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MÆRKELIGE MEDLEMMER 

Paa det sid t afuoldt� Delegeretmøde 
lbe lutted det som bekendt at udrede en 

nder tøttel e til mede- og Maskinarbej
derforbundet paa Grund af Lockouten 
som skulde opkræves hos Medlemmerne, 
og Bel bet blev pr. Medlem ialt 12¼ Kr. 
Organisabionen rundede Beløbet af til 
25 000 Kr. Denne Vedtagel e er faldet 
nogle Medlemmer for Bry,stet blandt Loko
motivførerne; for Resten vilde det have 
været mærkeligt, om det ikke var sket, 
thi endnu har ingen B lutning af ihvad 

rt tænke kan, , æret saadan, at specielt 
de kloge Folk paa Gb. har kunnet slaa sig 
til Ro; altJid har der været nogett i Vejen, 
om ikke i en Retning, saa i en anden, og 
altid har der været en vold om Ophidsel
se, en v-oldsom Agitation mod Beslutnin
gerne og mod Bestyrel en, og i Reglen re-
ulterede dette i, at de li.ntet har at skulde 

have sagt og i, at enhver Ting iburde -
i hvert Fald - forelægge Gb. -til Udta-
1 1 e, inden det førtes ud ii Livet - oo

før t da kunde man vente Medlemmerne 
Velsigne! e. Det er imidlertid klart, at 
denne Tilstand maa bringes til Op!hør; en
ten maa de paagældende forstaa, at saa
længe de er i Organisationen, maa de rette 

ig efter dens Vedtagelser, eller de maa 
kunde indse, at de ikke ·hører hjemme der. 

Man kan ikke vedblivende finde sig i, at 
Medlemmer af Organisationen ii Ly af 

Medbestemmelse ret-ten laver et Muld
varpeaiibejde ,til kade i første Række for 
dem elv og for den fagl1ige F,o:rening, 
hvor af de er Medlemmer. 

Vi har set de samme Folk fornylig 
lave Spektakler paa Grund af Fripas-
pørgsmaalets Løsning i Efteraaret 1924, 

og enern paa Grund ruf Indmeldelsen i 
Transportarbejderforb1mdeit, og altid fin
der d en Generalnævner i dtryk som 
»Diktatur« eller »Enevælde«, hvad ingen
sinde har nogen Berettige! e, men kun il
lustr r r hvå.lket Begreb de har om Or
gani ation og Betingelserne for Organisa
tionsledelse, saaledes at denne i det lange
Løb bliver Vil Gavn for M dlemrnern . De
forstaar ikke, at de med deres evige for
vr,øvlcde Opposition kun gør en Ting: ska
der dere Organå. ations Han-dlokr.aft.

Imidlertid samles .c1i se »a,ode« Med
lemmer i denne specielle Sag fra mange 
fur kelliae Lejre; der er Højremænd, som 
yne de ikk kan hjælpe Folk, der til

hørm· en socialdemokratisk Fagforening, 
V en tremrond, d r .gaar rundt med lignen
de pf.attel-ser, og , aa er .der :B o1k, der 
hylder anarki tri. ke ToLstand·e, Folk, der 
sværger ,til Kaios, hvor de kunde !hyppe de
res egne private Ka1�oofler, 'hvad der nu er 
ud lukket, og endelig er der dem, d!')r ved 
Tanken om et Fællesskab med Arbejdere 
af en eller anden Art, knip er tøvet af 

Trøjeærmerne, llhi et saadant Samarbejde 
vil kun virke nedværdigende og demorali-
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serende for disse meget fine Mænd. -
Maaske •sku1de vi have nævnt dem, der hø
rer til Retspar,uiet •ogsaa, men Tallet paa 
dem eT vti.stnoik saa ringe, at det ingen 
Ting \betyder; til Gengæld er de noget 
højbtalende og ivr!i.,ge, selv om de er taa
gede og uklrure i deres yn p.aa Livet. Til 
syvende og ·sidst er der dem, som siliutter 
sig ml en hvilken s,om helst Bevægelse, blot 
de kan spare deres gode Mammon, bliver 
Idea1ister enten li den ene eller anden Ret
ruing, .og det, ,selv om de i Løbet af ikort Tid 
skulde blive Idealister i hinanden mod,stri
deruie Retning. 

Enten de nu hører tzi,l den ene eller 
anden Gruppe er det fælles for dem alle, 
a,t de ligesom sætter en Æ1�e i at være mod 
deres Organiisation, mo'd dens Ledelse og 
mod Or,ganisationens kompetente For.sam
ling,s Beslutning, ud fra den Tanke, at de 
bedre ved, hvad der gavner Organlisatio
nen og hvorledes Sagerne bør gribes an. 
Det eneste, de mangler, er, at ingen ,bar 
bedt dem tage sig 'heraf, og følgelig burde 
de vente m�d at praktisere deres bedre Vi
den til de sad ,som ansvarlige Ledere. Men 
det forstaar de ikike og det kan man heller 
ikke vente, de skal forstaa. 

I det foreliggende Kontingent.spørg, -
maal har man formodet ,at Beslutn:ingen. 
som blev ,truffet, ikke var heLt lovmedhol
delig, og at man oom Følge heraf ikke be
høvede at rette ,sig efter den. Dette Spørg -
maa,l egner sig imidleriitd iiklke til Diskus
,sion her i Bladet, men vi skal pege paa, 
a,t døt ikke er første Gang noget saooant 
er sket og at det ingen Steder er forbudt 
at O'.Pkræve døtte. De tidligere Gange ihar 
vi faaet v.o·re Penge ind og v,i faar dem for
mentlig ogsaa denne Gang, om ikke paa 
d.en ene saa paa en anden Maade.

