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DANSK LOKOMOTIVBY6NIN6 

Danske Lokomotivmænd har i stor Ud
-strækning besøgt A/ Frichs Maskinfa
brikker i Aarhus for 'Ved Selvsyn at følge 
Gangen i Arbejdet paa Bygningen a,f Lo
ikomoti'Ver, som demrn Fabrik nu ene af 
danske Frubrikker beskæftiger ig med. 
Og for dem, som har besøgt Fabrikken, 
ihar det været lønnende og Rej. en værd. 

Frichs Fabrikker har fra gammel Ti,d 
et godt Renomme og har altid sat alt ind 
paa, at Arbejdet, der udgik derfra, var 
absolut første Klasse. - Ved sine Leve
rancer ·af Lokomotiver til Statsbanerne 
har Fabrikken vist baade, at den mag
ter at bygge de store T,oglokomotiver, som 
nu er blevet Statsbanernes Standardtyper. 
og at lev r Arbejdet i en saadan Udfø
relse, a:t Fagmanden fryder sig over dette. 

,Fricihs Fabrildrnr er grundlag,t for ca. 
70 Aar siden af ,Søren Frich og omdan
nedes i 1912 til A/1 • Fabrikken er ude
lukk nde baseret paa Bygning af Kraft
maskiner, og har nu i de senere Aar ind
rebtet sig paa Bygning af Loko'motiver 
hvortil Fabrikken har indrettet sio- med 
mange pecialmaskiner. 

Fabrikken har nu under Bygning 10 
H. Maskiner, der nærmer ·sig stærkt deres
Fu1dendelse, og �Jl.·dvitder,e 3 Lokomotiver
til Privatbapeprn.'

,Det er me.d Tilfred hed, man ser Loko
motiver til danske Baner fremstillet af 
danske Haandværkere, men det har været 

forbundet med mange Vanskelighed r at 
. naa saa langt, fordi Udlandets Konkur
rence, de store Fabriker, der er baseret 
paa at levere et a to Lokomotiver, har væ
ret vanskelig a;t overvinde eller modstaa, 
og som for saa vidt heller ikke er over
vunden, kun ved Enigheden om, at For-
øget burde gøres, er Fa·br1kationen ble

ven muliggjort. 
Tanken om at bygge danske Lokomo

tiver ·har o:fite været fremme og dukkede 
saa tit frem paa Rigsdagen, at det beslut• 
tedes at gøre et Forsøg, og i 1899 over
drog Statsbanerne Smiith, Mygind og Hiit
temeier og A/1S »Vulkan« i Maribo at byg
ge !hver 2 H. Maskiner. Det folgende Aai 
fik mith. Mygind og Huttemeier Leveran
cen ·af 5 F. Maskiner. De derpaa følgende 
Aar 1901 og 1902 var de danske Fabrik
ker Tilbud saa h je, at tatsbanerne ikke 
kunde tage imod dem. 

Ved de Drø:fitelser, Spørgsmaalet an
g·aaende Lokomotivbygning gav Anled
ning til paa Rigsdagen, var navnlig Fol� 
ketingsmand T . M. Klausen en ivrig og 
varm Forkæmper; men Drøftelserne førte 
-til, at der i Marts 1909 efter en Debat ved 
Finanslovens 3. Behandling i Folketinget 
a;f Ministeren for offentlige Arbejder (.Jen� 
en Sønderup) blev nedsat en Komite, 

som fik til Opgave at :foretage en Under
øgel e af samtlige Forhold vedrørende 

Muligheden af at e1�holde Lokomotiver til 
tatsbanerne og Privatbanerne byggøt 

paa private Fabrikker her i Landet og 
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Panorama af Fabri�keu. 

særlig den Form, hvorunder det kunde 
være naturligt fra Statens ·side i de før te 
Aar. at yd,e Støtte til Afiholdelsen af Ud
gifterne v·ed Forsøg paa Lokomotivbyg
ning. I Kommissoriet blev der t1llige sagt, 
at man fra Statens ide var klar paa, at 

i Begyndelsen vilde Lokomotiver fra in
denlandske Fabrikker mulig bliye noget 
dyrere end fra Udlandets, og at _man der
for havde tænkt sig i nogle Aar a;t fordele 
T•abet mellem taten og Fabrikkerne for 
derefter at opnaa, at Fabrikkerne kunde 

·, Maskinværkstedet. Interiør fra· Hoved:hallen. 
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bl�v aalede konkun ncedygtige, at de 
fremticli0 kunde by00 Lokomotiver in
d0nf01· cl n Be kyttel om yde ved 
Toldloven. 

Komite n F rrnand blev Direktøren 

fo · tatsban rn Maskinafdeling 0. Bus

e,, o0 om den Medl rnmer valgte Mini
t�riet Direktør Ivar· Knudsen fra Bur

rnoi ter & Wain, Direktør J. Oaroc fra 
mith, l!ygincl r Hiittem i r, cndvider 

Folk ting mand F. F. amuelsen og For-

hvorvidt den fornødne Anlæg kapital kun
.d kaff tilveje, hvi man ikke km1de t -
1 paa n pa end tøtt , og navnlig a,t 
ind nland ke Fabrikker paa Fothaand 
maatte v· r sikrede im d at ikk et til
fældigt og ufo1,hold m ssigt lavt Licita
tion tilbud fra dland t ku1de hindre In
du trien F rt ættelse o0 aalede med ect 

la0 tilintetgøre, hvad d r gennem n For
øg tid maatte v re naaet, thi kun ved 

Muligheden for jævnt fort at rbejde vil-

·•tobcriet. Inlcrior a! Jernstøberiet. 

mand n f r Dan k mede- og M kinar
bojdcrforbund I. A. Hansen, oo B tænk
nin0 fr mkom 4 Ma•aneder efter, i Juli 
1909. 

I Komit 'en Ind tilling, om var en
. -temmig, udtale , at B ingel em for Lo
komoti vbygnin0 i flere Hense nd r maat
t ige at være gun tig , at d r vi,l kunn 
bygg lige aa god Lokomotiv r her som 
i -Udlandet, og at en konkmTencedygtig 
Lokomoti indu tri ved at forb holde Ar
beidet for den dan ke Indu tri vilde vær 
n b t delig Vinding. Komiteen paap -

"'er . amtidig, at 1 r har h r I t Tvivl om, 

de en Lokomoti indu tri kunne vær 1 vc
dygtig; og navnlig bl v d t af Komiteen 
fremhævet at en eventuel elan k Lokomo
ti indu tri maatt ikr s mod nd rbud 
fra dland t ved Priser, der laa langt un
der dem, der betale af de paa0 ld nd 
Lande egne Baner. 

Fra Mini· teren:s ide havde der i Rig. -
dagen v· ret frem at et Grundlag, hvor f
ter Fabrikk rn kulde have en Ov-erpri 
ft r faldende kala, og derefter kulde 

være ud n Til kud fra det femte Aar; men 
om dette kund Komite n M dlemmer ik
ke amle , fordi det blev gjort gældende, 
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Gro,· mC'rlien. 00 t Smedepres c og 300 (. Placlepre se m. tilh. Ovne. 

at ingen dan k Virksomhed vilde turde 

sætt Kapital ind paa Anl g af en ratio
n l Lokomotivfabrik, naar man ri iker de 
5 Aar efter at taa uden B kyittel e i Kon
kun n en med dlandet. Komiteen til
lede derfor For lag om i d t først For-

øg aar at betal rbejd løn og Materi-
aler efter Re0ning amt \ ærk t d omko t

ninger og For.tj ne te med henh ld vi'S 21 
og 6 Øre pr. kg. af Lokomotiv t Materi

alevægt (et Lokomotiv ko tede den Gan° 
fra ,dlandet med et rundt rral ca. 100 r 

pr. kg), og man mente, at der ved d nne 
Pri beregning vilde fremk mm en Over

pri prua ca. 20 pCt., amm nlignet med 

dlandets Pri er. I de følgende ar skul
de Pri erne fa tsættes paa rundlag af 
Licitationspriser + Told med 'l'illæg af 
20 Øre i det and t Aar, 16 re i det tredie 

ar, 12 Øre i d t fjerde og Ør i det 
femte For ø0 aiar, o0 efter Forsøgsperi 
den dløb kulde Prisern beregnes paa 
et andet Grundlag under Hen n til Kon

junkturern , aalede at der i daarlige Ti

d r yde indtil ca. 10 p t. Overpris; den

n Fremgan° maade mente Komm}s io
n n burde be taa i mind t 15 ar ef t r 

Prøv tidens dløb. 

