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VED AARSKl'FTET 

Det nu svundne Aar kan organisa

tionsmæssigt betegnes som et roligt Aar, 

·hvor Arbejdet har gaaet sin jævne Gang

og hvor der ikke har været· aadanne Sa
ger fremme, som har sat Sindene i særlig

Bevægelse. Aaret bragte med -sig Løs

ning paa en af Organisationens gamle og

meget ofte fremførte Sager: Betjeningen

af Rangerlokomotiverne. Det er med 'fil

fredshed dette kan noteres, men .. de.tte be

rettigede Krav, Lokomotivførere paa Lo

komotiverne, har Organisationen stadig

holdt frem og endelig nu, under den so
cialdemokratisk� Regering, lykkedes det.

Et i 1925 nedsat Udvalg angaaende 

ForhandlingsreJ; om tekniske Spørgsmaal 

og om Voldgift afgav i Aarets Løb Be

tænkning ·o_g ·disse Spørgsmaal er begge 

· bragt· til Afslutning: S:pørgsmaalet om at

kunne bringe Ting fre _ af teknisk Ka

rakter var tidligere udelukket, den nu ind

førte Ordning ti11ader dette, og denne Ud

videlse af · For;handlingsretten vil uden

Tvivl. være af stor, Betydning saavel for

Banerne som for dens 'l'jenestemænd.
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Det har kendetegnet Aaret at Tjen..,

stemændene har været paia Tale tidlig og 

ilde og hver G·ang dette Emne har væ

ret fremme har det været i Forbindelse 

med eventuelle Reduktioner i 1ønnings

mæ sig Henseende. Nu, det er daarlige 

.Tide1� Jrn.n_ man straks fintle Tjenestemæn

dene; da· det gik den modsatte Vej, da alle 

her i _Landet tjente Pegne, rnaatte Tjene

stemændene vente, da kunde man ikke faa 

Øje paa dem. 

Det el' -rigtigt, at det er en rne0et van-

kelig Kri etid, Landet for Tiden befinder 

.sig i og vi i cl n tørste Del af Aaret.har 

gennemlevet, og at vi med den fof Tiden 

hel'skende1 ødelæggende Arbejdsløshed be

finder os i en Periode, som Landet ukker 

under. Men deri har Tjenestemændene 

ingen Skyld og som Følge heraf kan det 

heller ikke blive dem, om skal trækkes 

frem til Betaling. 

De sidste Par Maaneder af Aaret blev 

del' sk'erld politisk Røre; Regeringen utl

luev Valg til 2. December, og derfor kom 

November til at staa i Valgkampens 'l�egn, 

. og p _aa Grund af Valgets Resultat skiftede 

Landet Regering den 14. December. Det 

e1· for tidligt at udtale sig om, hvad den 

nye Regering vil, foreløbig staar alt i 

Uvishedens Tegn, men vi siger næppe for 

meget, naar vi udtaler, at Organisationen 

antagelig vil blive stillet overfor vigtige 

Opgaver i det kommende Aar. 

Vi maa imidlertid tage ituationen 

s 
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som den kommer, møde de Krav ogjVil
kaar, der byder sig, med den størst mulige 
Sindsro og imødegaa uberettigede Angreb 
paa vore Rettigheder paa dertil egnet 
Maade. 

Tegner det nye Aar sig end temmeligt 
mørkt, vil vi haabe, at Medlemmerne for
staar Situationen og slutter stærkt op om 
Organisationen. 

NYT AARSOVERSl6T 

I Begyndelsen af Aaret var Situatio
nen med Hensyn til Spørgsmaalet Loko
motivføreren paa Rangerlokomotiverne 
saa langt fremme, at Løsningen var gi
vet og i 

Januar redegjordes i Dansk Lokomo
tiv Tidende for Sagen. 

Den kendte og afholdte Jernbanelæge 
Thorvald Jensen afgaar ved Døden. 

Februar. Der fremsattes Forslag til 
Normeringslov for Finansaaret 1926-27, 
og dette indeholder Forslag om Udnæv
nelse af Lokomotivførere til Rangerloko
motiverne. 

Pristallet for Januar Maaned konsta
teres. Udgiftstallet gaar ned fra 3477 Kr. 
til 3043 Kr., og Dyrtidstillæget gaar ned 
fra 702 Kr. til 486 Kr. for Gifte. For 
Ugifte gaar det ned med tilsvarende Be
løb. Konjunkturtillæget gaar samtidig 
ned med 20 pCt. 

Foreningen modtager Meddelelse om, 
at der vil blive fremstillet Bagsejl til for
skellige Typer med Undtagelse af enkelte 
Litra, som udrangeres af Driftsmaterfol
let. 

Marts. Det til Behandling af Spørgs
maalet om Indførelse af Voldgift og For
handlingsret om Spørgsmaal af teknisk 
Karakter nedsatte Udvalg afgiver Betænk
ning. 

Der foreligger Meddelelse om forskel
lige Forskydninger i de gældende Stedtil
lægssatser. 

April. Den første Forfremmelse i An
ledning af den endelige Ordning af Ra:n
germaskinespørgsmaalet finder Sted. 
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Privatbanelokomotivmændene holder 
Kongres i Odense den 29. April. 

Depotforstandere for Rangerdepoter 
erholder Honorar for denne Gerning. 

Maj. Generalsekretær Finn Hoskiær 
forlader sin Stilling ved Statsbanerne og 
tiltræder Stillingen som Departementschef 
i Trafikministeriet, og Kontorchef i sam
me Ministerium B. K. Ølgaard tiltræder 
Stillingen som Chef for Personalafdelin
gen. 