Og det er klant, .a,t Spø1'gsmaalet skal 
bringes i Onden pa.a en Maade, som Orga
ruisationen og dens Medlemmer kan være 
tjent med, o,g diet inden Udløbøt ruf en be
stemt Tidsfriist. Efter den Trl:d :bør der kun 
findes Medlemmer i Foreningen som har 
opfyldt deres Forpl.tgtelser overfor deres 
Organiswtion. 

n maa MuldvarpeartJejdebs Tid være 
:flor.bi, de hemmelige Møder bør b:rtinges til 
Ophør, thii. de kan som eveinttuelt Resultat 
kun naa det, at de kan skade Lokomotiv
mændenes Posi,tiion. Og deit er vel ikke 
Meningen? 

Man har baaret over med de Fo�k, Or
ganisatfonen har som sædvanlig vist Taal
modå•gihed og ventet at agen skulde gaa 
i Orden, men jo længere Tid, der gaar, sy
nes de at rejse Hovedet mere og mere i 
Tnoen paa, at de »,sparer« de Penge, og er 
ligeved at gøre THsitanden uudholdelig. 
selv .om de kun er faa. 

LokomotivJyrbøderne 'har alle som e,en 
:beta1t deres Bkstra-.Kontingenrt;, og vi 'kan 
ikke vedbli'V'ende have Medlemmer gaaen
de og vti.g,te si,g og prale a1f, at de ikke 
!har betalt eller ikkie vil betæle.

Det maa a1tsaa have en Ende. 
Hovedbestyrelsen har bækættiget sig 

med agen og besluttet, at den nu skal ha
ve Afslutning, .og den vedtagne tRetnings
line vti.l ,blive fulgt, indtil Spørgsmaalet er 
ude af Verden. 

"60DE" OR6ANISATIONSMÆND 

Man maa i høj Grad forbavses, naar 
man gennem Lok. Tid. erfarer, at der 
findes Kolleger, ,som endnu ikke har ,be
talt det dem paalignede Lock9ut-Bå.drag, 
og F-ol'!bav.selsen lp1iver ik1ke mindre, naar 
man samtidig erfarer at iRestanterne hø
rer hjemme p•aa Gb.; tihi efter det Ind
tryk, .som Gb.s Repræsentanter ,søger at 
indgå.ve andre Afdelingers Repræsentan
ter paa Delegeretmøderne, skulde man tro, 
at det maa være en Afdeling, hv,or der 
hersker den ,stør,ste ,Organ1sationsfor,S1taa
else og Disciplin. - Og at der paa Gb. 
virkelig er en Stalb af gode og loyale Or
ganiisationsmænd, derom er der ingen 
Tv,ivl; men ihvorledes kan da diisse, som 
som sikkert udgør det store Flertal, tole
rere et saaidant Forhold, - kan man da 
iikkie belære s,aadanne Mennesker om, at 
ligesom de maa indordne sig under Sam-
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fundets 1Bestemme1ser og Anordninger, 
aa:ledes maa de o•gsaa indordne sig i det 

lille Samfund, der hedder Dan k Lok,omo
Hvmands Forenling, lhvoraif de er Medlem
mer, og følge de Beslutninger, som man 

der vedtager til Gavn for Medlemmernes 
eget Vel, og som de øvrige Medlemmer 
ude i Landet er enige i og følger. - Jeg 
spørger, ka,n man da finde sig i, at have 

Medlemmer, der begærlå.gt stryger de Ge-
inster, s•om deres øvrige Ko·lleger tilkæm

per sig gennem derns Organti ation, s,om 
de loyalt indordner sig under? 1Maa vi 
faa at vide, om det er god Latin paa Gb.? 

E'fuer min Meni:ng er de Herrer Re

,st,anter 1i høj Grad inlmnsekvente; tlhi det
te, rut de ikke vtil ·respektere Organisatio
nens Beslutninger og altsaa ikke aner
kender dens Virkemaa,de, skuld,e man tro 
maatte medføre, ,at de udmeldte sig .at Or
,garuisationen; men allrigevel at blive staa
ende o,g forsøge at unddrage sig de s,om 
Medlem iforlbundne Forpligttigelser, tyder 
paa, at det maa være ringe '.bevendt med 
de iHerr,ens Finfølelse. Men maaske er de 
, aa naive at tr,o, at øvrige Medlemmer, 
saaviel p,aa Gb. som ude i Landet, ser op 
til dem og anser dem :for .at være nogle 

forfærdelige Krudtkarle, ·aa skal de dog 

\/lide, at den Kammerat, der stadig vå.l ih.ave 
Fordele paa sine Kammeri8Jters Bekost
ning, ikike i Længden kan værge sig imod 
at ,blive 1beragtet som d(jt, han er - en 
daarlig Kammera;t -, som vi andre maa 
bede ,o,s fri,taget for at være å. Selskab med. 
Og dette maa dog ogsaa være Moralen 
paa Gb. 

Jeg er derfor af den Opfattelse, at hvis 
de paagæld(mde ikke narest ørger for, 
at fu.a deres For'hold ibr.agt i Orden, en

ten ved at ibetale det, de skylder, eller og
saa sender Organisationen deres Udmel
delse, maa der ,tages kraftigt fat paa de 
Herrer; tlhi Medlemmer, der ikke kender 
eller forstaar deres P1ig1ter, har Organisa

tionen ingen Brug tfor, og .staar sig bedst 
ved a;t undvære. 

