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LØNSITUATIONEN 

Siden Forliget blev indgaaet mellem 
Regeringen og Embedsmændenes Central
organisation har der været ført en under
tiden ret. _livlig Pressedebat . om dette 
Spørgsmaal, ligesom :f!)an indenfor Cen
tralorganisation II har a�holdt en Række 
Mødet, dels o:tn Formen for Forligets lnd
gaaelse, dels om Forligets Karakter. 

Hvad nu Centralorganisation II an
gaar, saa er F9rholdet det, at Jernbane
foreningens Formand som med en Frej
dighed, dei' nærmest faar Karakter af 
Frækhed, eller skal vi sige ] orhærdethed, 
præsentere sig som den, der har Ansvaret 
for, at Forliget kommer i Stand. Hans 
hele Handlemaade har givet Anledning til 
ret dybtgaaende Uoverensstemmelser in
denfor den Organisation, hvis Formand 
han er, og der har siden Forliget blev ind
gaaet været afholdt en Række Møder in
denfor Jernbaneforeningen, hvor Forman
den og Jernbaneforeningens Hovedbesty
relse har redegjort for Forligets Indhold 
og derigennem søgt at bevise nævnte For
enings Medlemmer, hvilken overordentlig 
god Gerning, der er udført ved Indgaaelse 
af Forliget; men der er også-a indenfor 
samme Forening blevet afholdt en Række 
Møder arr-angeret af Medlemmer, som har 
protesteret imod den Maade, hvorpaa dette 
Forlig er indgaaet, med andre Ord pro-

testeret mod, at de paa Bekostning af an
dre Organisationers Medlemmers løn
ningsmæssige Int resser har skabt et løn
ningsrnæssigt Forlig med Regeringen, 
som langt den største Del af Statens Tje
ne temænd har maattet fordømme. 

Vi kal ikke blande os ind i den Strid, 
som herske{ indenfor Jernbaneforeningen, 
det e1· et pørgsmaal, som J ernbanefor
eningens Medlemmer maa afgøre med de
re Ledel e, og selv om ogsaa Jernbane
foreningens ledende Mænd ved forskellige 
Udtalelser og navnlig hvad angaar Redak
tøren af »Vor Stand«s noget ublufær_dige 
Maade at føre sig paa i den standende 

trid, saa .ønsker vi ikke med Udtalelser, 
om baade vil blive skarpe og haarde, at 

gøre den Afstand større, som der i Øje
blikket er opstaaet mellem J ernbanefor
eningens Ledelse og øvrige J ernbaneorga
nisationer, men vi vil dog kun gøre denne 
ene Bemærkning til de mange Udtalelser, 
som Jernbaneforeningens Formand siden 
Forliget Indgaaelse er fremkommet ined, 
nemlig den, at selv om Herr Larsen slaar 
sig nok saa stærkt for sit brede Bryst og 
siger: at l�un saglig og faglige og ikke 
partipolitiske Hensyn har været bestem
mende for hans Handlemaade, har han, 
som den Amatør han aabenbart maa være 
i Spillet med de politiske drevne Faktorer, 
paataget sig et nsvar baade indirekte og 
direkte paa en begyndende Klassepolitiks 
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Opstaaen indenfor Etaterne, hvis Kon
. ekvens han tydelig har vist, at han sav
ner Evne til at kunne overse, og som kun 
Medlemmerne af Jernbaneforeningen vil 
have Muligheder for at knnne forebygge. 

�entralorganisation [ har ogsaa af
holdt en Række Møder over det ganske 
.Land, og der udtalt stærke Protester mod 
det indgaaede Forlig, og det tør vel nok 
siges, at har end Embedsmændenes Optræ
llen efterladt Skuffelse, Bitterhed og Har
me, har det haft til Følge, at de Organi
sationer, som fra den Side har været Gen
. tand for den sjofle Behandling, er blevet 
stærkere i indre Sammenhold og indbyr• 
des Samarbejde. 

Hvad selve Forliget angaar, har Rigs
dagens Lønningsudvalg nu beskæftiget 
sig med det i snart i en længere Periode, 
og mange Drøftelser om Forligets Enkelt
heder har været ført dels i Lønningsudval
get dels indenfor de forskel lige Partier. 

Vel ved vi 1m, at Jernbaneforeningens 
Formand og andre af Jernbaneforenin
gens Ledere paa Rigsdagen har rettet 
Henvendelse om ikke at forbedre Forliget, 
men alligevel vil det radikale Venstre stil
le Ændringsforslag, som vil betyde væ
sentlige Forbedringer navn lig for de Tje
nestemænd, som bl. a. vor Organisation 
omfatter. 

Rigsdagens Lønningsudvalg vil anta
gelig, efter at man for ca. 10 Dage siden 
havde indkaldt Ændringsforslag, nu af
give Betænkning og umiddelbart derefter 
vil 2. Behandling af Forslaget finde Sted. 

Det konservative Folkeparti stiller 
næppe Ændringsforslag, og det konserva
tive Folkeparti vil jo nu her overfor de 
Ændringsforslag, som er fremsatte, og 
som betyder en Forbedring af Forliget, 
faa Lejlighed til at vise sin gode Villie 
overfor Tjenestemændene, den gode Villie, 
som dette Parti saa ofte navnlig i det sid
ste halve Aar ikke har forsømt nogen Lej
lighed til at gøre 'l'jenestemændene op
mærksom paa, at de sidder inde med. 

Vi skal i næste .r ummer nærmere rede
gøre for Forslagets 2. Behandling i Rigs-

dagen, for de forskellige Æ}ndringsforslag, 
der rnaatte blive fremsat, og de forskellige 
Partiers Stilling ved den Afstemning, 
som efter 2. Behandling vil finde Sted, og 
som vil blive vejledende for, om Forliget 
gennemføres i den Skikkelse, Embedsmæn
dene har skabt det, og som efter det kon
servative Folkepartis Udtalelse er ca. 4 
Millioner Kroner dyrere, end hvad det 
konservative Folkeparti havde tiltænkt 
Tjenestemændene. Dog det konservative 
Folkeparti vil nu ved 2. Behandling kun
ne have det i sin Haand at gennemføre 
den Ordning, som efter deres Skøn byder 
'J'jenestemrondene større Retfærdighed end 
Regeringens oprindelige Forslag og den 
v0d Forliget skabte Ordning. 

T JENESTETIDSRE6LERNE 

Det var en dyb Harme, som greb alle paa 
Delegeretmødet, da dette blev bekendt med 
de af Generaldirektøren - selvfølgelig ef
ter Ordre fra Ministeren - udarbejdede 
Ændringer til de bestaaende Tjenestetids
regler, en Harme, som gav sig Udslag i 
en fra alle støttet kraftig Protest, en Stem
ning, som gav det smukkeste Udtryk om 
en Enighed blandt hele Lokomotivperso
nalet Landet over til støt at staa bag Le
derne til Værn og Værge om Varetagelse 
af de Arbejdsvilkaar, hvorunder vi røgtede 
vor Gerning. 

Haarde har Bebrejdelserne undertiden 
været mod Lederne, fordi man maatte me
ne, og i Virkeligheden paa nogle Punkter 
ogsaa med Rette, at de Tjenestetidsregler, 
man akcepterede efter den store Sparekorn
missions Forslag i 1922, paa mange Punk
ter var for haarde for den særlige Tje
neste, vi Lokomotivmænd udfører; dog 
dette Tilsagn fra Delegeretmødet til Le
delsen om, at den maatte gøre Brug af de 
Midler, som den maatte anse for bedst eg
nede til Værn for Lokomotivmandens In-
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'DANSKfgKOMOTtVliDENDE --------
teresser, til Oplysning for Publikum om de 
eventuelle Krænkelser af Sikkerhedstjene

sten, bærer i &ig det kraftigste Vidnesbyrd 
om, at vel forstaar vi Lokomotivmænd, at 
vi skylder vor Etat det største Hensyn. og 

at vi ogsaa i en svær og vanskelig Tid for 
vort Land maa yde vor Andel; men Kræn
kelse af de Vilkaar, hvorunder vi uelfører 
vort ansvarsfulde Arbejde, kan og vil 
ingen kunne finde sig stiltiende i. 

Det var derfor med en vis Spænding, 
man blandt Lokomotivmændene afventede 
Udfaldet af den Forhandling, Ledelsen va1· 
indbudt til af Generaldirektøren. Ledel
sen mødte Onsdag den 4. Maj i General
direktoratet, hvor foruden Generaldirektø
ren · Chefen for Personalafdelingen, 
Maskindirektør Floor, Ma kinbestyrer 
Schmidt, Kontorchef Lunn o0 Masldn
ingeniør Stahlschmidt var til Stede. Det 

blev en efter Forhandlingen · atm lang 
og, lad os sige det, bitter :B orhandling; 
trods Generaldirektøren meget elskvær
dige Forhandlingsform, var han, hvad 
man kunde mærke, ingenlunde uforberedt 
paa at maatte møde en bestemt Afvisning 
fra Organisationens Side af de Regler, 
som man havde præsenteret Lokomotiv
mændene i det tilsendte Ændringsforslag. 
Men efter at Organi ationens Formand 
havde gennemgaaet de fremsatte Æn
dringsforslag og efterhaanden gjort Ad
ministrationen opmærksom paa det i Vir
keligheden ikke fuldendte, ikke færdige 
Tjenestetidsforslag, som de »Sagkyndige« 

havde udarbejdet, men hvi.' Konsekvenser 
og Virkninger de vist ikke har kunnet 
overse, kunde man mærke paa Generaldi
rektøren og forøvrigt ogsaa paa Maskin
afdelingens Embedsmænd en Usikkerhed, 
som stærkt befæstede det Indtryk, at de 
udarbejdede Regler i Virkeligheden maat
te siges at være noget af et Hastværks
arbejde. 

Vi skal ikke her komme nærmere ind 
paa Forhandlingens Enkeltheder, idet den 
under Forhandlingen optagne Forhand
lingsprotokol i et senere Nummer vil blive 

optrykt i vort Blad, af hvilken Medlem-

merne vil faa Forstaaelsen af Forhand
lingens Form og Karakteren af de 'l'je
nestetid regler, hvorom der afgjort ikke 
kunde opnaas Enighed, og som yderligere 
bliver skærpet derved, at Generaldirektø
ren oplyste, at man havde glemt i det frem
sendte Ændringsforslag at meddele, at 
Fynensning og Kullempning fremtidig 
skulde udføres af Lokomotivfyrbøderne 
med den Begrundelse, at man ved en saa
dan Foran taltning saa sig i Stand til at 
spare adskillige Remisearbejdere, som nu 
beskæftige med dette A1·bejdsmandsa.r
bejde. 

Tjenestetidsreglerne, om de rnaatte bli
ve sat i Kraft i den Skikkelse, hvori de 
er blevet præsenteret os, maa afgjort siges 

•at være Regler udarbejdet af politiske
Hen yn og ikke af saglige Grunde, og
Regler, som udarbejde paa et saadant
Grundlag, vil kun faa en meget kort
Levetid.

Vi kan forsikre Generaldirektoratet om, 
at vi Lokomotivmænd skal udføre vort Ar

bejde pligtopfyldende i den Tid, der gives 

os til at istandgøre vore Lokomotiver, men 
hvad der ilike naas indenfor den Tid, det 
maa Administrationen tage An varet for, 
111en vi tror ogsaa, at Værk teclerne vil 
Iaa nok at bestille, eiterhaanden som Ti
den skrider fremad, og vi advarer Admini

strationen mod at kabe saadanne Forhold 
ved en Kortsynethed, som mulig er skabt 

for at tækkes en tilfældig Ministers Me
ninger og Luner. 

Vi advarer ogsaa Generaldirektoratet 
imod at sætte de Tjenestetidsregler i Kra.ft, 

som trnmrner Betingelserne for Udførel
se af det Hverv, vi Lokomotivmænd udfø

rer, oa som vel i første Række maa siges 
at indtage en fremskudt Plads i ikker
hed tjene ten. Vi er Mennesker, og vi kan 
ved lange Tjenester blive sløvede; Uop
mærksomhed fra vor Side kan medføre 
Forhold og Omstændigheder, som kalder 
paa et Ansvar, et Ansvar, som Generaldi

rektoratet alene vil komme til at bære, og 
som i det givne Øjeblik sikkert ogsaa skal 
blive følt paa det Sted, hvorfra Direktiver 
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'DANSKfQKOMOTIVliDENDE 

til uforstandige og ufor varlige Tjene te
tid regler udgaar. 