Paa Godsbanegaardens Ilgodspakhus 
var der i Dagene fra 17.-20. Maj Adgang 
til ved en Udstilling at bese en stor Del af 
de til Jernbanemusæet hørende Genstande, 
der ellers er hengemte forskellige Steder. 

Den 27. Maj paabegyndtes den af For
eningen arrangerede Fællesrejse til 
Berlin. 

Juni. Der er meget Røre om et Jern
baneuheld paa Frederiksværkbanen. 

Norsk Lokomotivmands Forbund hol
der Kongres. 

Der føres Forhandling i Generaldirek
toratet om Forhandlingsrettens Udvidelse 
til ogsaa at omfatte tekniske Spø:rgsmaal. 

])er udsendes Cirkulære fra Finans
ministeriet om den kommende Norme
ringslov. 

Dansk Smede- og Maskinarbejder For
bund holder Kongres. 

Juli. Smedeforbundets mangeaarige 
Formand I. A. Hansen afgik ved Døden 
den 8. Juli. 

August. Julipristallet bekendtgøres, 
det viser atter en Nedgang nemlig fra 3043 
Kr. til 2868 Kr., hvilket foraarsager, at 
Dyrtidstillæget falder med 2 Portioner 
fra 1. Okt. Konjunkturtillæget falder sam
tidig med 10 pCt. 

Maskinafdelingens mangeaarige Kon
torchef C. Sæbye forlader Statsbanernes 
Tjeneste og afløses af Maskiningeniør H. 
N. Mamsen.

Smede- og Maskinarbejder Forbundet
afholder ekstraordinær Kongres den 14. 
for at vælge Formand i Stedet for afdøde 
I. A. Hansen.
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.Johannes Kjærbøll vælges til For
mand. 

September. Statsbanernes Beretning 
om Driften for Aaret 1925-26 foreliggør. 

International Transportarbejder For
bund afholder Kongres i Paris fra 15.-
21. September.

Der afsluttes Overenskomst mellem
Organi ationerne og Regeringen om Op
rettelse af en Voldgiftsret. 

Den 16.-17. September afholdt vor ty
ke Broderorganisation Kongres i Dort

mund Westf. 
Oktober. held forsikringsforeningen 

for de danske Statsbaners Personale fej
rer .Jubilæum. 

ordisk Jernbanemænds Union holder 
ekretariatsmøde i Stockholm. 

ovember. �Dansk Lokomotiv Tiden
de fejrer 25 Aar dagen for det første 
I ummer dsendel e med Udsendelse af 
et Ekstranummer og ved en Festlighed 
samme Dag paa Paladsteatret, hvortil bl. 
a. var indbudt Repræsentanter for andre
Fagblade.

Regeringens Kriselovforslag forkastet 
i Folketinget, og Rigsdagen udskriver 
Folketingsvalg. 

December. Som Følge af Folketings
valgets Resultat indgiver Regeringen sin 
Demissionsbegæring. 

I Midten af Maaneden dannes en Ven
streregering med Madsen Mygdal som 
Stat minister og med Driftsbestyrer 

tensballe som Trafikminister. 
Statstjenestemændenes Centralorgani

sation holder Repræsentantskabsmøde i 
København. 

MINISTERSKIFTET 

Den 14. December fratraadte Trafik
minister J. Friis- kotte som Minister for 
offentlige Arbejder efter at have fungeret 
som saadan ca. 21/2 Aar, idet han efter 
Valget 1924 udnævntes til Minister for of
fentlige Arbejder. Det tør vel nok siges, 
at man fra J ernbanepersonalets Side i Al
mindelighed med Glæde saa, at Friis-Skut-
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te udnævntes til Minister ud fra de Syns
punkter, at man her for første Gang fik 
en Mand med Kendskab til Etaten, en 
Mand, som havde de største Forudsætnin
ger for den rette Forstaaelse af de enkelte 
Kategoriers Forhold og Arbejdsvilkaar. 
Ser man nu tilbage paa den Tid, der er 
gaaet og ser, hvilke Forandringer der kan 
siges at foreligge som Resultat af Ministe
rens Virksomhed træder først og fremmest 
Forandringen af Statsbanernes hele regn-
kab mæssige Ordning frem, Indførelsen 

af den>forretningsmæssige Drift<med Af
skrivninger og Henlæggelser m.m. Denne 
Omorganisering af Statsbanernes Regn
skabsordning maa vel siges at være den 
rigtige for et tatsaktiv, som De danske 

tatsbaner nu engang er; men det kan vel 
ogsaa sige , at Ministeren ved dette For-
lag har skudt noget over Maalet derved, 

at ban har krævet en for stor Forrentning 
og afskrevet for lidt paa V rdierne, hvil
ket medfører, at de dan ke Statsbaner for 
Offentligheden staar meget daarligt, saa 
ringe, at man paaGrundlag af denneregn
skabsmæssige Ordning faar et meget 
ugunstigt Billede af De danske Statsbaner. 

Det har næppe været Ministerens Hen
sigt, at denne Ordning skulde komme det 
store brede Jernbanepersonale til kade, 
og det kan heller ikke siges, at man bar 
mærket noget aadant, men vi var ogsaa 
paa det Tidspunkt, denne Ordning gen
nemførtes klar over, at saalænge Mini ter 
Friis-Skotte var Minister, vilde det nok 
gaa, men med en anden Mini ter vilde den 
ny regnskabsmæssige Ordning kunne bli
ve til Skade for Jernbanepersonale, brugt 
imod det, thi fra Fødslen bær den i sig 
en Ordning, som har den tunge Ende ned
ad, noget, som Per onalet en Gang vil 
komme til at lide stærkt under, og mange 
Gange vil det ske med Urette, fordi der, 
da Ordningen blev indført, krævede for 
stor Forrentning og foretoges for ringe 
Afskrivning. 