Komiteen fremhævede dern st som in 

b t mte Opfattels , at det vilde være ød -

læggende for Forsø0ets heldige dfald, 
om Lev ringen af Lokomotiver til tats

banerne blev endelig overdraget til mere 

end een Fabrik, da de fore laaede ilkaar 
kun und r denne Forud ætning ild y,cle 
tibtrækkelig Beskyttelse, ligesom Komite
en formente, -at hvi en Fiabrik efter eller 
under d n 5-aarige For ø0speriode vilde 
tilbyde at indrette ig paa Lokomotivfa

brikation og at anbringe den til et aa
dant nlrog fornø,dn Kapibal i F ret·agen

det burd L veran en paa de fore laa de 
Vilkaar o erlade til den alene. 

Und r rb jd t i Komiteen vi te A/ 
Frieh a0 n sin Intere idet Fabrikken, 
om den Gang l,aa paa øndergade i ar

hu , havd under Overvejel'Se at flytte 
irk omh d n til abyhøj uden for ar

hu , hvor der kunde etableres porforbin

del e til Hammelbanen, o0 m ddelte Mini
teri t, ·at man kunde tænk sig at incfrette 

Fabrikken aialede , at der kunde byg0e 

Lokomotiver. 

D n før te Orn:Jr fik Fabrikken i 1911 
paa 6 F. Ma kiner, og i 1916 fik Fabrik

ken i Ordre 20 F. Ma kiner, men for dif' c 

L veranccr Vedkommende 0æ1der det, at 
de var ba erede paa Kontrakter, om 

for aa vidt intet havde at gøre m d a

gen end lig Losning. 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
I 1919 opnaaede Al Frich at faa en 

Overen kom. t med Gener.aldir ktøren for 

tat banerne om Bygning af Lokomotiver 

i en fernaarig Periode i det væsentlige paa 

de Vilkaar, at tatsbanern udreder, hvad 

det iia:kti k ko ter ait bygge Lokomotiver

ne samt en vis Fortjeneste og under den 

Forudsætning, at tat banerne fører Kon

trol med Arbejdet og de dermed forbundne 

Udgifter. 
Nu er denne Kontrakt udløben, og Fa

brikken kal i den kommende Tid i For

handlin0 med Statsbanerne om Kontrakt 

for d næste 15 ar. 

Ved et Be øg, vi for nylig afliagde paa 

Fabrikken, gav Direktøren o i alt væ-

entlig di e Oplysninger, som han sup

plere.de med den interessante Meddelelse, 

at til at begynde med tog det 48 Min. at 
fabrikere 1 kg Lokomotiv, nu er Fabrik

ken nede paa 1 Min. hvilket vi er, at man 

er inde prua den rigtige V ej. 

T JENESTEMANDSLOVGIVNING I NORGE 

Udkast til Lov om Lønstridigheder I offentlige Tjeneste

forhold. Udarbejdet af "Tjenestemandskommissionen 

af 8. Juni 1919" 

(Sluttet). 

Flertallet foreslaar derfor, at der oprettes en 
'entrali11 tan , en permanent Udnersøgel e -

kommi. sion, som skal afgive Betænkning, naar 
en af Parterne efter forudgaaende forgæve. 
Forhandlinger maatte begære det. De Spørgs
maal, denne Instans kulde behandle, vil da bli

ve de amme, som T. M.ene har Ret til at kræve 
Forhandling om: Løn- og Arbejdsvilkaar. Man 
foreslaar derfor, at Centralinstan en benævnes: 

Lønraad. Dets Udtalel er skal paa een Gang 

være vejledende - om end ikke bindende - og 
dog have en saada,n Autoritet, at de ikke kan 
rnntes upaaagtede uden meget stærke Grunde. 

Hvorvidt en saadan Autoritet kan opnaas, be
ror for en væsentlig Del paa Raadets Sammen-
ætning, Antallet af Medlemmer skal være 5, 

der udnævnes af Kongen for 3 Aar. 
Men nu dets ammensrotning? Flertallet ud

taler herom, at adskilligt kan tale for Parti
repræ entation, naar det gælder Sager, der 
kræver betydelig fagmæssig Indsigt, som m�n 

kun kan vente at finde i Parternes egen Lejr. 
De Spørgsmaal, der kommer til at foreligge for 

Lønraadet, vil imidlertid i Almindelighed ikke 

være af en saadan Art. Raadet kal udtale sig 
om almindelige Løn- og Arbejdsvilkaar, og no
gen ,speciel faglig Indsrigt vil som oftest ikke 
være nødvendig. I hvert Fald er der jo intet 
til Hinder for, at Raadet indhenter de Oplys
ninger fra sagkyndig Side, som det maatte fin
de ønskelige. Det afgørende Hensyn maa nem

lig være, at Raadet sammensættes saaledes, at 
d t faar den stør. t mulige Autoritet. Med 

Partsrepræsentation kan det næppe undgaas, at 
Raadet • deler sig efter Anskuelser«, og dette vil 
igen virke svækkende. Man bør derfor ved Ud
nævnelsen -søge at undgaa Personer, der har 
saadanne Stillinger eller Hverv, at de maa be
tragtes om Partsrepræ enlanter - altsaa 
Stat funktionærer og Rigsdag mænd. Derimod 

vil den Om tændighed, at en Per on har været 
Statstjenestemand eller Stortingsmedlem selv
følgelig ikke udelukke fra Udnævnel ·e. 

Forbud mod Strejke. 

Konsekvensen af det foran anførte bliver 
ganske naturligt, at trejkespørg maalet maa 
ordnes saaledes, at kellet lægge mellem fast
ansatte, egentlige , tatstjenestemænd paa den 
ene ide og Statslønarbejdere, der staar i et 
løsere Forhold til det Offentlige, paa den an
den Side. At disse sidste, der ofte arbejder 
paa Akkord eller med en Opsigelsesfrist af 14 
Dage eller derunder, lige som Løntagere i det 
private Arbejdsliv har Ret til at strejke, maa 
kun findes rimeligt. Derfor foreslaar Kommis
sionsflertallet Lovens Ramme fremtidig fastsat 
saaledes, at der udstedes Forbud mod Strejke 
af alle offentlige »Løntagere«, der er ansatte 
med 3 Maaneders Opsigelsesfrist eller derover, 
og det anfører til Begrundelse herfor følgende, 
hvis »Motiver« ikke er helt ukendte andet Steds 

- heller iUe hos os.
• om Grund for at Statens Tjenestemænd

har Brug for Kampmidler for at kunne for
h-edre deres økonomiske Vilkaar, anføres ofte, 
at Staten Lønninger gennemgaaende ligger la

vere end i det private æringsliv. Dette kan 
være rigtigt nok i og rfor sig; men til Gengæld 
maa det erindres, at Statens Stillinger er bedre 
betryggede paa anden Maade. De Tjeneste

mænd, der falder ind under den af Flertallet 
foreslaaede Lov, og om altid rammes af et 

trejkeforbud, vil der for det første være sikret 
I ensionsret i tatens eller andre offentlige Kas
ser. Dernæst nyder de godt af Tjenestemand -
loven Bestemmelser om aarlig !Ferie, Løn un
der ygdom og efter Død fald, Løn m. m. un

d r 'l'jenest ulykker. Endvidere er de med 
Hensyn til ,Opsigelse og Af kedigelse ganske 
anderledes betryggede end Funktionærer i pri

vate Bedrifter. Hertil ·kommer de væsentlige 
Forbedringer i deres tilling med Hensyn til 
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Fa tsa:•tlelsen af Lø.nvilkaar, der vil blive Føl
gen af, at Flertallets Forslag vedtages: For
handlingsret og agernes endelige Behandling 
rfor Lønraadet. Bliver di e Forbedringer ind
[orte, er Flertallet tilbøjeligt til at tro, at den 
overvejende Del af de her omhandlede Tjeneste
mænd vil være enig i, at en trejkeret ikke vil 
bringe dem videre frem og følgelig vil være 
upaakrævet. 

Efter Flertallets Mening vil lrejkerelten 
nure uden Værd og aa al den Grund, at en 
eventuel trejke ikke har Udsigt til at vindes«. 