Vi vil ogsaa advare Generaldirektora
tet imod et Forsøg paa at forringe Sikker
heden ved Færgeoverfarterne, paa vannke
lige Stationer, paa Havnebaner og Havne
pladser. Vi har indgaaet paa en Ordning 
af dette Spørgsmaal efter agkyndig Un
dersøgelse for ca. 1 Aar siden, og en For
ringelse af det Forhold vil afgjort kun 
blive af midlertidig Karakter. 

Vi Lokomotivmænd staar nu overfor 
dette, at man først fra Rigsdagen Side 
paa Trods af det Til agn, man bar givet 
o?, ved en ammenrotning af de to reak
tionære Partier - Venstre og Højre -
nedsætter os i Løn, at vi af Administra
tionen i samme Forbindel e bydes Vilkaa1• 
for vort daglige Arbejdes Udførelse, som 
runm1er en Fare for o , som rummer det, 
der entop staar paa Lur overfor enhver 
Lokomotivmand: fortabelsen af Eksisten-
cn. Vi afventer den I ommende Tids Vil

kaar, den lønningsmæ sige Behandling cg 
den arbejdsmæssige Behandling. Vi ved, 
vor Tid vil komme, og hvis man fra Ge
neraldirektoratets ide vil erindre sig Aar 
tilbage og huske de formanende Betragt
ninger, som paa et givet Tidspunkt lød Ul
Organisationens Ledere om ikke at spæn
de Buen for stramt, vilde det sikkert være 
Ord, Administrationen og for den Sags 

kyld ogsaa den nuværende Minister vilde 
have godt af at blive bekendt med; thi det 
er nu Administrationen, de1· spænder Buen 
for stramt. Selv om d Pile, der nu af-
kyde , træffer os Lokomotivmænd haardt 

og saarer os, ved vi, at Buestrengen en 
Dag springer. Vi vil atter faa den Ret 
og mere til, man nu fratager o , uden at 
vi dog af den Grund vil føre uforstandige 
og uforsvarlige Krav frem. 

»Tilskueren«.

LOKOMOTIVFYRBØDER

ASPIRANTERNE 

Fra det sidste Hold af Lokomotivfyr-
bøder-Aspiranter, som bestod Prøven paa 
Jernbaneskolen i December Maaned f. A., 
har Hovedbestyrelsen modtaget forskellige 
Fore pørg ler om Udsigterne for deres 
faste Ansættelse som Haandværkere i 

tatsbanernes Tjeneste, indtil der maatte 
blive Plads for dem i Stillingen som Lo
komotivfyrbødere, idet de paagældende 
maatte mene sig berettigede til at modtage 
fa t Ansættelse som timelønnede Haand
værkere i Henhold til de i Ordre Serie A 

.143 ptagne Bestemmelser vedrørende Lo-
komotivfyrbøder-Aspiranters Ansættelses
betingelser. 

De omtalte Forespørgsler gav Anled
ning til nogle mundtlige Drøftelser mel
lem Organi ationens Formand og de le
dende Embedsmænd i Statsbanernes Per-
onalafdeling, og i Begyndelsen af April 

Maaned indsendte Foreningen til General
direktoratet en Skrivelse om det paaanlrnde 
:B orhold, idet man anførte følgende: 

Af tatsbanernes Lokomotivfyrbøderaspiran
ter er der et Antal, som har bestaaet Lokomo
tivfyrbøder-Eksamen, men som endnu ikke har 
faaet fa t Ansættelse som Haandværkere. Dette 
macl an es om værende i Strid med Bestem
melsen i Ordre Serie A 143, Afsnit s, Stk. 2, 
hvori det udtrykkelig er bestemt, at Lokomo
tivfyrbøderaspiranter, der har bestaaet Loko
motivfyrbøder-Eksamen, men som paa Grund 
af manglende Plads ikke straks kan udnævnes 
til Lokomotivfyrbødere, fastansættes som 
Haandværkere indtil Udnævnelse til Lokomo
livfyl'bødere kan finde Sted. 

Foreningen tillader sig herved at henlede 
Generaldirektoratets Opmærksomhed paa dette 
Forhold, der betyder en økonomisk Ringere
slillel e af de paagældende. Samtidig tillader 
man sig at henlede Opmærksomheden paa, at 
naar der i sin Tid paa Sparekommissionens 
For lag foretoges en Lønnedsættelse for Aspi
ranterne, var det netop for-di, disse som vor
dende Tjeneslemamd antoges med fast Ansæt
telse - som Regel efter 1 Aars Forløb -
for Øje. 

Foreningen tillader ig derfor at andrage 
Generaldirektoratet om, at de her omtalte Lo-
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komotivfyrbøderaspiranter nare t fa tansæltes 
om Haandværkere. 

For . aa vidt Generaldirektoratet ikke mener 
al kunne imødekomme nærn-erende Andragen
d . udbeder man sig i Fælle. skab med Dan k 
, mede- og Maskinarbejder Forbund mundtlig 
ForhandJing om Sagen. 

Ærbødig t 
P. F. V. 

Rich. Lillie. 

ndel' 30. \pril d. . modtog Forenin
.gcn herpaa folg nde val': 

I krivel e af 16. April d. A., J. 1·. 152 , 
har Hovedbestyrelsen andraget om, at der maa 
blive meddelt de ved tal banerne værende 
Ekstrahaandværkere (Lokomotivfyrbøclera pi
rantel'), der har bestaaet Lokomotivfyrbøder-
k ame11, fa t Ansættelse , om Haamhærkere. 

I denne Anledning ·kal man henecl med
(1l,1e, at man da der ved den Tid, hvor de paa
gældende havde lmstaaet Lokomotivfyrbød r
cksamen og derefter kmrne forvent fa t An-
ættel e, forela.a Ordre til, .at <ler ikke maatte 

fol'etage faste Ansa-tteLer ved tatsbanerne, 
hvorfor man mulig maalte have været nødt til 
at af kedige dem, foretrak, for aa længe om 
mulig at bevare de vedkommende Stilling for 
dem, at holde dem antag t i Ekstrabaandv:-t'r
kerstillingen, og at man nu, efter at , agen har 
været Genstand for ncl'rmer nclersøgelse s11.mt 
været forelagt for 'fin i teren har foranlediget. 
at der nare t meddele cl ombandlede A l)i
ranter fast An ættel e som IIaandYærkere. 

Det kal dernæ t tilføje , at man amtidig 
ha,· anmodet Di triktet om at gore de paag,1'1-
dende opmærk om paa, at der ikke af den fa"te 
An . ., tlelse kan udledes 110g t Tilsagn om, at 
de vedkommende, . aafremt man under de for 
liggende ærlige Forhold skulde blive nød aget 
til at kride til Af. k dige]Rer af fa t ansaltC' 
ved , talsbanerne, . kuld kunne unclgaa RaRdan 
Af kecligelse, der om d 1me maatt være paa
k rærnt. 

Ander en Al lmJJ. 

0. Harhoff.

om man af oven taaende vil e, vil 
der blive meddelt de paagældcnde fa t An
ætt l e om timelønnede Haandværker , 

idet man doer fra Generaldirektoratet , i
de tager vi e Forbehold. 

Vi haabcr for de paag· ldendc A. pi
rantcr, at eneraldirektoratet ikl e faar 
Brug for sit Forbehold, men at dviklin-

gen maa for med ig dette, at Lokomotjv
f, rh del'- piranterne, om tat banerne 
nu hor ofret en god ddannol paa, maa 
bl i ,·c bevar t fol' Lokomoti vtjcnc ten. 

•Tiy Ofl 'l'ak«. 

FORFREMMELSERNE 

cd R clakti011en lutning erfar 'I' vi, 
at d paa Normeringslovcn opførte 3 nye 
Fol'fremm l ·el' af Lo! omotivfyrbødere til 
L komolivfor r Yil finde 'ted i den aller
nærme. to Fremtid. 

De paagæJclende vil bliv forfremmet 
paa de tedcr, h or de i Øjeblikket gør 
'l'j ncste, idet der dog vil tilgaa hver en
kelt af cl m en Meddclels fra eneralcli
rcktol'atet indeholdcnd Be ked om, at rl 
indtil vid re rnaa udføre den Tjene te, om 
de hidtil hal' udført, og der vil enere W
o-aa de enkelte ndenetning om, hvortil 
de vil blive f rflyttet m Følge af den 
F l'fr mmel e, de modtager. 

Det er lykkede ,en raldirektorat t at 
hcvæg Mini terCI1 ikke blot til at fol'etacre 
Udnawncl n1c nu, rn n og aa at lade Ud
m vn I. ernc o-ældc fra 1. pl'il d. ., en 
V lvillie der aal des vi e de Paagælden
cle og om Organi ation n paa kønner, 
idet de Paacrældende Forfr mmel er fak
ti k clcl'm cl vil bli,·e r crnet for værende 
k t ca. 1 DaO'e fornd fol' Normcringslo

vcn V cdtagelse. 
Vi iger Generalclirektorcn og Per o

:nal hcf n Tak for den: ven lige J rnødc
komrnenh 1d o erfo1· Organi ationen paa 
det Punkt og fo1· clcre For taacl c ved at 
vind fini tcrcn 13ifald til det nævnte. 

»Dich«.

FORENIN6SSA6ER 

'lutning n af ar t H)26 modtog L-lo
Ycdb tyr 1 en fra fon,kclligc fd 'lingcr 
Bcklagel Cl' oYcr, at man paa fol' kellige 
Lokom tivcr fjernede de der hidtil væren-
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'DANSK iQKOMOTtVliDENDt 
de Olieskabe, soin anvendtes til Opbeva
tihg af Cylinderolie, og at inan i Stedet for 
ai1btagte en Hyide ved venstre Injektor, 
hvorpaa Cylinderoliekanden kunde sættes, 
men da denne Anordning gav Anledning 
til forskellige Ulemper, og da Foreningen 
ikke saa sig i Stand til at kunne under
rette Afdelingerne om Aarsagen til at 
man fjernede de omhandlede Olieskabe, 
idet Foreningen ikke fra Maskinafdelin• 
gens Side havde erholdt Underretning 
herom, tilsendte man derfor under 4 . .Ja
nuar d. A. Maskindirektøren følg nde 

krivelse: 

li',oreningen er blevet Opmærksom ptta, at 
Centralværkstedet I København paa nogil:i Lo
komotiver af Litra C og :K, soh1 i deh sidste 
Tid el' ndgaaet :ha Værkstedet, har fjernet de 
paa disse Lokomotiver (paa Fyrkassens Fbr
vrog ved høJte Hjulkasse) abbragte Skabe, der 
anvendes til Op,bevar1ng af Cyllnderol1e og i 
Sled.et for ved venstre Injektor har anbragt en 
Hylde, paa hvilken Cylinderoliekanden kan 
sættes. 

Foreningen skal i den Anledning udtale sin 
Beklagelse og tillade sig at gøre opmærksom 
paa, at den gennemførte Foranstaltning er ab
solut uheldig, idet Oliel,anden, der anbringes 
paa den .anførte Hylde, meget let under Kr-,r
selen kan falde ned, og Olien spildes. Dernæst 
er det uheldigt, at Olien, som anvendes til Smø
ring af Glidere og templer paa Lokomotiver 
med overhedet Damp og som e1· meget tyk, 
ikke paa nævnte Hylde kan holdes saa tyndt 
flydende, at Olien kan uges op med Oliesprøj
ten i Tilfælde, hvor Cylinderolie øjeblikkelig 
skal bruges, ved Varmløbning o. 1. Endelig 
rummer det den l• are, at en muligt mindre om
. orgsfuld Lokomotivmand ved Paafyldning af 
Oliepumpen, naar Cylinderolien er kold og ikke 
kan løbe igennem Oliepumpens Si, fjerner Sien, 
og ved at hælde Olien direkte ned i Oliepum
pen fol'aa.rsager Forstoppelse af Smørerørel'ne 
Yed de ofte i Cylinderolien forekommende Uren
lieder, Træsplinter o. l. 

Foreningen tillader sig undcl' Henvisning til 
foranslaaende at anmode Herr Maskindirek
løren om at foranledige, at Fjernelsen af Olie
skabene standses, og at Skabene paany anbi-in
ges paa de Lokornotivel', hvor Fjernelsen alle
rede har fundet Sted. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

Rich. Lillie. 
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Under 2!). Aprii d. Å. modtog tna.h fø1-
gende Svar: 

Under Henvisning til Foreningens Skrivelse 
af 4. Januar d. A. (Nr. 1502) ang-aaende Fjer
ne] en af de paa Lokomotiver Litra C og K paa 
Fyrkassekappens Bagvæg anbragte Olieskabe 
meddeles, at man kan gaa ind paa at bibeholde 
de omhandlede Olieskabe paa Lokomotiver Li
tra C samt paa de tokomotivel' Litra :K., der 
-lkke forfalder til Otrihygning. 