Vi maa komme der!Jil at alle vore Med
lemmer maa betragte vor Orgal)lisation 

om det, den er - en Fagor,ganisaition, 
d r upoliti k som den er, ved sine Beslut
ninger - ogsaa Beslutninger om tøtte 
til vore ,gamle Ko11leger under Lockouten 
- og Slit Arbejde i høj Gr.a,d har ,bidraget
til at hæ,re Loikomo,tivmændenes Position,

ligesom .den saavel i Ind- ,s,om Udlandet,
saar højt i Anseelse i For/hold til andre
Organisationer.

J.eg lutter mi,g til »En Fynbo« og si
ger: ))\Maa vi f.orelømg faa avnene paa 
de »lhonette« Herrer, det skal da nok v,ise 
sig, at en Døl af dem er Folk, der tid

ligere, og maaske stadig, har Brug for 
Overbærenlhed fra KoUegern IS.ide. 

P. N. Vendelboe, 

Aalboru. 

RATIONELLE BANETARIFFER 

SÆRLIGT I DANMARK 

Foredrag i Dansk Trafikforening den 27. Martti rni5 

af Jens 1•Varmina, 

(Sluttet). 

Den samme Opstilli.ng, som før anvendtes 
om God,sklasserne, er nu ogsaa vejledende for 
andre Problemer, f. Eks. om Taksten for Nær

trafik ou Fjerntrafik, for Gods og Passauere 

o. s. v. Hvis det for Godset er rjgtig,t at gaa
til saa høje Takster, at 20 pCt. af det ,opkræ
vede« Beløb gaar ,tii pil-de ved opgivet Be
nyttels af Banen, saa bør Taksterne ·og,saa for
Passagererne tilstræbe en pildproce.nt paa 20.
Der bør - hvis der ik,ke kan gives Grunde for
det modsatte - være samme Procent .for ær
og Fjel'llltrafik (og formodentlig for Jernbaner
og Postvæsen). Hver,t af de 35 Tal i den foran 
meddelte Godstar.if for da.nske Stats,baner (5, 
eller i alt Fald 4 Tal for hver af de 7 Klasser) 
bør overvejes ud fra Spørgsmaafat om de,n 
Godsgruppes Elasticitet paa den Afstand. 
Fjerntrafikken er antagelig mere elasti, k end 
Nwrtrafikken, saa at man - foruden at den 
a.llerede fra Omkostnii.ng,ssynspunktet slipper
r.oget billigere - maa ,gøre sig Umage .for at
fastholde den ved moderate Tillæg ,til Merud
gif,oon el'ler ,slet intet TiHæg. 

For faa Aar siden blev det i København ind
ført at gør Motordroskernes Takst afhæng,ig 
af Passagerernes Antal. 111:iin første Tanke, da 
dette blev foreslaaet, var, at det var dog gan
ske urimeligt at tage forskelli,g Pris for samme 
Ydelse; det kostede jo lige meget Benzin, lid, 
T.id o. s .. v., enten der var 1 eller 4 Passagerer 
i Drosken. Men snar,t ,gik det •OP for mig, at 
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det var ganske den samme Tanke som med 
God klasserne, hvor der (bortset fra den læn
gere Levering fni t for det grovere Gods) præ
stere ganske samme Tran portydelse til for-
kellig Betaling; Tanken maa da være, at olo

Passagerernes Efterspørg el er mere elastisk 
end Familie-Passagerernes el. lign.; man er 
m re sikker paa de sid te og kan derfor lade 
dem ,betale en tørre Del af Generalomkostnin
gerne ved et Dro kesy tern �Centraler. Holde
pladser, Reserver m. m.). 

Banetrafikkens Elastici.tet beror som nævnt 
ikke blot paa Tarifarten (Varens) indre Egen
kaber, men ogsaa paa Konkurrenoeforhold m. 

m. For ærtra:fikken maa her tænkes paa Bi
ler, Cykler, porveje o. . v .. for Fjerntrafikken
paa kibene. Kan Bilerne arbejde billigere end
Banernes :M:erudg.if,t, er de nationaløkonomisk
. et velkomne. Ligger deres Omkostning der
i mod over Banernes Minimaliarif efter cle ud
viklede Principper, men under den ·h,idtidige
Betaling, vil det nationaløkonomi. k være bedst,
at man ved passende Tarifnecls ttelse hindrer
det Kraftspild, som det vilde være at have to

æt Trafik-Mateniel og -Per,souel, hvor eet var 
nok; en saadan edsættelse bliver et Tab for 
Banen, og kan nødvendiggøre Er tatning ved 
at gaa til en højere • pildprocent« paa andre 
Omraader. Men for Samfundet bliver det.te 
bedst, og Banen mister ellers de Kunder. Og 
den Bil-Konkurrence, som det saalede kan væ
re rigtigt at konkurrere jhjel, kan det evlmtuelt 
ugsaa (,hvis det ikke irriterer for meget) være 
rigtigt at forbyde, ,saa at man ikke kal opr t
holde en iøvrigt uhensigtsmæs ig Tarifnedsæt
telse, blot for at bolde s-ig Bi:lerne fra Livet. 

