ,Ministeren pligtig til at •høre vort
d an •Fremgangsmaa d e, i-det man jo nu søgte at
berettigede iK.rav, og som saadan maatte Kra
presse �ersonalet i en uforsvarlig Grad. Admi- rnt om Lokoførere paa Rangermaskiner beteg
nistralionen '.betalte Overarbejde i.ned Jt'rilid, nes. M otorvognsførelsen bør bibeholdes Loko
ltvorimod Personalet, om 1Fril1e d ud over d en personalet. - In d enfor C. 0. I var C'h. Petersen
ordinære ønskedes, maatte betale med ,:Mønt - den dominerend e; at denne billiget af Fr. Skalle
i højeste Grad.forkasteligt. - Taleren var uenig lLavde givet os et Æselsspark i Spørgsmaalet
baade med tL. Rasmussen og med Miinister Fr. Rangerlokomotivbetjeningen, maatle vi erindre
Skotte. Tjenestemanden og Jernbaneforenings- o. . Alliancen med C. 0. I var næppe meget
manden Fr. Skotte var imod os. »Hans egne«
nercl. End elig v.ilde Taleren nu, da Feriehjems
blev hjulpet, vi ikke. Med Jernbaneforeningens tanken var naaet saa vidt, give d enne sin bed 
Hol dning under Generalstrejkesituationen in ste Anbefaling og haa:bede, at And el legningen
mente var .Ministeren Handlemaa d e noget og Ag,itationen udvided es mest muligt.
mærkværd,ig, ;,A d .vare. de dog imod a,t tr�kke
Lokof. G. O. F. Lund, Gb., takikede And ersen
M:iinisieren for stær.kt frem, men d erimod Per- ror Anbefalingen af IFel'iehjemmet. Kriti erede
sonP.n F'r. Skalte, og saa forøvrigt undgaa al dog dennes Stilling til C. 0. I. Talte derefter
blande Partipolitiken for meget ind i vort Or- kraftigt imod A•ndragendet og Princippet deri,
ganisationsarbejde. ·Fandt d et ganske natur- 1 igeledes imod Vilkaarlighed erne ved Tilflyttel
ligt, om vi traadte noget nærmere sammen me d serne fra et •Depot, hvor d er var blevet overflø
vore civile ,Fagfæller, med ene og Mas1k,inarbej- digt Personale.
1Lokofb. Bredahl, Gb., henstille d e som •Medlem
derne. • Tilslutningen til C. 0. I var Talei·en ikke
særlig begejstret for.
af Udvalget for !Feriehjemmet til Ikkeandelsha1Lok0fb. L. Rasmu,ssen, d ., replicerede Lil vere, at man nu som en Paaskønnelse af iFamiMørtensen.
l,iefripassene narest tegnede An dele i •Ferie. ·Fonetningsfører. I. A. Hansen udtalte sin 'hjemmet.
Glæde over at have ,overværet Mø d et. Takke d e
Endnu en halv nes Talere havd e -Ordet; i
hjerteligt for vor Sympati og for Bevillingen til.a,lt væsentlig Uddybning af og Tilføjelser -til d et
hans Fagfæller. (Bad om at faa sendt Hilsen allered e debatterede.
Lil -Lokomot.i:vmændene rundt omkring til fjerne1Lokof. Brix, .Ab., kom ind paa en grundig
ste Afkroge•af.Landet.
• Takked e i bevægede Ord Omtale af Lokopersonalets Kamp ved Privat
for v,or OffeFvillie-, der belod mere end Gavens banerne for at erobre Motorvognsførelsen. Betørrelse. · Overbragte en Hilsen til ·Mø d et fra viste det berettigede i !Kravet. 'l'aleren beklage
den gamle p_røvede Politiker, Harald Jensen,
d e, at Fr. Skotte var blevet vor Min,ister og
d en gamle blinde Mand, som I. A. Hansen be•henstillede til L. Rasmussen, cl., at lade Fr.
nærnede sin Ven, der alti d havde været den 1Skotte forsvare sine Handlinger. Bifald.
il
jyd ske Arbejderbefolkning, specielL �letalindu
Fonnanden kunde ikke goutere L. Rasmus
striens og Jernbanens Mænd en god ,Mand. Ud sens Tone, der var malplaceret overfor os. Re
talte dernæst, at var vi end ik1ke helt Wfreds plicerede endnu engang til de for. kellige Talere
med 1Fr. Skotte, betød d et ny Ministerium -d og og a d varede imod at træffe for haand faste Be
et stort Fremskridt. 'Fuld Tilfre d sstillelse op slutninger, d er muligv,is ikke kunde gennemfø
naaedes ikke og -vilde heller ,ikke være sund . res og derved ·kun bevirkede, at man i nogen
Takkede endnu engang for Samværet.
Grad blev u'heldigt _stillet. Troede os ikke moden
Formanden takkede varmt I. A. Hansen for nok til at indmeldes i Metalarbejderkartellet,
Besøget, der faldt midt i en travl Tid, lykønskede der nok bød paa Fordele men ogsaa store øko
I: A. Hansen 'til Rejsen og til -Resultatet af de nomiske !Forpligtelser.
;forestaaende iForhandlinger.
Man skred derefter til Afstemning over de
Kraftige ,Leveraab fra •Forsamlingen.
forskellige underlagte !Forslag.
,Afslutning paa 1. Dag.
Esbjerg •Afdelinger foreslog følgende:
»Hovedkassen stiller 300 Kr. til Raadighed
2. Da.gs Møde. Ax. Madsen, Dirigent, en Pe- for Eksamenskommissionen, at anvende som
. Præmier til de dygtigste Lokomotivmandselever
Tiode afløst ai V. Johansen.
.
•Afslutning med indtegnede Talere vedtoges. ',' paa Jern'.baneskolen. «
vedtoges.
Lokof. P. A. Andersen, Ar., anbefalede som•
"·
.
11'[edlein af H::B. Andragendet g. •Udtalte sig
En af ,H. J3. stillet Resolution og saalydende:
til de forskellige un d erlagte •Forslag. Kunde
»Id el Delegeretmød et godken d er d et af H. B.
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,
udførte Arbejde for Rangermaskinespørgsmaa
Uerefter godkendt. Regnska:bet for 1923-24.
lets Løsning og ,giver sin Til.·Jutning til den paa
Hovedkassereren henvisle til det optrykte
Tillidsmandsmødet i Fredericia den 5. Decem
Regn8 kab for 19'.24-25 og redegjorde kort for
ber 10.24 vedtagne Resolution, paaJægges del Il. dette. Paapegede den betryggende Revision B. at fortsætte dette Arbejde ved Henvendelse form og Regnskabsformen vedrørende Ferie
til Regering og Rigsdag og andre Faktorer, der ltjemmet.
har Betydning i denne Sag.
I 1Forbindelse hermed fremsatte Ferie
Mødet tilsiger II. 113. sin kraftigste støLLe til· a ltjemsudralget følgende [Forslag:
»Fel'iehjemsudvalget foreslaar af praktiske
gens Gennem.førelse og bemyndiO'er endvidere
H. B. Lil at anvende de I.Midler, der maatte anse,· og økonomiske Grunde formindsket med 2 Med
lemmer, fra 6 til 3.•
