
26. AARG. N� 22. REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 

DEN POLITISKE SITUATION 

I sidste ummer af Lokomotivtidende 
be kæftig de vi os med den politiske t>i
tuation fordi man paa det Tidspunkt kun
de sk nnc, at I egerin°cn for Alvor over
vejede at ud lu-ive Valg. Disse Overvejel
ser er id n resultered i, at vort Land uu 
staar overfor et Valg · til Folketinget, et 
Valg om vi Tjene temænd med største In
teresse maa følge, alt efternom de for kel
lige politiske Partier opruller dei·es Pro
gramrne1· og Løfter for den VælgerLefolk
ning, om de appellerer til. 

Valget er udskrevet til at skulle finde 
ted den 2. December, og Re ultatet af 

denne Valgdag vil fra Tjene temændenes 
Side blive imødeset med ikke ringe Spa.:n
ding. Rig dagens 4 store Partier, Social
demokratiet, Venstre, det kon enative 
Folkeparti og det radikale Venstre, kæm
per nu over det gan ke Land om Vælger
nes Gun L Hver for sig meddeler de igen
nem dere Presse og deres Valgkandida
ter, hvorlede Partiet er paa det og <let 
aktuelle pørgsmaal, og da Aarsagen til 
Valget er den stærkt knugende Erhvervs
krise i Forbindelse med de Pligter, taten 
har indladt sig paa som Garant for Land

mandsbanken, bliver Valgets Hovedlinfo i 
afgørende Retning af finansiel Karakter. 
Hver af Partierne søger at vi e Vej til 
Besparel er for at Staten ved Lettelse af 
forskellige Byrder kan hjælpe Erhvervs-

243 

livet og dermed bøde paa Arbejdsløsheden, 
og det kan jo ikke nægte , at naar no01e 
af Partierne saa uforknyt mener, i d re. 
sædvanlige ringe Vurdering af tatenR 
Tjenestemænd, at kunne anvi e Besparel
ser eller frigore Staten for Forpligtelser 
paa nogle 1illioner, om den har indgan.d 
]Jaa at betale 'l'jenestemændene for det Ar
bejde, som de udfører for taten, aa brin
ges 'tatens Tjenestemænd selv agt til at 
stoppe op et Øjeblik som Samfundsbor
ge.re, f01· ligesom at orientere sig lidt over
for hvad-Fremtiden maatte byde dem i den 
Ek i tentkarnp i den Livets K nkurrenc0, 
om er det daglige Livs haarde Kend.�

gerning. 
Re0eringspartiet, Socialdemokraterne, 

agter ikke at anvi e Besparelser ved at ta
ge af 'J'jene temændenes Lønninger, men 
har, om vi i sidste I ummer omtalte, tyd -
ligt tilkendegivet at ville re pektere r!e 
Lønaftaler, om er indgaaet mellem Rege
ringen g tat tjene temændene Organi-
ationer. 

Venstre, Landets næststørste Parti, ta
ler haant om Tjenestemændene, betragter 
Tjenestemændene med en ud øgt Ringeagt, 
om bevi er, at dette Parti i sin .en idige 

Bondepolitik er I ommet saa langt bort fra 
almindelig retfærdig Bedømmelse af andre 
Sarnfundsklas ers Arbejde og Ydelse for 
Samfundet. D t maa derfor være meget 
vel ituerede, velhavende eller skal vi bru
ge Udtrykket højideelle Tjenestemænd, 

, -20. November 1926. 

,.. 

. ' . 
I 

. s 0 



'DANSK }QKOMOTIV Ti DEN DE 

som paa Valgdagen stemmer paa dette 
Parti. 

Det konservative Folkeparti, ·der igen
nem sin politiske Linie har staaet mange 
og vel ogsaa staar mange Tjenestemænd 
nær, har paa en fra Tjenestemændene 
(Embedsklassernes Centralorganisati,)n) 

til Partierne rettet Henvendelse, en Hen
vendelse, vi for vort Vedkommende finner 
meget lidet passende -, officielt meddelt, 
at Partiet vedblivende slutter sig til Prin
cipperne i de mellem Regeringen og Tje

nestemændene førte Forhandlinger om 
Konjunkturtillægget, og agter at opret
holde dette Standpunkt saa længe som 

Hensynet til Statens Finanser gør det mu
ligt, og oplyser, at det er Modstandere af 
enhver finansiel Nyordning, der ensidigt 
rammer Tjenestemændene«. Det kons0r
vative Folkepartis Stilling er i Virkelighe
den den, at det hviler fuldkommen paa 
Skøn, hvorlænge Partiet vil stille sig som 
Beskytter af Tjenestemændene, og naar 
man paa Valgtribunerne interpellerer det 
konservative Folkepartis Kandidater om 
Spørgsmaalet, svarer de undvigende, og 
spørger man dem, hvad man forstaar ved, 
at en finansiel Nyordning ikke skal ramme 
Tjenestemændene ensidigt, faar man m 
Svar, at Partiet her har tænkt sig en Ræk
ke edsættelser paa Finansloven, dog ikte 
Militærudgifterne, hvilket med andre Ord 
vil sige, at Partiet meget vel kan tænke 

sig at se Tjenestemændene leve paa et la
vere Lønniveau. Ihvorvel der mellem Tje
nestemændene og ogsaa blandt vore Med
lemmer findes Folk med konservative An

skuelser, tror vi, at disse afholder sig fra 
denne Gang at støtte Partiet. 

Det radikale Venstre indtager det 
Standpunkt overfor Tjenestemændene, 
som vi ogsaa i sidste I ummer angav, ikke 
at ville forandre ved KonjunkturtillæggPt, 
men r spektere de Forhandlinger, som Re
geringen og Statstjenesteqi.ændenes Orga
nisationer har ført om Konjunkturtil
lægget. 

Valget den 2. December kommer fak
tisk til at staa for os Tjenestemænd som 

en Kamp mellem Demokratiet paa den ene 

Side, som ikke vil fortrædige Tjeneste
mændene, og Reaktionen paa den anden 

ide, som ingen Hensyn vil vise, og ihvor
vel der mellem Socialdemokratiet og det 
radikale Venstre er dyb Uenighed, maa det 

blive afgørende for Tjenestemændene, i1t 
Demokratiet opnaar Flertal i Folketinget, 
og hvis Tjenestemændene maatte ønske at 
undgaa svær vanskelige økonomiske Si
tuationer, mulige Kampe, bør de derfor 
den 2. December enten stemme paa Social
demokratiet eller paa det radikale Venstre; 
dog maa vi Tjenestemænd, der efterhaan
den er blevet et politisk Moment i d0n 
standende Strid de politiske Partier im:!1-
lem, selvfølgelg gøre os det Forhold klart, 
at en Tilslutning til en ensidig Partipoli
tik i det lange Løb vil kunne skade den 
almindelige Bedømmelse af vor Værdi for 

Samfundet. - »Dick.«

ORGANISATIONERNES 
ADMINISTRATION 

1 Kommentaren til Herr Andreasens
Artikel i sidste Nummer meddeler Redak
tøren, at han har bedt rette Vedkommende

om en kortfattet Oversigt over, hvormeget
Hovedbestyrelsen koster samt til Vejled
ning og Forstaaelse af Forholdene drage
nogle Sammenligninger med Organisatio
ner af samme Struktur med samme Virke
omraade som vor Organisation. Jeg skal
forsøge at gøre dette, men kunde dog øn
ske i denne Forbindelse først at gøre nog
le almindelige Bemærkninger.