Ganske som med BJlerne er clet med Roe
banerne; kan de arbejde billigere end Banens 
Merudgift, er de velkomne; ellers bør de hin
dres ved Tarifned,sættel e. Paa saadanne Om
mader gælder det om at arbejde paa langt igl;
en lav Tarif. skaffer maaske ikke ret mange 
Kunder i Øjeblikket, men ef.terhaanden som 
Erhverv, livet tilpas er sig derefter, viser det 
ig, at den er fordelagtig; fjerne Leverandører 

til en Sukikerfabr.i·k melder sig før t efterl1aan
den (og det er baade med Hensyn til ædskifte 
og Tilvejebringe] e af den fornødne Arbejds
kraf,t ikke held,igt. at Ho ukkeravlen koncen
t.reres for stærkt paa Fabrikken nærmeste 
Opland). Her kan ogsaa erindres om den foran 
omtalte Koncentration af Teglværkerne, aa at 
der bliver billigere Produ-ktion, men længere 
Transport; er det muligt a,t oparbejde sligt uden 
at gaa under Banens Merudgift, kan det be
tyde en nationaløkonomisk Be parelse. Ogsaa 
anden Industri og Storhandel kan tænkes at 
blive mere koncentreret. 

De udviklede Principper gælder naturligvis 

ikke ,blot Hovedproblemerne om Godsklasserne. 
om Pa agerer og Gods, om ær- og ,Fjerntra
fik, men ogsaa en Række Biproblemer om 
Abonnement kort, Børne1Jilletter Returbilletter. 

øndagstrafik o. s. v. ærlig skal omtales Hur-
tigtogs'billelterne, der i Dan.mark for Tiden er 
1 Kr. for III Klasse, 1,75 for II Kl. De .kan 
tænke motiveret .fra tre ynspunkter, Omkost

ningen for Banen, ytten for Passagererne og 
Aflastning af Hurtigtogene, saa de ikke besvæ
res af Lokalpassagerer. Det første ynspunkl 
r næppe berettiget; Kulforbruget og liddet er 

nok større, men Personale og Materiel er ikke 
optaget saa længe. ,Og elv ved tKulforbrug og 

lid er der en vis Økonomi fremfor Lokaltogene 
med de mange Ophold og Bremsninger. Vecl 
en 'høj Tillægsbetaling for Hurtigtog er del 
derfor muligt, at man paavirker Fordelingen af 
Pa sagerer mell0t111 Hurtigtog og andre Tog saa
ledes, at naar der skal indlægges et nyt Tog. 
dette da ·bliver dyrere. fordi det især er de an
dre Tog, der er lange og velfyldte. Med d<• 
nuvær nde Lønninger og med den korte Ar
bejd tid er det sandsynligt, at det snarest er 
Hurtigtogene, der er billig t. (Men pørgsmaa
let maa ikke sammenblandes med deres bed1·e 
Pladsbenyttelse.) 

Nytte-Synspunktet er ·vistnok det nesentlig
ste. iMan ·har det Indtryk, at der er en Kunde
kreds, som er villig til at betale for at komme 
hurtigere frem, og efter mindste Offers Prin
cip kan man da her kaffe . ig et Bidrag til 
Generalornko tningerne. pø1·g maalet bli<ver 
imidlertid, om man ikke gaar videre, end dettr 
Princip hjemler. Jeg formoder, at der r et 
meget tort Antal, som ikke er villig til at ,give 
L Kr. men nok til 50 Øre. saa at man foi·
driver mange ved den nuværende Takst; jeg 
iger ikke, at der vilde krmme dobbelt saa man

ge til 50 Øre SQ1II1 til 1 Kr., saa al det direktr 
kunde tb tale sig; men at det er et uforholds
mæ sigt Offer for Befo}kningen at skulle op
give saa mange Ture, ihvor det vel ikke ,har en 
Værdi af 1 Krone at komme med det hurtige 
(og det første, eller mest belejli.ge) Tog, men 
dog op mod 'L Krone. pildprocenten ·bliver 
højere end paa andre Omraader. Og hvad Renta
biltelen angaar, kan en Del af Tabet indvindes 
ved at lægge 50 Øre til paa de lange Rejser, 
der næsten altid er med Hurtigtog; det er den 
samlede Billetpris Kjøbenha<vn- ordjylland, 
der :bestemmes ved Skibskonkurrencen, og pa
res der da 50 Øre paa Hurtigtoget (og 50 Øre 
paa torebælt), kan Degres ionen efter de 22fi 
kan gøres lidt svagere. 

Hvad endelig angaar det tredie ynspunkl. 
at aflaste Hurtigtogene for Lokalvassagerer, da 
klarede man sig før Hurtigtagsbilletternes Tid 
ganske godt ved specielle Forbud mod Benyt-
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telse af Hurti,gtog, f. Eks. til Roskilde, med
mindre man havde Billet til Fyn f. Ek ., et 
meget smidigt og vel indaribejdet ystem. Be
varer man de 50 Øre, vil mange Passagerer fra 
een By til den næste, dog ·bolde sig tilbage. 
og Tilfældet Kjøben'havn-iRo kilde er vistnok 
ret isoleret; paa Grund af KjølJen'havns domi
nerende Betydning er der ærlig Fare for tom
me Vogne efter Roskilde, medens 11Dan f. Eks. 
i 0 tjylland med den lan,ge Række ret stor 
Byer snarere kan vente, at de udstigende er-
tattes af andre mellem det næste Par Byer. 

For inkel e paa tationerne skyldes især Rejse
god et, og det har Lokalpas agererne ikke me
get af. · kulde enkelte Tog alligevel blive be
lastede for stærkt, f. Eks. til Hjemturen efter 
Sommerens øndags-< dflugter. da kan det garn
Ir Regulerin,gssystem jo anvendes. 