Derimod kan man ikke gaa ind paa at bi
beholde Olieskabene paa de Lokomotiver Litra 
K, som ombygges, idet man her har fjernet 
Olie. kabel for at opnaa en Forbedring af Va; 
kulltrlartangementet i Førerhuset. 

PM de tl-Maskiner, hvbr Skabene er :Hel'
nccie, vil disse blive genan:btagle; naat de påa
gældende Maskl.ni:ir paany indgliar i Værk; 
.-tedet. 

For de ikke ombyggecie K-Mskliiers Vi:!d
kommetide f1nder man derimod ikke Atiledning 
til at genanbringe de fjernede Olieskabe, da 
disse i Hen hold Hl det ovenfor anførte paåny 
vil blive fjernede, naar do paagæideiide Maski
ner forfalder til Ombygning. 

sign. A. Floor.

Mamsen. 

Dn. -pøtgsmaalet var enstand for 
Omtale paa det fornylig afholdte Delege
ret.møde, vil ovenstaaende hermed kunde 
tages til Efterretning for de i Spørgsma.a
let interesserede Afdelinger. 

•'l'iy og 'l'alc«. 

FRA FÆLLESUDVAL6Ef
l<'olgende krivelser er afgaaet fra Jernbane

organisationernes Fællesudvalg: 

Hel'vecl skal Jernbaneorganisationernes Fæl
lesudvalg tillade sig at tilsende det ærede Ud
valg Genpart af en krivelse som Dags Dato 
er sendt Indenrigsministeriet. Endvidere til
lader man sig at medsende Genpart af Skri
velse af 9. Juni HJ23 ligeledes til Indenrigsmi
ni teriet, idet man samtidig skal tillade sig at 
anmode det ærede Udvalg om at underkaste 
det i Skrivelserne nævnte Forhold en velvillig 
Behandling under den forestaaende Revision 
af Ulykkesforsikringsloven. 

Til Folketingets Udvalg vedrørende Ulykke�
! orsikringsloven, 

s 

I' 

.. 
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Som Følge af den forestaaende Revision af 

Ulykkesforsikringsloven skal J·ernbaneorgani
sationernes Fællesudvalg herved tillade sig 
overfor det høje Ministerium at paapege den 
ugunstige Affattelse Ulykkesforsikringslovens § 
40 har for de af Statens Tjenestemænd, som 
mer til Skade under Udførelsen af deres Tje
neste. 

Man skal i denne Henseende tillade sig at 
henvise til den her fra under 9. Juni 1923 til 
det høje Ministerium indsendte Skrivelse <l.ette 
Forhold vedrørende samt til de Overvejelser, 
denne Skrivelse gav Anledning til, idet man 
samtidig tillader sig at andrage om, at der 
maa blive taget fornødent Hensyn til disse- For
hold ved den nu forestaaende Revision af nævn
te Lov. 

Man skal samtidig tillade sig at meddele, 
at en Genpart af nærværende Skrivelse og af 
Fællesudvalgets ovennævnte Skrivelse af 9. J u
ni J.923 er tilsendt det af Folketinget nedsatte 
Udvalg til Behandling af Ulykkesforsikrings
loven. 

Til Indenrigsministeriet. 

* 

Fra Personalet paa forskellige Tjeneste
steder er indgaaet Besværing over, at det efter 
Udstedelsen af Ordre A 204 er blev en dem 
nægtet at maatte foretage foreningsmæssige Op
slag i Personalets Opholdslokaler. 

Da Fællesudvalget har opfattet den nævnte 
Ordre saaledes, at den tager Sigte paa rekla
memæssige Opslag, og at den ikke paa nogen 
Maade skulde medføre nogen Indskrænkning i 
l'ersonalets Adgang til at opslaa foreningsmæ, -
sige Bekendtgørelser i dettes Samlings- og Op
holdsværlser, skal Fællesudvalget - forsaavidt 
Generaldirektoratet er enigt med Fællesudvalget 
- herved tillade sig at anmode om, at Distrik
terne og Værkstederne maa blive insti:11erede i
Overensstemmelse hermed.

Til Generaldirektoratet. 

* 

Beboerne henvender sig dernæst til Distrik
tet under 26. December f. A. i samme Sag, 
men tiltrocls for, at det i Henvendelsen er op
lyst, at Overbanemesteren er underrettet for 3 
Uger siden, hører Beboerne ejbeller noget fra 
Distriktet. 

Da der saa er hengaaet over 6 Uger efter 
Henvendelsen til Overbanemesteren, anser Be
boerne det for nødvendigt selv at tage Affære. 
Under 24. Januar d. A. ind endes Vandprøver 
til Undersøgelse i et Laboratorium, og det viser 
sig her, at Drikkevandet - selv efter Brøndens 
Rensning - er ganske ubrugeligt. 

Det op] yses, at der er forefaldet 159 Syg
domstilfælde, som Jernhanelægen tilskriver det 
daarlige Drikkevand. 

Da Fællesudvalget maa anse det for gan
ske uforsvarligt, at der i et saadant Tilfælde 
kan hengaa 3 Uger efter en Henvendelse til 
Overbanemesteren, uden at Forholdet er bragt 
i Orden, og endnu mere uforsvarligt at dette 
Tidsrum efter Henvendelsen til Distriktet for
dobles, maa man mene det berettiget, at Be
boerne selv har grebet ind. 

Fællesudvalget skal derfor tillade sig at 
henstille til det ærede Distrikt at anvise Bebo
erne Regningen til Udbetaling. Regningen med
sendes

_, 
men udbeds tilbage, forsaavid t den ikke 

hl iver anvist fra Distriktet. 

Til 2. Distrikt. 

TRYKUDLl6NIN6S-STEMPEL-

6LIDEREN "NICOLAI" 

Lokomotivets Løb unuer Afspærring 

spiller en stor H.olle i Lokomotivdriften. 
Naar Regulatoren lukkes, løber Lokomo

tivet kortere eller længere Tid efter For

holdene, og Stemplet i Cylinderen bevæ
ges frem og tilba.ge, saaledes at Cylinde-

1·0.11 for en Del virker som en Pumpe. Fig. 

Fra en Del Beboere af Statsbanernes Leje- /" 

boliger i Sønderborg har Fællesudvalget modta
get Besværing over, at en af dem til Distriktet 
indsendt Regning over Undersøgelse af det ved 
Boligerne værende Drikkevand ikke har kunnet 
honoreres af Distriktet. 

For de nævnte Beboere var der opstaaet den f{ 
meget alvorlige Situation, at Benyttelsen af 
Drikkevandet havde medført mange Sygdoms
tilfælde og at en Henvendelse til Overhaneme
steren i denne Anledning var bleven resultatløs 
overfor Beboerne i 3 Uger. Teoretisk Diagram af en Cylinder under Afspærring. 
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Fig. 2. 

DrucKausg le/chlf.olbenschleber Nicola i 

D R. P Nr. 403867 

T1·y k udi ignings-Stcmpalgliclcren •Nicolai•. 

l er et teoretisk Diagråm nJ rrrykkene,
som opstaar paa den ene Side af Stemplet
i en Dampcylinder under et Dobbeltslag,
efter at Regulatoren er lukket, og den højt
. pændte Damp i Kraftdamprøret, Overhe
deren og Gliderkassen har fan.at Tid til
at undvige gennem Udgangsrøret.

Ved Rumforøgelsen i Cylinderen un
der den første Del af Stempel Jaget, Incl
strømningsperi0den, vil Luft og Daml) 
fra Gliderkassen og de nævnte Rum ml
vide sig, hvorved Trykket paa Indstrøm
ningslinien A-B sy1,ker noget under At
mosfærens. I Punkt B spæner Glideren 
Indstrømningskanalen, og den i Cyli11de-
1·en indespænede Luft og Dampmængde 
udvider sig nu saa hurtigt, at 'J 1rykket i 
C er sunket til p1. Naar templet er i C, 
begynder Udstrømning perioden,. men da 
Trykket i Cylindei-en er under Atmosfæ
rens, vil der gennem Udstr nrningskana
len indsuges Forbrændingsprodukter og 
muligvis Aske fra Røgkamret. 

Ved Slagets Ende er Trykket atter Hte
get til Atmosfærens Tryk, og den indsu
gede Røgkammerga presses under Stemp
lets Tilbagegang fra D til E med et Tryk 
p2, der er noget over Atmo færetryklrnt, 
ud .af Cylinderen, indtil Glideren i Punkt 
E lukker for Udstrømningen. Under 
Stemplets Vandring fra E til F sammen
presses Røgkammerga sen, som end:m 
findes i Cylinderen, til Trykket p3, der ::,t
ter falder til Trykket , naar Glideren 
aabner Forbindelsen med Gliderkassen, 

og de sammenpressede Gasarter strømmer 
da ind i Gliderkassen og v.idere ud i At
mosfæren. 

Disse Over- og rnJertryk i Cylinderen 
under Lokomotivet· Friløb udøver en 
skadelig Virkning deri, at de nedsætter 
Mal in ens Løbeevne. og giver. et ujævnt 
Løb amt deri, at de indsugede Forbræn
ding produkter kan foraarsage, at de 
blanke Plader paa Cylinderen og paa Gli
deren griber ind i, hinanden og ødelæg
ges (river), og endvidere deri, at der ved 
Kompi-cssionen af- den i Forvejen stærkt 
ophedede Røgkammergas fremkommer en 
Temperatur saa høj, at Olien paa Cylin
der- og Gliderfladei· paltes og brænder 
fast. 

For at undgaa disse Ulemper anvendes 
Snøfteventiler, hvor igennem indsuges 
Luft, naar der -fremkommer Vakuum i 
Cylinderen, og Omløbsrør med Omløbs
ventHer, som sætter Cylinderens to En
der i indbyrdes Forbindelse med hinan
den, naar Lot omotivet løber under Af
. pærring. 

Til dette Formaal er der ogsaa kon
. ·trueret forskellige Former af trykudlig
nende Stempelglidere. En af de seneste 
Frembringelser paa det Ornraade er den 
flerdelte trykudlignende Stempelglider 
»Nikolai« fra Lokomotivfabrikken Union
Gie. erei i Contienen ved Kønigsberg. Ved
Konstruktionen af denne har det '"æret
Hensigten at fremstille en Stempelglider,
der overflødiggør Snøfteventiler, Omløbs-
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Fig• 3. 

Kolbenwegdiagramme. 
Kolbenschieber normaler Bauarf 

Regulator qeschlossen. 1 - . . . 

DrucJ,.ausgleich, und luflsauge· t /J/ 
ventil_geschlossen. "'-

• FedermaBstab
3mm= 1J,.g .
Arbeifsgang.

Kol benschieber normaler BauarlRegulator geschlossen � + Federma8slab
3mm-U.q.

DrucJ,,.ausgleich, und luffsauge -� 
venlil_geoffnel. 1 

... 

A rbei lsganq.

Druckausgleichkolbenschieber Nicola
�

i
. 

.:1ederma8slab Regu/alor geschlossen. -

Ohne Druck.ausgleich-und l leer/au! Obergang _ _ 
· 3 mm= 1 J,.g.

t.'Luffsaugevenlil. ~ 1 - �· Arbeilsganq .
... 

Diagrammer af en Cylinder under Afspærring. 

rør og -ventiler samt Sikkerhedsventilerne 
paa Cylinderen, saaledes at Virkningen 
af de nævnte Organer erstattes og forbed
res af Glideren pecielle Egenskaber, 
som efter det foreliggende lover godt i den 
Henseende. 

Nicolai Trykudlignings-Stempelglide
ren ses i Fig. 2, hvis øverste Halvdel vi
ser Gliderens Stilling under Damp, me
dens den nederste Halvdel viser Stillingen 
under Afspærring. Den adskiller sig fra. 
de almindelig anvendte Stempelglidere 
ved, at hver af den to Stempellegemer be
staar af to Dele, som med en Møtteik 
spændes fast mod et Bryst omtrent paa 
Gliderstokkens Midte, samt en tredje Del, 
der kan bevæges paa langs af Glider-stok
ken. J)p11 yderste af de to fastsiddende 
D�le Lærer to Stempelringe og aabner og 
sp;:errer Forbindelsen mellem Dampkana
len og dt-t ene af Gliderkassens Afstrøm
ningsrum, medens den inderste, som spæn
der mod Brystet, har en cylindrisk Ov0r
flade,. hvorpaa Stempellegemets bevægeli
ge Del kan glide. Denne bærer ligeledes 
to .stempelringe og aabner og spærrer 
Forbindelsen mellem Kraftdamprummet 
og Dampkanalen. I Hulrummet mellem 
Stempellegemets løse og fa te Del er an
bragt en Skruefjeder. 