I Herr Andreasens Artikel nævner
han noget om, at jeg render ikke med
»Sludder«. ej, det glæder mig, at Herr
Andreasen er fuldkommen klar herover.
Derimod har jeg, som i mange Aar har
været stationeret sammen med Herr An
dreasen paa Godsbanegaarden, faaet et
stærkere befæstet Indtryk af, at den Be
tegnelse, han ynder at anvende, er den
rette Betegnelse for de Produkter, han i
Skrift og Tale fremsætter.

Jeg er egentlig ganske tilfreds med, at 

244 



'DANSK [Q.KOMOTIV li DEN DE 
der er givet mig Lejlighed til overfor Med
lemmerne at give en kortfattet Redegørel
se for de regnskabsmæssige Forhold og 
for Hovedbestyrelsens som for de enkelte 
Tillidsmænds Godtgørelser. Jeg gør det 
med saa meget større Glæde, fordi jeg som 
fleraarig Afdelingsformand for Gb.s Lo
komotivførerafdeling har tilhørt Opposi
tionen, har levet under den Opfattelse, at 
Hovedbestyrelsens Forvaltning og Admi
nistration kunde simplificeres meget. Jeg 

• er jo ny i Stillingen som Hovedkasserer,
men er dog gennem de sidste 1¼ Aar ved
Arbejdet med dette særlige Hverv kommet
saa langt ind i Regnskab og Administra
tion, at jeg vover at udtale mig om For
holdet, at jeg, som allerede nævnt, med
Tilfredshed kan stille mig til Tjeneste
med de ønskede Oplysninger.

Lad os nu først se, hvad der udbetales 
Hovedbestyrelsen i Dagsdiæter for deres 

. Arbejde, og lad os se, hvilke tilsvarende 
Diæter der udbetales andre Tjeneste
mandsorganisationers Tillidsmænd for 
lignende Hverv. Paa sidste Delegeretmø
de besluttedes det at forhøje Diæterne for 
Foreningens Tillidsmænd fra Kr. 12.00 
til Kr. 15.00 pr. Døgn. Denne Forhøjelse 
var en afgjort Nødvendighed. 12 Kr. pr. 
Døgn var et Beløb, som ikke var tilstræk
keligt, hvorfor Tillidsmændene af deres 
egen Lomme maatte lægge det manglende 
til, og Delegeretmødet vedtog, som Forhol
dene laa, at forhøje Diæterne fra 12 til 
15 Kr. Jeg nævner dette, for at man kan 
tænke lidt tilbage. Den Hovedbestyrelse, 
som i Højkonjunkturens Tid liar haft An
svaret for Ledelsen af Foreningen, har 
man ikke ofret mere Opmærksomhed, end 
at de i en Aarrække kun fik 12 Kr. pr. 
Døgn. Imidlertid er der siden sidste De
geretmøde sket et Prisfald paa mangt og 
meget, og dette Prisfald bevirkede, at Or
ganisationens Formand i April Maaned 
stillede Forslag for Hovedbestyrelsen <Jill, 
at Diæterne paa Grund af Pristallet blev 
nedsat fra Kr. 15.00 til Kr. 14.00. Med lidt 
Modstand heroverfor vedtog Hovedbesty
relsen imidlertid Formandens Forslag, og 

Hovedbestyrelsens Medlemme1· har altsaa 

i Diæter fra 1. Ap1·il i Aar 14 Kr. pr. 

Døgn. 

Til Sammenligning kan oplyses, at 
Jernbaneforeningens Hovedbestyrelses
medlemmer indtil 1. Oktober i Aar fik 16 
Kr. pr. Døgn, men fra 1. Oktober er dette 
nedsat til 15 Kr. Jernbaneforbundets Ho
vedbestyrelsesmedlemmers Diæter har 
igennem længere Tid været bevægelige 
efter Pristallet; de oppebærer nu 14.85 Kr. 
pr. Døgn. Disse Tal beviser for Diæter
nes Vedkommende, at Lokomotivmænde
nes Tillidsmænd erholder de laveste Di
æter, og altsaa paa det Punkt er der ikke 
Grund til at tro, at man er flottere end 
andre. 

Gaar vi dernæst over til at se, hvor 
ofte der afholdes Møder af den samlede 
Hovedbestyrelse, saa er der herom en hc
stemt Forretningsorden, der paabydP-r 
Formanden at indkalde Hovedbestyrelsen 
til Møde mindst 4 Gange om Aaret, een 
Gang hvert Kvartal; men i øvrigt saa ofte 
Forholdene maatte nødvendiggøre det. 
Forholdene i Aar har formet sig paa en 
saadan Maade, at Forretningsudvalget, 
som bestemmer Indkaldelsen af Hovedbe
styrelsesmøderne udover de ordinære, ikke 
har fundet Anledning hertil, og der Yil 
i Aar kun blive afholdt 4 Hovedbestyrel
sesmøder. 

Naar man nu spørger, hvad hvert 'Jo
vedbestyrelsesmøde koster, naar Hovedbe
styrelsen er samlet, saa drejer dette Be
løb sig om en Sum paa ca. 600 Kr., og det 
siger derfor sig selv, at Forretningsudval
get kun nødig og kun, naar særlige For
hold kræver det, indkalder den samlede 
Hovedbestyrelse i fuld Bevidsthed om, 
hvad det koster. Altsaa paa dette Omraa
de er der intet at bebrejde for Flothed; 
Formanden har at indkalde 4 Hovedbesty
relsesmøder, hvad han i Henhold til den 
bestaaende Forretningsorden mindst skal 
indkalde, og er meget nøjeregnende med 
at gaa til Indkaldelse af flere. 

Til Sammenligning kan oplyses, at Ho
vedbestyrelsesmødernes Antal i de oven-
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for nævnte Foreninger er flere, end vor 
Organisation afholder, og koster de paa
gældende Organisationer et Beløb af ca. 
1200 Kr. pr. Gang. Det kan maaske i 
denne Forbindelse have sin Interesse for 
os Lokomotivmænd til nærmere Overvejel
se og Eftertanke at blive bekendt med, at 
f. Eks. en Tjenestemandsorganisation som
»Dansk Postforbund«, der ligesom vi har
Medlemmer over det ganske Land og som
Følge deraf ogsaa har Tillidsmænd over
hele Landet, at et Hovedbestyrelsesmøde
i dette Forbund koster ca. 3000 Kr., fordi
nævnte Forbund har en Merudgift, som vi
ikke kender, til Jernbanebilletter og
Dampskibsbilletter for deres Tillidsmænd.

Gaar man derefter over til at se, hvor
ledes vore enkelte Tillidsmænd, som har 
Ansvaret, dels for Foreningens Virksom
hed, dels for dens Pengemidler og for dens 
Presse, godtgøres for deres Arbejde og 
Ansvar, kan det saaledes oplyses, at vo1· 
Organisationsformand i sin Tid beredvil
ligt indgik paa en Ordning, saaledes at han 
havde Pligt til at udføre alt normalt løben
de Arbejde for Foreningen, ved Sagernes 
Behandling, ved Korrespondance, ved Op
lysninger om det eller det, og skulde endvi
re deltage uden Vederlag i Forretnings
ud valgsmøder, Lønudvalgsmøder og øvri
ge Udvalgsmøder, som han blev indsat i 
af Hovedbestyrelsen. Tillige skulde. han 
uden Vederlag deltage i Forhandlinger 
med Generaldirektoratet, Rigsdag elh�r 
Ministerium, i Drøftelser med andre Par
ter og med Administrationen m. m., .idet 
man fikserede alle disse mange forskelli
ge Arbejder til 10 Døgn pr. Maaned. For
manden har saaledes indtil 1. April sidste 
Aar med 12 Kr. pr. Døgn erholdt ca. 125 
Kr. om Maaneden, som 1. April f. A. blev 
forhøjet til 145 Kr. om Maaneden altsaa 
ca. 1800 Kr. om Aaret, altsaa lige fra 1918 
til 1925 har han ladet sig nøje med ovan
nævnte beskedne Beløb. 