Friis-Skotte indførte ogsaa en anden 
Administrationsordning, idet ban afskaf
fede Generalsekretariatet, en Foranstalt-

J 
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ning, der skulde lette det almindelige Ar
bejde mellem Distrikterne, Afdelingerne 
og Generaldirektøren, saaledes at Afde

lingerne traadte mere direkte frem for Ge
neraldirektøren, hvorvidt denne Ordning 
er god, skal vi ikke her komme nærmere 

ind paa, men vi tror, at Ministeren her har 
skaaret mere væk af Generalsekretariatet, 

end heldigt er, men herpaa kan vel bødes. 
Med fuld Bevidsthed om, at den forret

ningsmæssige Drift kunde friste Embed 
mænd til urimelig Fortolkning af de Be

stemmelser, hvor om der var blevet ført 
Forhandlinger med Personale-Organi a

tionerne, besluttede Ministeren at søge 
indført en Voldgiftsret, hvor Personalet 
Organisationer kunde henvende sig med 
deres Beklagelser over Fortolkninger. 
Ministeren fik Voldgiftsretten oprettet, 
men dens Virkeomraade blev mere be
grænset, end hvad man fra første Færd vel 
havde tænkt sig, den blev heller ikke Vold
giftsret alene for Jernbanepersonalet, den 

blev en Voldgiftsret for alle Statens Tje
nestemænd, og vi er vedblivende af den 
Opfattelse, at Voldgiftsretten næppe vil 
blive særlig værdifuld i dens nuværende 
Form; dog, det skal bemærkes, fra Mini
sterens Side var det med de reeleste Hen
sigter, og vi Organisationsmænd bør sige 
Ministeren Tak for hans forberedende Ar
bejde i den Sag. 

Han gav ogsaa Mulighed og Plads for 

Initiativ fra Personalet og fra Personale
Organisationer ved at indføre den tekniske 
Forhandlingsret, thi den tekniske For
handlingsret vilde man muligt ved for

standig Anvendelse af samme naa frem til 

at kunne medvirke til en sund og gavnlig 
Drift af vor Etat ved at pege paa forskel
lige Forhold, som de ledende Embeds

mænd, dem, som har Ansvaret, ikke altid 
faar Lejlighed til at blive bekendt med, og
saa for det bør vi sige Hr. Friis-Skotte 
Tak. 

Friis-Skotte var ogsaa meget virksom 
for en Løsning af Familiefripassagen, og 
det maa vel siges, at han her med lykke

lig Haand fik samarbejdet de forskellige 

Organisationer til en for saa mange Tu
sind Tjenestemænd betydningsfuld Ord

ning, og mange, mange unge Hjem kan 
med Glæde se hen til, at Friis-Skotte her 
var den, der. tog Initiativet og Ansvaret 
paa sig og naaede at faa samtlige Partiers 
Tilslutning til den Familie-Fripas Ord
ning, som nu fremtidig er den gældende. 

Vor Organisation var vel nok d.en af de 
4 Organisationer, Friis-Skotte stod fjer

nest, og det var vel ogsaa med dyb Skuf
felse hos mange Lokomotivmænd, da han 

i 1924 paa en saa underlig haardhændet 

Maade stillede sig uforstaaende overfor en 
Løsning af Rangermaskinespørgsmaalet, 
saaledes at disse Lokomotiver blev betjent 
med Lokomotivførere, men det skal ogsaa 
erkendes, at da en passende Tid var gaae?, 
og Forhandling med Ministeren om 

pørgsmaalet blev genoptaget, viste det 

sig, at Minister Friis-Skotte her var Man
den for og med til at hidføre en Ordning 
ved et amarb jde med Organisationens 
Ledelse for at naa frem til at løse Spørgs
maalet dog med fuld Hensyntagen til Eta

tens Økonomi, og vi Lokomotivmænd maa 
her sige ham Tak for, at han samarbej
dede de rette Faktorer og fik løst dette 

mangeaarige og altid brændende Spørgs
maal. Der var vel nok et Par andre Ting, 
vi havde ventet, Ministeren havde ordnet 

for os, men som maaske ogsaa var blevet 
ordnet, om han havde fortsat; dog en Ting 
maa vi heller ikke glemme at sige Mini
steren Tak for ved hans Afgang. Under 
ham fik vi paabegyndt en skolemæssig 
Uddannelse af de unge Lokomotivmænd. 

Den nuværende Minister for offentlige 

Arbejder, Driftsbestyrer ved de sydfynske 
Baner, Landstingsmand J. P. Stensballe 

kender vi kun af Anseelse og af Omtale. 
Om Driftsbestyrer Stensballes Navn staar 
der megen Klang, og ser man, hvad man 

igennem Aarenes Løb har betroet denne 
Mand, maa det erkendes, at ikke mange 
Personligheder i vort lille Land er blevet 
tildelt saa mange Tillidshverv som han. 