•Paa Grund a,,f Forskellen imellem offent
lige og private Virksomheders Formaal er der 
ikke saa tilspid ede fodsætninger og derfor 
heller ikke samme Brug for Kampmidler i de 
før te . om i de id te. - De private Bedrifter 
har til Formaal at skaffe Ejerne størst mulig 
økonomisk Overskud, og dette afil1ænger igen 
for en ikke ringe Del af Arbejdslø.nnens tør
re! e. Indehaverne af de private Bedrifter maa 
derfor øge at J10lde Arbejdslønnen nede paa 
et nærmere bestemt iveau, en Interesse, som 
under den skarpe inden- og udenlandske Kon
kurrence· ·kan vise sig afgørende nødvendig. 
Lønl'agerne derimod, der jo i Regelen ikke har 
andet end deres Arbejdsevne at .falde tilbage 
paa, har er\ endnu naturligere Intere se i at 
faa Arbejdslønnen op. I Kampen herfor har 
le i alt Fald hidtil ikke kunnet undvære det 
Vaåben; som Retten til trejke repræsenterer; 
Årbejdsgiverne ,har paa den anden ide Ret til 
at lulle ig sammen og anvende Lockout som 
�Jod træk. - Den aldeles overvejende Del af 

talens Virksomheder har derimod til ·Formaal 
at tilfredsstille samfundsmæssige Krav. Man
ge af dem giver slet ingen Indtægt, idet Udgif
terne fuldstændig dækkes ved Skatter; andre 
giver ganske vist Indtægt men ikke ,mere end, 
at der opnaa delvis eller hel Dækning af Ud
gifterne. Enkelte Stat virksomheder kan gan
ske vist give Over kud i nogle Aar; men dette 
opveje saa af Underskud i andre Aar. Og 
selv om der og aa i det lange Løb bliver et 
Over kud, er det dog ikke dette, der er For
maalet, men derimod Tilfreds tillelse af sam
fundsmæ sige Krav«. 

I det hele taget taler samJiundsmFC'"> ·ige 
Hensyn be temt mod, at der er Ret til trejko 
i · latstjenesten. •Det lader sig ganske Yi, l 
ikke hævde, at n -hvilken som helst Stat virk-
omhed er samfundsnødvendig i Mod ætning 

til en hvilken som helst privat Bedrift og der
for maa holdes i kontinuerlig Gang. Men paa 
den anden Side kan det il<ke bestrides, at der 
er tatsvirksomheder, som er samfm1dsnødven
dige i Ordets egentligste Forstand, og hvor Ar
bejdsnedlæg.gelse kan bringe amiundet i langt 
større Vanskeligiheder end Arbejdsnedlæggelse 

i private Bedrifter (I. Eks. li'or.·var væsenet 
Politivirk omheden, Dommergerningen, Fæng� 
sel væ enel, undhed. væ enel o. . v.).« Di s 
'\ irk om heder hører til de uundværlige Led i 

amfundsmaskineriel, de laaler efter dcre N a
tur ingen Afbrydelse, og talen er derfor nødt 
til at ikre sig mod, at der gennem Arbejds
nedlæggel e skabe Vanskeligheder fra de paa
gældende Tjenestemænds ide. 

Mod Strejkeretlen taler ogsaa den Omsla'n
dighed, at talen praktisk talt er a fska:uet Ira 
at anvende det mod varende Kampmiddel: 
Lockout, dels fordi en land ning af andre 
Statsvirk omheder jo kun vilde forværre Si
tuationen, del fordi Tjenestemandsloven Bo
stemmel. er om Opsige! e vilde træde hindrende 
1 Vejen.• 

Mindretallets Udtalelser 

er ret kortfattede og tager paa afgørende . Punk
ter be ·temt Afstand Ira Flertallets tandpunk
ter; dette gælder særlig Forslagene om Tjene-
temand udvalgene og om lønraadet. 

Om de førstnævnte hedder det: •Tjene. to
mandsudvalgene vil ikke, aaledes som do nu 
er opbyggede, med til trækkelig Autoritet kun-
11e behandle de ager, der berører hele Tjene
stegrene eller flere Tjenestegrene. Organi alio
nerne er det naturlige Forum, hvor Sagerne 
drøftes og udforme , og hvor Be lutninger træf
fe . At forbigaa Organi ·ationerne som For
handlingsorganer er et Forsøg paa at bryde 
Udviklingen, som ikke er tilstrækkelig begrun
d!'! og ikke kan .føre til el godt Result-'lt. 

Skal Forhandlinger, om omfatter . tørre 
Grupper a.f _Tjene. temænd, have nogen Vægt, 
maa de fremme. a,f Sammenslutninger, der har 
Autoritet, og det er da naturligt at bygge paa 
de beslaaende Organisationer af Tjenestemænd. 
R, or der nu er unødvendig mange Tjeneste
mandsorgani ationer, vil disse sikkert inden 
kort Tid slutte ig sammen, aa de bliver vel
egnede Forhandling organer. 

Man bør i denne Forbindelse og. aa være 
opmærk om paa, at omfattende og langvarige 
Forhandlinger let bliver ko tbare. Tjeneste
mændenes Organisationer har Apparatet og vil 
kunne fremme Forhandlingerne uden at bela. to 

taten med sine Omko. tninger i den Anled
ning. kal Tjene temand udvalgene ud. tyres 
lilsvare11de, vil naturligvis de gan. ko betydelige 
Omkostninger til Rejs r og Diæter under For
handling. møderne maatte paalægge, det OI
fen tlige. • 

Om ,Lønraadet« og den det tiltænkte til
limg som øverste Instans udtaler Mindretallet 
ig aaledes, vistnok ikke uden Grund: Dets 

• '\ irk. om hed omraade og Myndighed er uklare
og kan let bringe en Halvhed i Afgørelserne,
der vil medføre Skade. Lønraadet skal• prøve
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'DANSK fQKOMOTIV T,DENDE 
do foreliggende Krav og afgive Udtalelse om, 

h ·ad det anser for rimeligt. Lønraadet kom
mer derved mellem Staten og TjenestemændeJ1e 
og kan ofte frem.komme med dtalelser, der 
ikke rammer, •lwacl Tjenestemændene finder 

rimeligt. - Overfor Tjenestemændene vil det. 
dtalelser virke som n Kendelse, der ikke 

bliver til at komme uden om. Overfor Sta
ten derimod bliver F01·holdet friere; det 
kan let lænke., at Regering og l-:>rling 
ikko følger et Lønraads dtalelser. t•Jr-
t.ingel taar frit, og Tjenestemændene ,har ikke 
vundet nogen ny ikker,hed, men mistet deres 

trejkeret. 
Lønraad uden Myndig,hed bliver en svag 

Institution. Hvi man vil gaa videre end til 
Ordning af Forhandlingerne, maa den logiske 

dvikling være, at enten maa Tjenestemændene 
beholde deres Ret til ved kollektiv Opsigelse al 
øve Indflydelse paa -deres Arbejdsvilkaar, eller 
ogsaa maa L0'Ilraadets Kendelse blive om en 
Voldgiftsdom, der er bindende for begge 
Parter«. 

Men ,at indføre Lønraad og Forbud mod 
lrejke og dermed fratage Tjenestemrnndene 

eu hver Adgang til at øve Indflydelse paa Afgø
re! en og ved Siden deraf fremkalde den Si
tuation, at Lønraadet kan faa ine begrundede 
Erklæringer underkendte af Regering eller 
Storting, vil for Tjenestemændene _kabe en_ Si
tuation, . om let kan ·blive uboldrbar. Man kan 
ikke fratage Tjene temændene de· almindelige 
borgerlige Rettigheder til at øve Indflydel e paa 
tlere egne Løn- og Arbejd.·vilkaar«. 

RATIONELLE BANETARIFFER 

SÆRLIGT I DANMARK 

Bs. 

Foredrag i Dansk Traftk:forening den 27. Marts 192o 

af Jens Warming. 