1'il Oplysning for Medlemmerne ved 
sammenlignende Betragtninger kan næv
nes, at Jernbaneforeningens Formand 
faar som Løn 3000 Kr. om Aaret, Jernba-

neforbundets Forretningsfører faar 3000 
Kr., endvidere Privatbanernes Lokomotiv
mænd, og dette kan maaske ogsaa være 
til Eftertanke, at dette, som kun omfatter 
500 Lokomotivmænd, lønner deres For
mand med 2000 Kr. om Aaret + Diæter. 
Og gaar vi videre og ser, hvad vore Bro
derorganisationer i Sverig og Norge yder 
deres Formænd, saa har den svenske For
retningsfører, som det dog skal bemærkes 
er udtraadt af Tjenesten, mellem 9-10 0b0 
Kr. om Aaret + Diæter for Møder m. m., 
og den norske ca. 8 500 + Diæter m. m. 
Drager man disse Sammenligninger med 
den Godtgørelse og paa de Vilkaar, v,n 
Organisations Formand arbejder, er Flot
hed vel et Ord, der er ilde anbragt, men 
hvad q.er bliver tilbage, vil jeg overlade 
til Herr Andreasen og ligesindedes Efter
tanke. 

For mit eget Vedkommende oppebæ
rer jeg som Hovedkasserer 800 Kr. Ddte 
Beløb har indtil i Aar været 600 Kr., men 
ved Aarsregnskabets Behandling viste det 
sig, at Omkostningerne ved Revisionen af 
Foreningens Regnskaber beløb sig til mel
lem 5-600 Kr. Man kom paa Grundlag 
heraf ind paa en Vurdering af det Ar
bejdes Omfang, der var forbundet med Ho
vedkassererposten, hvilket resulterede i, at 
Beløbet, som foran nævnt, forhøjedes. 
Hertil maa føjes almindelige Diæter for 
Arbejder, der paalægges Hovedkassereren 
udover de med denne Post forbundne Ar
bejder. Den Godtgørelse, som andre Or
ganisationer yder deresHovedkasserere, er 
for Jernbaneforeningens Vedkommende 
800 Kr., Privatbanernes Lokomotivmænd 
800 Kr. og for Jernbaneforbundets Hoved
kasserer dobbelt saa meget; hertil maa be
mærkes, at Jernbaneforeningen faar alt 
sit Kontingent afholdt paa Lønningslister
ne, og Summen udbetales fra Bogholderiet, 
hvilket selvsagt ikke giver en Hovedkas
serer det Arbejde, som Jernbaneforbun
dets og D. L. F.s har. Endvidere lønner 
J.-F. en Mand som Leder af deres Værne
fond, en Fond, der svarer til vort Kamp
fond. 
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Samtidig med, at jeg nævne;:- det Be
løb, som belaster Foreningens Budget, 
navnlig det til Revisionen af Foreningens 
Regnskaber og likvide Midler og Værdier, 
kan jeg ikke afholde mig fra en Udtalelse 
om, at denne Posts Størrelse netop skyl
des Herr Andreasen og ligesindedes ofte 
fremsatte ubeføjede Sigtelser mod Hoved
bestyrelsen. Man husker saaledes for nog
le Aar tilbage, hvor man ogsaa kort før et 
Delegeretmøde fra enkelte Medlemmer paa 
Gb. direkte sigtede Hovedbestyrelsen for 

• Uhæderlighed, og da Hovedbestyrelsen
har Ansvaret for Regnskabet derved,
at Hovedbestyrelsen har Ansvaret for,
hvem den vælger som Leder af Kasse
væsenet, havde Formanden kun een Ting
at gøre paa det Tidspunkt, for at imødegaa
disse ubeføjede Sigtelser, at forlange, at
Foreningens Regnskaber og Pengemidler
blev reviderede af dertil uddannede regn
skabskyndige Revisorer, og det er saale
des Medlemmer paa Gb., der har det fulde
og eneste Ansvar for denne Posts Stør
relse. Jeg skal ved mine Udtalelser ikke
dermed sige, at den bør udgaa, for efter
at der er samlet saadanne Beløb, som For
eningen raader over, maa der naturligvis
ogsaa være en nøje og kyndig Revision
af, at de forskellige Værdier er til Stede
og i fuld Orden.

Hvis vi dernæst ser paa en anden Kon
to paa Budgettet, som Hovedbestyrelsen 
disponorer over, nemlig Repræsentations
kontoen, saa er denne paa vort Budget 600 
Kr., paa Jernbaneforeningens 1000 Kr., 
paa Jernbaneforbundets sidste Regnskab 
3000 Kr. Ser man dernæst paa andre Kon
ti, nemlig Erstatning for tabt Arbejdsf-ff
tjeneste, saa er vi, som kører, i Modsæt
ning til øvrige Tillidsmænd udsatte for 
økonomiske Tab, og som Følge heraf har 
man til Erstatning for Tab af Kørepenge, 

atpenge, Rangergodtgørelse, kort Jagt 
Emolumenter fikseret det saaledes, at der 
pr. Døgn i Godtgørelse ydes til en J ,o
komotivfører 3 Kr., til en LokomotivI-yr
bøder 2 Kr. Om denne Konto skal ned
sættes, vil jeg overlade til Medlemme1·.1e 
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at overveje. Men ser man hen til and.re 
Organisationer, fører disse paa deres 
Budgetter ganske tilsvarende Konti til at 
imødegaa Tillidsmændenes Tab af Ar
bejdsfortjeneste, og Beløbene paa det 
Punkt ligger betydelig højere end vort. 

Hvad angaar det budgetterede Bebb, 
som man efter at Statsbanerne har ind
ført de nye Ferieregler, og saaledes for
langer Betaling for den Frihed, der bevil
ges Tillidsmændene, vil man ogsaa paa 
dette Punkt se, at Bqdgettet er meget for
sigtig med, at den Frihed, som forskellige 
Arbejder nødvendiggør, koncentrerer sig 
væsentlig paa Formanden, som saaledes 
maa være her og der for at varetage br
skellige Ting. Trods det vil jeg, uden at 
komme ind paa for megen Omtale af For
manden sige, at han ofrer al sin Frih,�d 
paa Foreningen, der i Virkeligheden op
naar et billigt Køb, hvad den Konto an
gaar, og naar vort Budget for Betaling til 
de danske Stat baner for Afløsning er <'a. 
2500 Kr., som næppe vil blive opbruJt, 
ligger Jernbaneforbundets omkring de 
4000 Kr." og Jernbaneforeningens paa ca. 
6000 Kr. 

Til Assistance for Hovedbestyrelsen er 
opført paa Budgettet 900 Kr., som med
gaar til Godtgørelse for to Sekretæ:i'er. 
Disse Sekretærer har selvfølgelig foruden 
denne Godtgørelse Diæter for de M-øJer, 
hvortil de tilkaldes, men ser man paa det 
tilsvarende Forhold i andre Organisatio
ner, vil man se, at J ernbaneforbunrlets 
Sekretær har ca. 5000 Kr. om Aaret, at 
Jernbaneforeningens Sekretær har GOO 
Kr., men hertil føjer sig en Kontorbesty
rer med en Løn af ca. 2000 Kr. 