for nødventlige.•
vedtoges med alle t. mod 10.
aJer udspandt sig nogen Diskussion om Regn
En Resolution fra Gb. II's Delegerede, der skabet, hvori adsk,illige benyttede Lejligheden
ogsaa Log Sigte paa 1Rangerlokomotivbetjenin Lil at kritisere Ferieihjemmet og dets Driftsom
kostninger samt forskellige andre Udgiftspo
gen - forkastedes.
,En Resolution tillet ·af Aarhus il)elegerecle i,ter.
Hol'edkassereren tilbageviste Kritiken af Ud
og saalydende:
»lDelegeretmødet paalægger H. B. at arbejde g,i rterne og
lten Lil, at -l\'[otorvognsførelsen bliver forbe.liolclt
.Lokof. 0. Ill. Christensen, Gb., imødegik Kri
Lokoper onalet, og al Forhandlinger om samme Liken af .Feriehjemmet, der nu var uadskilligl
snarest optages« - Yedtoges enslemmigl.
fastknyttet til Organisationen, og derfor burde
opretholdes.
·Forslag a vecltoges
Forslag b forka tedes (.25 ·3 L. for 37
Hovedka.ssereren udtalte, at det var med
!Forslag c med en Tilføje!se af LokoI. C. blandede ·Følelser han nu for sidste Gang af
Thygesen, Ng., »dog at den Tid efter cle gæl lagde Regnskab. Han havde altid haft Lyst
dende Regler beregnes for tjene tefrit Ophold og Interesse for sin Gerning som H. B. Med
paa fremmede Depot• regnes for 1/:i Tjeneste, lem og havde aldrig forsømt noget H. J3. Møde.
dog saaledes, at denne Tjeneste ikke betragtes Havde ind·høstet mange gode Erfaringer, men
som sammernhængencle med Tjenesten før og ef ogilaa den, al adskillige af Organisationens :M:ecl
ter om'hancllede 1 /:i Tjene le. « - vedtoges en lemme'l' var maalige i deres iBetragtninger og
stemmigt.
ikke s jældent uberettiget i IKritiken af H. B.
Forslag cl stilledes der af H. B. Ændrings Beklagede stærkt, -at man havde fældet en Mand
· som Kuhn, der var en uvurderlig Kraft., Ta1k
forslag til:
»Hovedbestyrelsen arbejder hen ti I den mest kede for Samarbejdet med Farinanden, R-edak�
praktiske ,Foranstaltning med Hensyn til An tøren, den øvrige H. B. og ekretæren samt for
bringelse af Nøgle W Lokomoti rernes Føcleven den Till.id, Medlemmerne gennem Aarene havde
vist ham. Udtalte til Slut, at han i sin nye
Liler.« - Ye ltoge, enstemmigt.
Forslag e ligeledes med Ændringsfor. lag af Virksomhed som Lokomotivmester ,,ilde komme
til at savne Kasserervirksom'heden meget.
H. J3.:
•Lokof. 111. Mortensen, Es., tog Afsked, takke
»HoYedbestyrelsen arbejder ,hen Lil, al der
ydes Lokomotivmester-Aspiranter en Godtgørel de for 1Samværet og haabede paa gode Resulta
·se for Funktion efter endt Ucldannel. e.• - ter af Mødet.
Regnskabet for 1924--25 godkendtes med
- vedtoges enstemmigt.
•Forslag f henvistes enstemmigt til H. B. til all St. mod 1.
•Forslaget om /Formindskelse af Feriehjem.'I Overvejelse.
Beretningen godkendtes herefter enstemmigt. udralget vedtoges.
1
1Mødet valgte hertil Ldkof. G . .0. F. Lund,
Dermed 'holdtes Middagspause.
Gb., og LokO'fb. K. M. Petersen, Ng. (H. B. væl
ger -det 3. Medlem).
Pkt. 5.
Hovedtkasserer Kann henvist,a til det i Be
Pkt. 6.
retningen 01 trykte iRegnskab for 1923-24. Gav.
T-l oveclkassereren forelagde Bud•getforslaget
en kortere •Vejledning derover og henviste til
Oversigten over ·Organisationens samlede Vær for 1925-26.
De forshillige Forslag herunder drøftedes af
dier.
Lokofb. R. Jensen, Gb., kunde ønske Admi flere Talere.
Fra flere Sider fremsattes Forslag om Di
nistrationen forenklet og billigere samt Udgifts-.
æternes Forhøjelse til 15 Kr. pr. Dag, 'hvilket
posterne gjort lettere an, kuelige.
fremkaldte -en lirlig Diskussion.
l-Iovedkassereren replicerede Lil Jensen.
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Begge Kredskasserere opponerede af Hensyn
til det paa 'Kredsgeneralforsamlingen fa$ tlagte
Budget ivrigt imod en øjeblikkelig iF'orhøjelse
af Diæterne.
Der forelaa tre forskellige !Forslag af hvil
ken følgende, stillet af 6 jyclske Afdelinger og
underskrevet Gronemann, Ab.:
»'Foreslaar, at !Diæterne fastsæLLes til 15 Kr.
pr. Døgn, 75 Øre pr. Time, Forhøjelsen gælden
de fra 1. Januar 1.925.•
mel Loges med overvældende Majori Let.
El Forslag fra Gb. U's Delegerede gaaencle
ud paa fremtid,ig at holde Delegeretmøde i 3
Dage - forkastedes, 9 t. for, 4-0 imod.
Forslag a forkasLedes.
Forslag b og c Loges tilbage.
Fonnanden paapegede de Ændringer, der
vilde berøre Buclgetforslagel, nemlig Diætfor
,højelsen, Pnl'miebeløbet til Jernbaneskolen og
den eventuelle "juridiske Assistance.
:Med disse Til'føjel. er vedtoges 'Budgetfor
slaget.
Pkt. 7 a.
,. Christensen omtalte Bladets
H.edaktør C. M.
Virksomhed, paapegede, at man af praktiske
Grunde havde ud kudl Bladets Udsendelse til
den 5. og 20. i hver Maaned.
'Lokof·b. J. Knudsen, Gb., ønskede Navnene
paa uorganiserede Lokomotivmænd jævnligt
optaget i Bladet. Kriliserede Omfanget af
Redaktørens Papirkurv. Ønskede optaget en
letfattelig Oversigt over Tjene tetidsreglerne.
[,okiof. Andreasen, Gb., kritiserede Redak
lørens O
· mtale af Kollegerne paa Gb.
Lokofb. Hasberg, Fa., ankede over, at et af
,ham ind endte ·Manuskript ,ik
· ke var optaget i
Bladet.
iLokof. Fejring, Es., takkede Redaktøren for
den ledende Artikel i (Bladets N r. 7, ønskede
den eflerfulgt af flere lign.
•
Lokofb.
Kr. Pedersen, A1·., fandt Redaktø
rens Virksomhed paaskønnels,esværdig; rettede
en Forespørgsel 10m ,den hidtidige Medarbejder,
Otto Bendixen.
,
Redaklf.,'
ren replicerede.
Trad,itionen tro
vankede der Klø li! ham paa Delegeretmøder
ne. Imødegik Kriti-ken og oplyste, .at Blade· t
ikke kunde bære Udgifterne ved al have to Med
arbejdere til Oversættelsesarbejder. Anerkendte
Otto B1indixens udmærkede Arbejde. Var no
get ked af at tn-ekke Lokomotivmestrene for
stærkt frem i [Bladet.
Virksomheden god-kendtes derefter enslem
migt.