Driftsbestyrer Stensballe, som tilhører 
Partiet Venstre, repræsenterer aaledes 

... 
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den Politik, som ikke er Tjene Lemændene 
venligsindet, og mange Rygter har alle
rede været i Omløb, dog skal man ikke 
tro paa alt, hvad der fortælles. Vi byder 
Hr. Stensballe velkommen til hans an
svar fulde Arbejde, han kan i vor Organi
sation møde Mænd, som har Forstaaelse 
åf den Etat, vi tilhører, den, hvorved vi 
har vor Eksistens, hvor vi arbejder for 
vort Brød, i dens Fremgang, i dens n
seelse og Popularitet blandt den Befolk
ning, som vi i vor Gerning betjener, er vi 
interesseret, og hvis den nye Minister, for 
at naa det bedst mulig Resultat for de 
dan ke tat baner, vil en forstandig og li
gelig hensynsfuldtagende Stilling til de 
forskellige Spørgsmaal for Driften vil 
$amarbejdet ikke glippe; men overfor en 
ensidig Lønpolitik med edskæring af 
Lønninger, Emolumenter, Forlængelse af 
Tjene tetider og lignende faa ar efter, at 
man ved en særlig parekommissions Be
handling af disse Spørgsmaal nu vil fort
sætte paa samme Grundlag, vil et Sam
arbejde blive vanskeligt og et lykkeligt Re
sultat ogsaa udeblive. 

Det kommende Aar vil sikkert trak 
i sin første Maaned give os Vink og Bud 
om, hvad Organisationen kan vente sig af 
den nye Ministers Mening om Tingene, og 
den tilling vi som Organisation skal tag 
til den; men vi møder den nye Trafikmini
ster med Agtelse og Respekt, men afgjort 
ikke med Frygt. 

»Dick«.

BEMFERK I 

Vi henleder Opmærk omheden paa, at der om

kring Midten af Maaneden foretage en Omlægning 

af Po ldistriklerne i København. 

Følgend Forandringer sker: 

Kontorets Postdi trikt forandres fra B. til K. 

Hovedkassererens Po tdistrikl f randre fra C til 

Redaktørens Postdistrikt forandres fra B. til V. 

Ekspeditøren Postdistrikt forandres fra B. til V. 

Man bedes fra Midten af Maaneden benytte de

nye Pos.tdistriktbetegnelser for al undgaa Forsen

delsesforsinke! e. 

FRA JERNBANESKOLEN 

Ved den i December Maaned afholdte Eksamen 

over Lokomotivfyrbøderaspiranter 

m inanlerne følgende Karakterer: 

7119. . L. Andersen, Tønder 

opnaaede Eksa-

9160. . C. T. Andersen, Esbjerg 

6642. S. W. As. ens, -Kbhvn. G. 

7120. E. N. Christensen, Fredericia 

9158. J. M. Højbye, E bjerg 

6647. H. P. B. C. Jen en, Kbhvn. G. 

9161. K. J. R. Jensen, Viborg 

7117. M. B . . Jensen, ønderborg 

061. A. A. Johansen2), Aarhu H.

6644. A. R. E. Knud en3), Kbhvn. G.

0511. K. G. L. Larsen, Rander

055. H. R. Mouritzen, Aarhus H.

060. E. L. Ohlsen1), Aarhus H.

7115. P. H. S. A. Ovesen, Fredericia

6643. I. W. J. Petersen, Kbhvn. G.

9157. K. B. Sprogøe, Struer

7121. A. K. ørensen, Tønder

7116. J. V. Sørensen, Fredericia

9162. . P. Thomsen, Struer 

En Eksaminant bestod ikke. 

FOREDRAG 

7,06 

5,88 

6,06 

6,34 

5,78 

6,41 

6,53 

5,84 

6,94 

Udm. 

7,50 Udm. 

5,34 

6,03 

7,47 Udm. 

6,03 

6,22 

5,44 

7,25 Udm. 

5,7 

6,44 

Tir dag den 30. ovember holdt H1·. Maskin-

bes_tyrer Dorph, 2. Di lrikt, Foredrag for Medlem

mer af D. L. F. i Tekni ke Skoles Foredragssal paa. 

Ingerslev Plads i Aarhus. Emne: ,Togopvann

ning•. 

Indbudte var Vognmestre og Vognpa sere. 

Ma kinbestyreren holdt el vel tilrettelagt Fore

drag om Togopvarmningens Udvikling gennem 

Aarene fra Jernbanernes ældste Tid Lil vore Dage 

og udviklede for Forsamlingen, hvorledes den før

ste Tids Opvarmning foregik ved Kakkelovn, Ild

kas er med T1·ækul, Kasser med varmt Sand, før

de første Forsøg blev foretaget med Dampkedler og, 

Rørledninger. Kom derefter ind paa den senere 

Tid tekniske Frem kridt, og Dampledningernes for

skellige ystemer, disses Anbringelse i Kupeerne, 

L dningcrncs tørrelse o. s. v., som Maskinbeslyre

ren illustrerede ved fortrinlige Lysbilleder og ved. 

Fremvisning af Dampfordelingsventiler og forskelli

ge ysterner a[ Vandudladere, der var bragt til 

Stede. 

1) Har som Flidspræmie faaet lildelt el Bestik.
2) Har som Flid præmie faaet tildelt en KikkerL

3) Har som Flidspræmie faael tildelt et Leksikon..

s 
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• Maskinbe. Lyreren orntalle el Forsøg, han havde

forelagel her i Aarhus med fire Varmesystemer, 
nemlig del gamle, Weslinghouse, Vagor og Pintsch. 
For al faa konstateret, hvilket der var det mest 
brænd elbesparende af disse, havde han ladet op
rangere fire Forsøgslog paa Ar. Godsbauegaard, og 

d[aldet af disse Forsøg illustreredes tydeligt paa 
l'll grafisk Plan, ligeledes fremvist paa Lysbilleder 
med Timetal og Varmegrader. 

Af de prøvede Systemer havde »Pints h« vist 
. ig at være det bedste. 

Aarhus Afdelinger skylder Hr. Maskinbestyreren 
Tak for den gode Forstaaelse og Beredvillighed, 
hvorved ban altid imødekommer Personalets Be
stræbelser for mere teknisk Oplysning. · 

s. 