Endelig skal jeg nævne Kontoen for 
Rejser i Foreningsøjemed og som af man
ge Medlemmer opfattes - hvad det jo i)g
saa tydeligt fremgaar af den Artikel, som 
er Aarsagen til denne lille Opsats - som 
uhyre Summer, der anvendes herpaa. M::in 
kan ikke af andre Organisationers Regn
skaber se, hvilke Summer der for dem 
medgaar til Rejser, men for vort Vedk.)m
mende kan jeg oplyse, at i Aar er med-
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gaaet ca. 1200 Kr., et Beløb der ligger un
der det budgetterede. aar dette Beløb 
ligger aaledes om det ligger, skyldes det 
dette, at Organisationens Formand ikke 
mere rej er aa meget som tidligere, dels 
netop for at spare, men maaske ogsaa no
get fordi den Godtgørelse, man yder ham 
for Rejser ofte betyder direkte Pengetil-
ætning for ham og Tillidsmændene med 

det Re ultat, at man vist nok ude i Af
delingerne er utilfredse med ikke oftere 
end som Tilfældet er at se de mere le
dende Tillidsmænd hos sig, men Grunclen 
hertil er ikke Tillid mændene , thi der er 
naturligvis Grænser for, hvad de kan bæ
re, men udelukkende dette, at man er for 
karrig paa dette Omraade. 

Jeg har nu nævnt Hovedposterne paa 
Foreningens Regnskabsbudget, som direk
te er de Beløb, der medgaar til Forenin
gens Ledelse, og de Beløb ligger langt 
under 30 000 Kr., som der i Herr AndrP.a
sens Artikel nævne , som de Tal, at Ho
vedbe tyrelsen flotter sig med. 

Jeg haaber, at det ovenfor redegjorte 
vil give Stof til Eftertanke, vil udruste 
Medlemmerne, som er interesseret i ret
færdig Bedømmelse og hæderlige Betragt
ninger over Tillidsmændene med Argu
mentation overfor de Medlemmer, hvjs 
eneste Opgave i Foreningen synes at væ
re en edrakning af Tillidsmændene uden 
Hensyn til, hvilke Tillidsmænd det end et. 

Jeg skal i næste Nummer redegøee 
nærmere for Kontorets og Lokomotiv-Ti-
dendes Drift. L. M. Schmidt.

HVORLEDES GØRES DAMPLOKO

MOTIVET MERE ØKONOMISK UDEN 

AT BLIVE MERE KOMPLICERET 

(Fortsat.) 

For at stille dette Forhold klart frem, 
sætter vi den Opgave at erstatte et S 101 
Lokomotiv, der maaske nok maa regnes 
som det bedste Kompoundlokomotiv, med 
et Tvillinglokomotiv. Dettes Cylinder
diameter maa først bestemmes; den maa 

være saa tor, at den ved den sædvanlige 
Hastighed, 90 km/Tim., yder den samme
effektive Trækkekraft som et S 101 Loko
motiv. 

Ved den Hastighed er paa et S 101 
Lokomotiv det gunstigste indicerede Mid
deldifferenstryk paa Lavtryks templerne: 

pil = 3,75 at.
Den fordelagtigste indicerede Trække

kraft Zi1 fremkommer af Formlen: 

• i d2 1 Zil = pl . . 
D 

hvori d er Lavtrykscylinderen i Diameter 
=61 cm, 1 er Slaglængden = 66 cm, D
er Drivhjulsdiameteren = 198 cm, Zi1 er
altsaa: 

3,75 . 6i98 
61 . 66 = 4650 kg

Trækkekraften overføres gennem Driv
stængerne, Hjulene og Rammen til Ten
dei·trækkrogen. Af den indicerede Træk
kekraft medgaar en Del, der er større el
ler mindre, til a_t trække Lokomotivet og 
Tenderen. Denne Dels Størrelse afhæn
ger af Lokomotivets og Tenderens V ægt 
og Løbeevne. Da nu Tvillinglokomotivet 
med den amme Kraftydelse erfarings
mæs ig ikke er saa vægtigt som Kom
poundlokomotivet og løber lettere med det 
enklere Drivværk, kan det nøjes med at 
udvikle en Trækkekraft, der er 90 kg min
dre end Kompoundlokomotivets. 

Tvillinglokomotivets Trækkekraft be
høver altsaa kun et være: 

4650 - 90 = 4560 kg.
Nu melder det Spørgsmaal ig: skal 

Tvillinglokomotivets arbejde med 12 eller
14 at. Kedeltryk?

Ved 12 at. Kedeltryk anstrenges Ked
len ikke saa meget; ved 14 at. kan man
have en mindre Cylinderdiameter, men da 
Spørgsmaalet ikke saa let lader sig afgø
re, skal Cylinderdiameteren for begge 
Tryk undersøges. Af det efterfølgende 
fremgaar det, hvilket Kedeltryk der er at 
foretrække. 
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Tabel 1. Trykkene paa Drivværket.

Cylinder- Stempel· 
Lokomotiv: diameter tryk 

mm kg 

Tvilling med 
14 at Kedeltryk 580 34400 

Tvilling med 

12 at Kedellryk 605 31 600 

s 101 
Højtryk 400 17 600 

Lavtryk 610 11 700 

Det fordelagtigste Middeldifferem;-
tryk paa Stemplerne er:

pi1 er ved 14 at. Kedeltryk = 4,1 at. 
pi1 er ved 12 at. Kedeltryk = 3,75 at.
Af Udtrykket for den indicerede Træk-

kekraft:
• 

1 d! 1Zi1 = pl . . 
D 

bestemmes Cylindrenes Diameter:
d= 

Zi1 .D
pi 1 • 1

Drivhjulsdiameteren og Slaglængden
skal være den samme ved S 101 · 198 cm
og 66 cm. 

Ved 14 at. Kedeltryk faas altsaa:
d= 

4560 . 198
4,1 . 66

= V 3335 = 58 cm
Ved 12 at. Kedeltryk faas:

d = V 4560 . 198
3,75 - 66 

= V 3643 = 60,5 cm
Den største af de Indvendinger, der er

gjort med Tvillinglokomotivet, er den, at
Trykkene paa Drivtappen og Akselhalsen

. bliver utilladelig store. Disse Tryk er
størst i Dødpunktstillingerne, og naar
man erindrer, at Stemplet bevæger sig
langsomst i ærheden af de døde Punk
ter, saa turde man slutte deraf, at Tryk
ket paa Drivværket i disse Punkter kan
bruges som Maal for den største Paa-

I 0/o 
Ak elhals-

I"/o 
Største Igangsæt-

tryk ningstrækkekraft 

kg kg 

195 55 000 163 12 600 

180 50000 148 11800 

100 33 700 100 
66 6800 20 8 900 

virkning af Drivtappen og Akselhalsen.
Tabel 1 viser disse Tryk. Virkningen af
de frem- og tilbagegaaende Masser og
Kobbelstængernes trykfordelende Indfly
delse er her ladet ude af Betragtning. 

Som det fremgaar af Tabel 1, er Driv
værkstrykket ved Igangsætning større paa
Lokomotivet med 14 at. Kedeltryk end paa
Lokomotivet med 12 at. Kedeltryk, end
skønt Cylindrene er mindre, og Trække
kraften er den samme ved 90 Kilometers
Hastighed. Stempeltrykket er naturligvis
større paa Tvillinglokomotivet end paa
Kompoundlokomotivet, men Akselhals
trykket er forholdsvis ikke saa stort. Af
Drivværkstrykket ophæver de frem- og til
bagegaaende Masser en Del, der ved en
stor Hastighed kan sættes til ca. en Sjette
del, endvidere maa Kobbelstængernec Af
lastning af Trykket paa Drivhjulsakslen
tages med i Betragtning.