..

Pkt. 7 b.
Lokof. K. Johansen, Gb., forelagde Lokomo
tiv Tidendes Regnskab for 1923�24-25. Godkendtes enstemmigt.

1Samme forelagde Budgetforslag for Bladet
for 1925. - G1odkendles enstemmigt.
Pkt. 8.
Lokofb. Svendsen, Gb., motiverede Forslaget, a.
Fonnanden motiverede 1 :F orslag b.
Forslag a fo1•kasledes. ·�orslag b vedtoges.
Gæsterne Lokiof. Brix, Ab., og Chr. Christeusen, Es., tog Afsked, lakkede for Samværet 00'
udtalte Haabel om, at -de lrufoa Beslulninge;
maatte tjene til Gavn for og til Højnelse af
Lokomotivmandsstanden. Haabende, at man
alLid vilde arbejde paa Forbedring af Organi
.·ationen.

.

.

Pkt. 9.
Formanden oplæste Motiveringen til 1Forsla
get, ,hvilken var optrykt i den udsendte Beret
ning. Fandt Formaalet med en saadan Fond
Bygning af et Aldersdomshjem eller lignende'.
.
·muk
· og god, selv om Real i. alionen af Tanken
var Fremtidsmusik. Henv,isle til ,Gaven fra en
lille Dreng ved ·Organisationens Jubilæum, en
Gave paa 25 Kr. i Guid og Sølv, og hvis Bes temmelse var at skulle nedlægges i Grundste
nen lil den første Bygning, som D. L. F. op
førte. - Taleren anbefalede varmt Forslaget til
Vedtagelse.
J. Knudsen, Gb., og H. Grosen, Ar., var imod
at hinde Organisationens Midler i en Bygning.
Formanden henviste til de tyske Lokomotiv
mænds store Bygning f. Eiks. i Berli'). General
direktoratet fordrede, at Marketenderiets Over
skud anvendtes i filantropisk Øjemed, og Ta
leren liavde aHerede omtalt den foreslaaede
,Form for Overskuddets Anvendelse, hvilken Ge
neraldirektoratet vi, lde anerkende.
Lokoførerne Graiiballe og Anclreasen, Gb.,
var skeptisk overfor Forslaget, ,hvorimod adskil
·
lige anbefal·ede det til Vedtagelse.
J. Knudsen foreslog, at Punkterne 2 og 3
blev strøget; forkastedes med 23 'St. for, 62 imod.
H. B.s Forslag vedtoges; 66 St. for, 26 imod.
Formanden udtalle i Tilslutning hertil, at
han havde Indtrykket af, at Gb. I's Delegerede
havde en vis Tendens til at føre negativ Politik.
Pkt. 10.
Formanden forelagde Forslaget og anbefa
lede det til Vedtagelse. H
· enviste til, at svenske
og norske !Kolleger var indmeldte i Transport
arbejderforbundel.
L. M. Schmidt, Gb., ønskede Garanlier for at
man ikke i en eventuel Konfliktsituation blev
Mal'keko.
'.Forslaget vedtoges med 62 St., imod 10.
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Plet. 11.

lokof. Augustsen, Ar., redegjorde for den
saakaldte 2 'Kr. Kasses Tilbilvelse, dens Virke
maade og de uheldige Følger, som den mere
moderne 1Fors i1kringsform paaførte Kassen, der
med god Grund befrygtedes at blive ude af
Stand til at indløse sine Forpligtelser overfor
de sidste Medlemmer. rlelle var Aarsagen til,
at man ønskede D. L. F.s Bis'tand.
lokofb. Christensen, Gb., gik meget stærkt
imod Forslagene.
tKredsformand Boyesen var ogsaa Modslan
der af Kassens Optagelse i D. L. ,F_
Formanden
• var klar over, at Medlemmerne
i D. L. IF. ikke tog en Kontingentforhøjelse paa
delte Grundlag. [)er maatte ses praktisk og
fornufligl paa Sagen, der var en ren og skær
Hjærtesag. Vilde henstille, at man sikrede de
ældre Medlemmer af Kassen et vist Beløb hver
i Begravelseshjælp. Dog kun Medlemmer af D.
L. F. oo- ikke Hustruerne og muligvis med en
vis Kombination med de paagældendes Kamp
fondskonto. 2 Kr. Kontingentet oprrieholdes
stadigt.
iDenne, Formandens Tanke, støttedes af flere
Talere.
,Lokofb. Boye, Ab., ønskede Forholdet afgjort
ved Uraf. temning.
•Forslaget om Oprettelse af en ,Begravelses
kasse under D. L. F. forkastedes med 14 St.
• for,
74 imod.
!Formandens Forslag om Hjælp Lil de ældre
Medlemmer af Kassen vedtoges enstemmigt.

..

..

Pkt. 12.

L. M. Schmidt, Gb., motiverede Forslaget a
udfra Erfaringen fra Gb Lokof. Afd., Forflyt
telser fra Kk. til Gb.
[,okof. Bmmsen, Vm., motiverede Forslag b,
anbefalede det til Vedtagelse.
Begge Forslag medførle en kortere D iskus
sion.
Formanden advarede mod begge Forslag,
der var inhumane og kunde give Bagslag. Vore
gældende Forflyttelses1·egler var bygget op paa
tidligere Erfaringer og paa Humanitet- sprincip
pet og maatte anses for at være tilfredsstillende.
iDisse Regler skal være Ordensregler og ikke
Strafferegler.
!Forslag a forkastedes.
!Forslag b forkastedes; 12 SI. for, 35 imod.
• C., 13.
Pkt.

Formanden, Lukaf. Rich. Lillie, Kk., gen
valgtes med Akklamation. Takkede for Formen
af Valget og for Venlig'heden, der laa bag.
Aarene havde skabt •ham -Arbejdsglæde, og han
haabede at kunne bringe Organisationen længst

muligt frem og haabede endeligt, at man stod
bag sine Førere de kommende 2 Aar, selv om
alvorlige situationer s'kulde opstaa. - Takkede
for Valget.

Pkt. 14.

Ved Valg .af Redaktør var der visse Kræfter
i Bevægelse for at faa Kuhn, Kb., valgt.
Formanden udtalte, at Kuhn paa Kredsgene
ralforsamlingen var blevet slet behandlet som
•Følge af Medlemmernes manglende ()riente
ringsevne ved Valg. Nu skulide man ikke be
gaa en ny Fejl ved at vrage C. M. Christensen.
Ved Valg af Feriehjemsudvalget havde man
ogsaa lagt Pres paa Kuhn for at faa ham valgt
...
som Medlem
af delle, efter Stemningen at døm
me i en ikke ringe Grad for al raade Bod paa
Miseren. ved Valg af \Kredsbestyrelse.
!Flere Talere søgte ab frigøre sig for Ansva
ret eller DeJ......agtig'hed j Mis•eren og udtalte deres
absolutte Anerkendel se af og Tilfredshed med
Kuhns 'Virksomhed.
Kuhn nægtede -dog konsekvent at modtage
Valg baade som Fe· riehjem udvalgs Medlem og
her som Redaktør.
C. M. Christensen ønskede kun Valg paa
samme Betingelser som hidtil og vilde ikke, at
hans hidtidige Handlefri,hed og Uafhængighed
berøvedes ham.
C. M. Christensen genvalgt.es enstemmigt til
,Redaktør. - Takkede for Genvalget.

Plet. 15.