Gliderens Virkemaade er følgende: 
Naar Regulatoren aabnes, vil Dam-

pen, som strømmer ind i Kraftdamprum
met, trykke Gliderens bevægelige Dele ud 
saa de slutter tæt mod de fastsiddende Gli
derdele og bliver i den Stilling, saa længe 
Regulatoren er aaben. Glideren arbejder 
da som en almindelig Stempelglider, men 
virker tiHige som Sikkerhedsventil mod 
for høje 'l'ryk i Cylinderen. 

Hvis der af en eller anden Aarsag f. 
Eks. Vandnedslag bliver et usædvanligt 
stort Tryk i Cylinderen, som overstiger 
Kraftdampens Tryk paa de bevægelige De
le, vil Cylindertrykket pres ·e disse noget 
hen imod Kraftdamprummet, hvorved Jer 
bliver Forbindelse mellem Cylinderen og 
'dstrømningsrummet, og Trykket i Cylin
deren reduceres da, indtil Kraftdampen 
overvinder Cylindertrykket og spæner 
Forbinde! en ved at presse Gliderdelene 
mod hinanden. 

Mellem Kraftdamprummet og Afstrøm
ningsrummet fremkommer ingen Forbin
delse, naar Glideren aabner for Overtryk 
i Cy !inderen. 

nder Afspærring trykker Skruefjed
rene de ·bevægelige Dele saa langt ind 
mod Midten af Glideren, som Konstruktio
nen tillader, hvorved der aabnes Gennem
gangskanaler fra begge Gliderlegemers 
Hulrum til Kraftdamprummet. Den aab
ne Glider danner nu gennem begge Gli
derlegemer og Kraftdamprummet en uaf-
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brudt og tilstrækkelig stor Forbindelse 

mellem Rummene foran og bagved Cylin

derstemplet. 

Den gode Udligning af 'I'rykkene i dis

se Rum giver Lokomotivet et let og rnligt 

Løb, og samtidig Kulbesparelse. 

l Fig. 3 ses virkelige Diagrammer af

en Cylinder med almindelig Stempelglidar 
under Afspærring; øver t med lukke::le 

nøfte- og Omløbsventiler, dernæst med 

disse Ventiler aabne, og nederst af en Cy

linder med icolai-Stempelglider og uden 
, nøfte- og Om løbsventiler. 

F. Spøer.

REFERAT 
FRA 

DELEGERETMØDET D. 27., 28. og 29. APR!L 1927. 

DAGSORDEN 

Mødets Aabning. 
1. Navneopraab af de Delegerede.
2. Fastsættelse af Mødernes Forretning. -

orden.
3. Valg af Dirigenter, Sekret.ærer og Proto

kol revisorer.
4. Beretning om Foreningern, Virksomhed,

herunder Forslag:
a) fra Hovedbestyrelsen: Ang. Godken

delse af den paa Delegeretmødet i Aar
hus d. 29.-30. April H-125 stedfundne
Vedtagelse om Ydelse af Støtte til D.
S. og :M. F. i Anledning af Lockouten
i 1925.

b) c) og d) fra Afd. :L.
e) fra Afd. 38.

Beretning fra Feriehjemsnd valget og fra
Statsfunktionærernes Laaneforening.

!'i. Fremlæggelse af Foreningens Regnskaber 
fot· 1925 og 1926. 

G. a) Beretning om »Dansk Lokomotiv Ti
dende«s Virksomhed. herunder For
slag fra Afd. 2. 

h) Fremlæggelse af Blarlet Regnskaber
for 1925 og 1926.

7. For lag til Budget for Hovedkas en i 1.927,
herunder Forslag:
a) fra Hovedbestyrelse11: K on ngentet

Afkortning i Lønnen.
b) fra Afd. 2: Kontingentmærkerne æn

dres fra ¼-Maaneds Mærker til 1/1-

Maaneds Mærker.
c) fra Afd. 38: :F'oreningsemblem for Med

lemmerne.

8. Forslag til Budget for »Dansk Lokomotiv
Tidende• i 1927.

0. Forslag vedrørende Lovændringer:
a) fra Hovedbestyrelsen, b) c) d) og e)
fra Afd. 1., f) g) og h) fra Afd. 2, i) fra
Afd. 9.

10. Forslag til Ændringer i Anciennitetsreg
lerne:

,l) fra Lokomoti vførcrkredsens Bestyrelse. 
11. Forslag vedrørende Pension ·be1,temmel

serne:
a) fra Afd. 2, b) fra Afd. 52.

:12. Forslag vedrørende Tjenestetidsreglerne: 
a) fra Afd. 38, b) c) og d) fra Afd. 37.

:IB. Forslag vedrørende Velfærdsforanstalt
ningerne: 
a) fra Afd. 2, b) fra Afd. L 7.

I li-. a) Valg af Formand. 
b) Valg af Redaktør.
c) eYent. Valg af Hovedka1-1serer.

I!')_ Valg af 10 Delegerede til N. L. F.s Kon
gres i 1928. 
Afslutning. 

Punkt 1. 

Mandaterne prøvedes ved Navneopraab. 

Punkt 2. 
J, orreloingsordenen blev vedtaget. 

Punkt 3. 

Til Dirigenter valgtes: Mortensen, E-sbjerg, 
Rasmussen, Brande, Lønquist. Aarhus, og 
Svendsen, Gb. 

Til Sekretærer valgtes: P. A. Jensen, Ro1,
kilde, og C. Christensen, Gb. 

Til Protokolrevisorer valgtrs: Thygesen, Ny
borg, og K. Petersen, Nyborg. 

Punkt 4. 

Formanden foreslog, at man om Eftermid
c'lagen den 2 . behandlede Løn- og Tjenestetids
spørg. maalet. F'oreslog at indsætte Punkt 9 
efter Punkt 4. Foreslog at indsætte et nyt 
Punkt d i Punkt 14. 

C. M. Christensen trak paa Afd. i's Vegne
nogle Forslag tilbage; dette var i Punkt 4, b, c 
og d; i Punkt 9, c, d og e. 

Dagsordenen blev derefter godkendt. 

Fornianden omtalte Lønsagerne i den Tid 
der var gaaet og i 1925, der førte en lille F'or
hedring med sig. Troede, at de unormale Til
stande sikkert var forbi; dette var maaske tid
ligere end ventet. Berørte den nye Regerings 
Nedskæring af vore Lønninger. Omtalte Sted
tillæget for nogle Byers Vedkommende; nogle 
var gaaet op -og andre ned. Forhøjet Sted
tillæg kunde ikke gives uden at der var gaaet 
2 Perioder. Omtalte de forskellige Lønnings-
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bestemmelser, hvor der paa forskellige Steder 
var forskellig Fortolkning. Derfor var det godt, 
al vi havde en juridisk Medhjælp, som der 
flere Steder var Respekt for. Omtalte Ranger
maskine. agen; gik tibage i Tiden og kunde hu
ske, da Søndergaard og Taleren sad i H. B. 
·ammen; dengang anvendte man Lokofyrb. til
Førere paa Strækningen. Nævnede derefter en
Hække Tilfælde med Uheld. Der var dengang
opnaaet en Bevilling for at faa Førere paa
Strækningen, men Generaldirektøren agtede ik
ke at gøre Brug a[ den. Herefter fandt der et
Sarnraacl Sted med Finansudvalget, der førte
Lil Pn Udnævnelse af 79 Mand. Paa en Række
Rangerdepoler var det urimelige Forhold, da
Lokofy:rb. var Depotforstandere. Dette blev æn
dret tilfredsstillende. Omtalte de øvrige Ran
germaskiners Bemanding med Førere, først var
rlrr opnaaet den anden 1and paa flere Steder,
. om havde ført til Lokoførere paa disse Ma
skiner. Da den nye Regering kom til i 1924
skulde Resten løses, men Trafikministeren var
ikke meget for dette. Formanden havde sagt
til Trafikministeren, at Sagen rnaatte løses nu.
Sagen dengang havde ført til et større Avis-
kriveri. Formanden henvendte sig atter til 

Trafikministeren i 1925, som havde sagt, at det 
var bedst at faa en Ordning i Stand. Sagen 
førte atter tit en Forhandling hos Ministeren. 
Ministeren havde tænkt sig enten at anvende 
Arbejdsmænd eller at stryge Rangergodtgørel
sen, for Løsningen af agen rnaatte ikke koste 
for meget. Derfor kom man ind paa at spare 
den anden Mand paa visse Rangermaskiner. 
Taleren mente dengang, at det var nødvendigt 
at løse Spørgsmaalet mellem lo Lønningslovs
revisioner. Havde dengang sagt, at nu maatte 
det blive Generaldirektøren der skulde indkalde 
til den endelige I• orhandling, og dette skete. 
Generaldirektøren havde givet Distrikterne Or
dre til at undersøge, hvormange Mand der kun
de spares, men de havde varet, at alle kunde 
spares. Der blev saa nedsat et Udvalg, hvor 
Formanden havde Sæde, som berejste hele Lan
det, og Resultatet blev, at der kunde spares ca. 
/4-7 Mand. Der fandt saa en afsluttende For
handling Sted, ved denne var Maskindirektøren 
ikke med. Da pørgsmaalet endelig var i Or
den, havde Generaldirektøren sagt til vor For
mand, at det var der ingen andre end ham, 
der kunde have løst. De første 74 Mand var 
udnævnt den 1. April 1926. I Aar skulde der 
have været udnævnt 60 Mand, men Lønnings
raadet fandt ingen Anledning til at opføre dem 
i edskæringstiden. Der fulgte en Række For
handlinger efter med forskellige Politikere, og 

a.gen var saa endelig gaaet i Orden. Mini
steren havde godkendt Princippet, men vilde 
kun gaa med til en Udnævnelse af 38 Mand, 

som skulde være nok til samtlige Rangerma
skiner. Omtalte de forskellige Goder, hele den
ne Ordning havde medført. 

Gennemgik udførligt hele Arbejdet, der lig
ger bagved det Resultat, som Organisationen 
har opnaaet ved Lokomotivfyrbødernes Uddan
nelse. Tre Hold er nu udgaaet fra Skolen. Det 
skal nok vise sig i Fremtiden, hvilket Gavn 
denne Uddannelse er og bliver for Lokomotiv
mandsstanden. Omtalte en lidt uheldig Op
træden som 1. Hold af disse Elever havde ud
vist overfor Organisationens Flidspræmier. 

Med Hensyn til vore Uniformer kunde Ta
leren med Tilfredshed konstatere, at Terminer
ne nu nøje overholdes. Gjorde opmærksom paa, 
at vi maatte være forberedt i den kommende 
Tid, ogsaa i Uniformsspørgsmaalet, da der alle
rede er lagt et meget giftigt Grundlag for at 
komme vore Uniformer til Livs . 

Gennemgik derefter en Mængde Ancienni
tetssager fra forskellige Depoter, som der for de 
flestes Vedkommende er truffen Afgørelse om. 

Organisationen har haft et stort Arbejde 
med Tjenestetidssagen, som med mere eller 
mindre Tilfredshed er bragt i Orden. 

Redegjorde for forskellige Forbedringer ved 
Lokomotiverne, som der var ført Forhandlin
ger om. Elektr. Lys paa Lokomotiverne vil der 
blive gjort Forsøg med. Forbedring af Sand
kasser er under Overvejelse. Da der er klaget 
over Sæderne paa Maskinerne, har Organisa
tionen taget Sagen op og mener, det nok skal 
lykkes at faa samtlige Lokomotiver forsynet 
med bløde og behagelige Sæder. Det er gen
nemført, at alle Ma kiner skal forsynes med 
Bagsjl. Har anmodet om, at R Maskinerne 
kan blive opvarmet ved Fodpladen. Forsøg i 
den Retning er gjort og falden ud til alminde
lig Tilfredshed. For at udelukke den Lysrefleks, 
. ·om er til almindelig Gene for Lokoføreren, har 
man øgt om, at samtlige Lokomotiver efter
haanden bliver forsynet med en ny Fyrdør med 
Stjerneventil efter et bestemt System, som har 
vist sig tilfredsstillende. 