JULETRFE 

De københavnske Lokomotivfyrbødere afholder 
.Juletræ Fredag den 7. Januar i Haandværkerfor
eningens Lokale, Kronprinsen gade 7. 

1(1. 5,30 prc. aabnes Salen for Forældre g Børn 
og der marcheres om det mukl pyntede Juletræ. 
]{I. ca. 9 foretar-es en Lodtrækning om 10 værdi
fulde Gevinster samt en ekstra Gevinst (Stof til 
el æl Tøj eller Paletot) skænket af Hr. kræder
mester Jensen, Gl. Kongevej 135 b. 

Lor Til lutning forventes. Billeller faas hos 
Festudvalget. 

J•'est11,dvalget. 

EN KRITIK 

Hr. Redaktør! 

Jeg bar hørl, al der har været rejsl nogen Kri
tik mod den i »Dansk Lokomotiv Tidende« r. 24 
optagne lille Julefortælling af Hr. Xenius Roslock. 
I\ r-ilikken er kommet til Orde dels fra Afholdsfolks 
Side, hvem den ¼ Cognac i Historien er faldet 
for Brystet og dels fra andre Skumleres Side, om 
ikke mener, al en saadan lille rørende Julehistorie 
hør-er hjemme i el Fagblad. Jeg maa Lilslaa, at 
min førsle Tanke var, da jeg læslc om Cognacfla
sken: »Bare de nu ikke sætter den saadan, al den 
staar og drysser ned og gaar i Smadder under del). 
rasende Kørsel«. Det vilde jo have været en sør
gelig Udgang paa Historien. Forrcslen maa man 
beklage, at Forfatteren ikke oplyser, om del var 
en tresLjærnel Henne sy eller en almindelig Slave
cognac, som Stalionsbeslyreren havde faaet af Dok
t ren; men jeg formoder det sidste, da jeg aldrig i 
min Praksis har Lruifel en Stationsbestyrer, som 
undte en Overportør eller en Lokomotivfører en or
dentlig Cocnac og heller aldrig en Jernbanelæge, 
som ordinerede en dyrere Medicin, naar en billigere 
kunde formodes at gøre . amme Virkning, men det 

6 

er jo og aa i Strid med foteres entskabet Instruks.i 
Ligeledes ender Fortællingen noget gaadefuldt. Yan 
faar ikke at vide, hvad der blev af den sidste Sjat, 
som var tilbage af Slationsbestyrerens Cognac, men 
man kan vel rolig gaa ud fra, at Jens Tymose -
han var jo Jyde - har ben-yttel Lejligheden til at 
Lømme Flasken, medens Richard Frandsen var be
vidslløs. Jeg ved nemlig af egen biller Erfaring, 
hvor lidt der bliver Lilbage i en Flaske, naar Lo
komotivføreren er saa beskeden al lade Overporlø-0 

ren drikke først. Naar undtages disse faa faglige 
Anker, som kan relles mod Fortællingen, maa den 
smukke lille Julefortælling ellers siges at være vel
egnet til al skabe en glad Julestemning blandt barn
lige Lokomotivmænd, og del kunde jo ogsaa gøres 
fornødent - med det nuværende Ministerium in 
menle - vi hænger jo nu alle •Med Livet i en 
Traad«. 

J. JV. 

Al Hr. J. M. har truffet Sømmet paa Hovedet 
i sin liUe venlige Kritik af J uleforlællingen, er der 
vist ingen Tvivl om. Vi nærede ganske samme Be
kymringer med Hensyn til Anbringelse af Cocnac'en 
som J. M., men ved nærmere Eftertanke maatLe vi 
erkende, at Forfatteren havd Ret i at Jade den 
anbringe saadan lidl skød sløst, thi netop derved 
var den Chance tilstede, . om Afholdsfolk forment
lig intensivt haabede maalle ske, al den gik i 
Smadder, medens vi andre rædsel fulde imødesaa 
denne Kataslrofe. - pændingen var der, og den 
blev udløst paa den bedsle Maade. 

Herover[ r er Spørgsmaalet om del var Slave
cognac eller trestjernet Cognac ganske underordnet, 
thi den Virkning Cogna ··en skulde bringe blev vist 
tilfulde opnaaeL. 

Den Situation, der var tilstede, gav ikke Anled
ning Lil Overvejelse, det var en impulsiv Handlini, 
Stationsbeslyreren udførte; men vi har da set Ek -
empel paa, al en Slalion bestyrer kunde »unde« en 
Lokomotivmand en Hjertestyrkning, ligesom vi og-
aa har sel Eksempel paa det betænkelige i at Jade 

andre drikke førsl af Flasken, hvad enten de andre 
nu var Lokomotivmænd eller ikke. Del er vist 
Hip som Hap. Gør man det, ja, aa hænger man 
ogsaa »Med Livet i en Traad«. 

Red. 

SYGEKASSEN 

En redaktionel Arlikel i sidste Nummer af nær
værende Blad anker over, at undertegnede skal ha
ve forsømt al give Redaktøren Oplysninger om de 
paa Sygekasse-Repræsentantskabsmødet den 22. 

ovember trufne Beslutninger angaaende Udnæv� 
nel e af en Jernbanelæge i afdøde Jernbanelæge. 
Thorvald Jensens Distrikt, samt om forestaaende 
Udsendelse af Meddelelser herom Lil Medlemmerne_ 
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Endvidere beklages det, at Repræsentantskabet ved 

Stillingens Besættelse, ikke har taget Hensyn til 

en fra en Del af Distriktets Medlemmer indkommen 

Adres11e. 