/Formanden oplæste Navnene paa de inden
for lKredsene valgte Kongresmedlemmer til
Kongressen i Stockholm. Valget godkendtes.
OmLalte dernæst de Mænd,
der med dette
"
•Møde udtraadte af Organisationens Ledelse. Kredsformand Lillelund i Ledelsen i flere Aar,
arbejdet støt og med forbavsende Energi. Kun
de tænke med Taknemlig1hed paa denne Mand.
•
Hov·edk
, asserer iKann ogsaa gjort et et stort
Arbejde for vor Organisation ved at staa i Spid
sen for vort Pengevæsen. Med
• største Ærlig
hed og Hæderlighed forstaaeL sin Pligt og sit
Ansvar. Gratulerede Kann med SHllingen som
Lokomotivmester.
lKredskasserer R. Hviid en meget beskeden,
stille men dybt hæd·erlig Arbejder, en ubestik
kelig og flilt,ig Mand, der havde været meget
for sine Kolleger.
iK.uhn fortjente fuldt ud den Ros, som for
skellige Kolleger havde givet lram, og Forman
den haabede, at man billi�de, at iKuhn paa
anden iMa-ade tilknyttedes OrganisLionen til
særligt Arbejde.
Vasa Nielsen en sympatisk Mand af den
yngre Type, med en sund Tankegang og Oppo-
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ition, altid villig til at yde et tykke Arbejde.
- Taleren bragle hl'er cnkell "in Tak for godl
amarbejde.
Efter Omtalen af hver enkell af de foran
nrovnte, udbrød .For amlingen i kraftige Ova
tioner.
Formanden lagde om Af lutning de Delege
rede paa Sinde at se Tingene klart an og narn
lig Følgerne af, at Banerne fra 1. April cl. A.
skulde drives efter fonetningsmæs ige Princi11per. Vi kom ul,·ivlsomt til at løbe Panden imod
med ad killige af vore Krav, om dis es Gennem
førelse kostede Penge. Paa Banernes Regn
. kab vilde Under kudel komme klart til at figu
rer , og udelukket var det jo da ikke, at lern
ningen blandt .Befolkning overfor et fortsat Un
der kucl vilde have Direktørskifte til .Følge for
I
Omgang at vende Slormløbet imod Pel'
i næste
sonalelønningeme, bvilkel vilde have Uro blandt
kel delte forudsaa
Per onalet til He ·ullal.
Taleren tærke Brydn ing. er i Organisationeme,
og muligt vilde dette medEore .\li tillid og til
[red hed med Lederne; alt aa ku:nde -kaoli ke
Til tande opstaa. Tal('1·pn_ hen:lilled e derfor, at
;\[edlemmerne· ude i Afdelingerne gjorde llarl,
al mulige Kampe fore -Lod og dermed en .kon
tingenlforhojclse. ls,Fr rnaalte de yngre se Si
tuationen nøgternl i Øjnene. ·Formanden sa,t
ikke ,t >rligt ly l paa Fremtiden og manede til
sejgt Sammenhold.
•
•De afgaaecle H. B. Medl mmer takkede hver
især for Afsked.-hyldesten og for Samarbejdet.
om Punktum udbragle · endelig adskillige
Lereraab og Hurraraab, bl. a. for Formanden,
Horedbeslyrel ,.,en og J irigent Ax. 11Jadsen.
Mødet hærnde KJ. ca. 9,30 Em.
Aarh11 , den 15. faj 192-5.
Kris/iaii Pedersen, ekretær.
Referatet Rigtig, hecl atle tere s.
IC. Grosen, Protokolrev. P. Nielsen, Protokolrev.

KUNZE-KNORR-GODSTOGS
BREMSE
(Ved

Lokomotivføret·
(Fortsat).

r t ligger 1-i:ontraventilen Ws. Fra begge i
der a[ Vognen kan '\V, og'\V, aabne. l'ed Hjæl11
af l Traadtræk, og '\ 3 aalmcr . ig da Yed
Trykkel af Luft n, d0r . lrnrnme·r fnt C til B.

Fig. 25. Udligningsindrclning.
Hovedbremseledningen.

Hol'ccll remseledningen er en I" I ørledning.
l)en anbl'inges under Vognen, og [or ikke at
hemm t• Trykluftens BeYægel er, ee alle . karpe
l(run111inge1 og unødvendig Forlænge! r af
le lningen undgaaet. L den Hensigl er Slange
kl.,blingerne anbragt aa laYL; derved bli,·er Led
ningen et betydeligt I tykke kortere, ligesom de
skarp 13ojninger, om er nød\' ndige, naar
Slangekoblingen anbringe hojere oppe, und
gaa. . Nødbremseindretning n bestaar af en
Hane, der, ligeledes for al gøre L dniugsind
holdel saa lille om muligt og for at forkorte
Gennem. lagslicl0n, er anbragt pa,a el T , tykke
ødbremsen beljene fra
paa Ledning I'n.
Brem ·ekupeen ved Hjælp af et Haandilræk
(Fig. 26).
DE ENKEL TE DELES VIRKEMAADE OG SAMARBEJDE
Løs-Stillingen.

F. Spoer.)

Ud llgningsl ndretn_lngen.

dligningen af Bremsen ker ved Ventilerne
W, og W2 og v d Kontraventilen Wa, . om T
anbragt i et .frolles Hus paa iden a( Bremse
cylinderen (Fig. 2-1.-2-). Ventil W1 ligger i
en Kanal, som fører fra. AI'bcjdskarnret A til
de11 fri Luft, og \'enlil \\ 2 ligger i Forbindelses
kanalen mellem 8- og C-Karnrel. l amme
Forbindelseska11,ll, men mellem W2 og iB-Kam-

Ved los og Iuldt opladet Brem. e er der i
Ledningen,· B�i<.:amret, A-Kamret og Luftbehol
deren At lillige med Gliclerkamret et Lufttryk
pa.a 5 Alm.; der er derved det amme Tryk paa
begge icler a[ Tokammer ·templet. Eenkam
mercylindcren og OverførselskamrI't er udluftet.
Brem e templernes og Ford ling armenes Stil
ling e af Fig. 27.
Første Bremseafsnit.

Bremsningen deler ig ved Fuldbrem ning
paa en læsset Vogn i lre Afsnit og ved
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B
.l

.Schlau.::h
lWpplung

!Votbre�/J<'!I/Jn

:b'i�. 26.

Slangeko·bling og Nødlbremseindrelning.

Fuldbremsning paa en lom Vogn i to Afsnit;
cle lo. Brem ea.fsnil paa tomme Vogne er de
amme om de to første Brcmseaf nit paa læs
. Pde Vogne. I de lo første Brem eafsnit gaar
Trykluften fra B..JKamrel igennem Mellemven
lilen V med den snevre Gennemboring over i
C-,Kamret, ligeledes gaar Trykluften igennem
Mind te!Jrykventilen M med det tore Tværsnit
over i C-Kamret; men naar der i C-iK.amret er
11aael el be teml lavt Tryk (ca. 0,6 Atm.) luk-

amlidig optager Over
ker •M-Ventilen sig.
førsel kamret en Tryklufvmængde omtrent saa
stor som lyrestemplets' lagvolumen. Da Over
før el ·kamret paa alle Bremsevogne i Toget op
tacrer Trykluft ved Brem ningen Begynde! e,
forplanter fry:'kformindskelsen sig ·hurtig
gennem Ledningen og frembringer en hurtig
og -leL Brem ning. Eenkammerslemplet bevæ
ger . ig under Paavirkning af Trykluften, som
strømmer fra B over i C, og da Forbindelsen

i -

i

<>-------Hauptleitun9
Fig. 27.