· Til lutning -skal jeg meget anliefale, at der
gøres et energisk Arbejde for at gennemregne 
Grundlaget for vore Tariffer og udvi·kle det 
regnskabsmæssi,ge og statistiske ·:i,r ateriale der
I il. I alle iLande og alle Erhverv er der en sti
gende Interesse for rationelle Kalkulationer, 
;;aaledes baade i Industri -0g Landbrug. Endnu 
for eu Menneskalder siden saa man med megen 

kepsis paa de Landmænd. der førte Regn
skab, og jeg 1hu ker en Udtalelse om, at de 
Landmænd, der førte Regnskab, det var dem. 
der gik Fallit. u har ledende Landmænd ga11-
,;ke forandret yn herpaa, og gennem Land
okonomi k Drift bureau gøres der et slort Ar
bejde for ved Regn kaber og ' talistik at kom
me til Bunds i Rentabilitele11 af de forskellige 
Grene af Bedriften (Markerne, Køerne, Svi
nene o. s. v.). Ogsaa Kontrolforrningerne mafl. 
nævnes. 

Paa et lidt ældre Tid punkt, for ca. 50 Aar 
siden var der en jyd k Proprietær, der fandt 
paa at veje og maale sine tude Tilvækst og 
Foder. Man lod dem tidligere blive 4_j5 Aar, 
inden de solgtes til Jagtning men disse Be
regn_inger viste, at Tilvaikslen i det sidsle Aar 
eller to kostede ufo1,holdsmæssigt 11Deget, saa at 
man hellere maatte slutte af noget før. Den 
umiddelbare Erfaring vi te blot, at det som 
Helhed kunde gaa an; men at der efter 2-3 

ar Forløb var et pænt Over kud, som man 
1·educerede ved at gaa videre, det fik man først 
at vide ved rationel BeregniJ1g. Tusinder af 
Landmænd havde i Aartier, maa ke i Aarhun
dreder, fulgt den gamle Praksi , uden at deres 
Pølelse havde protesteret. D n pra-kti ke :Mand; 
l<'ølelse kan ikke undværes, men den maa gaa 
Huand i Haaud med rationel Beregning. 
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HOVEDBESTYRELSESMØDET 

DEN 25. OG 26. NOVEMBER 19�5 

Alle var til lede. 

Pu11kl 1. Forhandli11gsprotokolle11. 

:E'or1handlingsprot-Okollen oplæstes og god
kendte .. 

l'unkl ::!. Referat af fore/;igge11de , ager. 

agen angaaende Føre! en af �fotorvogne 
re'ferered , , der er indJhentet Oply ning fra 
Privatbanerne og fra verrig, disse Oply.-nin
ger er bearbejdede og anvendt Yed •Fo1,hand
ling n med Gdir. om agen. ll)er er ved For
handlingen ikke opnaaet en for Orgat1i atione11 
tilfredsstillende Ordning af dette pørgsmaal. 

ra Aa1'hus •Lfb. Afd. forelaa en af Afde-
1 ing n vedtagen Resolution, denne drøftedes. 
hvorefter ' agen toges til Efterretning. 

'Der er ind endt krivelse til Gdir. angaae.n
de Y del e af Tjenestefri/hed, udenfor de nor
merede Permi ion dage og uden RetaJing, paa 
40 og 25 Aar Jubilæums-dage. 

1Herpaa er endnu ikke modtaget var. 
[ en af K-0rsør Afd. indsendt ag angr-c1.a

ende Beregning af ,Kørepengr er indsendt 
, krivelse til Gdir. 

ogen Afgøre] ·e i 'agen foreligger ikke. 
T en paa Foranledning af Viborg Afd. til 

Gdir. ind endt ag angaaende Betaling af Ef
lerløn til Enker, er der truffen Afgørelse og 
Ordre udsendt, saaledes at de Vanskeligheder, 
der for paa Grund af visse Formaliteters lagt
bage! e var til tede, er fjernede, og Enker efter 
Tjene temænd vil fremtidig straks hmne faa 
l!;fterløn ud,betaJt. 

Det i Ring led slationerede •Lo'komotivpeJ·-
sonale er henført som nderafdeJi.ng under
H.-0 kilde Afdelinger. 

'· 

En Sag angaaende :E'ripa ·ud tedel e og Tje
ne lefriohed i lagelse er ordnet fter ·Forhan,d
ling med 1. iDi trikt. 

I en ag angaaende tBytning af Tjeneste
led for 2 Lfb., har man, grundet paa de f.ore

liggende ærlige Omstændig'heder givet Dispen
·ation fra Forflyttelsesreglerne.

•I en ag an�aaeude Ændring i Tjeneste
ancienniteten for en Lfb. paa 0 terbro' er op
naaet, at den paagældencle, der paa Grund af 
�'[ililærtjeneste var sat tilbage ,·ed Ansæltelsen, 
har faaet tillagt den øn kede Tjene teancien
nitet. 

En ag angaaende J attillæg for en Lokf. og 
en fb. under Udkommando til æstved er •be-

Il 
T 

s 

TT 



'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 

handlet. De paiagældende !bar nu erfuoldt den 
Godtgørelse, de tilkom. 

3. Distrikt havde nægtet at udbetale Køre
penge til 2 [,fb. for en af dem udført Tjeneste. 

agen 'har været forelagt Gdir., der ·har af
gjort gen saaledes, at der skal udbetales de 
paagældende Kørepenge i Lighed med, hva-d 
der finder ted for Fredericia iLdkomotivper-
onaie, der forretter Tjeneste paa ' trib. 