(For,bsættes.) 

FÆLLESUDVALGET 

Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg har 
frem endt følgende Skrivelser til Generaldirek
toratet: 

Ved Ordre A 18, Side 197, er det bestemt, 
at der for Tjeneste paa de 2 Julehelligdage ud 
over det for vedkommende for disse Dage fast
satte Antal Klokketimer ydes Overarbejdspen
ge, forhøjede med 50 pCt. 

I Henhold til denne Bestemmelse har Af
lø ningsassi tent 0. I. Reintoft, Herning, der 
har afløst i Varde 1. Juledag f. A. fra Tog 
982-1017 og som efter Togets Ankomst ud-
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førte Staionens Tur 2, der er paa· 8 Timer 
(Norm b), beregnet sig Overarbejdspenge, da 
Rejsetiden nævnte Dag var 3 Timer 35 Mi
nutter (deraf 25 Minutters Forsinkelse). Af
løseren var ikke Turnusafløser. 

Men Distriktet har nægtet at udbetale no
get Beløb med Bemærkning, at Afløserens or
dinære Tjeneste nævnte Dag ikke saas at være 
overskredet og under Henvisning til et tidligere 
lignende Tilfælde, der havde været forelagt 
Generaldirektoratet; dettes Motivering har saa 
vidt vides været den, at det er ordinært, at en 
Afløser foruden sin Tjenestetur tillige har en 
Rejsetid, og at Afløserens ordinære Tjeneste 
derfor ikke er overskredet. 

Da Fællesudvalget ikke kan anerkende den
ne Motivering og forstaar ovenciterede Ordre
Bestemmelse saaledes, at der uden Tvivl maa 
·tilkomme Afløseren Overarbejdspenge i det om
handlede Tilfælde, skal man herved tillade sig
at anmode Generaldirektoratet om at ville æn
dre sin hidtidige Fortolkning af Ordren, og om
at Afløseren maa faa tilgodehavende Overar
bejdspenge anvist.

Overarbejdspengene bør efter Fællesudval
gets Formening beregnes med 3 Timer; Afløse
rens Tjeneste nævnte Dag andrager 11 Klokke
timer 35 Minutter. Da der for Afløseren ikke
er opført nogen bestemt Tjenestetid den -paa
gældeude Dag, og da han har udført en Tjene
stetur med Norm b, bliver Tjenesteoverskridel
sen 2 Klokketimer 35 Minutter.
· Man tillader sig at imødese behageligt skrift

ligt Svar.

Ved Ordre A 16, Side 184, er det bestemt, 
at i .Tilfælde, hvor det kørende eller sejlende 
Per onales Ture paa Grund af Driftshindringer 
forlænges med mere end 3 Timer, kan der af 
Generaldirektøren i Stedet for Kørepenge, hen
holdsvis Sejlpenge, tilstaas Godtgørelse som for 
Tjenesterejse. 

I Henhold til denne Bestemmelse har bl. a. 
Togførerne N. C. Hansen og H. Pedersen, samt 
Togbetjent C. M. Bentzen, Nyborg, der den 25. 
November f. A. paa Grund af Snehindringer 
fik deres Ture forlængede, føstnævnte med 3 
Timer 4} Minutter (Togene 3-42), de to sidst
nævnte med 3 Timer 59 Minutter (Togene 2033 
-52) i Stedet for Kørepenge beregnet sig Godt
gørelse som for Tjenesterejse, men Generaldi
rektoratet udtalte over for Togfører H. Peder
sen i Skrivelse af 20. Februar 1926 (Nr. 420),
at det ikke havde fundet Anledning til at til
staa nogen Godtgørelse ud over de ham til
kommende Kørepenge; samme Afgørelse· blev
truffet over for de øvrige.

Da disse Afgørelser efter Fællesudvalgets 

Mening ikke er i Overensstemmelse med Or
drens Ordlyd, Forudsætninger eller Hensigt, 
skal man foranlediget ved Besværing fra Tog
personalet herved tillade sig .at anmode Gene
raldirektoratet om at ville ændre sin hidtidige 
Fortolkning af Ordren og om at ville udbetale 
de paagældende omhandlede Godtgørelse. 

Man tillader sig at imødese behageligt 
skriftligt Svar. 

STORMVARSLER*)] 

I Anledning af den i »Lokomotiv Tidende« 
r. 19 værende Artikel: •Et Indlæg og et Svar•

tillader jeg mig at fremføre følgende Syns
p\1nkter: 

Jeg er nu ikke helt sikker paa, at Hr.B. T. 
Peter en har Uret helt og holdent; thi der er 
flere Lokomotivførere udenfor de nævnte 40-
50 Medlemmer, som selv om ikke helt, saa dog 
delvis deler Hr. Petersens Anskuelser. I For
bindelse med denne Betragtning af Sagen, kan 
man ikke være blind for, at Hr. Petersen dog 
ikke udtaler, at en afgjort Splittelse indenfor 
vor Organisation skulde være den eneste Ud
gang af Miseren, idet han frimodigt i Loko
motivmændenes eget Blad fremsætter sin Me
ning, særligt da han paapeger, at Roret maa 
slaas om itide. 

Delegeretrødets Beslutning angaaende de 
12½ Kr. har nemlig i en stor Kreds blandt 
Lokomotivførere været et Stridens Æble, men 
derved ·er intet at gøre nu, da denne Sag sik
kert ikke undgaar at blive Genstand for en ny 
Dehandling paa det kommende Delegeretmøde, 
og det vilde kun være til Gavn for vor Orga
n.:salion, at der da fremkommer en forstaaende 
1 dg-ang af denne Sag. 

Men er Hr. Petersens Opposition fremme 
paa et kortere eller længere Sigt; det synes 
mig er noget vanskeligt at se; derimod kan vi 
alle jo e i Dagspressen i den for Tiden væ
rende Finanslovdebat, at Storrpvarslerne ere 
hejste over Tjenestemændene. ·For Tiden lig
ger vi i Læ i de demokratiske Partiers Smul
vande, men hvad saa, hvis Vinden springer 
om? ere vi da saa solidt forankrede, at vi kan 
holde Bunden og ikke driver af? kan vi klare 
os for Bølgerne, naar de rejser sig i al deres 
Vælde? 

Vi kan udmærket godt risikere, at et Uvejr. 
vil overgaa os, men vi vilde da kun skade os 
selv, hvis vi ikke itide sørger for, at Skuden er 
tilstrækkelig sammen tømret. 

·skuden er vor Org_anisation, Medlemmerne

*) Artiklen bar paa Grund af Pladsmangel ligget

et 'Nummet over. Red. 
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er aglerne, Hoved.be tyreisen staar paa Kom
mandobroen og rnrt Blad skal være Kompas
set, men pringer N aglerne fra, da kan vi være 
forvi sede om at vi gaar vor Undergang imøde, 
og de paa Broen med, men Føreren bør være 
d n sid te, der forlader den synkende kude; 
og navigere der forkert, aa det knager i Nag
l rne - ærligt de gamle - ja, da vil jeg give 
Hr. I etersen Ret i, at Roret snarest maa læg
ges om. 

Lad os derfor sørge for at skabe Ro og Be
sindelse, det baader os alle bed t. En ærlig og 
god For taael e mellem Ledel e og Medlemmer 
kal og maa sidde i Højsæd t. 

Jul. Nielsen, 

Kalundborg. 