Jeg beder i denne Anledning om Optagelse af 
nedenstaaende Bemærkninger: 

Som anført ovenfor blev Afgørelsen truffet den 

22. November. Da vort Blad udgaar den 5. og 20.

i Maaneden, mente jeg, at en Meddelelse om Sagen

i Nummeret for 5. December vilde være en noget
forældet yhed, idet de paagældende paa det Tids

punkt forlængst vilde have modtaget Sygekassens
pr. Post udsendte Meddelelser (disse afsendtes den
29. November).

At Jernbanetidende derimod indeholdt en Med

delelse om agen var mere naturligt, da det nor

malt udkommer den 1ste, og paa Grund af Folke
tingsvalget oven i Købet udsendtes den 29. o
vember. 

Med Hensyn til det andet Punkt i Artiklen 

Udnævnelsen af Dr. med. Jarløv - skal jeg ud
tale, at jeg kan forsikre Redaktøren om, at Repræ
sentantskabet har gjort sig al mulig Umage for i 

denne vigtige Sag - som i det hele taget - at 

varetage Medlemmernes Interesser paa bedste 

Maade. 

Der var indkommen en af nogle faa Medlem
mer startet Adresse til Fordel for en Læge, som i 

21/, Maaned havde passet den afdøde Jernbane
læges Praksis (altsaa ikke Jernbanelægens sædvan

lige Vikar gennem mange Aar). Adressen havde 

336 Underskrifter, hvilket Antal reduceredes med 

15-20 pCt., naar man lod udgaa de Underskrivere,
der viste sig at bo udenfor Distriktet, eller som

af anden Grund ikke var stemmeberettigede i den
paagældende Sag, altsaa ikke nogen overvældende

stor Del af Distriktets talrige Interessenter.

Repræsentantskabet, hvis Bestræbelser først cg 

sidst gik ud paa at skabe den for Medlemmerne 
bedste og forsvarligste Ordning, kom efter meget 

indgaaende Drøftelse til det Resultat, at man tjente 
Distriktets samtlige Interessenter bedst ved, blandt 

de talrige Ansøgere, at finde en Læge med saavel 

stor praktisk som teoretisk Dygtighed, og som til

lige var en mobil og flink Mand -, en saadan 

Læge mente man at finde i Dr. med. Jarløv, der 
maatte siges at have usædvanlig stor og omfattende 

lægelig Erfaring. 
Repræsentantskabet mente altsaa ikke at kunne 

forsvare overfor det store Flertal blandt Interessen
terne at se bort fra saadanne lægelige Kvalifika

tioner for at imødekomme et forholdsvis ringe Min

dretals svagt underbyggede Ønske om en ganske 

bestemt Læges Ansættelse i Sygekassens største 

Lægedistrikt. 
Med Hensyn til Udvidelse af Antallet af Jern

banelæger gør d r sig saa mange og forskelligartede 

Forhold gældende, at jeg ikke her skal komme nær
mere ind derpaa, men skal indskrænke mig til at 

,, 

forsikre Hr. Redaktøren om, at Repræsentantska

bets Afgørelse i denne som i alle andre Sager er 

truffen under alvorlig Hensynttagen ail alle fore

liggende Omstændigheder, og jeg tillader mig at 

tro, at Afgørelsen nok skal vise sig tilfredsstillende 
for det langt overvejende Flertal af de Medlemmer, 

hvis Interesse jeg har den Ære at varetage. 

Frode Nielsen. 

Vi pegede paa, at Sygekassen, som jævnlig bru

ger Medlemsbladene f. Eks. ved Vikariater, ogsaa 

burde benytte dem ved saadanne Lejligheder som 

den i Artiklen omhandlede, og vi mente, naar der 

gjordes opmærksom herpaa, vilde Forholdet blive 

rettet. - Vi plejer jo ikke at faa Meddelelser fra 
Hr. F. N., i hvert Fald ikke af den Beskaffenhed, 

og i Reglen faar vi først noget fra F. N., naar vi 

har presset ham lidt. 

Det var Sygekassen vi talte til - dens Repræ

sentantskab og dens daglige Administration, som 
besørger de løbende Forretninger. 

Derfor begriber vi ikke, at Hr. Frode Nielsen 

føler sig særlig kaldet til at svare (men maaske er 
det Repræsentantskabet), og slet ikke forstaar 'ii 

hans Forsikringer angaaende de Kvalifikationer, 
som den ansatte Læge var i Besiddelse af, dem, 

som vi udtrykkelig udtalte om at »de er selvfølge
lig i Ordene. 

Hvis det imidlertid skal forstaas saaledes, at 

Frode Nielsen besørger Udsendelse til Bladene, spe

cielt til »Dansk Lokomotiv Tidende•, saa beder vi 
om, at han vil overlade os at skønne over, hvorvidt 

en eller anden Ting har Interesse eller ikke, og 

altsaa altid sende os Meddelelsen. 

Det, der egentlig foranledigede os til at skrive 

om Sagen, det var, at Repræsentantskabet slet in

gen Hensyn tog til den af ca. 350 Interessenter 
fremsatte Henvendelse. 

Vist var det en af nogle faa Medlemmer startet 

Adresse, men den fik i de faa Dage, den arbejdede, 

en ret stor Tilslutning. Det, at det var faa Med

lemmer der satte den i Scene, er vel en ganske 

naturlig Ting, det plejer jo sjældent at være det 

omvendte; mange Indbydere og faa Underskrivere, 
saa den lidt overlegne Bemærkning er egentlig 

unødvendig, hvad Bemærkningen om, at det ikke 

var Jernbanelægens sædvanlige Vikar, ogsaa er. 