LEn Klage fra Lokomotivper . i Skelskør 
over, at fJJistri'ktet har -paal,agt Persona:let at 
udføre 1Udvaskning er ·undersøgt, det har vist 
sig at være en midlertidig Foranstaltning, hvor
for man ikke i Øjeblikket har ønsket at fore
tage videre i agen. 

fl)er er indsendt Skrivelse til Gdir. angaa
ende 1Forstaael e af et ignalspørgsmaal (rugyl
dig1hedskryds) herpaa er iklke modtaget viar. 

Der er udpeget Bi. idderr i 3 A'l1ditørsager, 
og endelig er belhandlet en Hække personlige 

ager. 

Punkt 3. Uangerlokomulivemes Retjeniny. 
Formanden redegjorde for denne Sags fort

satte Behandling, der efter en længere Diskus
sion enstemmigt godkendtes. 

Punkt 4. Uddannelsessagen. 
b'ornwnden omtalte Eksamenskommissio

nens A1'bejde med Tilrettelægningen af det 
Læsestof, der skulde anvendes ved Lokomotiv
fyrbøder-Aspiranternes Undervi ning paa Jern
bane::.<kolen, og redegjorde for ,hele Uddannel
sesplanen. 

Punkt 5. Heferat J,rn Udvulyene. 
Poredragsudvalget ,har arrangeret Foredrag 

i .Fredericia den 21. ' Jovember, i Nyborg tl n 
27. ovember og ·i ' tiiuer <len 2. December.

Hr. !Maskiningeniør Dorph holder Foredrag
om »de nyeste tekniske Forbedringer paa Ln
·komotivet«. Udvalget 'har endvidere arrange
ret et Besøg paa Jernbaneskolen den '13. No
vem}>er. Der er endvidere udsendt Cirkulære
til Afdelingerne angaaende Foredrag -Om Kun
ze-Knorr Bremsen, der afholdes i København
den 10. og i Aarhus den 12. December.

Jl'onnanden har Jiaft (Lejlighed til at besig
tige det nye Remiseanlæg i Næstved, og stillet
Forslag om nogle Ændringer.

Der er indsendt krivelser 1:il Gdir. om Op
førsel af i.ejeboliger i kjern og om nogle
Velfærdsforan la·! tninger ved Opholdsværelser
ne i Roskilde og lagelse.

'Der er ført Forthandling med l. lDistrikt og
med iL-Okopers. i iHelsingør om nogle Ændrin
ger, som ni triktet ønslkede i den oprindelige
Ombygningsplan, der vil lhere'fter blive indret
tet et iLæseværelse i Hg. Remise.

Til Afdelinger og Underafdelinger er ud
sendt Cirkulære med ,Op-lysning om de Vel-

færdsforanstaltninger, der efterlhaanden vil væ

re at indføre i Opholds-, ove- og piseværelser. 
Bladudvalget har afholdt Møde og behandlet 

for ·kellige 1For'hold Bladet vedrørende. 
Afdelingerne er ved Cirkulære underrettet 

om den ny Udscnclelsesform for Bladet fra 1. 
Januar 1926. 

lønningsudvalget. Der er indhentet Oplys
ninger om Pen ion forhold m. v. i Norge, 

verrig, Tyskland, Østrig m. fl. 
Di se Oplysninger er for Tiden under iBear

bejdelse. Angaaende iForhold Laaneforeningen 
vedrørende er uclsentlt Cirh1lære til Afdelings
formændene. 

Punkt 6. H ovedkasserereus Regnskabsover
sigf (herunder Bemærkninger fra det kritiske 

Regnskabsudvalg). 
Huvedkas ereren aflagde Beretning, der ef

ter nogle "Bemærkninger fra det kritiske Ud
valg toges til Efterretning. 

Punkt 7. Sager til Hbst. Afgørelse. 
En ' ag a.ngaaende Ændring af Tjenestean

ciennitet for en lJ.fb. i Helsingør •behandledes 
og henvistes til !Forretningsudvalget. 

Fra Ar. Lfb. forelaa en Sag ang. Indførelse 
af 2 Mands-betjening af et Riangerloko. 

agen stilledes i Bero. 
Endvidere forelaa fra samme Afdeling en 

Klage over fors'kellige ignaHorhold paa Ar. 
-Ra ngerbanegaard. 

a.gen !henvistes til rundersøgelse og i(J dtalel
se af Organisationens Medlem af Signalregle-
111entsudvalget, C. M. Christensen. 

Et pørgsmaal anga.aende det i sin '
l

'id yde
dL• l1aan til Tyskland lJelhandlede,. 

roges tiI ,Efterretning. 
Et· pørgsmaal angaaende Forberedelses- og 

Afslutniugstjene ten brhandlecles og henvistes 
til Tjenstetid udvalget. 

Punkt 8. Meddelelse· fra Be tyrelsen for 
2 Kr. Kassen. 

Fra Be tyreisen for 2 !Kr.s Ka.s en forelaa 
.\leddelels'e om, at den af D. ,J,. ·F .. Delegeret
,møde fore la-aede Ordning (Ji'orslag I) ved en 
blandt Ka:ssens Medlemmer foretagen Afstem
ning havde faaet temmer og et af Kassens 
Be, tyrelse stillet For lag (:Forslag 2) havde 
faaet 9,5 Stemmer; begge iFor lagene er saale
de forkastede, idel ingen af de to Forslag 
havde faaet det for Lovændringer nødvendige 
Antal lemmer (2/a). 

iHbst. miaa •herefter •betragte det af Delege
l'etmødet givne Tilbud og Garanti for :bemeldte 
Kasses Medlemmer for bortfaldet. 

Punkt 9. Behandling af Sager henviste fra 
Kredsene. 