1. Den rette Opstllllng af Problemet. 

Allerede for flere Aar iden har Dansk Tra
fikforening gentagende anmodet mig om et Fo
redrag om Banetariffer; men jeg mente ikke 
don Gang at have Tid til en nærmere Udform
ning af mine Taniker om Emnet. u ,har tats
banerne imidlertid - i Anledning af Bil-Kon
kurrencen - ved en ny Lov faaet en udvidet 
Adgang til at foretage individualiserede Ned-
ættel er af de normale Takster for derved at 

fastholde Kunderne, og da det ved Gennem
Førelsen ·heraf kan blive nødvendigt at tage 
Standpunkt til forske11.ige principielle Spørg -
maal, maa jeg nu hellere komme frem med, 
hvad- jeg har paa Hjerte om gen. Men ,Em
net er kolossalt; jeg maatte tage fri et helt Aar 

for at komme til Bunds i det Kompl ks af Pro
blemer, .-om d t omh.ller; og . elv i saa Fald 
,·ilde jeg ikke overalt kunne naa til en seh-
stændig Mening, men maatte paa talrige Punk
ler støtte mig lil de Embed:mænd Erfaringer, 

køn og In tinkter, som har Baneadministra
lion til deres Hovodgcrning. Opgaven er i Vir
keligheden kun at give Bidrag og Impul. er til 
di ·se ansvarlige .Embedsmænds !Overvejelser, 
men dertil har tatistikere og ationaløkono
m r da og aa vis e iForudsætninger - ved de
res Kendskab til værditeoreti ke Problemer 
(navnlig om Monopolpriser), ved deres Kend-
kab lil Danmarks Erhvervsliv, og ved dcre,; 

Øvelse i at tumle med talmæssige Problemer. 
Ved Overveje] er om, hvor langt man kan 

gaa ned for at fast-holde visse Kunder, gælder 
del at være klar over Forskellen mellem Mer

udgiften ved en forøget Tra,fik og Totaludgiften 
eller den gennemsnitlige Udgift pr. Enhed, der 
er meget større. H is tatskassens Tilstand og 
Finansledelsens Principper kræver et vist Over
skud af tatsbanerne, da maa der være storr 
Grupper af Kunder, som :betaler et Tillæg til 
Merudgiften; men samtidig vil der være andre 
Kunder, for hvem Trafikken har saa lille Vær
di, at. de vilde blive borte, hvis ogsaa de skulde 
betale ,Bidrag til Generalomkostningerne«, og 
om det derfor kan betale sig at fa. tholde, naar 

de blot ikke volder en tigning i Udgiften, om 
er tørre, end hvad de ·betaler. Denne Merud
gift er det ab olute Minimum for Tariffen. 
og naar det f. Eks. i Anledning af den nye 
Lov har været fremhævet, at der fra Aarhus 
til ilkeborg er dobbelt saa langt ad Banen 
som ad Landevejen (paa Grund af Omvejen til 

kanderborg), og at man derfor maa være ær
lig :billig for at fastholde denne Trafik, saa maa 
man erindre, at man kan købe Guld for dyrt; 
der er et Minimum, under hvilket man ikke 
kan gaa uden direkte Tab, og som man ogsaa 
nationaløkonomi k set maa advare imod at gaa 
under, fordi Banens Præstation da har min
dre Værdi for Kunden end det Beløb, den ko
ster Banen i Merudgift, eller som maa regnes 
for at være Merudgiften (additional cost, som 
det udtrykke i engelsk Værdilære). , aar der 
nu give. denne særlige Ret til edsæltelser, er 
det da nødvendigt at søge at naa saa vidt . om 
muligt i at kl:;i.rc sig, hvad Banernes Selvom
ko tninger er, og dertil kræves der baade Sta
tistik og køn og en Gennemtænkning af, hvor
ledes Problemet rettelig 1bør tilles. 

Desværre er ,Merudgiften i -høj Grad dislco11-

tinnert, saa at det kniber for Tanken at fast
holde dette Begreb. En æk mere til Silkeborg 
ko ter som oftest let ingen ffing; Toget kal 
ikke gøres længere, Lokomotivet bruger ikke 
mere Kul og Statsbanerne ·skal ikke -have mere 
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'DANSK [QKOMOTIV li DEN DE 
Porsonale. Det samme gælder den næ. te Sæk, 
og den næste o. ·. v.; men tilsidst kommer der 
alligevel en Sæk, som er den Draabe, der brin
ger Bægeret til at flyde over, og som altsaa 
er den uskyldige Anledning til en uforholds
mressig stor Mer-udgift; elvfølgelig maa denne 
:-;lødvise Merudgift henføres til samtlige fore
gaaende Sække og ·belastes dem, og selv om 
del i Praksis er noget . tørre Varepartier (eller 
Grupper af Varer, der paavirkes af de samme 
Konjunkturer), som volder de tore Merudgif
ter til nye Tog, udvidede Stationer o. s. v., saa 
maa man principielt alligevel give hver Sæk 
mere og hver Passager mere sin Part af Mer
udgiften at 1betale som Minimum. 

LF'or at bøde paa det diskontinuerte ved Ud
giftsstigningen maa man regne med større En

/1eder. For saa stort et ystem som de danske 
talsbaner antager jeg, at der vilde komme en 

til lrrekkelig Udjævning, hvis man spurgte om 
Merudgiften ved en Trafikstigning paa 10 pCt., 
d. v. s. hvi der kom 10 pCt. flere Passagerer,
IO pCt. mere Stykgods, 10 pCt. mere Vagon
gcd o. s. v. Hvi. det er muligt for Admini
strationen at kalkulere, hvad en saadan Stig
ning vilde betyde af længere Tog, flereTog, mere
Porsonale o. s. v., og at henføre Beløbet med de
rette Andele til, hvad 10 pCt. flere Passagerer
koster, 10 pCt. mere Stykgods o. s. v., saa har
man her den rette Basis for den omtalte Mi
nimaltarif. Det er muligt, at Spørgsmaalet
saaledes stillet, ikke fuldt ul!,lader sig besvare,
og at meget fremdeles maa overlades til Prak
tikernes Instinkter. Men derfor har den rette
Opstilling af Problemet - den rette Klarhed
ciYer, hvad man egentlig skulde naa - allige
vel sin Betydning og vil hjælpe Praktikerne til
den størst mulige Tilnærmelse til det rette.
Herom mere i anden Sammenhæng.

Den saaledes bestemte Merudgift vil som 
Regel være betydeligt under Totaludgiften; ofte 
Yil en 10 pCt. Trafikstigning kun !koste f. Eks. 
:i pCt. Forøgelse af Udgifterne, fordi de ,faste« 
Udgifter til Renter og til det Mindstemaal af 
Stationsbetjening og Toggang, uden hvilke man 
overhovedet ikke kan drive en Bane, enten slet 
ikke vokser eller meget lidt. Bestemmer man 
da Minimaltariffen efter Merudgiften, vil den i 
Ek emplet kun dække ,Halvdelen af •Totalud
giften, og Spørgsmaalet 1bliver da; hvorledes 
den anden Halvdel skal dækkes. Dette bør ske 
efter et helt andet Princip, som man kunde 
kalde mindste Offers Princip, og som jeg til 
,;idst skal omtale nærmere; medens nian ved 
Dækriing af Merudgiften ser Sagen fra Banens 
Standpunkt, idet man spørger om de Omkost
ninger, en vis Mertrafik volder. saa skal man 
nu i::e Sagen fra Kundens Synspunkt, idet man 
pørger, hvad ytte han har -å.f at bruge Ba-

non, og om 1ban derfor kan ventes at ville fort
sætte Benyttelsen, selv om han skal betale et 
Tillæg til Merudgiften. Det er givet, at ethvert 
saadant Tillæg fordriver nogle Kunder, som 
kunde haft Fordel af at benytte Banen, og 
som denne ikke •havde haft Tab af at betjene; 
og derfor gør et saadant Tillæg Skade*). Det 
gælder da al tage det der, hvor det gør mindst 
Skade, og man kan paa Forhaand ikke afvise 
den Tanke, at det gør mindst kade at tage 
Beløbet eller en Del deraf ved katter. Ab
strakt et er det tænkeligt kun at opkræve 
Tillæg hos Kunder, om i1kke lader sig fordrive,
men i Praksis er det umuligt at nuancere Ta
riffen saa fint efter Kundernes -Forhold, og der
for er et vist Offer uundgaaeligt. 