Vi har nu faaet en bestemt Standard for 
:Montering af vore Opholdsværelser, saaledes 
at vi efterhaanden vil faa det betydeligt hygge
ligere end Tilfældet er i Øjeblikket. 

Om talte Velfærdsforanstal tningerne. Paa 
disse Omraader er der ogsaa ,sket endog meget 
betydelige Forbedringer. 

Boligsager og Boligforholdene har ogsaa i 
høj Grad lagt Beslag paa Organisationen; om
talte i denne Forbindelse et Forhold fra Oh., 
hvor der var bygget en Lejebolig til en Loko
motivfører, men da den var færdig, vilde Fø
reren ikke have Lejligheden. hvorfor den nu 
beboes af en Lokofyrb. 

Med Hensyn til Motorkøretøjerne da er Stil-
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lingen jo den i Øjeblikket, at Betjeningen af 
disse er overdraget til andre Tjenestemænd end 
Lokomotivpersonalet; der er intet at gøre ved 
Sagen paa nærværende Tidspunkt. 

Organisationen har arrangeret forskellige 
Foredrag og en Tur til Berlin, hvor ca. 4-0 Med
lemmer deltog. 

Med Hensyn til Samarbejdet med andre 
Organisationer, saa har dette hidindtil hvad 
Fællesudvalget angaar været ført med alminde
lig Tilfredshed. Jeg ved, at der er stillet For
slag om Udmeldelse af C. 0. I og af I. T. F.; 
der er maaske mange der mener, at vi godt 
kan staa alene, men jeg vil meget stærkt poin
tere, at det kan vi ikke, dertil er vi for faa; der 
kan komme Situationer, hvor det er ganske 
nødvendigt for o at staa i amarbejde med an
dre Organisationer. Var meget glad og godt 
tilfreds med Sammenslutningen i N. L. F.; kun
de ønske at komme i ]i øli.q.g med Finland ogsaa. 
D sidste Dage har vist os, at Selskabet i C. 
0. II ikke er det, vi skal . øge. Med Hensyn
til am.arbejdet med D. S. og :M. F., da har vi
haft en meget lydhør og arbejdssom Medhjæh1
i afdøde Formand I. A. Hansen. vi Lokomo
tivmamd har ikke mange Venner, men vi hav
de, i Han:en en Ven, om vi paa det dybeste
vil savne. Sammenslutningen i I. T. F. brin
ger os kun Goder og ingen Forpligtelser, som
maaske mange tror.

Omtalte i korte Træk- det· Overskud af ca. 
16 000 Kr., om Marketenderiet paa Gb. har gi
vet Organi ationen; har i samme Forbinde! c 
søgt om, at den nye Remise i Aarhus maa blive 
forsynet med et Marketenderi; dette er dog iklrn 
oprn1aet, men der er stillet et Beløb til Raa.
dighed til Opførelse af en Kiosk, som drives 
i Fælles. kab med Smedene og Remisearbej
derne. 

Gennemgik den Situation, der var op taaet 
ved at nogle :Medlemmer havde nægtet at be
tale det Ekstrakontingent af 12t/2 Kr., som blev 
een temmigt vedtaget paa siqste Delegeretmøde. 
Som en Følge heraf har H. B. stillet et Forslag 
til Dagsordenens Punkt 4 a. Mente, at naar 
dette Forslag blev vedtaget, saa var dette den 
mildeste Maade at faa Spørgsmaalet ·afgjort 
paa. -

Paa Lokomotivførerkredsens Generalforsam
lings Vegne stilles Forslag af Generalforsam
lingens Dirigenter, Mortensen og Rasmussen, 
til Punkt 4 a: 

»Denne Bestemmelse frit.ager dog ikke noget
Medlem, der indtil Dato ikke·har indbetalt det 
af Delegeretmødet 1925 paaligriede og nu �f De
legeretmødet godkendte Ekstrakontingent ·121/2 
Kr., men Beløbet maa indb,etales, om Medlems
skabet i D. L. F. øn kes bevaret.« 

Mortensen takkede Formeinden- for den ud-

mærkede Beretning. Det er Flertallet, der be
stemmer den Retning, man skal følge, og Min
dretallet maa selvfølgelig rette sig derefter, el
lers er Organisationsarbejdet omsonst. Angaa
ende Punkt 4 a har H. B. haft en englelig Taal
modighecl, men vi har indenfor Lokomotivfører
kredsen taget en Beslutning, som er anført i 
ovensta.aende Forslag. 

G. 0. F. Lmul: Feriehjemmte har nu virket
i 5 Aar og jeg kan fra dette Sted udtale, at 
de Gæster, der i disse Aar har besøgt Ferie
hjemmet kun har Lovord at udtale om Op
holdet der. Vi har stedse søgt at forbedre For
holdene paa F'eriehjemmet saavel ved Forplej
ningen som ved forskellige smaa Ændringer til 
Gavn og Glæde for Medlemmerne, der be øger 
det. Vilde meget lægge de Medlemmer paa 
Sinde, som endnu ikke har tegnet en Andel, 
om at .gøre dette, for derigennem at bidrage 
deres til, at Hjemmet stod saa meget stærkere. 
Omtalte en Nyanskaffel. e (Skansen), som 
Hjemmet havde købt og beplantet, saaledes at 
Hjemmet nu har faaet et betydeligt større Om
raade. Takkede Organisationens Formand og 
Hovedkassereren for deres gode Forstaaelse og 
:Meclarbejde for Hjemmet.

Formanden kvitterede for Takken og ud
talte sin Tak til Lund for den Energi og Hjælp
somhed, hvormed han ledede Hjemmet. Om
tal te det Stal tilskud paa 2 000 Kr., som Hjem
met hidtil havde faaet; havde været bange for, 
at dette Tilskud nu, hvor alting skal skæres 
ned, skulde bortfalde, idet det skulde søges 
hvert Aar. Det viste sig ogsaa( at der var 
Tenden er i den Retning, men det er lykkedes 
at faa en Ændring til Bevillingen, ganske _vist 
er denne nedsat til 1500 Kr., men til Gengæld 
_taar det fa. t, saaledes at vi nu kan regne med 

et fa. t Tilskud hvert Aar paa 1500 Kr. 
LiUelmul gennemgik Laanene og Tabene in

denf01· Statsfunktionærern�s Laaneforening. 
Tabene indenfor Laaneforeningen har i alt 

udgjort 29 877,76 Kr. Foreningen kan endnu 
bære Tabene, men Højden er ogsaa naaet nu. 
Foreningen er solidarisk, og der skd ikke store 
Tab til, føl' olidariteten maa gøres gældende. 
Omtalte nogle for Taleren meget pinlige Situa
tioner, han havde været udsat for i sin Egen
skab af at udbetale Laan. 

B. 1'. Petersen, Gb., vilde til Hr. Lillie sige,
at Vedtagelsen i 1925 var ulovlig og vilde ikke 
bøje sig for den. 

L. Rasmussen, Sd., havde efter at have hørt
Formandens Beretning faaet Syn for, at Arbej
det voksede i Organisation n og at der laa et 
't_ort, ja endog.et meget stort Arbejde hos H. B. 
ll,'aabede, at de Delegerede i Dag maatte til-
kendegive. overfor H. ,B. at de var indforstaaet 
m�d, at Tiden ikke nu var inde til at tale om 
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Splittelse, men at hver især vilde gøre sin Pligt, 
saa Organisat1onen fra i Dag af stod saa fast 
sammentømret som ingensinde før. Os, der i 
en Aarrække har fulgt Organisationsarbejdet og 
ved hvilket stort Arbejde der har været ført 
for at bringe de store Sejre hjem. Spørgs
maal som Fører paa Rangermaskiner og Ud
dannelsen, der er løst, er Sejre vi hilser med 

· Glæde og skylder vore ledende Mænd en stor
Tak for. Vi har nu i en længere Aarrække
gaaet frem fra Sejr til Sejr, og naar dette har
været muligt, saa eL· dette kun fordi vi har
forstaaet Betydningen af Sammenholdet, men,
æi-ede Kollegaer, er det nødvendigt at staa sam
lede i Fremtiden, er det mere nødvendigt at
staa samlet nu, naar der, som vor ærede For
mand ganske rigtig sagde, hele Verden over
r.r en .reaktionær Bevægelse ved at vokste frem,
en Bevægelse, der vil forsøge at knægte vore
Organisationer. Ogsaa herhjemme har vi mær
ket Reaktionen, og hvis vi nu ikke holder sam
men, vil di se Folk faa lettere Spil. Aldrig
har der været mere Brug for Sammenholdet.

Mortensen omtalte den store Hærfører Na
poleon og dennes store ejre, ja, det er rigtigt, 
men hvorledes kunde Napoleon vinde disse Sej
re? Det var kun fordi der bag ham stod en 
Hror, der ubrydelig tod sammen og i særlig 
Grad for tod, at den Mand var deres Fører, 
og hvis der var nogen, der forsøgte at lave 
Spektakel eller forsøgte at ud tale sig med Haan 
om deres Fører, blev de ikke af deres Hær
.førere, men af de menige, øjeblikkelig slaaet 
ned. En saadan Disciplin maa vi ogsaa holde 
indenfor vore Rækker. Vi maa staa nu Ryg 
mod Ryg, kulder mod Skulder og danne en 
Mur, der er ubrydelig, og særlig maa vi staa 
samlet om vor Fører, og som vi alle maa være 
enige om er vor Fører, og vi tillader ikke, at 
nogl enkelte Mænd ødelægge-r Disciplinen, og 
lad os Medlemmet· vise disse Mænd den Ha.an, 
de fortjener. 

Kolleger! Vi maa.nu staa sammen om vore 
·Mænd og vor Fører Rich. Lillie, og lad os
rense ud, hvis der er nogen Vaklen i Rækker
ne. Vi roaa staa sammen, hvis ikke Reaktionen
kal vælte os.

Mødet den 28. April 1927.

Fortsat Behandling af Punkt 4. 

Heftholrn, Frederik havn, udtalte en Tak til 
H. B. for Løsningen af Rangermaskinesagen og 
Depotforstanderhonoraret. V:ar ikke i Tvivl om, 
at H. B. vilde gøre et Stykke Arbejde for Mo
torsagen for at vise, at de faguddannede var 
cle bedste. Omtalte Ekstrakontingentet og vilde 
anbefale at tage_ .Stilling til Forslaget fra H. B. 

Klem, Roskilde, omtalte Stedtillæget i Ro. 
og mente, at der var Betingelser for at Ro. 
kunde faa højere Stedtillæg. Troede, at det 
var en Fejl med Hensyn til Beregningen af 
dette. Omtalte Rangermaskinernes anden Mand 
og mente, at de havde foretaget Ting, som gjor
de, at den anden Mand var kommen væk flere 
Steder. Taleren havde paatalt flere alvorlige 
Forhold i Ro. 
J. Nielsen, Kb., troede ikke, at der var Ven

skab hverken i C. 0. I eller C. 0. II. Var ked 
af, at Forhandlingsretten ikke bedre var do
kumenteret dengang Pladserne var sagt op, for 
vi maatte jo i visse Tilfælde ty til C. 0. I. Var 
utilfreds med de Kollegaer i Orehoved, der ikke 
havde taget Lejeboligerne, da han selv havde en 
saadan Bolig og Udførel en var et stort tykke 
Arbejde for D. S. B. Beklagede, at Maskin
direktøren ikke forstod Lokopersonalet med 
Hensyn til den 2/a Tjenestetid og Motorsagen. 
Med Hensyn til Motorvognene troede Taleren, 
at det kun var en Modesag. 

Rosenkilde Laursen, Gb., var særdeles til
freds med Skolen i Hellerup. Var utilfreds 
med at den anden Mand var taget væk flere 
Steder. Der kulde sættes alt ind paa, at fag
uddannede Folk førte Motorvognene, og dette 
kunde bedst ke ved Samarbejde med D. S. 
og M. F. Kunde ikke gaa med til at staa hver
ken i C. 0. I eller C. 0. II. Kunde tænke 
sig det tekniske Personale i een Sammenslut
ning ved D. S. B. Ved en Lønningslovsrevision 
vilde dette betale sig. Alle skulde have betalt 
Lockout-Bidraget og saa protesteret bagefter; 
det havde været det bedste for alle Parter. 
Vilde henstille til H. B. at søge en Forstaaelse 
med disse Mennesker, særlig af Hensyn til den 
farlige Tid vi var inde i og kunde tænke sig 
at H. B. vilde indrømme, at der var beg.aaet en 
Formfejl ved Dagsordenen for 1925. 