Bre111se I 111pl roes og Fordelingsarmenes
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tilling ved løs Bremse.
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Fig. 2 . Br-t'm8rslrmplcrnrs og Fo1·d0I ng8ar111c11rs SLilling verl !cl. Bromsning.
mellem .A og B bliYer :'lfbrudt, med det samme
en 1Br0msning ,paahrgynde , Lern•g0r To·kam
mer ·templet sig paa Grl!nd af Ornrtl'ykket i A,
d0r "0r frernkomn.el \C•,1, al Tl'ykkel er sunket
i H.
amliclig med 'rl'yk.faldct, i B og Tokam1nerslemplels Bevæge!. e falder Trykket i A -'.Jg
At. men da der Yed del lille 11Jodstempcl El' For
, kel paa de virksomme .Stempelflader, llronecl
den virksomme Elempelflad paa A..,.:::,iden er
[;leret mindre, Yil der altid, i Tokammer temp
lets Ligevægtss>:lL:ng være el lille OYerlryk paa
A-'Sidcn. F'ig. 28 vi er Bi-emscslemi::ilernes og
J, ot·dcli11gsarmencs Stilling Yecl lel •Bremsning.
AndJt Bremseafsnit.

I det andel Brem a'fn1il strammer Tryk
lu'flen fra B stadig igennem den snæiTe V-Ven
til Lil C...1Kamret, !Hor Trykket·. tiger jævnt.
Een'kammerslemplet oo- Y�rd0lingsarmene bliYer
Etaaende i den dilling, som . e. paa Fig. 28,
da Bremsekikdserne a1'1erede Yed den !elle
Brem' ning i før,ste Brem eaf nil ligger til Hju
lene. Tokammerslemplel lnr derimo.J, da Sløj
f0ns Anlægsflade endnu r 1· fj 'rnel tilstræH.e1 igl fra den tilhr L'Pndr Ji'ordelingsarrns Med-

bringerlap, sin [ulde Bevægel• ighed, s,om det be
lLOlder under 1Le1le det andet Bremseafsnit. Del
1 ykker s:ia langt li'1 ven-stre, , om Trykfaldet i
B til'ifdel', men ikke langt nok Lil at medvirke
ved Bremsn.ingen. Ved den følg nde Trykud
ligning meillem B og C afsluttes del andet Brem
sra.f-miL og Af lutningen paa de-Lie Bremseaf
snil c·,· den højeote Bremsevirkning paa tomme
Vogne. Fuld'lnerr.sning naas her ved Eenkam
mercyl inderen a'lene.
Tredie Bremseafsnit.

I det tredie Bremsealfsnit, som knn benyttes
paa frrssede Vogne, ophæves For:Jindelsen mel
lem' B ,og C, og samtidig strømmer Tryklu[te11
fra B ud .i den fri 1LuK Tokamrne templet
gaar Lil ven tre og griber med løjifen om Tap
pen paa Fordeling'Sarmen, den ek panderende
Luft i A virker derved som Bremsekraft paa
Tokammerstemp'let. Foruden Eenkammercylin
cleren,· Bremset.ryk, ,der ikke - s::m i andet
Bremsea. f nit - er forhøjet, kommer Tokam
mer ylindcrens Eu'lde Bremisetryk i Virksomhed
i del tredie Bremseafsnit. I delte Bremseafsnit
er en gradvis (trinvis) Stigning ai Bremse-

- - ______b,--------14----------�

--------

/'iauplle-/lung·
Fig. 29. Il rem. estemplernes og Fordelingsannene · tilling ved Fulclhrem ning paa en læsset Vogn
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trykket ikke mulig. Efter foregaaende Trykud
BPlydning. En Tirrm.,. ning mI'd l'll Kl'aft, der
ligning mellem B og C, udlu'fles B-tKamr(' I. 0 17
ligger mellem Een- og Tokarnrnrr ·ylindrcns
., Kraflydt>lsr, vil bringr Toget lil :,;lands...
Brems etrykkel stiger j,evnl im:Mil ,Fuldihrem.·
hojc.·te
ning. BremSl»-·lemp•lernes 0" F._rdeling.... arme
11ing hurligst muligt, mens en Hrem....ning til al
nes~'tilling ved FLl4'ldbrems ning ses paa Fig. :29. regulere Toget.· I�arl opnaas vPd et lavt Drem
secylin tlc1·tryl<.

.

..

..

Gradvis Bremsning.

' dvis (lr, invis ) ligning
Lel 13remsning og gra
I,
er kun mu1ig med Eenkam
af Brem·etrykket
rnercylinderen og kun i de to før le Bremseaf
::mil - altsaa s aalænge Trykkel kan s lige i C.
aar Trykfaldet i Ledningen vedvarer, ,<; lrnm111er -B-Luflr en i de to første Brems eafsnit orcr
i C, og Yed Trykfaldet i B gaar Tokammer
sfomplel til venslre, og Trykket s ynker i A i
Forhold til Tryk.forskydningen. Naar Trykfal
... den nævnte
det i Ledningen ophører, fort ætle.·
Tryk.forandring i B, C og A indtil Trykket
i A- •og lyregliderkamrel er !;unkel under Led
ningstrykkl 1l, ln'oned · lyreslemplet og Af kc"e
ring glideren for kydes til Brems(>a'f. lutning;;
::,·tillingen, hvor ·Forbindelsen B-C bliver af
hru' dt. De-t er ·drrfor kun mul]ig,t at regulere
Brerniselrykkels s ligning, saalænge TokammerIllemplets s løjfe ikke berorf'r Tappen ,p aa For
delingsarmen. Tokammer9 lemp], ets slaglængde
aifhænger af Brem!:,·eklod.·erne.·'> Afslan'd fra
Hjulene, orr Bremsevirkningen kan drrfor J,edre
regulerOl,· ved lang Slaglængde. For at opnaa
en bedre RegulJering naar Bremseklods erne et·
,pændl mer op li•l Hjulene, er Tokammerslemp
lels lagilængde [>Q mm længere end Eenkam
mers lemp'lels .

;•

"

.

"

"

•

..

.,

Kunze-Knorr Godstogsbremsen som En- og Tokammer
bremse.

-

Del vis er sig nu, at Kunzc-Knorr-Goclslog, hrems en, s om forud bmnærkel et· en Kombina
tion af Een- og Tokammriibrem,... en, idet den
..;
Brl' msf'aflsniit, cl. v..·.saa
i begge de lo foiitc
hcngc der tilføres Ecnkamm rcylincleren Tryk
"
luft, arbejder s om en Een'kammerbre,m c, her
er B-Kamret kun Hja:-lpelu1ftbcl1dderen for
Førs l i det tredie
Een'kammerrylinderen.
B,·cmscaf nil, alL~'aa eller al Trykudli!rning
mellem B og C har fondc.'l S lL' d, og efter al
J c.-lrn af B-Luflen er sluppet ud i den fri
LuH, virkL'r Kunze.JKnIJrr-Gcds logr.sbrem..,en til
lige s om en Tokammerl'ren' ·e. I de to forsle
"
meJ
Drem ea[,.·nit har Tokarnmercylinderen
...;tempel kun den Opgave al forhoje Trykket i
A-Kaimrel og derved fremrskaffo den Iornød nc
J< raH til al om kifle -Slyre.-trmplel ved Brem
sens løsen.

.,

"

..