Til nærmere Belysning af Begrebet Merud
gift vil jeg nu •belyse fire svage Punkter i De 
danske Statsbaners Økonomi, nemlig Fjerntra
fikken, Gods med Færgerne, Stykgods og II. 
Klasse, hvorefter jeg genoptager de mere teo
retiske Drøftelser. Di se fire svage Punkter er 
særlig egnede til at klare Begreberne, fordi de 
to første er svage i Relation til Merudgiften, 
men de to sidste i Relation til Totaludgiften, 
medens de maaske kan reddes, naar man byg
ger paa Merudgiften. Men alle fire er aa nær 
ved Minimaltariffen, at det er paakrævet, at 
Banerne lader foretage nøjagtigere Beregnin
ger, end jeg er i , tand til, for at faa Klar
hed over, om der i-kke ·her lides -direkte Tab, 
eller i alt Fald er saa lidt at løbe paa, at den 
_nye Nedsættelses-Ret ikke kan anvendes her. 

avnlig er der Fare, hvi der samtidig er flere 
svage Punkter, f. Eks. hvis en Transport baade 
er med Færge og over en lang Distance. 

Naar jeg særlig behandler disse svage 
Punkter, er det ikke fordi jeg er særlig ivrig 
efter Takstforhøjelser. Jeg er tværtimod me
get mild overfor Kravet om, at Baner bør give 

fuld Rente; -der er jo mange, der mener, at det 
er en Selvfølge, at Baner bør drives saadan, 
at Skatteyderne ikke ibesværes med Tilskud ti I 
Renterne, og mange mener endda, at de viser 
en særlig nationaløkonomisk Forstaaelse ved at 
�tille dette Krav. I Virkeligheden er der un
der danske Forhold ingen, der konsekvent staar 
fast paa dette Standpunkt, og jeg skal siden 
forklare det nationaløkonomiske Syn derpaa. 
Men lige saa mild jeg er overfor Rentekravet, 
lige saa treng er jeg deri, at ingen Takst maa 
være under Merudgiften, og det er derfor, at 
jeg begynder med <le svage Punkter. 

*) Ud fra den Opfattelse, at Baner bør bære sig. 
vilde man. snarere sige, at man gør Gavn hver Gang 
man tildrager en Kunde ved al lade ham slippe 
med mindre end den gennemsnitlige Andel af Gc-
11eralomkoslning.erne. 
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'i>ANSKfQKOMOTIV1iDENDE. -------
Stykgods Vagongocls 

Ilgods tykgods i større Takst4 Takst5 Takst 6 Takst 7 

Konstant ..................... 
For hver af de 

, , 
, , 

, , 

for.·tc 60 km ... 
11æsle GO 

60 
folgcnclC' 

C • • • 

C • • • 

C • • • 

Fjerntraflken. 

140 
4,5 
2,7 
1,35 
0,7 

Den gældende Tarif for Passagerer paa III 
l(la se er 5 Øre pr. km for de første 225 ikm 
og d refler et Zone, y tern, hvi. gennem. nitlige 
Mening er, at der betales ca. 1 Øre pr. km. 
Der er f. Eks. 244 km fra København til Fre
dericia og derfor b tales Kr. 11,30, men fort
smtles Rej en til Fred rik havn, betales der 
kun Kr. 3,70 for disse 337 km. u er For
. kellen mellem 5 og 1 Øre saa stor, at man 
paa Forhaand vil antage, at enten er der et 
glimrende Overskud paa de 5 Øre eller ogsaa 
Tab paa den ene Øre, og saa vidt jeg kan 
regne mig til det, er det det id te, der er 
rigtigt, idet den lave te Merudgift under de 
gun tigste normale Om tændigheder er ca. 1.,5 
Øre. Paa en Pa sager fra København til 

or<ljylland har man antagelig et ret pænt 
Over. kud (d. v. s. Bidrag til Generalomkost
ningerne), naar han naar Fredericia, men for 
hver km derefter tær r man paa dette Over-
kud, og hvis Jylland var noget længere, saa 

at man kunde fortsætte nogle Hundrede Kilo
meter ud over Frederik havn, vilde der til sid t 
komme Tab som Helhed. Dette er jo en ret 
aparte Ordning, men det er ma.<t ke alligevel 
rationelt, nemlig paa Grund af Damp k-ibene 

Konkurrence; til ordjylland er der jo meget 
kortere over Kattegat end via Fredericia, saa 
at det kan 1blive baade billigt og hurtigt, og 
herved har det særlig Betydning, at Jylland 
bøjer mod Øst (saa at 'Skagen er lige saa østlig 
som Kerteminde). Yderligere har Statsbaner
nes Fædre i Midten af forrige Aarhundrede 
forværret Stillingen ved at lade den østjydske 

tambane gaa saa stærkt i Zigzag, at der fra 
Vejle til Hobro er 1. 74 km ad Banen mod 105 
km i Lnftlinie. tatsbanernes Evne til at kon
kurrere med Damperne vil alt aa vokse stærkt, 
naar man en Gang be temmer sig til at bygge 
en mere direkte Linie; men foreløbig er man 
tærkt handicappet, saa at man maa beregne 

en mindre Avance til ordjylland end til Fre
dericia. et fra Pu1blikums ynspunkt er dette 
meget heldigt, da det endvidere tvinger Dam
perne til moderate Pri er, og da 1Banerne yder
ligere mener det nødvendigt at drage den Kon-
ekvens, at den samme Afstand andre teder 

, kal være lige saa billig, f. Eks. København
Vestjylland, skønt der ikke er nogen Konkur
rence. Jeg er ikke sikker paa, at Banerne rent 
forretningsmæssigt staar sig _ved at tage saa 

Partier (fineste) (gr�veste) 
70 54 32 30 26 2� 
2,;15 1,7 1,42 0,95 0,71 0,57 
l,6 1,0 0,9 0,7 0,5 0/• 
0. 0,5 0,47 0,42 0,35 0 ·)

,-

0,4- 0,3 0,27 0,25 0,22 0, I!) 

meget Hen yn til Konkurrencen, naar d t dra
ger Kon. ekven. en med sig andre leder, og 
desuden vilde man, hvi flere benyttede Dam
perne til Aarhus og Aalborg, Iaa en Del Fort
sætte! er a. 5 Øre pr. km til f. Eks. Randerr-; 
og Hjørring, medens man nu, naar de samme 
Pa sagerer kører hele Vejen, kun faar 1 Øre 
paa di , trækninger. Men hvis det er rig
tigt, at der paa Grund af Landet Lid nhed 
dog aldrig bliver direkte Tab, selv paa de læng-
te Rejser, og naar man som jeg ikke kræver 

fuld Rente af Banerne, saa kan man alligevel 
paa kønne de Ofre, som Ban rne her bringer 
f r de lange Rejser, og som gavn r Publikum 
dobbelt ved ogsaa at holde Dampskib billetter
ne billige. En mulig mindre Regulering skal 
jeg dog enere omtale. 

For God er Forholdet noget lignende, at 
de fle te middellange Tran porter giver et pænt 
Overskud, men at man udover 1 0 km delvi 
har aa lave Takster at man efterhaanden for
tærer dette Over kud. Og aa ther antager jeg, 
at der paa Grund af Landets Lidenhed allige
vel altid bliver lidt tilovers, dog med den Und
tage] , at hvis en Del af Transporten fore
gaar med Færger, da er der paa Forhaand 
gjort aa slemt et kaar i Overskuddet, at der 
ikke bliver nok til at bære Tabet ved en lang 
Fort ættelse. Den gælae11de Tarif r i Øre pr. 
100 kg følgende: ( e oven, taaende Tabel.) 

(Fortsættes,) 

HOVEDBESTYRELSESMØDET 
DEN li. OG 12. AUG. 1925 

Alle var til · tede. 

Pi,nkl 1. Forhandlingsprolok0Ue11. 
Fo11handlfog. protokollen oplæ. te og god

kend le . 

Pnnkl 2. Meddelel-ser fra Formanden. 

Formanden refererede de siden sidste Møde 
behandlede ager, 1bl. a. forelaa Gdir.s Godken
d 1 e af Organisationernes foreslaaede F01·de
l ing af ,Marketenderiets Overskud. 

En ag angaaende en Forbigaael e ved Be
ættelse af en iRangerførerplad i Odense var 

b handlet med det Resultat, at den paagrt'lden-
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'i>ANSK fQKOMOTJVT,DENDE 
de fik en anden ledig Plads amme ted. Om
lalle i denne •Forbindelse nogle For,hold inden
for 2. Distrikt. 