Remming, Hg., rettede en Tak til H. B., 
navnlig til Formanden for det udførte Arbejde. 
Var glad ved at have hørt, der var flere Ste
der, hvor det var galt med Rangermaskinernes 
B tjening. Omtalte det daarlige Samarbejde 
med Trafiktjenesten i Hg. og Hi. Det undrede 
Taleren, at B. T. Petersen ikke havde talt no
get mere for sin Sag. I Sverrig blev Motor
vognene ført af Fagfolk, og vilde henstille til 
H. B. at ville arbejde kraftigere for denne Sag. 
Var glad og tilfreds med Velfærdsforanstaltnin
gerne i Hg. 

Sessing, Ge., troede, at tedtillægget var 
uretfærdigt fordelt, da det var særligt dyrt at 
bo i Gedser. Udtalte, at Personalet selv havde 
været ude for at komme af med den anden 
Mand paa Rangermaskinerne. Velfærdsforan
staltningerne i Orehoved var ikke bragt i Or
den endnu. Omtalte Boligerne i Ge., hvor As-
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sistenterne fik bedre Boliger end Lokopersona
let, dette Personale maatte i flere Tilfælde bo 
i en et Værelses Lejlighed. Det var fuldt ud 
lovligt ro. H. t. Lockoutbidraget. Vilde fore
slaa at bygge Br-o mellem andre Organisatio
ner, da dette var bedre end at staa alene. 

Andreasen, Gb., omtalte Rangermaskinernes 
anden Mand og troede, at det var forkert at 
have solgt dem til Fordel for Lokofører paa 
Rangermaskiner. Troede, at dette Forlig var 
for dyrt for os, D. S. B. havde sikkert tjent 
meget paa det, tvivlede i det hele taget paa, at 
Spørgsmaalet var i Orden endnu. Rekreations
hjemmet havde givet 30 000 Kr. i Underskud, 
og han kunde ikke forstaa, at dette var et Møn
sterhjem tli saa dyre Penge. Sluttede sig til 
Hosenkilde Laur. en m. H. t. Sammenslutningen 
mellem det tekniske Personale, f. Eks. Værk
mester og Lokomotivmester. Meddelte, at det 
stod i Lovene, at alt skulde forelægges Medlem
merne, inden de Delegerede rejste. Kunde ikke 
forstaa, at <ler var Forslag angaaende Lockout
bidraget. 

Omtalte en Laanesag fra Gb., som Taleren 
havde været indblandet i, udtalte, at denne Sag 
nok blev klaret til alles Tilfredshed. 

K. M. Petersen, Nyborg, udtalte, at efter han
havde hørt Formandens Beretning, fik man det 
Indtryk, at det var det bedste Stykke Arbejde, 
der endnu var udført inden for Organisationen. 
Mente, at H. B. havde set for overlegent paa 
Motorsagen, dette kunde Taleren ikke forstaa, 
da det ikke var nogen Modesag. H. B. havde 
en Pligt til at skaffe Avancementsmuligheder 
for os alle, da Motorsagen satte os tilbage. 
Dette var Fagarbejde og skulde udføres af Fag
folk. Ved den Sydfynske Bane var man glad 
for Fagfolk, da det betalte sig ved smaa Uheld 
paa Strmkningen. Troede ikke, at Samarbejdet 
med tekniske Arbejdere ved D. S. B. var hel
digt. Havde ingen Sympai med dem, der ikke 
havde betalt Lockoutbidraget, men vilde fore
slaa, at denne Sag blev løst ad fredelig Vej til 
alles Tilfredshed. 

En Resolution fra Gb., Afd. 1, blev oplæst. 

»Foreslaar, at H. B. søger Føling med andre
tekni. ke uddannede Tjenestemænd under Stats
banerne, og at der til næste Delegeretmøde af
lægges en Beretning. 

Afd. 1. « 

Denne Resolution blev senere forkastet. 

Vedeby, Slagelse, omtalte, at Kørelærerne 
skulde være førstes Klasses Folk, den ene af 
Eksperterne for Øjeblikket var det ikke. Denne 
havde talt mod H. B. paa hans Tjenesterejser. 
Takkede Udvalget for Købet af Skansen ved 
Rekreationshjemmet og takkede særligt For
manden for hans store Arbejde i denne Sag. 

Meddelte, at der for 10 Aar siden var lavet 
Tegninger til et nyt Vaskerum i Slagelse, men 
dette Arbejde var ikke udført endnu. 
J. Knudsen, Gb., mente, at det var en fyl

destgørende Beretning, der var aflagt. Kunde 
ikke forstaa, hvorfor mindre Sager ikke kunde 
ordnes af Afd. selv, da det var megen Porto for 
H. B. Beklagede, at en indsendt Sag til H. B. 
ikke var ordnet tilfredsstillende. Mente, at det 
var en daarlig Maade, Kørselsfordelingerne 
kom paa, da de kom for sent, og han vilde 
fore laa, at H. B. fik dette forandret. Anbe
falede, at man i H. B. skulde se Kørselsfor
delingerne godt efter, da der tit var Ulovlighed 
i. Omtalte Tur 1 paa Gb., som Lillelund sidste
Aar havde faaet lavet om, efter at Turen var
godkendt af Gb., protesterede mod, at dette kun
de ske. Savnede i Beretningen, hvormange der
ikke var i Foreningen, henstillede, at dette
skete. Omtalte Spuleslangerne paa Litra 0.

aar det blev skrevet paa Reparationsforslaget, 
blev de sat paa. Henstillede til H. B. at faa 
dem paa Tegningen. Var glad for, at der var 
sket store Forandringer i den Tid, Taleren hav
de været Medlem af Foreningen. Kunde ikke 
finde sig i, at de 12,50 Kr. ikke var betalt, 
dette kunde den anden Kreds ikke finde sig i, 
vilde have dem ud af D. L. F. for længe siden, 
selv om Sagen skulde tabes ved Domstolene. 
Kunde ikke støtte Rosenkilde Laursens Forslag 
angaaende de tekniske Overhøringer af Aspi
ranterne. Kunde heller ikke tænke sig den tek
niske Organisation i Virkeligheden. Omtalte 
Laanesagen fra Gb. Kolleger havde ikke faaet 
Kvitteringer for de Beløb, som Lillelund hen
tede paa Lønnings.kontoret. Omtalte ligeledes 
en Laanesag, hvor Afd. Formanden ikke havde 
anbefalet Laanet, men Laansøgeren havde al
ligevel faaet det. 

Th. Christensen, Gb., kunde tænke sig en 
Skole for Folk, der ikke havde Fagforenings
forstand; i Stedet for R0y5enkilde Laursens F'or
slag angaaende den tekniske Overhøring af As
piranterne. 

Boye, Aalborg, kunde ikke forsta.a Heftholms 
Udtalelser angaaende Lockoutbidraget; Medlem
merne skulde ud af . Foreningen, hvis de ikke 
betalte, dette krævede den anden Kreds. 

Jes persen, Gb., talte for Adskillelsen af Lo
kofører og Lokofyrb. henholdsvis til C. 0. I 
og C. 0. II, dette var efter Talerens Mening 
det bedste, men kunde forstaa, at Forsamlin
i;en var imod det; haabede at de unge Medlem
mer fik Motorvognspladserne. 

C. C. Nielsen, Struer, mente, at det var et
Gode, at der var kommen Førere paa Ranger
maskinerne, da Tilbageflytning nu bedre kunde 
finde Sted. Var meget imod, at Medlemmerne 
solgte Uniformerne. Var imod at sammenslutte 
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sig tned Lokomester og Værkmester. Henstil-
1(:Jde til dem, $Otn ikke havde betalt de 12,50 Kr., 
at fåa den kedeHge Sag ud af Verden. Taleren 
havde først været imod Rekreationshjemmet, 
ttieil nu vilde han anbefale alle at støtte dottno 
Sag. 

Søndergaard, Gb., mente, at det var rigtigt 
nok med hans Artikel i D. L. '1'. Ira 1912, men 
nu kunde Lokoførerne ogsaa øn ke Forbedrin
ger ligesom Lokofyrb. Omtalte Velfærdsforan
staltningorne særlig m. H. t. Sandstrøer og 
Rudernes Anbringelse, og udtalte, at O Maski
nernes Fyrplads var de koldeste at staa paa. 
Takkede for Være] ernes Ud mykning, det var i 
sin Orden de Steder, Taleren kom. Det kunde 
blive nødvendigt for Lokoførerne at søge andre 
Foreninger, hvis Kraftvognsførerne engang 
korn i D. L. F., dette vilde atter forringe Loko
førerties Kaar. Anbefalede H. B. Forslag an
gaaettde tockoutbidraget, det var et klogt For
slag, og tnente, at <le andre eaa kunde gaa det 
�ii1det lille StykkE! Vej for at faa Forholdet i 
Drdetl. Vl:tt glad for, at Karenstiden var i 
Orde.ti for Tilllytler�. :Mente alllgevel ikke, at 
llet alHd var Gb., clet var galt fat med, da det 
var Gb., der i sin Tid fremsatte detlEl For 'lag, 
og dette var jo alle glade for nu. Udtalte in 
Glæde over Samarbejdet med Afd. 2's Formand, 
han var altid konsekvent i sin Optræden. Var 
utilfred med, at Kolleger søgte Distriktet for 
at kapre Tog, bebrejdede særligt Lillelunds Op
træden m. H. t. Togene 23-1�2. UdtaltEl in 
OIEPdc for Feriehjemmet, det var sikkert noget, 
der var godt for o Lokomotivmænd. Oplæ. te 
•n krivel e fra Afd. 1. �lan kal hen. tille til
H. B. om at lade avnene paa de valgte Dele
•erede indrykke i det ummer af D. L. T., som 

udkomm r umiddelbart for det kommende De
legeretmøde. 

Dh'igenten: ferdngen var, at vi nu skulde 
til at hehandll'! Punkt 5, tncn jeg fore laar, at 
vJ. tager en OE!tteraldcbat ove1· Punkt 9, for at 
et evt. tiedsat Udvalg kan faa Tid til at be
handle :t<'ot lagene. 

Pormctnden motiverede H. B. Forslag. An
gaaende § 3 uddybede Taleren nærmere Aarsa
gen til, at II. B. havde medtaget Kraftvogn -
førere som Medlemmer af Organi ationen. Man 
lærer af Begivenhed rne, derfor er Paragrafen 
om H. B.s Ret til dskt-ivning af Ek trakon
tingent medtaget; ingen skal nære Bekymring 
for, at H. B. skal misbruge en saadan Fuld
magt. Angaaendo § IO om Ind krænkning af 
de Delegeredes Antal, aa or det en Sparebe-
træbelse, som jeg mener, at Organisationen 

ikke vil lide noget under. Anbefalede H. B. 
Forslag. 

Liljekrans, Gb., havde paa Lkf. Kredsens Ge
neralforsamling stillet Forslag om, at Afd. I og 

H. B.. Lovfor lag blev behandlet af et nedsat
Udvalg. FremFørte forskellige Paragrafer i
Afd. I' Forslag, som Taleren mente vilde være
til Gavn baade for Medlemmerne og H. B. Ta
leren vilde ikke anbefale Afd. I' Lovforslag
pait anden faade, end ved, at det Udvalg, som
fik med Lovforslagene at gøre, kunde faa det
bed t mulige ud af dem til bedste Gavn for
Organisationen.

8oph. Jensen oplyste. at der var foretaget 
en Af lemning indenfor Kreds I, om man skul
de . kille de to Kred e mere fra hinanden, end 
Tilfældet nu var men man var kommet til det 
Re ultat, at den Form, om nu har staaet sin 
Prøve i 1 '� Aar, er den bedste. Man maa fast
slaa, at Kontingentet er 4 Kr., bliver der Penge 
til overs, saa gaar disse jo ind i Reservefonden. 
Vilde anbefale, at de Retning linier, som er 
fremsat i H. B. Forslag, maa blive dem, der 
t)ræger det Udvalg, som jeg ogsaa mener bli
ver nedsat for at udarbejde Udkast.

Dirigenten oplæste forskellige indkomne 
Forslag og Ændring forslag. (Indgik til Lov-
11dvalget.) 

Kristensen, Gb., foreslog, at Organisationen 
ikke optager Motorvognsførere, der ikke er fag
udlærte, kan man ikke komme udenfor om 

pøt'g rnaalet, da maa vi oprette en tredie 
Kred for ikke faglærte, for hverken Kreds I 
eller II kan være tjent med at optage disse. 