Fra Kreds 1 forelaa en ag angaiaende Her
ning Underafdelings 1Henføring som .Underaf-
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
deling fra Viborg til Brande Afdeling. Hen
vistes til Forretningsudvalget. 

Fra Kreds 2 forelaa en ag ang.aaende Tu
rene i truer. 

Efter nogle Oplysninger fra F-0rmanden tog 
Kredsen agen tilbage. 

Punkt 10. Referat af Sager vedrørende 
N. L. F., N. J. U. og I. T. F.

,Nordisk Ldlwmotivmands Forbund har af
holdt Sekretari1atsrnøde i Oslo. 

N. iL. F.s Jrubilæumsskrift er i Henhold til
tidligere Beslutning udsendt til Afdelingerne 
og forskellige Personer. 

En Forespørgsel fra Sverigs Lokomotiv
mands Forbund angaaende de -danske dicipli
nære ' trafferegler er besvaret. 

Nordisk Jernbanemands Unions Repræsen
tans'kab har ra:ftholdt 1Møde i Oslo. 

Paa Mødet godkendtes Reglerne for Udgif
ternes Fordeling i iHenlhold tH den af . L. 
F.s Kongre tagne Be. lutni.ng.

I Renihold til Hrbst.s Beslutning foresloges
og genvalgtes 11-0kf. M. Mortensen, E·sbjerg, som
den danske Afdelings Repræsentant i N. J. U. 

Formanden og Kredsformanden for iK.reds 
1 repræsenterede D. L. F. paa (Repræsentant
skabsmødet. 

Fra International Transporarbejder For

bund forelaa .Meddelelse om, at 1D . L. F. var op
taget i I. T. F. 

Fra samme er modtaget nogle Ekstranumre 
af Meddelelse, bladet, disse er fordelt til Afde
lingerne. 

Der er modtaget en 1Ræk!ke Forespørgsler, 
disse er besvarede. 

En Forespørgsel om D. L. F. kunde tiltræde 
et Abonnement paa I. T. F.s iMeddelelsesbla,d, 
for saa vidt Bladet hlev trykt paa :vensk, ved
toges det at besvare benægtende. 

iDet vedtoges at købe nogle af I. T. F. ud
givne Bøger om Jernbaneforhold i andre Lan
de, AntaHet overlades . det til iForretningsud
valget at bestemme. 

Endelig forelaa Forespørgsel, om D. L. F. 
kunde ønske at vælge en Repræsentant til et 
Tillid mands1-aad, det Yedtoges at meddele, ilt 
man ikke ønskede at vælge Repræsentant til 
næv-nte Raad. 

Punkt 11. EventueU. 

Det oplystes, at alle Lokomotivfyrbødere 
har betalt det af '.Delegeretmødet i Anledning 
af Lockouten vedtagne Ekstra-,Kontingent, me
dens dette endnu ikke var betalt af en Del Lo
komotivførere. 

Der blev 'herefter truffen Be. lutning om det
te Forholds videre J3e'handling. 

K. Johansen, Sekretær.

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN 

Bestyrelsesmøde den 25. November 1925. 
!Alle var til Stede. 

Punkt 1. Meddelelser fra Kredsformanden. 
Kredsfarinanden redegjorde for de af Kred

sen behandlede ager siden sidste 1Møde, og 
omta'lte en ag fra en Lokf. i Aarilius, der nu 
var bragt i Orden. fForJ10ldene i truer sy
nes at være bra,gt i ·Orden. Redegjorde der
ef.ter for f.ors:kellige Smaasager og omtalte bl. 

· a. en Tu.rbesættelsessag fra Tønder, rsom ogsaa
var i ·Orden.

Meddelte, at Kredsen havde indsendt en 
kr,ivelse angaaende en uregelmæssig ignal

gi vning i Odense. Oplæste derefter forskellige 
krive'lser :bl. a. angaaende Hernings Henfø-

relse til Brande. agen henvistes til H. B. 
iDerefter gav pørgsmaalet angaaende Be

.tjeningen af Rangermaslkinerne Anledning til 
en længere Diskuss-ion, 'hvorefter Kredsen var 
enig i at søge pørgsmaalet løst. 

2. Kredskassereren aflægger Beretning.
Kredskassereren ,oplyste, at Regnska,bet ba

lancerede med 32 408 Kr. 61 'Øre. 
Efter nogle Bemærkninger toges Regnskabet 

tH Efterretning. 
Kredskassereren skitserede derefter Budget

tet for 1926. 
C. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN 

K.redsbestyre1sesmøde d. 25. November 1925. 
Alle var til tede. 

Punkt I. Meddelelser fra Kredsformanden. 
iDer var indgaaet Besværing over, at en 1-0-

komotivfyrbøderaspirant i Aarhus ved sin An
sættelse som Lokomotivfyrbøder havde fa.aet 
Tilladelse til at forblive i Aarhus, .skønt flere 
ældre Lokf'b. søgte Aarhus. 

Aarsagen er, at den paagældende er udpeget 
til Betjening af Motorvogn fra Aarhus. 

iDer er opnaaet en ·Ordning med Hensyn til 
fri Anciennitet for Lokomotivfyrbødernes Tje
neste som anden Mand paa Rangermaslkinerne 
i Fredericia. I Følge denne Ordning kan de 
ældste Lo:kofyrb. der, fra 1--4-26 efter Øn
ske køre som anden Mand paa Rangermaski
nerne. Dog skal de i de sidste 12 Maaneder 
før deres Forfremmelse til Lokofører gøre Tje
neste som Lokomotivfyrbøder/paa trækningen 
i 3 Maaneder. 

iEn Lokomotivfyrbøder er e'fter 4 Gange at 
!have indstillet sig til Lokomotivførerprøven
uden at kunne bestaa denne, blevet afskediget.
Han har e:rilioldt Tilbud om Støtte, for saa vidt
ihan kan tæn'ke sig at søge anden Sti'lling in
denfor D. S. :13.