En g angaaende Flyltegodtgørelse har 
,·æret Gen tand for ndersøgelse, men da den 
paagældende ikke har fl yttel sit Bohave Lil det 
nye Tjenestested, men til en -anden By, findes 
der ingen Hjemmel til at yde Godtgørelsen. 

tEt pørgsmaal .fra Rander. om et Ranger
lokomotivs Anvendel e t:d over d n i Tjeneste
fordelingen ansatte Tid er blevet l:ehandlet, og 
Dislriklet har in trueret tationen om, at Ran
gerlokomotivet ko.I i Hus til den fa tsatte Tid. 

kanderborg Lokfb. Afd. ,havde ønsket Ho
vedbe ·tyrelsens Udtale! e om en Tjenestes lov
ligihed. Sagen var 1blevet undersøgt, og man 
maalte give Afdelingen Medhold i, at Tjene ten 
ligger paa Grænsen af det tilladelige, men man 
har under Hensyn Lil de særlige Forhold, der 
forcfrndes, henstillet til Afdelingen ikke at fore
tage videre i agen overfor. Di triktet. 

En Anciennilelssag fra Østerbro om Turbe
sælt�I e er behandlet og Hovedbe tyrelsens Af
gorel. e meddelt Afdelingen. 

Fra lagelse har foreligget en· ag angaaen
de for lang Tjeneste samt en Beklagelse over 
el For/hold angaaende Fripa ·ud ledelse. Dis e 
'ager har været forelagt 1. Distrikt, som har 

givet Ledelsen af lagelse Depot de fornødne 
Instruktioner. 

:Man har 'haft Lejlighed til at 11dtale sig 
Lil 2 Ordreudka t angaaende Lokomotivfyrbø
dernes indbyrdes Stilling med Hensyn til at 
fungere somLokomotivfører, naar tolokomotiv
fyrbødere forretter Tjene te paa samme Loko
motiv. Ordreudkastet godkendtes. 

Form,�mden gav end videre nogle Oplysnin
ger angaaende Uddannelsesspørgsmaalet, Be
sa�ttelse af Lærer- og Censorplad erne, amt 
meddelte, at den nye Maskinlære vi,l blive ud
sendt i en nær Fremtid til hele Lokomotiv
per onalet. 

Da det synes, som Administrationen vil søge 
at komme udenom den ved Fonhandlingen om 
Uddannelsessagen fa tsatte Overgangsbestem
mel e for Lokomotivpersonalets Adgang til Ud
dannelse til lokomotivmester, p,aalagdes det 
Formanden at undersøge dette Spørgsmaal 
nrcrmere. 

J Sagen angaaende Kørselen i iBoulevard
banetunnelen ·har man faaet Meddelelse om, 
at der vil blive fastsat en ensartet !Køretid 
for alle Togretninger, og der vil ikke blive stil
let Krav om, at der skal vindes Tid paa Kør
selen. Der er endvidere nu som Forsøg an
bragt nogle Trækkanaler i Tunnelen. 

Man har modtaget var paa ' krivelseu au
gaaende tørre Opsmøriugsdunke. Lok. P., H., 
R. og . vil blive forsynede med aadanne.

M�n har behandlet en ag angaaende An
rendel 'e af lokomotiY!øreren paa det tomands
betjente Rangerlokomotiv i Randers Havn. 
samt en Kør elsfordelings ag samme ted. o
gen Afgørelse foreligger endnu ikke. 

Der er ind endt krivel e til Generaldirek
toratet i Anledning -af, at en Enke efter en Lo
komotiv.fører ikke kunde faa udbetalt Efter
lønnen før visse Formaliteter var iagttaget. Sa
gen er nu Genstand for Undersøgelse i Ad
ministrationen. 

Sagen anga-aende paatænkte Tvang for.flyt
ninger af Lokomotivførere fra Esbjerg er be
handlet og Forflytte! erne taget op til fornyet 
Overvejelse. 

Da man har faael Underretning om, at Hol
bæk tation ikke efterkommer den -af Gdil'. 
truJne Ordning med Hen yn til Assistance for 
Lokf. ved Udkigget under Kørselen til Havnen, 
vil Sagen paany blive rejst overfor Generaldi
rektoratet. 

· Et Forhold angaaende Anvendelsen åf en
Rangerfører i Oden e samt Betjeningen af et 
tomandsbetjent Rangerlokomotiv ammested;:; 
vil ligelede. blive gjort til Genstand for Bo
handling. 

En Lejeboligsag fra truer liar været Gen-
stand for Undersøgelse og Behandling. ogen 
Afgøre! e foreligger endnu ikke. 

Formandens Meddele] er loges til Efterret
ning. 

Pitnkl 3. Hovedkassererens Beretning om H o

vedkassen Regnskab. 

Hovedkassereren gennemgik Regn kabel for 
første Halvaar, der efter noglo Bemærkninger 
af det kriti. ke Regnskabsudvalg toges til Ef
Lerretning. 

Punkt 4. Beretning fra Repræsentanter og 

Udvalg. 

Formanden meddelte, at Velfærdsudvalget 
havde holdt Møde og behandlet en Hække ager 
saavel angaaende Lokomotiverne om angaaen
de Opholdsværelserne. 

Endvidere er der af.holdt Møde sammen med 
Repræsentanter for Dan k Privatbane Lokomo
tivmands Forbund. -Man har her drøftet pørgs
maalet angaaende Kør el med Motorvogne. 
Man enedes paa Mødet om at afholde Møde 2 
Gange aarlig for at drøfte ager af fælle In
teresse. 

Foredragsudvalget har ligeledes afholdt Mø
de og planlagt en iRække Foredrag i Efteraaret 
og i Foraaret 19.26. Udvalget har endvidere be
sluttet at undersøge Mulighederne for Arran
gementet af en Fællesrej, e til Berlin. 

·Lønningsudvalget har afholdt Møde og fore
taget en Undersøgelse af forskellige Punkter i 
Lønningsloven. 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
Formandens Beretning toges til Efterret- Punkt 8. Lokomotivfyrbødernes Avancements-

ning. forhold. 

Punkt 5. Behandling af Sager til Hovedbesty

relsens Afgørelse. 

Forretningsudvalget har behandlet en Sag 
angaaende en Afstemning indenfor Struer Af
delinger om en Tur. Forretningsudvalget har 
i Henhold til Hovedbestyrelsens tidligere Be
slutning foranlediget foretaget en ny Afstem
ning, men da denne Resultat var uklar, fandt 
Forretningsudvalget ikke at kunne træffe nogen 
Afgørelse, hvorfor agen paany maatte fore
lægge Hovedbestyrel. en. -Det paalagdes 'Kreds
formændene at søge Sagen ordnet. 

Fra truer Lokomotivfører Afdeling forelaa 
Klage over, at Personale, som udstationeres, 
ikke kan blive aflø t efter 2 Maaneders Udkom
mando. 

agen henvistes til Fællesudvalget. 
Fra samme Afdeling forelaa ,Klage over, at 

en længe sygemeldt Depotforstander aflø tes af 
en Lokomotivfyrbøder. Da der forelaa Fortil

fælde a.f samme Art, ·besluttedes det at tilskri
ve Generaldirektoratet om agen. 

I Sagen C. F. S. Peder. ens Eksklusion fore
laa pørgsmaalet om Betaling af den ved Eks-
1dusionen op taaede Kontingentrestance. Det 
vedtoges, at Hovedbe tyrelsen kunde 1bifalde, at 
Pedersen afdrog Restancen med 10 Kr. maa
nedlig udover det ordinære maanedlige Kon
-tingen t. 

Til at repræsentere D. L. F. ved Nordisk 
-Jernbanemands Unions Repræsentantskabsmø
de i Oslo valgtes Formanden. 

Endvidere gav Hovedbestyrelsen sin Tilslut
ning til, at den danske Afdeling af N. J. U. fore
slaar Lokf. M. Mortensen, Esbjerg, genvalgt til 
Medlem af . J. U. Sekretariat. 

Punkt 6. Behandling af de fra Kredsene 
henviste Sager. 

Fra Kreds 1 forelaa et pørg maal om Re
præsentation ved Medlemmers Begravelse. 

Efter nogen Diskussion overlades det Kred
sene selv at ordne dette Spørgsmaal. 

Fra Kreds 2 forelaa en Anmodning om, at 
en Aspirant i Esbjerg, der i længere Tid har 
været syg, maatte blive fritaget for Kontingent
betaling indtil videre. 

Anmodningen blev imødekommet. 

Punkt. 7. Behandling af eventuelle Bemærk

ninger til Forretningsordenen for Hoved

bestyrelsen. 