Knudsen, Gb., syntes ikke, vi kunde være 
bekendt, at der skulde taa i Lovene, at H. B. 
/,I/Il kunne ud krive Ekstrakontingent af indtH 
25 Kr. Anbefalede ikke at stemme for, at de 
Delegerede Antal blev nedsat. aar der er 
br ·temt, al der skal være en Urafstemning, bør 
der ogsaa være en bestemt Frist for, naar denne 
.-kal foretages. Var ikke Tilhæn,,.er af Bygge
fonden, den var paatvungen os g nnem Marke
tenderiet. Vor Organi ation bør være en Kamp
orga ni at ion og bør ogsaa yde Understøttelse til

Lokomotivmænd, som af kediges nclen Pension. 
Lillelund foreslo" to mindre redaktionelle 

Ændringer . 
. M. Christensen, Gb., imødegik forskellige 

Talere angaaende Byggefonden, Valg af Sekre
tærer m. m. og oplyste, at i Tyskland var der 
truffen en Ornrenskornst indenfor Lokomotiv
mn'ndene om O ptagel e af folorvognsførere, 
enten di. e rnr fagudlærte eller ej. Oplyste, 
al der pa,L Kreds I' cneralforsamling var 
taget be l mt Af tand mod de Tendenser, der 
gik gennem Afd. l's Forslag, til Underretning 
for det dvalg. der kommer til at arbejde med 
Forslagene. 

L. Rasmussen, Skanderborg, ironiserede
over Kristensens Udtalels angaaende Optagelse 
af ufaglærte, vilde anbefale H. B. Forslag. 

Kristensen gjorde opmærksom paa, at det
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'°DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 
var ikke ham men Knudsen, Gb., der havde 
udtalt sig, som Rasmussen skitserede. 

Liljekrans paastod, at C. M. Christensens 
Paastand om, at Afd. I's Forslag var nedstemt 
i Kreds I, ikke ])assede; sluttede ig til Kri
stensens Udtalelse angaaende Kraftvognsføreres 
Optagelse i Organisationen. 

Soph. Jensen vilde endnu engang fastslaa, 
at Kreds I havde taget bestemt Stilling til Afd. 
I's Forslag, og at Kredsen ikke ønskede en 
saadan Organisationsform. 

Formanden havde nu hørt de forskellige 
Talere ·og de mange Forslag og Ændringsfor
slag, der var indkomne til Forslagene, og vilde 
nu kort svare paa de forskellige Udtalelser. An
gaaende Byggefonden, da er jeg sikker paa, at 
mange Ældre nu vilde være glade for, hvis Or
ganisationen for 25 Aar siden havde begyndt 
at henlægge til et saadant Fond. Det koster 
ikke noget for Medlemmerne, men vil faa uhyre 
stor Betydning for Fremtiden, at Byggefonden 
opretholdes. Oplyste om, hvorledes Lokomotiv
fyrbøderne i sin Tid lagde Grundlaget for Re
servefonden. Henstillede til Kreds II, at den 
fremkom med et F'Orslag til dens Medlemmer 
om at oprette et Arbejdsløshedsforsikringsfond. 
Til Underretning for det Udvalg, der skal ud
arbejde Lovudkast, vilde Taleren henpege paa 
de Tendenser, der gik gennem Afd. I's For
slag. Tendenser, der gik i Retning af en større 
Adskillelse af Kredsene. Angaaende H. B.s Ret 
til at søge sin Medhjælp ude hos Medlemmerne 
kunde Taleren ikke se, at der laa noget forkert 
heri, naar der var en brugbar Kraft, maatte 
man ogsaa have Lov til at anvende den. Gjor
de opmærksom paa, at H. B. havde stillet et 
Ændringsforslag til Kampfondens § 20. 

Diskussionen var hermed afsluttet. 

Det vedtoges at nedsætte et Udvalg paa 6 
Mand - 2 fra hver Kreds og 2 fra R. B. til 
at udarbejde Lovudkast. 

Kreds IT foreslog Boje, K. M. Petersen og 
J. Knudsen. Valgt blev: Knudsen og Boje.

Kreds I foreslog Liljekrans, F. Jenseu, Ram
kilde. J. Nielsen og Thygesen. Valgt blev: F. 
Jensen og Ramkild.e. 

Af H. B. blev ndpeget: C. Jlf. Christensei'i 
og Bojesen. 

(Fortsæt.tes.) 
,--- ,.--

DE NYE REGLER 

Jernbaneforeningen og Dansk Jernbaneforbund 
bar i Lighed med vor Organisation modtaget For
slag til Ændring af Tjenestetidsreglerne. 

Jernbaneforeningen har, efter hvad DagspreRsen 
har oplyst, opnaaet Enighed med Administrationen 
om nye Tjenestetidsregler. Grundlaget for denne 
Enighed kender vi ikke > udover, 1tt vi er bekendt med, 
at Forslaget om, at l<ontorpersonale!s Arbejdstid 
skulde forlænges med 1 Time, er blevet opgivet, 
vistnok ikke som eu Imødekommelse overfor Jern
baneforeningen, men som Følge af et almindeligt 
F01·langende fra alle andre Statsinstitutioner og Ad-
ministrationer. 

Jornbaneforbundet, der som bekendt er Medlem 
af de samvirkende Fagforbund, ønskede forll(]en 

sine egne Repræsentanter al medtage Forrmmden 
for de samvirkende, hvilket Ministeren og General
direktoratet bestemt modsatte sig. Som Følge heraf 
udeblev Dansk JernbanefOTlmnd fra den Forhaud
ling, hvortil de var blevet indbudt. Der er saa
ledes ikke om den nye Ændring til Tjcnesle!id. -
reglerne ført mundtlig Forhandling med Dansk 
Jernbaneforbund. 

Vi skal iøvrigt ikke paa nærværende Tidspunkt 
komme ind paa nærmere Omtale af Forholdet, som 
vore Medlemmer igennem Dagspressen forøvrigt er 
bekendt med. 

25 A_ARS JUBILÆUM 

Den 1. Juni kan følgende Lokomotivførere fejre 
25-Aarsdagen for deres Ansættelse som Lokomotiv
mænd ved de danske Statsbaner:

J. N. C. Børgesen. Johs. Lose. 

J. N. C. Børgesen, Søndergade 20, 3. S., Kø
benhavn V., L. J. E. Lose, Bartholinsgade 15, 2. S., 
København K., R. N. Vendelbo, Bjørnsonsvej 27, Val
by, alle tjenestegørende paa København Gb. Depot. 

Foranførte 3 Lokomotivførere, hvoraf Børgesen 
og Vendelbo har befundet sig ved København Gb. 
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Depot den meste Tid, de bar været ljcneslegørende 
som Lokornolivmænd, medens Lose derimod først se
nere, visl nok ved sin Forfremmelse lil Lokomotiv
fører, kom til København Gb., er alle kendt som 
paalideligc og flinke Lokomotivmænd, hvem Kam
meraterne kun har Glæde af at samarbejde med. 

Der er ikke nogle af Jubilarerne, der har ind
taget nogen særlig fremtrædende Stilling indenfor 
Lokomotivmændene, dog bar Loko,notivfører Ven
delbo i længere Tid været Tillidsmand indenfor Af
delingsbestyrelsen, en Plads, ban rncd sit sunde 
Syn paa Tingene altid lu�r forslaaet al udfylde paa 
udmærket Maade. 

De er som Lokomotivmænd, der efter saadan en 
lang Aarrække har gjort Tjene. le I aa Lokomotivet, 
alvorlige Tjenestemænd, der forstaar del Ansvar 
der paabvilcr dem, og del er os en Glæde om diss� 
111ed Sandhed at kunne sige, at de i enhver Hcn
·eende har udfyldt den Plads, de har paalaget sig
paa n udmærket Maacle, ligesom de er fortrinlige
Medlemmer af deres Organisation, saa deres Med
ansaltc altid med Glæde og Tilfredshed kan hilse
paa dem, fordi de er en Pryd for den Stand, de
tilhører. , 

Vi hilser Jubilarerne og bringer ckm en Tak for 
de 25 Aar, der er gaaet, og ønsker dem al Held og 
Lykke i de kommende Aar. 

c. ni. 

C. Jensen.

Lokomotivfører C . .  Jensen, Th. Nielsensvcj 12, 
Roskilde. 

Jubiiaren ansattes den 2. Maj 1000 paa Værk-
8Ledet i Nyborg, udnævntes til Lokomotivfyrbøder 
I. Juni 1902 i Siruer, kom d n 1: April 1905 til 
Ho kil.de, forfremmedes til Forer 1. December 1916
i · StrL1cr, men blev efter t j\{aaaed Forløb for
flyttet til Sorø, ln:orfra han ;�l,e11

0
·1. Maj 1-917 igen

rorflytled,es !il Roskilde, hvor �l;l!n c�clnu er sta
tioneret. 

Jubilaren har forslaael al gøre sig vellidt af 
Kolleger og Medansatlc og om fat ter sin Gerning 
med Inlcresso, ligesaa i alt hvad der a.nrraar Or
ganisat ionsarbejdet. A fclclingerne her sender ham 
vore bedste Ønsker paa Højtidsdagen om alt godt i 
Fremtiden. 

K. 

V. M. Treu.

-Lokomolivfører (Depotforstander) V. !Jf. Treti,

Birkcvej 19, ·t. S., Odense. JubilarC'n har i den 
Tid været cl støt og godt 11frd lem af sin Organi
sation, indenfor hvilken han bar haft flere Til-
1 idshverv. Som den joviale Mand, Jubilaren er, 
har han vundet sig mange Venner sa.a.vel blandt 
, ine Medansalle som sine Kolleger, der paa Da
gen ·eJLdcr de bedste Ønsker. 

G. 

' I 

.8. P. Sørensen. 

Lokomut_iv fører S. P. Sørensen, Horur sgadc 8, 

Jubilaren ansallcs i Sirner paa nævnte Dato 
for 8 Aar senere som Ra.ngerfører at flytte [il 
Holstebro, hvor Jubilaren rnodLog sin Forfremme] e 
Lil Lokomolivfører 1. December 191.6 med Station 
i Aalestrup, for allerede Maa.neclen efter at blive 
tilbageflyllet !il Holstebro, og senere ved Genfor
eningen den 12. Juni 19:l0 flyltecle . P. lil Tønder. 

Vor gode ]{ollega kan se tilbage med Bevidst
heden om at ha.ve ydel 1•11 rosværdig Indsats i 
den Genring, der blev han Livskald. Som ægte 
Vestjyde er LokornotivførC'r Sørensen altid rede med 
en lun og hyggelig Hislorie, hvilket i Forbindelse 
med ha.ns jævne Færd og gode Humør bar gjort 
ham til en afholdt Kollega. 

Overfor OrganisåtioL1cn er Sørensen et udpræ
get og trofa t MedJem. 

Vi beder Jubilaren modtage med Tak for de 25 
Aar, de bedste Ønsker for Fremtiden. 

Tønder, -Maj 1927. 
H. Søgaard.
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H. P. Randsted. 

Lokomotivfører 11. P. Randsted, Nyvangsvcj 2, 
Kalundborg. 

Jubilaren begyndte som Aspirant paa Aarhus 
Værksled, og kom ved sin Ansættelse som Loko
motivfyrbøder lil Struer, hvorfra han senere kom 
lil Horsens som Rangerfører, og var der, indtil 
han 1. Oklober 19 t 6 forfremmedes lil Lokon1oliv
fører med Stalion i Kalundborg. 

Jubilaren har altid været et godl ilfrdlu111 af 
sin Organisalion, og kan vi øn ·ke ham Held ug 
L,rk.lrn paa Jubilæumsdagen. 

J. N. 

J. Laugese1, A. Severinse11.

Lokomolivførcrne J. Laugesen, Vender. gade 54-, 
St., og A. Severinsen, 6. J ulivej 30, I. S., F'rederisia. 

Lokomotivfører J. Laugese11 ansatl s som Lo
komotivfyrbød r i Aalcslrup, kom s0111 Hangerforp1• 
til Odense, og ved sin Udnævnelse Lil T,okornotiv
fører forflyttedes ban Lil Fredericia, hvor han siden 
har været stationeret. 

Lokomotivfører A Severinsen var det meste a [ 
sin Lokomotivfyrbødertid i Skanderborg, kom som 
Rangerfører til Kolding, og ved sin Udnævnelse til 
Lokomotivfører forflyttedes han til Gedser, hvorfra 
han efter et Aars Forløb blev forflyttet Lil Fr cle
ricia. 