..

Bremsens F11ldnlng og Løsen.

Paa Tavle II Fig.1 se8 Kunze-Knorr-Godsaar Drcmse11
1.ug.<; brem,.,en i løs-&till-ingen.
:-- . trømmer Trykluflen fra Led
fyldp~· og løse·,
ni11gen E igennem Afspæningslhanen Z ind i
Rummel lil Yenstre for styres templet K, drr
Gradvis Løsen.
ti!Lge med Bundigl'ideren s og Af'Spærrings
I
i;lidcrrn sa trykkes lil Yde1,sl•illingen til hojrl'
gradvi.'> (ll'invi.) Løsen af gJremsen
Me'd
'
(Løs-stillingen). Endvidere strømmer Tryk
forholder del ,sig paa lignende Maiade, idel
!uJlL-n ;gennrm K•a.nal f i Gliderrist(' n, Gennem
denne Manøvre og-saa beror paa. Tokammcr
.slemplels Bevægek;e (denne Gang til højre). I or,ngcn u i s , Hulheden d paa lværs a:f a .
Gl'nnemboringen c i S og Kanal b i G}iderLedning\sluften strømmer i Løs c ,tillingen over
1 ;�len, over i B-Kamret og lrylkker Tokam
i B-Kamrel, og C-Kamrel udlJu.f.les. Ved del
.,
i11er templet Lil Yderstillingen til højre (Lø. li-i
sligende Tryk i B g,aar Tokammer.·templel
"
s. lillmg.en).
Naar Tokammer.-terr.:plet s laar i
højre og forliøjer ved Fortælning a'f A.JLuflen
Lø;;.,-'-;tillingen danner x GennemlJoringen l<'ur
Trykket i A og Styregli'derkamrel, hvol' Tryk
b,ndel.se med B-lfaiJllml; d{lrved .·...trommer Tryk
ket .stadig i enhver af Tokammerstemipleb Ligc
I u'flrn fra. J3 igennI'm x og x1 ind i s lyr11gi idPr
vmgt/s, tillinger er sløne e,ncl i B, nemlig i ] or-
ka1n :·et, Arbejclskamret A, Hj,el pel u.rtbrhcldercll
hold til Tryklors•kydningeo. Naar Tryk, lignin
,L og fylder dis~·e Rum, /; aa d('r ved løs Brcm
gen i Ledningen ophører for at afbryde Løs e
;·e er del 14amme Tryk i B, s lyrcgliderkamrel,
manøvren, fo1•!Jsæller ligeledes den her nrrYntP
,\ og A1, I!om i ledningen. Hvi.s BrI)ms en fyl
Tl'yk.fora.ndring i B, C og ,A indtil Trykket i
A er sløn(' end lednings trykket, clrr er sunket d(•:! efter en foregaaell'dr Brem.<;ning, slrømmcr
f
' rykluflen fra C-Karnrel s amlidig igennem Ka
Yed at Ledningslrn•ften . lrømrner oYer i B. Tryk
.1al c i Gliderri Len, Gennem� oringen rr i . Hul
ket i A og tyregliderkamrel forskyder da,-:;lyrc
, og Kannl
!iedl•n r i 8 a, Gennemboringrn p i ')
stemplel Iillige med ,Afs kæri11gsglidercn Lil Lø,., e
o i (;Jiderri. ten ud i den fri Lu'Pl. og 0verfør
alfslutnings:rtillingen, hvor FoJ.'lbinclel. erne mel
,elskamr t udluftes ved, al Trykluften, som del
lem Ledning og B-11<:amret og mellem C-tKamrf't
f
.
har optaget ved den f. orcgaaende Brem. n'ing,
og den fri Luft er a.f rudl. om allerede n,'l' vnl,
strømmer ud i den fri Luft igennem Kanal ii.
kan Bremsetry'kket kun reguleres i .Eenkarnmer
i Gliderristen, \ inkelhulheden n i s I Kanal i.i1
cylinderen; dette har imidlertid ingen praktisk

.,

..

..

-~
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: f:iiderristen, Mind tetrykventilen M og videre
, d �amme Vej som Luften fra C-Kamrel nem1:g igennem c, li, r, p og ,o. Derved lø e Brem
:en fuld tændig.
- niugen
Bliver derimod Lufttilførslen til Led
aJfibrudit jrrden den er fyldt op til 'det normale
Tryk, og føren.d Tokammer terl]p]et er n'aaet
Yder sti�lingen til højre, saa ifalder Tryil&et i
Ledningen ved Ledn'ing lud1tens forbsat'te Over
.·lrømmen fil• B..1Kamret, og da Forb
. inde! en
igennem x-Gennemboringen mellem A og B er
ophævet, naiar Tokiammer lempl t i•kke er i
Ydev tillingen Cil højre, saa opstaar der vetl
Tokammerslemple'ts -Mod lell1lpel et Ovel'tryk i
A, A1 og · lyreglid rkamre'l.
aa snart dette
Overtryk bliver •sløne end det .-ynkende Tryk
i Ledn'ingen, gor tyre tem:p1let it Tom lag og
ind'bager Løseafslutn'ing timingen, hvori Luft
lilførslen fra 1Ledn'ingen til IB-Ka,mrel og Udluft
ningen a
• .f C..1'Kamrel atrbrydes. Voo atter fll for
høje Try'k9{e'l i Ledningen 'bevæger tyreslemp
let med •Af ka'rinigsgllideren •sig Lil den hojre
Yder lill'ing og fo1binder igen Ledningen med
BJKamret og "'Kamret med den rfri Lu'ft. Paa
d n •i\Iaade - ved samtidig gradvis Trykfor
mind. kel e i , og 'l'ryk-forhøjelse i B tillige med
Lu1fl:forla:>lt1ing i A - lo·es iJ3rem en gradvis.
Bremsning.

e>s Bremse t'iiJ'lin•gen.
P<1a Tarl lI [Fig. 4
\ eq. el paalbegyndt Tryk.fald i Ledningen E
gør tyre.ste-miplet K •tillige med Aifskæringsgli
deren a, ' il 'l'om lag rn ven re og opl1rcvcr
,F'oI'hindel en •melllem Bundgli'deren Kanaler u
og e: •derved ophæves Forbinde) en mellem Led
n.ing\S'!CTlnalen f og Kanalen b, som fører til B
Kamret. :J:)igeledes op'hæves Fotilindet en mel
lem Bund·glideren Kanaler rr og p og dermed
F n1bindelsen mellem Overiførselskamret l·· og C
Kamre't paa den ene Me og den ifri Luft •paa
den anden ISide. Ved videre Trykfo,ld i Lednin
gen tager tyre..;;templet K Bundg'.]ideren Smed.
ind'til begge Gl-idern i lyro&tern.plet I, vem'3lro
Y•der lilling indtager den Stilling. 1,0111 se>. paa
Tegningen. I drnne ·.. tilling dækker Bundglide
ren over K•ana1en x, og op'hæver derved For
-hindelsen over tyre. te1111p1et mellem
• •B og A.
Ledning. luften . lrømmet· ,igennem f, n og ii ind
i ·Overfø1 elskamret U, og amtidig !begynder
Trykhrllten fra B at is'trømme over i C igennem
Kanalerne Ib, g, h og i. og foroe1er sig i Kanal i
til c1 og Mli.ndstetrykvontilen ·M og til c2 og u,
(i Omstillingsltanens Stilling H) henlholclsvis
112 (i Om ti,llingshaperrs Stii]].ing I) og igennem
Gennemlboringen b o iV-Ventilen, clcr træks aab
ner sig ved B-LurftenR Tn,\. lM'incl.stetryikventi
len l11•kker sig ved det Tryk, 'som paavirker [Di,f
forent.ial templet modsat Trykket, som den gen-