D t er muligt, som Hr. J. siger, at der 
er nogle .flere end de 40-50, som delvis deler 
Hr. P. An kuelser. fon elv om saa er, bli
ver de ikke Ledere før de er blevet Flertal. -
Javel paapeger P., at Roret maa slaas om, men 
han iger let intet om til hvilken Side - thi 
han ved det ikke; han bruger for Tiden kun 

irenen for at komme ud af den Taage, han 
befinder ig i. Og Hr. J. . forstaar ham ikke, 
ligesom. han ikke kan e, om Oppositionen er 
kabt p_aa kort eller langt Sigt. 

Det ved P. aamænd heller ikke; han sky
der kun Kuglerne ud: der staar enkelte mis
fornøjede bag ham, som er permanent utilfred
e, der tøher Kuglerne. 

Hr. J. ., der er blevet meget maritim i 
i ine Lignelser, måa da vide, at vi plejer at 
gaa i Dok hvertandet Aar, for at faa renset 
og malet Bunden og for at se efter, om Skuden 
tadig er sejlklar. Og der var intet i Vejen 

ved det sidste Efter yn. Og det er Fagmænd, 
der er med i Arbejdet. Kompasset bliver ret
tet af og Roret efter et, og aa ejler vi trygt 
ud. Fordi der meldes en mule Storm, kryber 
vi ikke strak i Læ. ej, saa knuger vi Hæn
derne fast om Roret til Uvejret er drevet over. 

kuden skal nok holde - naar vi som altid 
holder den rette Kurs. For den, der ikke kan 
taale tarmen, er der Plads nedenunder 
Dækket. 

Det er kedeligt, naar d r er Mytteri· om 
Bord, men Hr. J. . faar nok at e, at kuden 
kommer velbeholden i Havn, naar blot Kaptajn 
og tyrmand ikke taber Hovedet, men Sejlad-
en gaar elvfølgelig ikke aa glat, om naar 

alle er med i Arbejdet. Red.

HOVEDBESTYRELSESMØDET 

DEN 16. OG 17. NOVEMBER 1926 

AUe var til Stede. 

Pimkt 1. Forhandlingsprotokollen. 

Forhandling protokollen over sidst afholdte Ilo
vedbestyrel e møde oplæstes og godkendtes. 

Punkt 2. Meddelelser fra Formanden. 

Forman.den refererede de iden sidste Hovedbe
t y1·elsesmøde behandlede Sager og •m·e1dtagne Skri

velser, hvoraf bl. a. Iørst skal nævnes en Række 
V lfærd sager. 

Paa derom foretagen Henvendelse om, at de ltan
gct'lokomotiver· om forsynes med Afspærringsventil 
[oran Dampbrem eventilen, maa blive forsynet med 
et kilt af de sædvanlige grønne til Underret.n.ing for 
Føreren, og som angiver dennes iA'l1bringelse paa 
Lokomotivet, har Ma k.indirektøren imødekommet 
Anmodningen, og Rangerlokomotivenne vil iblive for-
)"nede med en iøjnefaldende Angivelse om <.len 

nævnte Foranstaltning. 
l?ra Thisted var fremsendt Beklagelse over Viu

tluerne i Lokomotiv iLilr. J., der er forelagt Maskin
afdelingen, og det paatalle Forhold vil blive ændret, 
ligesom der vil ,ske en anden Anordning for Sæ:ler
ues · Anbt·ingelse paa nævnte Lokomotiv. 

Paa given Foranledning og efler at være olevet 
b kendt med Forsøg paa en· andet1 Anordning til 
Afløsning for Sidesejl paa Ranger-Lokomotiverne, 
har Foreningen til krevet 'Maskinafdelingen, orn at 
Rangermaskinerne maa blive forsynede med faste 
men oplukkelige ideskærme efter Model Struer. 
Horpaa har Foreningen fra Maskindir kløren mod
taget krivelse om, at man paa nogle nærmere an
givne Rangerma kiner vilde aJ11stille Forsøg med dc,n 
ønskede Model. 

Ma'll har fremsendt Skrivelse med Anmodning 
om eventuel Forhandling om Anbringelse ,af en ny 
og paalideligere Hastighedsmaaler paa Lokomoti
verne. tFra Ma kindirektøren er modtaget' imøde
kommende var gaaende ud paa, al man efterhaan
den agter at aflø e tle nuværende Hastighedsmaalere 
med mere paalidelige og tidssvarende Hastighetls
maalere, men da Udgifterne hertil er ret betydelige, 
vil del tage nogen Tid forinden Fora-nstaltningens 
endelige Gennemføre! e. 

Paa ForanledDing af Afdelinger i Jylland og un
der Hensyn til Sikkerhedstjene'sten og Vanskelighe
derne under Fremførelse åf t re God tog med JI.
Ma kinerne har Foreningen ind endt en Skrivelse 
til Generaldirektoratet om ' Indførelse af Kun7.e
Knorr-Bremse y ternet ifor Godstogene ,samt be6æ-
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ret !Forhandlinger om 'Systemets almindelige r_,en
nemførelse. Herpaa er endnu ikke modtaget Svar. 

Fra ,Per onalet i Odense har !Foreningen modta
get Anmodning om al virke for, ,al de der benyttede 

Rangerlokomoliver · Ltr. Ls maalle blive .forsynede 
med Sidedøre i ledet fo1· Side ej!. Foreningen har 

paa sin derom fremsendte Anmodning modtaget imø
dekommende Svar. 

:Fornnlngen har deltaget i en !Forhandling i Ge

neraldirektoratet om Anvendelse af Velfærdskontoen. 
Under disse !Forhamdlinger blev det •bestemt al imø

dekomme et af !Foreningen for ca. 2 Aar siden ind

. endt Andragende om forbedrede Vaske- og Omklæd

ningsrum i !Frederikshavn. Der •bevilgedes hertil 
ca. 7000 Kr. og ,Arbejdet er, efter hvad mam har P1·
faret, paabegyndl 

om Følge af fremsatte Beklagelser ifra Perso

nalet, som dels overnattede, dels inaatte gøre Op
hold i iMaskindepolet i Skern, har man med 3. Di

strikt drøftet forskellige ,Ombytninger af Opholdsvæ

relsern.e amt Forandringer i Monteringen m. m. 

Efter meget lange Overveje! er fra Distriktets ide 

er ,de af Foreningen under den mundtlige DrøflP,lse 

fremsatle .Anmodminger omsider imødekommet. Den 
paagældende Sag gav A-nJedning til nogle Betragt

ninger af nævnte Di lrikts lidt mærkelige �ehand

ling af den af :Fo1·eningens Ledelse fremsatte An
modrung, og det •be lulledes at lage Distriktets Frem

gangsmaade op Lil nærmere Behanc!Jing. 

Man har, foranlediget ved Drøftelserne af Ind

retni:ngen af !Padborg ny iLokomotivremise og Op

holdsbygning for Lokomotivper onalet, i en til Ge

neraldirektoratet indsendt Skrivelse fremsat Ønske 

om, at ,der fremtidig ved nye ,M,askindepolers Op

rettelse maa ,blive i:ndretlet iEnkeltværelser for I-o

komotivpersonalet - i hvert -Fald for Lokomotiv

førewe. Generaldirektoratet ,har stillet sig velvilligt 

heroverfor og i sit Svar meddelt, at hvor det vil 

kunne lade .sig gøre i nye ·By,gninger og uden at 

medføre altfor urimelige Udgifter, vil man søge at 

imødekomme Foreni:ngens Anmodning. 

iEn Henvende! e til 1. Distrikt om en mindre 
Velfærdsfora11stallning af •Lokomotivtførernes Op

holdsværelser i Roskilde blev afvist af Distriktsche

fen. Denne Sag vil blive Gen tand for nærmere Be

handling. 