Den omtalte Adresse eller Henvendelse til Re

præsentantskabet var startet paa fuldkommen loyal 
Maade efter at Ansøgernes Navne til Jernbane

lægestillingen var offentliggjort, den havde som 

Følge heraf kun kort Tid at arbejde i og af den 
Grund blev det ,et forholdsvis ringe Mindretal•, 

som Frode Nielsen siger, ellers havde Mindretallet 

blevet et betydeligt »større• Mindretal. 

Dette ,forholdsvis ringe Mindretalcs, ca. 300 af 
Distriktets Medlemmer, svagt underbyggede Ønske 

om en bestemt Læges Ansæjttelse kunde ikke im11-
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DENDC: 
clekommes - kunde ikke forsvares ov rfor del 
•Slore« Flertal bland� lnlerc senlerue, siger F.

For del første skal vi bemærke, at del forhold -
vis ringe Mindretal vist nok r el megel passend 
Antal for en Jernbanelæge at have om lnlere cn
ler, der er vi lnok mange, der har mindre, for del 
andet skal vi tillade os al sige, al Udtrykket •svagt 
underbygget« vistnok er fejlagtigt valgt, thi det. 
at en Del Mennesker har Tillid Lil en Læge og øn
sker ham som saadan, maa forslaas som el meget 
stærkt begrundet Ønske, og endelig kan del •Store 
Flertal«, som F. ielsen udtrykker det, si l ikke 
alle faa den ansatte saa overordentlig kvalificer de 
Læge Lil Læge, thi saa faar han jo for mange 
Interessenter. 

Ansætter man da kun saadaune særlige kvali
ficerede Læger og ha1· man ogsaa gjOI"l drt med 
Hensyn til den ny an alle Læge ima Amager? Vi 
tillader os at spørge? 

Hr. F. N. repræ enterer jo ikk<' alle Unclcrsk ri
verne paa Listen, der var jo Folk af all Kate
gorier, og vi har som før anført ikke særlig be
brejdet ham noget, vi har spurgt Repræ entanl
skabet og han svarer, nøjagtig som vi havde ventet 
Svaret, med ForsikTing om, al RepræsenlantskabC'ls 
Afgøre! e i denne som i alle mulige Tilfælrle (•r 
truffen under alvorlig Hensyntagen til alle forc>
liggende Omstændigheder, og endelig lutter Hr. 

F. . med en Forsikring om, al del nok skal vise
sig at være tilfredsstillende for den langt over
vejende Del a[ de Interessenter, han repræsentcn•r.

Vi har g nnemlæst vor Artikel en Gang til, for 
al e, hvad der særlig kunde foranledige F. 
til at føle, at der blev igtet til ham, men vi kan 
intet finde. Vi har henvendt o Lil Repræsentant
skabet og spurgt om, hvorfot· man ikke kunde føje 
Underskriverne> paa Henvendelsen om at Iaa an:<at 
Dr. Therp, mc>n herpaa ha,r vi intet Svar faael! 

Det r nu ikk et saa lille Tal, der var paa Li
sten, som F. N. gerne vil give del Udsec>nde af, 
tværtimod, det er efter Om tændighederne betyde
ligt. Man maa da ikke glemme, at der var 3 Jern
banelæger i Distriktet i Forvejc>n, og man kunde 
vel ikk fra Repræsentantskabet Side vente, at 
Interessenter, som havde en af disse til Læge, skul
de skrive paa for at faa Dr. Tl1crp, naar de var 
tilfreds med deres Læge. Der kunde altsaa kun 
være Tale om dem, soin vat· husvilde, og af dem 
kun dem som havd havde haft Lejlighed til at blive 
behandlet ar Dr. · Therp eller hørt ham om tale pa.a 
fordelagtig Maade. · Og beregnet paa den Maarle 
bliver det ikke ol forholdsvis ringe Mindretal der 
udtalte sig for Dr. Therp. 

Og de fle te a( de mange Mennesker, der havde 
udtalt sig til Fordel for Dr. Therp, har erfaret, at 
han, som Dr. Jarløv, var en mobil og flink Mand, 
der havde Tid til at beskæftige sig mod Patienterne 
og som disse ]1avcle faaeb, Tillid til. Men Dr. Therp 
mente Rcpræs�n_lantskab�t .. ikke at kunne ansætte, 

trods det at der var mange der 011 kede :ham. Hans 
Kvalifikationer var vel ikke saa .fine, men det 
prakti ke Liv var ban ·silclærl -god nok! 

Vi skal til lul udtale Ønsket om at faa var 
paa vore pørgsmaal, og vi gaar ud fra som giv,�t, 
al Sygeka seu ( ygekassen Hr. F. .I) fremtidig 
sender Meddelelser til Bladene, som er af Intere:Jse 
for Sygeka sens Medlemmer. 

Red. 

AFSLØRING AF�EN MINDESTEN 

Søndag den 9. Ja11ua1· Kl. 2 Em. afsløres 011 
Mindesten paa afdøde Jernbanelæge Thorvald Jen
sens Grav. 

For dem, der vil vær med til denne Højtide
lighed, gør vi opmærksom paa, al Mødestedet er

ved drt store Kapel paa Vestre Kirkegaard. 
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Udnævnelse fra 1.-J.-27. 

Lokomotivfyrbøder T. D. H. Frandsen, Kbhavns 
Godsbgd., til Lokomotivfører i Or 'hoved. (min. Udn.).

Lokomotivfyrbøder A. A. Schrøder, ønclerborg, 
til Lokomotivfører i Tønckr (min. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder J. K. K N ørgaard, Aalborg, 
lil Lokomotivfører i Struer (min. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder R. P. J. Jens n, Randers, til 
.Lokomotivfører (Rangf.) i Kolcli11g (min. Udn.). 