nem !rømmende Luft udøver, og lukkes naar
Trykk l i C er naaet ca. 0.6 Atm. Naar Mindl lrykv t>n'ti1en er luklket, foregaar den vi-der,
LuJttiiJlfør.sel fra B Lil C igennem c, og u1 hen
holcl:svis c2 og u2 og igennem V-Ventilen. Der
ved tiger TrikiJ<et i C, og amtidi- g med Tryk
faldet i 1B og A-Luftens Ek pan ion ved Tokam
mersb mplets Bevægelise til venstre, synker Tryk
ket i A, A, og tyregliderkamr 't. Eifter at
Trykket i B og C er udlignet, luk1ker V-Ven
ti1len sig ved •Belastningsfjederens Tryk og for1binder i Hanestilling TI (ifor læs ede Vogne) 11 o
Gennemboringen med den ifri Luif.t, hvorved B
Kiamret udlufte . og 'l'-okammel"Slemplet.s Bremekraft rkommer i Vil'ksom'hed in'cltil FuldilJl'em, 11 ing.
◄ 01,bindelsen fra ·bo�enneml>oringen til
den fri Ltrllt er igennem Om lilling hanens L'dparing ua, .:Kanal o, ·i GUderri len, Gennembo
ringen m i Glider
• S, ·Huil'heden r i Glider a.
Gennem:boringen p , i og K'anal o i Gliderri• ten.
I Hane tilling I (for lomme Vogne) er 1Fo1•bin
dc-l on -bo og den fri Luft ophævet - og aa red
lukket V-Ventil - idet Fot1bin'clel en op'hæv-e· i
"
Om tillingsban n. B-lKamret bliver ikke ud
lwrtet, og FuMbremsning ind. krænker sig til
Eenlkammercylinderen alene.
aiar IBremisehaandtaget paa •Lokomoliret
drejes ifra Bremisestillingen ti� 'Bremsearf. lut
ningsstiHingen, saa ruflbrydes Trykfaldet i Led
ningen, men B-'Luften ve'clbliver al et.rømme
ove,· i C, og Tokiammerstemplet
fol't ætter til
!'
1·enslre, •lige om Trykket i A og Glide:r'kamrel
yn'ker vc'd Lutftens "Ek pa n ion, og naiar det er
sunket under Ledning. trykket . gaar lyrr. temp
let .K me-d Af. kæring glideren a, til højre til
Br mseia.fslutning, -tmingen. Her dækker
a
Kanal g i Glider
og ophæYer 'Forbindelsen
mellem Kanalerne bog c1 henhold vis c, og af
bryder Luft trommen fra B li·l C. Ved forn el
Trylkfa}d ·i Ledningen gaar K med a lillbage
til -Brernseistil1ingen, hrnr B og C ættes i For
binde! e m d hinanden ig l'nnem Hu'Fbeden h i
S a og Kanalerne g og i. Vod denne Manøvre
kan 1Brern. etrykket i C forlwje. Cang paa Gang
indtil Fuld11remsning.
Gennemboringen X.

En ammenligning mPllem Tade TI og Fig.
12 ri. er de principielle Ov(lr('n. slemmelser
mt'llem dem og vi er den ifor alle Udvikling
af Kunze�Knorr-Brem. en Grund princip og 'Cle
derved 1makrævede Aifvigelser fra 'd e første
Tegninger. Paa Fig. fi
r der i Væggen paa
Tokammercylinderen antydet en Nol, der dan
ner Fo1,bindelse mellem A og B Kamret. I Vir
keligheden frembringe, ,og ophærns denne For
bindelRc, red al Glideren atfdækker hen'lwld ri dækker x1�Kanalen i Glideristen; x1-Ka-
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· nalen er en Fort. rrttelse af x I(analrn
'
i Cylinderneggen. Ve I en Not i ( ,ylinder
Y�eggen eller en anden umi' cldelbar .Forl inclelse. vej mellem A og B r der al-tid ·den r'arc. at
Trykket - Yecl lang 0111L Trykfal'Cl i B - ud
ligner mellem de to R11m, lil'orrccl Tcilrnmmcr
·le111 piels Medvjrkning ha-mmc. · e'llf•r heil s,·ig
Lcr. Naar en ny [Bremsning rawl;,eg 11des, inden
C....Kamret - efter en l.øscmanrJ1·1·c - er heil
ucllu[lel, kan el fangsomt Tryk'falcl i' B let fore
komme, men d
• a Fol'bindclsen mellem A og B
oplurvc., l'Ccl at -(;lideren cla•kkcr over x,-Ka11alen. naar 'tyre templet slaar i Brf' 111. eslillin
gen, l'il Tokammer. lcmplel lr,L'de i Virksomhed
·elv i de ugun ·tig te Tilfa.,l<le.

.

Gennemboringen b 0 •

J.,aa Wig. 12 udmull(ler l{analen. so111 rra
bo-Gennemboring (' 11 gaar igennem O1nslillings
lia.nen, umicldeJilmrl i den Kanal, der 1forer !il
den rfri Lurft. •J\'ie n naar Af.sk
' æring8l(lideren l'ed
en J n myet. gan,: ko lille Grad bremsning bevæ
ger sig no 0· e l trnvent, kan ·den bliYe staaencle i
en, li'll'ing, :h\'01'
' b.Jl(analen er lærkt jncl."næv
rt>l al Afshrring glidere11; i denne I ' tilling kan
B-iLu1ften uncll' ige langsomt igennem bo-Gen110111:boYingen til cl n fri Luft u len at !ofte V
\'cntilen. Derl' ed Sl'igter j,kke alene den til
'
,'igtede Gradsbremsning, men lliele l:l-l.uflen
gaar tabt. For at forebygg
c• den ,Fare er, som
"
det se paa Tavle II, den Kan'aL om forer
frn bo, fort 0l'er begge Gli·derc een Gang til,
inden den munder ucl i · cll• uflningskan•alen o,
og J!aalene paa Hullieclernc li og 1· i Afsht'
ringsglicleren og Beliggenheden af Flaclcr, . u111
rl,t•kkcr hen'hold::;vis ard,l.'kkcr UPnnl'mboringcr11e g og m. er nilgt saalec!L•8. al B-Lul'le11 paa
l'irk r og aaJmer \'-\"cnlill'n, inden Ji'or:Jindcl
,;cn 111cllem bo.JGcnncmbori ll"Cn og dl11;flnings
kanalen er fremkommet.