· Foreningen har indsendt Skrivelse til General

direktoratet om, at de Notesbøger, der uc!Jeveres

Lokomotivpersonalet, maa •blive ændrede i siin Form

og Udstyrelse saaledes at de svarer til de Forhold,

om Tjenesten kræver. Man har berpaa fra Gene

raldirektoratet modtaget Svar gaaende ud paa, al

Foreningens Ønske vil ·bliv,e imødekommet, sa,as,nart 

det foreligg.ende Oplag af 1 otesbøger er opbrugt. 

Siden sidste Hovedbestyrelsesmøde bar Hovedbe

lyrelsen været beskæftiget med en Række Kørsels

fordelinger for samlige 3 Distrikter. De med Afde

lingerne henholdsvis Distrikterne ,førte Drøftelser 

har ført til, at kun .taa Kørselsfo1'<l.elinger vil blive 

Gen tand for videre •Behandling. 

En Ræk-ke Ancierunitets pørg maa l har ligelede 

været Genstand for Hovedbestyrelsens Behandling 

og Afgøre] e, og .navnlig et Spørg maal om en Tur
be ættelse i Oden e har givet Anledning til me6et 

lang Overvejelse. Der er truffet .Afgørelse i agen, 

men man er fra Hovedbestyrelsens Si,de fuldt c,p

mæ1·ksom paa, at del foreliggende Tilfælde med

fører, a.l der overfor Generaldirektoratet maa frem
sætte For lag til Ændringer aif A.ncicrunilelsreglcrne 

med Henblik paa Turbesættelse paa 'Rangerdepo
terne. 

Paa Henvende! e til Centralorgamisationen om at 

fremme !Foreningens Anmodning om en Ændring i 

' edbrudsreserven Beregning, har Cen.tralorga.nfaa

tionen fuldt ud givet Foreningens Opfattelse Med

hold og til Ministeriet .for offentlige Arbejder ind-

endt krivel e om en Ændri.ng af Forholdene, der 
ei· dog berpaa endnu ikke modtaget Svar.• 

Hovedbestyre! en tbehandlede Spør,gsm,aalet om 
den paatænkte ec!Jæggelse af Ma kindepoterne 

, kamderborg og Aarhus Ø. Imidlertid foreligger der 

endnu intet nyt i Spørgsmaalet, men man følger de 

paatænkte Di positioner med den største Agtpa,agi
veub;.d. 

Hovedbestyrelsen ·har ligeledes været beskæftiget 

med forskellige paatænkle Tvangsforflyttelser, og del 
er lykkedes at afværge enkelte og andre er blevet 

gjort saa lempelige som overhovedet muligt. 

iMan har i krivelse til Generaldirektoratet hen

ledet sammes Opmærksomhed paa, at man i stor 
Udstrækning ·har anvendt en Lokomotivfyrbøder �0m 
Fører paa. Strækmingen i Thy. Generaldirektoratet 

har givet Foreningen Medhold i dens BekJ,agillser 
over Forholdet, og ' ormativet for Lokomotiviførernes 

Antal i Thisted er nu blevet forøget med 1 [,okomo

tivfører. 

!Forskellige .Forhold i Ordningen vedrørende Ud
dannelsen af Lokomotivfyllhøderaspiranler har givet 

Foreningen Anledning til i en længere Skrivelse at 
redegøre for bele ,delle Spørgsmaal samt anmodet 
om en Forhandlilllg. ·Herpaa foreligger ikke Svar. 

1Endelig har Hovedbestyrelsen beskæftiget sig 
med en Række ager af mere personlig Karakter. 

Pmikt 3. Meddelelser fra Udvalget. 

Formanden redegjorde for en Række Sager, som 

Jernbaneorgani ationernes Fællesudvalg har været 

beskæftiget med og nævnte bl. a. agen om teknisk 

Forhandlingsrel, om Torvefripas for hjemmeværende 
1Børn over 18 .Aar, ager om Overarbejd penge m. m., 

om tjenestefrit Ophold paa fremmede St.ati01Der, om 
Betaling af Time- og Dagpenge i Stedet for Køre

penge under For inkelser foranlediget ved Driftshin

dringer saml for kellige andre af Fællesudvalget ,be
handlede Sager, nærmere herom vil foreligge i den 

endelige Beretning. Formanden refererede endvi-
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dere Mødet i I ordi k Lokomotivmands Forbund, i 
. onli k Jernbanema;nd Unions Rep!æsentant.skab, 
om 1. T. F.s Kongres i Paris m. m. 

Aug. Andersen r degjorde for de tyske Lokomo
tivmæncls Kongres i Dortmund og kildrede for Ho
vedbe tyreisen Forhandlingernes Forløb samt de me
get haarde oa va;nskelige Vilkaar, hvorunder vore 
ty ke Kolleger arbejder. 

.l!'oreningens Arbejde for OpreLtelse af et Marke
tenderi i Aarhu ny Remise, ,som man tidligere har 
refereret om, er nu resulteret i, al det nye Marke
tenderi er blevei. ,aaibnet den 1. Oktober. I Løbet 
af December Maanecl vjl ma;n med Værkstedsorgani
sationen optage en Drøftelse om den fremtidige (Jrd
ning og Driftsformen af nævnte Marketenderi. 

Pimkt 4. Hovedkassererens Regnskabsoversigt. 

Hovedkassereren fremlagde en Regnskabsoversigt 
over det forløbne Aar som efter nogle Bemærkninger 
fra det kritiske Udvalgs Side toges til Efterretning, 
idet man med Tilfred hed kunde konstatere, a,t del 
lagte Budget paa langt den overvejende Del af sine 
Konti vilde kunne holde. 

Punkt 5. Sager henvist fra Kredsene. 

Forskellige fra Kredsene til Hovedbestyrelsen 
henvi te ager blev Genstand for Drøftelse og Af
gørelse. ogle ager om Velfærdsforanstaltninger 
paa Lokomotiverne Ltr. H. gav Anledning til Drøf
te! e, og det besluttedes af Hovedbestyrelsen at hen
vise de fremsatte Anker til Velfærdsudvalget. 

Punkt 6. Eventuelt. 

Forskellige mindre ager var Genstand for Be
handling. Under delle paalagdes det Foredrags- og 
Besøgsudvalget at arrangere Besøg ved forskellige 
Virksomheder samt overveje Mulighederne for i det 
kommende Aar at arrangere en Studierejse for et 
be teml Antal Medlemmer i Lighed med den fra 
aa ma;nge ider anerkendte Studierejse til Berlin. 

E. K. 

LOKOMOTIVFØRERKREDSENS 

Bestyrelsesmøde 16. November 1926. 
Alle var til Stede. 

Punkt 1. Meddelelser fra Formanden. 
Kredsformanden omtalte en Henvendelse 

fra et ignalkommissionsmedlem, der spurgte 
om forskelligt. Man enedes om at tilstille de 
forskellige dertil udpegede Lokomotivførere ot 
nyt gennemarbejdet Materiale til dette Brug. 
Omtalte en Sag angaaende et Medlems Afske
digelse nogle faa Maaneder forinden han hav
de naaet højeste Pension, og mente, at Admi
nistrationen kunde have taget Hensyn hertil. 
Kom derefter ind paa Anbringelse af de ved 
Genforeningen forfremmede Lokomotivførere i 
Anciennitetsrækkefølgen. Denne Sag var nu 
aktuel, efter at Spørgsmaalet om Lønningsan
cienniteten var afsluttet. 

Kredsen enedes om at bringe dette i Orden. 
Kredsformanden refererede derefter en Del 

personlige Sager, der behandledes og blev truf
fet Beslutning i. 

Punkt 2. Kredskassererens Oversigt over 
Regnskabet. 