Forretningsordenen godkendtes med en en
kelt Tilføjelse. 

Formanden omtalte Sagen og gav nogle Op
lysninger til Underretning for Hovedbestyrel
sens Medlemmer, hvilket toges til Efterretning. 

Punkt 9. Motorvognsspørgsmaalet. 

Formanden gav forskellige Oplysninger om 
dette Spørgsmaal. 

Da Motorvognsdrift i den nærmeste Frem
tid kunde ventes indført, havde Organisationen 
ved krivelse til Generaldirektoratet anmodet 
om iForhandling for den lønningsmæssige Be
handling af di e Vogne Førertjeneste samt 
Formen for Udtagelse af Personale til denne 
Tjene te, 'hvilket toges til Efterretning. 

Punkt 10. Behandling af forskellige Sager ved
rørende Indbetaling af Lockout-Bidraget. 

Kredsformændene oplyste om denne ags 
Forløb. Forretningsudvalget fik Fuldmagt til 
at foretage det videre fornødne i Sagen. 

K. Johansen, ekretær.

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN 

Bestyrelsesmøde den 10. August 1925. 

Alle var tilstede. 

Punkt 1. Kredsformandens Beretning. 

Kredsformanden bød Velkommen, hvorefter 
for kellige ager refereredes. Bl. a. omtaltes en 
ureglementeret ignalgivning ved Odense Sta
tion. Spørgsmaalet diskuteredes og toges op 
til Behandling. Kredsformanden omtalte vide
re en Sag vedrørende en forflyttet Lokf. og · en 
Sag angaaende en Lokf. i Ar., der indtil videre 
var sat ud af Tur. Omtalte endelig, at der hav
de været Forhandling angaaende Forfremmel
ser, der var skete amtidig med ønderjyllands 
Overtage! e. Resultatet af ,Forhandlingerne hav
de været tilfreds tillende. - Redegjorde slutte
lig for Spørgsmaalet ang. de Medlemmer, som 
endnu ikke har betalt Ekstrakontingent. 

Punkt 2. Kredskassererens Beretning. 

Kredskassereren gennemgik Regnskabet for 
den forløbne Tid, -hvilket i alt væsentligt sva
rede til de budgetterede Beløb. Kasseibeiholdnin
gen var ca. 1400 Kr. 

Toges til Efterretning. 

Punkt 3. Repræsentation ved Begravelser. 

Kredsformanden redegjorde for dette Spørgs
maals Fremkomst, og efter nogen Diskussion 
enedes man om at behandle Sagen paa H. B. M. 

0. M. 0.
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'DANSK lQKOMOTIV li DEN DE 
LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN 

Bestyrelsesmøde i Aarhus den 10. August 1925 

Samtlige Kredsbestyrel esmedlemmer var 
tilstede. 

Punkt 1. Meddelelser fra Kredsformanden. 

Kredsformanden refererede forskellige Fore
spørgsler og anden Brevveksling med 4-fdelin
ger og Medlemmer. Nævnes kan f. Eks. Spørgs
maal om evt. Afløsning for Lokomotivførere paa 
Strækningen, om Anciennitet for de fr-a Vejle
Give'banen til Statsbanerne overgaaede Lokomo
tivfyrbødere, om Besættelse af en Rangerfører
plads i Odense, om Udbetaling af et ibortgaaet 
Medlems ikke udbetalte Kampfonds- og Rekre
•ationspenge til 2 Kolleger, der havde kautione
ret for den paagældende. 

Kredsformandens {eddelelse toges til Efter
retning. 

Punkt 2. Foreliggende Sager. 

Et fra Es. indsendt Spørgsmaal om Fortolk
ning af Anciennitetsreglerne ved Turbesættelse 
henvistes, da Spørgsmaalet var principielt, til 
H. B. 

,Et fra samme Afd. indsendt Andr-agende om 
Kontingentfritagelse .for en Aspirant under den
nes ygdom henvistes med Anlbefaling til H. B. 

En Anmodning fra et tilskadekommet Med
lem, der i lang Tid har haft Mulighed for Af
sked hængende over sig, om Fritagelse for at 
betale det paa Delegeretmødet besluttede Ekstra
kontingent, afgjordes derhen, at den paagæl
dende, saafremt ,han forbliver i Tjenesten, skal 
betale, afskediges han, ·kan Anmodningen imø
dekommes. 

I Anledning af en fra Ro. modtaget Besvæ
ring over en saakaldet »Re ervetur« for 2 æl
dre Lokomotivfyrbødere, traf Kredsbestyrelsen 
den Afgørelse, at man efter d�t foreliggende 
ikke kunde anse den paaklagede Tjeneste for en 
»fa t Tur«, hvorfor den ikke kan ·have Plads i
de faste Tures Rækkefølge.

Der er opnaaet Tilsagn om et Ur til Lokfbr. 
i Sg. 

En tidligere be'handlet Sag om forbedret An
ciennitet til en fra Ty kland overført Lokfibr. 
var paany rejst; men da der ikke forelaa fyl
de tgørende Oplysninger udsatte Afgørelsen. 

Vamdrup Afd. rejste i sin Tid en Sag om 
Tilbagebetaling af afkortet Konjunkturtillæg 
for nogle konstituerede lokofyrb. Ua samme 
Sag var rejst af et Medlem i Kb .. og det havde 
vist sig, at den givne Fremstilling, der Yar over
en . temmende med den fra Vm. frem endte, 
ikke var gans'ke nøjagtig, lworfor den af Gdr. 
trufne Afgøre!. e maatte iges at have Medhold 
i Lovens Bestemme! e. tilbagesendtes denne Sag 
til Vm. 

Det fra Kredsgeneralforsamlingen henviste 
F _rslag om Tjenestenumre debatteredes. Det 
ved toges at fremme Sagen. 

Punkt 3. Kredskassererens Beretning. 

Kredskassereren aflagde Beretning over 

Regnskabet for 1ste Halvaar 1925. Det balance
rede med 28 075 Kr. 49 Ø. og toges til Efterret
ning. Det oplystes, at 4 Lokomotivfypbødere 
havde nægtet at betale hele det paalignede Ek
strakontingent, 1 Lokfb. har nægtet at betale de 
sidste 2½ Kr. Disse Tilfælde kommer til Be
handling paa H. B. Mødet. 

Punkt 4. Eventuelt. 
Herunder drøftedes forskellige Sager. 

E. K. 

TO KRONERS KASSEN 

Da der muligen er mange, der ikke har fore
taget nogen Beregning over, hvad nævnte Kasse 
vil komme til at koste den -længstlevende, skal 
jeg her opstille et lille Regnestykke, 1hvorefter 
enihver selv kan gøre sit Facit op. 

Regner man, at der er 300 Medlemmer, da 
vil den sidstlevende ialt komme til at ·betale 598 
Kr. + 85 Kr. straks + 12 Kr. -pr. Aar, sæt, 
at det bliver 20 Aar, da vil han ialt have betalt 
823 Kroner, hans efterladte faar da udbetalt 
500 Kr.; har samme nu betalt i ca. 25 Aar, vil 
det sige, at han aUerede ,har betalt oa. 300 Kr. 
lagt til 23, bliver 1123 Kr. Der kan sikkert 
tegnes en langt �Jedre Forsikring for nævnte 
Sum. 

En anden ide af Sagen er denne, hvilken 
Lovhjemmel er der for en Reorganisation for de 
forelagte Vilkaar. De ærede ,Medlemmer, def 
ikke har afleveret deres Stemmeseddel, burde 
tilbageholde denne. til nærmere Oolvsninirer 
foreligger. 

J. Andersen.

TAKSIGELSE 

Hjertelig Tak for venlig Deltagelse ved min. 
kære Mands Død og Begravelse. 

Laura Poul en. 

Lokomolivførerkred en. 
Gedser: Kassererens avn og Adresse rette 

til: J. L. G. Petersen. 
Kalimdboi·g: Afdelingen Repræsentant: C. 

Lehde, Pavestræde 6. 
Viborg: Afd. ,Formanden Adresse rettes til: 

Fredensgade 25. 

Lokornoti'Vfyrbøclerkredsen. 
Korsør: Afdelingskas ererens Navn og 

Adresse rettes til: J. J. BirM>o, Dyrehoved
gaardsalle 12, St. 

Kbhvn Gb.: Afdelingskassererens Adre. 
rettes til: Istedgade 79. 
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'DANSKlQKOMOTIVltDENDE 

TIL 
I:BMSbt5 ....___..... ... 