li DEN DE

lldluflning:;kanal i.i, fort Ol' r J\1inclslclryhen
lilen �I og regulcret af denne. , a,L ht•nge 1\[
\'c•ntilen L't' l11kket d. ,.. s. s,tcL la'11ge der i C
Kamrcl er et Tryk 1rn,L 0. f i \ 1111 ellcr mere,
slippcs der ikkt• Try·klu[t ud af t"'' -Kamrcl reel
Brc,m.ens Lt ·8en, og l'Ccl en c.ftp11[n!gendp Brems
.
ning er ··-Kamret 11,.irk,.;oml.
for,,;I naar Brem
sen er lost s·aa mcgC'l. at C-Trykkct c1· sunket
under 0,6 Atm., saa u<Cllu<Jles li"'-Kamrcl vccl vi
dr•rc Løsen af Brem.cu igennr111 c, q. r, p og o,
men kun .·aa meget, som de vi1'ksomme Flader
paa M-Vrnlilcn
nif[crcntialstP111pl'l lill�der.
H(•I( uclluf'le.[ bliYer ··-Kamret fors!, naar
13rem ·l• 11 c•1· foldsla•11dig lo.�. l)c•r op11:1a.� all,,;au.
herved, al U-Karnrct kun er foldL virksomt ved
81·0111 nin", nc1ar Brern,.;cn fori11drn cr fuld
" o cr al del el'lcr c11
.' lændig lo.�.
Loscgrad, 1hvor
vccl �-Tl'ykk·el ikke rr s1111klL' und<•1· OJi Atm.,
_ ,.
slet 1kkp CL' virk
·0,1111, 111e11. del l' Ccl el lavere
C:-Tryk (1rna I'. !.;le�. O,:l eller O,t Alm.) kun
optager Oll bl'grwnsel �1,l'ngclc ledningsluft.
(Forls,t•llcs.)

.

UORGANISEREDE LO.KOMOTIVMÆND

Lokomotid"ørcrne Otto Petersen, Østerbro,
C. H. c �los er, �- M. Jespersen, J. J<. Hanlhe,
�
C. . F. [ elc1scn 1 Københan1 Gb., H. Petersen,
_
Hosk1lde '. P. L. Hasmussen. :--lir kubing 1\1., og
Lokomol1 vfyrbøder A. Y. Hanscn, . Lunderskov.
HJERTELIG TAK

Kanalen 01.

Fig. 10-1:2 ,·iser, al Kana'I Li, er -,l{amret;;
Ud!u1(tning8kanal. :Naar dcnnP l{anal i Losl'
slillingcn 0l'er ·begge Glider blhe >r 8ctl i umid
clC'lbar Forbindel'Se mcd Ud·luflningskanalen o.
,;aa Yil Trykket - i enlll"er Iø;;egra l - synke
i ··, i amme Forl10lcl 80111 Trikket synker i C,
derved vil ··-Kamret YCcl en lille Grad brems
ning - ciler en forudgaaenclc Losegracl - træ
de i \'irk omhecl ,paa lignende -�daade, som ved
J
"
b remsn ing. I -Kamret ,,il opta
en iBrgyndclsest
ge LC'clningslufl, og clcn lille Gntel brem ning
bliver •sløne end til igtct. Del vil virke meget
skadcligt, sa:•rligt paa F'a'ldsll'cl.'kninger. lll'or en
lioj Bremse. procent skal rcgulcres, og lll'or en
111e"el fin ·ForaLTclring a1f Brem cvirkningcn er
un kclig. Af denne Urund bliver ··..,Kauuels

[in hjerteligste Tak for udvist Deltagelse
.
\'l'drn111 ka.•re Hustrus Død og Berrravel. e. Tak
til Lokumolivpersonalets Sangkor.
J. Nielsen, Lokomcti dyrboder.
BYTNING

Undertegnede ønsker at bylte snarest med
en Kollega fra København G1b.
N. Hammer. Roskilde.
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F'orflyttel e efter Ansoynillff /ra 1.-6.-2.5.

Urer/ort frci JJ. S. & M. F. til D. L. F'. l.-5.-25.

Lokfb. A. pr. H. H.iemens<.'hneider Mourit
,r,en, Aa1,hus.

Lokomotivfører C. P. Morgen, Langaa, til
Viborg.
1,okomotivfører S. B. .A. Blak, Glyngøre, til
Langaa.
Lokomolivfyrbodrt A. K Martinsen, onder
borg, til 1Kbhavns God bgd.
!Lokomotivfyrbøder H. '.Bagger, Tinglev, til
ønderborg.
f
Lokomotiv-fyrbøder T. I . Henningsen, Vejle
H. (Rangerfører), iL O:pslag til Odense (Ran
gerfører).

Paaskønnelse.

Afsked.

LokomotivfyrJ--ocler H. ifathiassPn, 'Kbhavn.
Godsbgd., fra 3,1 .-8.-25.

Udnævuelse fra 1.-6.-25.

fLokomotivfyrbøder L. P. H. Conrad, Odense
(Rangerfører), til Lokomotivfører i Glyngøre
(min. Ucln.).
'Haandværk r 1K. G. V. Karlsen, rrønder, til
Lokomotivfyrhoder i Tinglev.

1Generaldirekloralel har udtalt sin Tak og
Paaskønnelse -over for Lokomotivfører . P.
Bjørnaa, Tønder, i Anledning af, at han under
Tjenestens Ud førelse har udvist s,erlig Aglpaa
givenhecl.

Rettelse.

ILokomotivfører A. G. Lar en, Kbl1avns
Goclsbgd., er afgaaet ved Døden i Februar fd.
d. A. i 'Stedet for - som tidligere anføl'l af kediget fra 7 .-2.-25.

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. Juni.

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
Vesterbrogade 11.

LOTHARDT DAHL.

Telefoner 3067 & 5605.

Helgolandsgade 1.

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark.
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst.
Vore Automobiler kører 01>erall i B11en og Forstæder,

I

Vesterbrogade 63,
IH.i. af Dannebrngsgade.

I

Dame-- & Børnekonfektion

II
I

samt KJoler

Smaa Priser.

.

RATEBET&LIN&
"

I

I

Blomsterforretningen

,,CANA"

V este rfælledvej 67

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

DANSK A NDELS LIVSFORSIKRINGSSELS KAB
,, KOLDJNt7 HUS"
Statstel/. N1·. 2.1
Te_qnerrille A1·ter
KOLDING

Livsfo ·sikrin_qer

10

Camillus
Nyrops Etabl.
Nyrop og Maa_q A/S.
Købmagergade 43. - København K.
Telefoner: Central 768 og 10028 .

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg.

\ 1t41\lrl

k. Gummivare

'""''

Vestergade 3 lbhin. R.

rejler, SaniteLS- ! Syreplejurli�ler
Am
111. Prislisle mod ao Bre i Frimrt.
)l!lftfT F.UHDITION ♦ Telr. Bien 1195
Jernhanemlf'nd 10 pCt. Rabat

---

300

Bemærk=

LÆDER HANDELEN
Ny Carlsbergvej 24

D rik
•
Alba Dl Øl.

Lars Mathiei;en.

Sdr. Boulevard 71.
Anb e fal e r sig med
Brude- og Festgaver.

Jernbanefunktionærer Rabat.

�

Tlf. Vester 1644 x.

Det Danske .Mælkekompagni, København.
l.tedaktiun: Vesterbr<igade 98 a 2, Kjøbeuhavn B.
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig.
Te,:-nes paa alle Postkontorer i Skandiuvil'n.

I

... Guldsmedeforretningen
-�
Telf. V. 9422 X.

Specialit,t:
Bandager tll vanskelige TIifæide.

A/s

>

Livs_forsikrjng_ med Alderdomsforsørgelse.
SPECIALITET .· { Kap1talfors1kr111g med Arverente.

Telefon Yester !1921

Buketter, Kranse og Blomster altid billigst

Central

Oprettet 1898

AnnoocP-Exp.-dition

Ny Vestergade 7 8, København B.
Telefon Central 14613.
Kontortid Kl. 10-4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, F,alkoneralle H.