Kredskassereren gennemgik Regnskabets 
enkelte Poster, der for den forløbne Periode 
var i Overensstemmelse med Budgettet. 

Toges til Efterretning. 

Punkt 3. Eventuelt. 
Under dette Punkt behandledes bl. a. for

skellige Velfærdsforanstaltninger. 

C. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSENS 

Bestyrel esmøde den 16. ovember 1926. 
Alle Kredsbestyrelsesmedlemmer til Stede. 
Kredsformanden gav Oplysning om en Del 

Korrespondance med Afdelinger og Medlemmer 
vedrørende f. Eks. overtalligt Personale i Aal
borg; vedrørende Kontingentet for afskediget 
Lokofyrb. Adamsen, Es.; vedrørende Kulle.mp
ning under Ophold paa Brande Station; ved
rørende Lanterner i Sorø; vedrørende Ranger

tur og Strækningsture paa Kk. 
Efter at Kredsen har undersøgt og beskre

vet Sagen har Lokofyrb. Carstensen, Skelde, 
faaet forbedret sin Tjenesteanciennitet efter 
Kredsens Indstilling. Den paagældende ønsker 
nu forbedret Lønanciennitet; efter det i Sagen 
foreliggende kan Kredsbestyrelsen ikke støtte 
Anmodningen. 

Lokofyrb. Martinsen m. fl., Gb., havde frem
sendt Besværing over formentlig urigtig For
tolkning af Reglerne for Anbringelse i fast 
Tur. Kredsbestyrelsen sluttede sig til Afdelings
bestyrelsens Afgørelse. 

Et Spørgsmaal om, hvorvidt Rangerlokomo
tiver er normeret med Gadekoste, besvaredes 
bejaende. 

Kredskassereren gav en Regnskabsoversigt 
pr. 10. November 1926; toges til Efterretning. 

Spørgsmaalet om Kontingent for et Med
lem, som er traadt udenfor r., henvistes til 
Behandling i H .B. 

E. K. 

Lanternen. 

Følgende umre blev udtrukket Festaftenen: 
l466 - 681 - 1286 - 1005 - 1299 - 974 - 591 
- 4-03 - 738 - 1160. En ekstra Gevinst paa en
stor Mortensgaas blev vundet paa Nr. 1069.
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Af Kong Christian den 9.s Understøttelsesfond 
ved de danske latsbaner vil der den 29. Januar 
1927 kwrne uddeles ca. 11.200 Kr. i Po11ti001er å 100 
Kr. An øgninger om at hLive delagLlg i ddelingen 
maa for al komme i Betragtuing indgive inden d
gamgen af indeværende Aar Lil el af BeslyrelS()llS 
Medlemmer eller til I ersonalafd !ingen, U:ivor og aa 
Blanket til An øgning kan faas. 

Blanketten, der maa udfyldes nojagtig, ,er lydende 
paa saavel mærværende Fo.nd ,som Slal ha.norne 
Jubilæum fond, d r uddele -samtidig, og Ansøgnin
gen betragles som gældende begge Fond, hvis ikke 
andet anføres. Af d L idstnævnle tFond uddo.los ca. 
2500 Kr. i 1I ortioiner å 100 Kr. 

Beslyrels.on beslaar af: Generaldirektør AnJer
,5en Alstrup, Togfører Duelund, København, Over
banemester H. Gram, Roskilde, øfartschef Heise, 
København, Malorialforva.ller 0. iLarson, KøbenhaVln, 
Værkmester P. Mikkels n, København, Tra.fLkkon
lrolør Frk. W estergaard, København, Di_ lrikt chef 
Wissenbach, truer, og Baneil1geniør Wolfhagen, 
København. 

,,Julemandsfamilien" 
begynder in Rejse don l. December og heder om 
venlig Modtagelse paa iJ1 9do Rejse. Del OL' jo lov
lig Lidligt al vente Juleslenming, men den ympali 
vi hidtil har mødl giver os Ha.ab om godt Reesul
lal. 1925 gav o godt 120000 Mærker, og det a.m
lede Resnllal siden J,91 udgør ca. 542 700 MærkP.r. 
»Famllien« føler vod delle Re ollat, al don har al

ig fast j ».Jernbanemændenes• Hjerter, og den glæ
<l r ig over al kunne yde agen doruie Ekslrastølte. 

Mango Sække ·maa gor en stor Aa! 
Paa glædeligt Gensyn og med kammeratlig .Hil

n til alle vore Vonn('1·. 
P. F. V. 

»Jitlemanden«, Allingaf!bro.

TAK 

Hjcnolig Tak for udvist Opmæc.ksomberl ved mil 
40 Aars Jubilæum. 

C. 0. Jolu,,nsen, Pud erCormaDrl.

l•'orflyttede fra 1-12-26: 

Lokomitivforer J. . Jc11sen, , ønclerborg, til 
Fredericia. 

Paaskonnelse: 

Generaldiroktoralcl har udtalt sin Anerkondolsc 
ovorfo1· Lokomolivfyrhødcr J. P. E. Mortensen. 

truer, i Anledning af, at han under Tjenestens Ud
føre! o ved ærlig god Konduite har bidraget Lil 
at afværge Fare for rej ndo, tlcr pa.a Ringkøbing 

talion havde for øgl al springe paa el Tog efl t' 
cloltes Igang ætn ing, men forfejlede Springet. 

�-�-lil-Jml�&= 
Camillus Nyrops Etabl. 

Nyrop og Maag A/S. 
Købmagergade 43. - København K.

Telefoner; Central 768 og 10028. 
. 

. . 

Bandager orSygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Specialit,t: 

Bandager tll vanskelige TIifæide. 

0 Amk. Gummivare 
lol■tlrl Veetergade 3 Ib�•·· B. 
lodersprøjler, Sanittl1 • • S,ceplejearlikler 

Ill. Prisliste mod ao Øre i t·rimrk. 
llSlRIT IISPIDITIOJ ♦ Telf. BJeø U9ii 

Jernbanemænd 10 pCt. Rabat 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1. 
FILIAL: Vodroffsvej 22. Telefon Vester 3992. 

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. - Direkte fra Producent til 
Forbruger, derfor altid billigst. - Vore Automobiler kører overalt i Byen og Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

Søg vore Restauranter
.,Halle n" 
V esterbrogade 35 
Tlf. Vester -

,,Sønderbro" 
Amagerbrogade 7 
Telf. Aing. 3678 

,,Taarnb org" 
Allegade 18 

Tlf. Vester 1990 

,,Øbr o" 
Østerbrogade 39 
Telf. Øbro 1039 

,,Nørrehal" 
ørrebrogade 88 
Tlf. Nora 1088 

"Mejlhal" 
Store Torv 16, Aarhus 

Telf. 6047 

R. EN s E C R"·t:: M"E N·.
(!od billig Mad P,msionærei· modtage� Ingen Drikkepenge 

� �-riKLo Kvindernes Alkoholfrie Restauranter 
ganske vidunderlig til at fjerne Olie, I 

Fedt, 'od, Smørelse, Snavs, Tjære o. lign. 
fra Hænder og Arbejdstøj. Bøger " Papir Musik " Fotografiske .Artikler. 

Forlang "'l' i klo" hos Deres Køb
mand eller skriv ti! VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

Worning & Petersen, Vejle. Telt. 9327. Istedgade 64, Istedgaard. Telf. 9327. 

Nærværende Nummer er aflevere/ paa Avisposlkonloret d. 24. ovbr. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 A 2, iKjøbenhavn B. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,618. 

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

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 3, København B.

Telefon Central 14,613. 
Kontortid KL 10-----4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falko.nerallø 11. 
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