Genansættelse ;ra 1.-1.-27: 

Pens. Lokomotivfører K ,J. Nielsen, (Esbjerg), 
som Lokomotivfører i Van1drup (min. Gcnansæt
lelse). 

Porflyttelse efter Ansøgning fra 1.-1.-27: 

Lokomotivfører , ]<. P. J(ristianscn, Tønder, til 
Kbhavns Godsbg. 

Lokomotivfører J. M. Nielsen, Vamdrup, til Ka-
BYTNING lundborg. 

Lokomotivfører A. J. Borg, Orehoved, til Kbhvn. 
En Lokomolivfyrbørlcr i Masncclsund øn ker Godsbgd. 

Tiy111i11g 11wd C'n. Kollega i l(jøbenhavn Gb. eller l<k. .Lokomnliv[yrbøder .]. F.. Willenberg, Korsør, til 
Hilll-1 1nrk. ,Bytning• modla.gC'r BladNs, Kontor. 1æ tved. 
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Engelsk-Dansk Beklægnings-Magasin 
Langgalle Gl. VALBY. Telef. 51. 

tørste, billil!'ste og hedste 
Herre-- og Drengeekviperings-

Forretning og -Skrædert, 
Und&rbeklædnlno, Hatte oo Huer. 

Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 

15 Njalsgade 15 

København 
Telefon 4015. Telefon 4015 

JOHAN O. FRANKEL, 
BAGERI & CONDITORI 

Algade 42 
anbefaler sig til d'Hrr. Jernbanemænd. 

Br•det brln1e■ I Byer,. ---

,,Billigheden" 
Byens billigste Isenkram- og Udstyrsforret· 
ning. - Glas og Porcellæn, Haveredskaber, 
Værktøj, Skovle og Spader, TovrulJer, Græs
slaamaskiner, Tæppefejemaskiner(fra I J Kr.) 
Vaskemaskiner. Vridemaskiner, Aluminiums� 
ked.ler og Kasseroller, uhørt bll/lgl. - Lege
vogne, Dukkevogne, Barnevogne, Legetøj, 
Kurvevarer, Dametasker, Portemonæer, Sed
delbøger, Sakse, Lommekoive

i...
her er alt mel

lem Himmel og Jord. - KØts STRAKS -
"BILLIGHEDEN" ved Albert Jensen 

Algade 53 Telefon 243 

Cigarforretningen 
6 Østerbrogade Ir 

VIN - CIGARER - TOBAKKER 
Tlf. Øbro 666 x. 

H. 0. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage- og Garnrorretntnø. 
-- Stort 0dvalg. -

Underbeklæduing, trømper, Sokker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

J A k 'S 
Ba ger i & Co n dlto rl

■ ger S O V Flensborggade Gl. Tlf. Vest. �357 
anbefaler sig til d'Herrer Jernbanemænd med I. K Ja,.�.-s Vatrer. 

Be tillinger paa større og mindre Kager til Selskaber modtages. 
.Uorirenhrffd hri11�f>S, :tlor&t"••nhrød hrine• �-
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Vordingborg, 
Husk/ 

Landmandshotellet. 

Ærb. N. Holst. 

Ny Vært. 

Færgegaardsvejens 
Købmandshandel 
anbefaler sig til d'Hr. Jernbanemænd. 

Ærbødigst 
F. G. Jørgensen. 

Henry Poulsen 
Hatte- og Buntmager 

Chr. Frand■en■ Eftf. 
tøt Fagmanden. Alt i Hatte, Huer og 

Kasketter. Pelsværk - Uniformsbuer. 
Tlf. 26 Algade 72 Tlf. 26 
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1'1as11edsund B1·ød fabrik 
anbefaler sig til d'Hr. Jernbanemænd 

Ærb•dlC■t 
E. C H R I S T E N S E N

Færgegaardavejena 

KONDITORI & CAFE 
bringet1 i velvillig Erindring 

Ærb•dlC■t 
-- AXEL FRANDSEN --

Købmaoer gades Slaoterrorretnlno 
anbefal r sig med daglig friskslagtede 

Varer samt hjemmelavet Paalæg 
Ærbødigst 

H. P. Ha n sen 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Jensen og Nielsen 
Stort Udvalg i 

I moderne Gr■wmonumenter 

Klrkegaardsvej 1, Tit. 13 7 9. Aarhus 

Tandlæge o. Krogsgaard 
St. Lucas Kirkeplads 

Aarhus 
Telefon 3220 Con ■• 9-41/1 

Tirsdag og Fredag kun efter Aftale. 

P. Benrlksens Blomaterbandal.
St. Paula Kirkeplads · Aarhu11 · Tlf. 17M 
lranaa, Palmadatoratt0ter. Pott11lanter 

Kunstige Tænder 
indsættes. - Hele Tandsæt 60 Kr. 
Omstilling af ældre Tandstykker samt 

Reparationer hurtig og billigt. 

W. Kno k e, Søndergade 51 2 

Møbler 
-

SPIS! 
Telefon 3363 

Sp ecielt til 2 og 3 Vær. Lejligheder R, P, PEDERSEh 
tid ca. 35 kornpl. Møbt paa Lager Al 

A f  
-

betal. mod almindelig Bankrente Frederlksgade29

Forsendes over hel e Landet. - Aarhus. Tlf. 1009 

Magdalene Møllens SPIS! 
V elamagende Brødsorter. Telefon 3363 

MALE RI ER 
HE�

e
!'!

ig
�

G
�

r
�

e
!� NG 

under Cle m e nsbro. 

Spec.: Billig lndramnin� af Billeder. 

Aktieselskabe t

Aarhuus Privatbank 
Reserver ca. li Mil!. Kr. udfører alle almlndellge B11kforret1l1ger. 
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