[Dispositionerne godkendtes af Kredsbesty
relsen. 

Alle iLokomotivfyrbødere har betalt det til 
tøtte for D. S. & M. F.'s udelukkede paa:lig

nede Ekstrakontinget. 

327 

J 

.,, 



'DANSK fQKOMOTtVliDENDE 

Punkt Il. Sager til Behandling. 
Afdelingen i E . on kede n fastere Form 

Ior Tid punktet for Omflytninger i trækning -
turene. øges ordn t gennem III Distrikt. 

truer Afdeling on kede Afgørelse angaaen-
de •Formen for Tures Godkende! e. Henvi te. 
til Kredsformandens Besvare! e. 

Aar.hus Afdeling havde frem endt en Re
. olution omtalende Formen for ,Motorvogn -
kørselens Løsen. Henvi tes til H. B., der har 
behandlet ageu. 

,Et Medlem havde indsendt en til 1iui te
riet tilet An øgning og anmodede -0m tøtte 
i agen. Kredsformanden under øger Forhol
dene nærmPre, forinden vidPr foretages. 

Punkt ///. Anciennitetssager. 
Kredsbestyrelsen -drøftede Pn Del Ancienni

tetssager. •EnkellP Yil •blive undPrkastet Pro
velse. 

Punkt IV. 
Kredskassereren 

regnskab mæ ig 
1925. 

Regnskabsover igt. 
aflagde Beretning over den 
tilling pr. 1. ovember 

Toges til Efterretning. 

Punkt V. Ernntuell. 

iHerunder drøftedes forskellige mindre delvis 
lokale ager. Endelig førtes en indgaaeude 
Debat om Rangerm11,skinerne, Betjening. 

E. K. 

25 AARS JUBILÆUM 

Lokf. Jens Nielsen, Ro kilde, om den 1. 
December fejrede sit 25 Aar, Jubilæum ved 
tat banerne, kom paa Aarhus Værksted i No

vember 1 99, ansatte som Lokfb. i kander
h01·g 1. December 1900 var iRangerfører i 

Jens Nielsen. 

Odense fra .1. April 1909 til 1. August 1915, 
fra -hvilken D11,g •han forfremmedes til Lokf. 
med tation i Roskilde, hvor Hr. -ielsen sta
dig opholder sig. Jens Ni el sen hører til de 
. tøtte og rolige Kolleger, der omfatter in Ger
ning med. Kærligihed, er arbejd som og ,pligt
tro og en god Organisatfonsroand. 

o. J.

Kunze-Knorr Bremsen. 

Foredraget om Kunze�norr Bremsen, der 
afholdes i Kjø•ben'havn den 10. December, vil 
blive gentaget i Aarhu, den 12. December 
HaandværkPrforeningen, store al Kl. Em. 

,,Allingaabro Julemandsfamilie. 

1har i Aar forøget Antallet af Familiem-edlem
mP c til 10, hvorefter vi haaber at kunne naa at 
præsentere o for samtlige Stationer i Jylland 
- .æ'yn. Vore Venner vil denne Gang savne 2:
\eteranen »Julemanden« selv, der har faaet
in velfortjente Hvile i Jernbanemuseet efter

at have medvirket siden 19o19, samt »Juleman
dens Søn«, der stammer fra 1921 og har faaet
Rejsetilladelse til sin Kusine i La Plata. Deres
Eftermænd haaber, ved høflig og pæn Optræ
den, at opnaa samme gode :Modtagelse som
deres Forgængere. »Familien« beder blot om
den samme venlige Imødekommernhed som tid
ligere er vist den, saa kal vi nok komme over
de 100 000 Mærker denne Gang. Vi lover at
gøre vort -bedste!

Til Kamp mod den snigende, hærgende Fare, 
til Gavn for de lidende Smaa. 
Vi rejser og beder Jer alle om: »il3are 
lad os ikke tomhændet gaal« 

Venligst Hilsen til alle ansatte 
»Julemanden«.

(Ruterne er saaledes: 
,Julemanden«: Br---J,b-Sl-iBb-Hr-Sl; Al.
»Julemanden, Kone«: Fa---,Bm-Højer-'l'ing-

lev; Al. 
»,Jul mandens Søn«: Fh--'Rd-Pi; AL
.,Farbror«: Gr-,Ar-Sd l d-Vj; Al.
• "Fætter Per«: Videbæk j�E. -Bm-Bh-

Vj; AL 
•Fætter Poui«: Fyn a--Nj; Al.
•Fætter Hans«: Ti-Sj--,.Hr--,Ho; Al.
•!°Fætter Jens«: tr k� y k-Vg�Hr; Al.
,[Frotter Mads«: Lk-Pad dbg-Åa-Had; Al. 
Fætter ielR«: Al--'Rcl---<Lg-V g-Aat-Ør-

Hh: I. 

HJERTELIG TAK 

HjPl'lelig Tak for venlig Deltagelse ved min 
Mand, Lokomotidyrb11der . P. V. iFrederik-
en Begrfl vel P. 

Astrid Frederiksen. 

TIL 

cBMSbI-6 
Over! ørt fra D. S. & M. F. til D. L. F . 

1. �ovember 1925: J,okfb. Aspr. iK. G. L.
Larsen, Randers. 

[,okfb. Aspr. iK. B. progø, truer. 
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