Forflyttel e fra 1-9-25: 

Lokomotivfører A. Larsen, kive (Depotfor
stand.), til Grind ted (Depotforst.). 

Efter An øgning: Lokomotivførerne H. P. 

Oi,erfort fra D. & M. F. til D. L. F. 
Bi pe kov, Gjed er, til K.bhvns God bgd., F. K. 
Kristiansen, truer, Khhvns God bgd., E. G. 
l reyer, Roskilde, til �bhvn Godsbgd. H. R.
Blicher, Odense (Rangerfører), til truer, . C.

Den 1. Augu t 1925: Lokfb. Aspr. E. L. 
Ohl en, arhus. 

Udnævnel e fra 1.-9.-25. 

ielsen, Frederikshavn, til Roskilde, V. Heft
holm, Vamdrup, til Frederikshavn, . A. Ve t, 
Vojen (Depotfor t.), til Vamdrup, C. A. Chri
sten n, Esbjerg, til Gjed er og P. Han en, øn
derborg, til K.bhvn God bgd. - Lokomotivfyr
bøderne A. E. Rasmussen, Vamdrup, til Aar
hu H., 0. F. E. C. Koldt, Brande, til Kbhvns 
God bgd., T. P. H. Laursen truer, til Aale-

lrup og C. Jacob en, aleslrup, til truer. 

Lokomotivfyrboder J. C. Jen en, Aarhu H., 
til Lokomotivfører i ønderborg (min. dn.). 

Afyaaet ved Doden: Haandværkere til Lokomotivfyrbødere: 0. 
C. Ander en, I<bhvns Godsbgd, i Løgumklo, ler,
.S. A. Han en, Kbhvns God. bgd. i Vamdrup,

Lokomotivfører P. C. V. Poulsen, Kbhvn 
Godsbgd., den 13. .-25. og Lokomotivforer 
F. F. Flink Kbhvn God bgd., den 11. .-25 . . Lund, Viborg, i Brande. 

I Veaterbrogade 63, I 
H.i. ar Dannebrogsgade. 

Dame--& Børnekonfektion 

I
samt KJoler 

I
Smaa Priaer, 

RATEBETALING. 

Camillus Nyrops Etahl. 
Ny,·op og Maag A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028 . . 

Bandager og·Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Speclalll,t: 

Bandager tll vanskelige TIifæide. 

STØT VORE ANNONCØRER 

for Olle, Sod, llallaf, TJan •· Up.
Skriv til: 

Worning 6. Petersen, Vejle 

Nærværende ummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. Septbr. 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandegade 1. 
Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. 

Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst. 
Vore Automobiler kører overall i Byen og Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

DANSK A DELS LIVSFOR IKRINGS ELSKAB 

Tegner 11lle A1·ter 
Livafo ·aikt"inger 

,, KOLDING HUS" 
KOLDING 

Statstelf. Nr. 23 
Centml • 300 

Oprdlel 1898 

SPECIALITET· { Livsforsikring_ med Alderdomsforsørgelse. 
· Kapitalforsikring med A:rverente. 

0 Amk. Gummivare 
ldulrl Vestergade 3 Uh■• I. 
1fferspujter, S11itet1• t S,ceplejeartlkler 

Ill. Prishste ■H ilO lrt I Pri■rl. 
)ISUET ll!PIIITIOI ♦ Tele. •r•• UICi 

Jmbm■e,l JO rtt. Rn,1 

) FOTO�RAFISK 
! SPECIALFORRETNING I l" v"te,bfo&•4• .°'. • •·T·�· vu,., 301, ,/ 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Til. Vester 4988 Tit Vester 49 

Drik 

Albani Øl. 

Redaktio11: Vesterbr6itade 98 a 1, Kjøbenhavn B. Annonee-Expedition 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
.Allouementspris: 6 Kr. aarlig. 

Te�aes paa alle Postkonterer i SkandinaYien. 

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

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederikabera Boatrylleri. Falkouualli 11. 
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AA Det Danske .Mælkekompagni, København. 

A. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57.
Prima dan k Fodtøj til maa Priser. 

Reparationer udføre paa ea-et Værk ted. - 'l'elf . Ve ter 4 3 y. 

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 ·Kj. 
a�befaler eig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer. Ærb . R. Svendsen. 

Charles Christiansen, Flensborggade 61. 
Telef. Vester 6359 y. I. Kl. Bageri & Konditori. Telef. Vester 6359 y. 

A. Olsens Eftf., Oybbølsgade 20.
anbefaler sig med I. Kl.s Viktualier 
og Paalæg til d'Hrr. Jernbanemænd. 

H Bo g dt 'S 
Hai,:t•ri ui: ()ondituri 

■ r W ar Dybbølsgade 26. Tlf V t. 1168 x. 
anbefaler øig til d'Herrer Jernbanem!Fnd m d J ste Kit ssel!I Vin-er. 

Bestillinger paa større og m·ndre Knger til Sebknbn morltnge . 

E t R 
• 1. KlassM Røuert ou Paalæusf orretmno

g e øge r1 Johs� met�ii�isi�:Je12i. 
0

f1r.v
g

1s5, 

•!•��������-�+ 

f Drenge- og Pigekonfektion. I 
W Eg •l Fabrikat. Allid billigst. W 

M 
10 p t. til Fun k t i o n ærer. 

M
M I s t e d g a d e 8 4. M 
M 

Glenthøjs Eftf. 
M

•!•������:::E:��-· 

H. 0. Hansen,
62, Vesterb rogade 62. 

Trikotage- oo Garnforretning. 
-- tort dvalg. -

U11derbeklæd11in1?, trømper, okker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

NY RAVNSBORG 
Vesterfælledvej 82 

'l'elefon 10718 
anbefaler sine Selakabelokaler og 
l'tore Fe1>t�al til Møder og Fester 

Statsbanepersonalets 

Brandforsikrings-Forening, 
:r��+�t!t�o!t�•!•��•!nI• 1

� Vesterbros Frugtlager 
�
-
:i:• 

Ekspedi tioll,9kontor: 
Vesterbrogade Nr. 26. 

Telefon Nr. 6626. 

Enghave Plads li _....._______ Istedgade 52 

il< 
FruRt og Grnatsager. • Tørrede Frugter eamt Consen-es. • Hillige Priser •!• 

+.z.��-,�·�•�•!•��
-
:t"i• 

Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 
15 Njalsgatlt, 15 

København 

. Guldsmedeforretningen 
Sdr. Boulevard 71. 

Aul,.,fal"r ijig we<l 
Brude- og Festgaver. 

Tlf. Vester 1644 x. 

�========-.;,-�_-_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -..:_--_ -_:--rTelefon 4015 'L'defon 4016 

Fol'eningen er oprettet 1891, har ca. 
10,000 AlL·dl 111111l'r, ejer ca. 62,900 J 1·. 
og har i Understøttelse u<ldelt ca. 

I I;{, 00 K1·. 

Cav Præmie. Kulant Erstatning. 

Indmeldelser og Oplysninger 

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene, 
der for København er: 

Hr. Lokomotivmester Clausen, Hr. 
01•prl,a11P111P�IPr Il. l<'is ·her, llr. 
Haand vt rkl'r I'. Hing. 11 r. na 111scr-
111Psll'r LP111111i11g og 11 r. Fuld1meglig 
Pockcl. Kontrolor Bol lelet i Re6n
skabskontrollen giver Oplysning om 
alle Fore ni ngea ved rørende Forhold. 

"Roberts" Herre-Magasin Istedgade 140. 
Alt I Herre• og· Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj. · Jernba11efu11ktionærer 10 pCt. Rabat .

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

JØBdml(JIRn&l&s __________________ _ 
Juveler It Guldsmed 

HENRI PETERSEN 
,,Regina" 

Tlf. 1436. 

AA RHUS 

P. Henriksøns Blomaterbandel.
St. Paul• Kirkeplad■ - Aarhu■ • Tlf. 17k

Th•n•o D�lm11d111tnnttanel' P11tt1nlant• 

MALERIER H��e�!ig�G�t�e��-G
under lem n bro. 

STØT VORE ANNONCØRER 

Spec.: Billig Indramning af Billeder. 

FOLMER HAN SEN 
Vestergade 1 

Isenkram - Glas - Porcelæn 
Telf. 4 787. Aarhus. 
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