Jubilarerne er dygtige g interesserede Lokomo
tivmænd, er afholdte af saavel Kolleger som Mrd
ansatte, og har altid staaet som gode og trofasle 
Medlemmer af Organisalionen, hvorfor man bringer 
dem Afdelingernes Tak med de bedste Ønsker paa 
Jubilæumsdagen og med Haabet om godt og varigt 
Samarbejde. Lb.

S. M . .Jensen.

Lokomotivfører S. M. Jensen, Ny Adelgade 12, 
Assens. 

Jubilaren er en god og pligtopfyldende Lokomo
livmand. 

Vi briuger vore bedsle Ønsker paa Mærkedagen. 
0 

Laust Anderse1,. 

Luku1notivforer L(lus/ Andersen, Jcyensgadc 11., 
nanders. 

Jubilaretl har vrd sin 111u11tl'C og ligefrp111111c 
Optræden vundel •sig mange Venner blandt Kolle
ger og Medansalle, ban har ligesom de flesle Lo
komotivmænd flakket en Del omkring for tilsidsl 
at slaa sig til Ro i Laksestadeu, hvor ban ofrer e11 
stor Del af sin Fritid til al fravriste Gudenaae11 
den eftertragtede Spise (Laks og Aal). 

Afdelingerne bringer ham en Hilsen paa Dagell; 
ban er en god Kammerat og en trofast Organisa
lionsfælle. 

Til Lykke paa Mærkedag n og Held og J,ykke 
Fremtiden. 

llj. N. 

Eudvidere følgende Lokomotivførere: 

C. M. Rasmussen, Trøjborgvej 26, J. S., Aarhus,
P. C. R. Lyldceberg, Jyllandsgade 17, 2. S., Aalborg,
N. L. Petersen, D. S. D. Tjenestebolig, Aaleslrup,
M. Thomsen, Slranclby Kirkevej, Esbjerg, S. J. Hltn

sen, Kildegaards Alle 1, Gedser, L. K. Pedersen,

D. S. B. Lejebolig, Glyngøre, F. A. W erge, Rønne
Alle 8, Korsør, H. C. Rasmussen, Søndergade 16,
1. S., Nyborg, S. A. M. Nielsen, Taarngade l1,
Struer.
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HOVEDBESTYRELSESMØDET 
DEN 10.-11. MAJ 1927 

Alle Hovedbestyrelsesmedlemmer var til
stede. Desuden var de afgaaede Hovedbesty
relsesmedlemmer C. A. Vording og K. Nørgaard 
indbudt og mødt. 

Formanden aabnede Mødet og bød Hoved
bestyrelsen velkommen. Han udtalte Haabet 
om, at Hovedbestyrelsen maalte have Held og 
Styrke til i enigt Samarbejde saavel indbyrdes 
som med :Medlemmerne at føre Foreningen
sly1·ket gennem de komrnende vanskelige Tider. 

f Junkt .1. Hoveclbest.l}relsen konstituerer sig. 

Til Næstformand valgte. Soph. Jensen. 

Til Sekretær valgtes E. Kiihn.

Til Ekspeditør og Regn kabsfører for Bladet 
valcrLe K. Johansen. 

Punkt 2. Besættelse af Udvalg. 

Til Forretningsudvalget valgtes Formanden, 
Soph. Jensen og Bøyesen. 

Til Lønudvalget valgtes Formanden, Aug. 
Andersen og A. S. Petersen. 

Til Bladudvalget valgtes Formanden, Bøye
sen og Røgilds. 

Til Tjenestetidsudvalget valgtes Formanden, 
Sop·h. Jensen, Bøyesen, L. M. chmidt og J. 
Knudsen. 

Til kritisk R visionsudvalg valgtes M. Mor
tensen og A. S. Petersen. 

Til Redaktionsudvalget valgtes Formanden, 
og Redaktøren. 

Til Ferie- og Rekrealionsbjemsud valget valg
Les Formanden. 

Til Marketenderiets Driftsudvalg valgtes L. 
NL chmiclt. 

Til Foredragsudvalget valgtes Formanden, 
Soph. Jensen, C. M. Christen en, A. S. Peter
sen og Hasberg. 

Til Lov- og Ordreudvalget valgtes Forman
den og C. Petersen. 

Til Hjælpefondens Repræsentantskab valg
tes L. M. Schmidt og C. Peter en. 

Til Marketenderiets Kontroludvalg valgtes 
J. Knudsen.

Til Velfærdsudvalget valgtes Formanden,
Aug. Andersen og J. Knudsen. 

Piinkt 3. Valg af Repræsentanter til 

forskellige Sammenslutninger. 

Til Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg 
valgtes Formanden og C. M. Christensen. 

Til Fællesudvalget med Privatbanelokomo
tivmandsforbundet valgtes Formanden, Soph. 
Jensen og Bøyesen. 

Til Nordisk Lokomotivmands Forbund valg
Les Formanden, Soph. Jensen og Bøye en. 

Til Laaneforeningen valgtes Lillelund. 
Til Ulykkesforsikringsforeningen valgtes 

Formanden, Soph. Jensen og Bøyesen. 
Til Centralorganisationen valgtes Forman

den, Soph. Jensen, Mortensen, Bøyesen, Knud
sen og Hasberg. 

Punkt 4. Mecldelel er frn, Formanden. 

Formanden refererede de siden Kongre sen 
behandlede Sager. Omtalte bl. a. de forskellige 
Forarbejder med Hensyn til Turen til Ham
borg og Westfalen. Som var paa derom frem
sendt krivelse har Generaldirektoratet med
delt, at Skabet til Cylinderoliedunken vil blive 
genanbragt paa C-Maskinerne og de K-Maski
ner, som ikke skal ombygges. Man har be
handlet og undersøgt en Del Tjenestefordelin
ger. Der er fremsendt krivelse til General
direktoratet vedrørende Besættelse af Pladser 
som Lokomotivførere paa Rangerdepoterne, 
hvilke Pladser ikke mere be. ættes efter Opslag, 
aaledes at kun Depotforstanderpladser opslaas 

ledige. Der er fremsendt Skrivelse til General
direktoratet om, at de Lokomotivfyrbøderaspi
ranter, som har bestaaet Lokomotivfyrbøder
eksamen, fastansættes som Haandværkere. 
Dette el' imødekommet. Man har erholdt of
ficiel Godkendelse, af Fordelingen af Marketen
deriets Overskud; vor Forening faar som sin 
Part af Overskudet for 1926: 4300 Kr. Gennem 
den svejt iske Lokomolivmandsorganisation har 
vi faaet udarbejdet nogle forskellige Rejseruter 
rundt i Svejts. 

Formanden om tal te forskellige mindre Sa
ger, Henvendelser og Korrespondance, kom der
eftel' ind paa en Omtale af Løn- og Tjenestetids
situationen. Vedrørende Lønsituationen oply-
tes det, at Rigsdagens Lønningsudvalg antage

lig i den allernærmeste Fremtid vil afgive Be
tænkning. Med Hensyn til Tjenestetidsreglerne 
haYde der den 4. Maj været ført Forhandling 
mellem Generaldirektoratet og Foreningen om 
Administrationens Forslag til nye, skærpede 
Regler. Det viste sig endda ved Forhandlingen, 
al Forslaget ikke var skærpet tilstrækkeligt, 
idet det ved Forhandlingens Begyndelse mecl
delles, at Administrationen (som det under For
handlingen viste sig, paa Forslag af Maskin
bestyreren i I Distrikt) ønskede Fyrrensning og 
Kullempning lagt over paa Lokomotivfyrbøder
ne for derved at spare Lønninger til Remise

arbejdere. Foreningens Repræsentanter kunde 
ikke modtage det af Administrationen udarbej
dede Forslag til Tjenestetidsregler, der ikke log 
blot det allerringeste Hensyn til Lokomotiv
tjenestens særegne Karakter under Varetagelse 

af Sikkerhedstjenesten og som man maatte me
ne kunne bringe Lokomotivpersonalet i vanske
lige Situationer, hvorfor Forslaget ikke kunde 
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danne Grundlaget for en frugtbar Forhandli_ng. 
Angaaende:Fjernelse af deIJ. ,a!lden Mand paa de 
tomand betjente Rangerlokomotiver havde man, 
under Henvisning til de i 1925 f�rte,F,or4and
linger om Revisionen af de tomandsbetjente 
Rangerlokomotiver, ligeledes afvist enhver For
handling om en yderligere Forringelse af de 
gældende Forhold, en Forringelse, Foreningen 
ikke kunde paatage sig Ansva.ret for. 

Hovedbestyrelsen drøftede indgaaende disse 
Forhold samt de Forholdsregler, der maatte ta
ges overfor en eventuel Gennemførelse af Admi
nistrationens Forslag. 

I Anledning af en fra de rus iske J ernba,ne
organisationer med den iussiske Regerings Til
ladelse tilgaaet Indbydelse til sammen med Re
præsentanter for andre skandinavi ke J'crn
banemandsorganisationer �t foretage en Studie
rejse i Rus.land, er man enedes om, at Repræ-
entationen sker gennem N. J. U. Som vor 

Repræsentant valgtes Lokomotivfører Aug. An
dersen, Aarhus. 

Til at repræsentere Dan�k Lokomotivmands 
Forening ved det svenske, henholdsvis nol'ske, 
Lokomotivmands Forbunds Kongres valgtes 
Lokomotivfører M. Røgilds henholdsvis Loko
motivfyrbøder A. S. Petersen. Til at repræ
sentere Fore.ningen paa de Danske Jernbaner 
Afholdsselskabs Aarsmøde vaigtes Lokomotiv
fører K. Johansen. 

Punkt 5. H ovedlcassererens Regnskabs
· oversigt.

Hovedkassereren gav en Oversigt over Regn
kabet pr. 10. Maj 1927. I Til lutning hertil 

debatterede Hovedbestyrel.·cn Anbringe] en af 
Foreningens Pengemidi r. 

Punkt 6. Foreliggende Sager. 
En Sag fra Es. angaaende Ændringer i de 

derværende Lokalers Anvendelse henvistes til 
Velfærdsudvalget. 

Lokomotivfyrbøderkredsen paatænker at la
de afholde et Kursus i Dieselmotorlære paa tek
nologisk Institut i København, ønskede dertil 
Støtte af Hovedkassen. 

Tanken vandt Hovedbestyrelsens Tilslutning, 
men Sagen henvistes til fornyet Undersøgelse 
i Kreds II, inden videre foretages. 

Punkt 7. Behandling af de fra Kongressen til 
Hovedbestyrelsen henviste Sager. 

Forslaget vedrørende Betjening af Motor
vogne henvistes til Forretningsudvalget. 

Forslaget vedrørende Slutbanens Anbringel
se i Togenes Pakvogne henvistes til Velfærds
udvalget. 

Forslagene vedrørende Ændringer i Tjene
stetidsreglerne henvistes til Tjenestetidsud
valget. 

Forslaget vedrørende Ændring i Ancienni
tetsreglerne henvistes til Lov- og Ordreud
valget. 

. F·orslaget vedrørende Aldersgrænsens Ned
sættelse henvistes til Lønudvalget. 

Forslaget vedrørende Kontingentmærkernes 
Ændring henvi tes til Kredskassererne. 

Forslaget vedrørende Foreningsemblem hen
vistes til Forretningsudvalget. 

Forslaget vedrørende K·ontingentets Afkort
ning i Lønnen henvistes til F'orretningsud
valget. 

Endvidere henvistes de paa Kongressen 
fremsatte Henstillinger vedrørende Spuleslange 
paa Lokomotiver S og O samt vedrørende ens
artet Anbringe! e af Sandkasseventil paa Lo
komotiver af samme Litra til Velfærdsudvalget. 

Punkt 8. 
Hasberg fremsatte Beklagelse over, at Per

sonale, som udstationeres til Padborg, ikke 
faar et Værelse overladt til deres egen Dispo
sition i den Fritid de har, men at Værelset og
saa bruges af andet Personale, saaledes at disse 
optager det, saa,,. det udstationerede Personale 
er af kaaret fra at kunne hvile i det anviste 
Værelse. 

Formanden: I saa Tilfælde kan det udkom
manderede Personale nægte at lade sig tildele 
et saadant Værelse og da eventuelt selv leje 
Værelse. 

Formanden meddelte, at der ved Forhand
ling mellem Værksteds- og Remisearbejdernes 
Fællesorganisation - D. S. og M. F. Afd. 7 
samt D. L. F. var opnaaet Enighed om, at Afd. 
7 faar en Repræsentant i Markentenderiets 
Driftsudvalg. Der skal senere optages For
handling om en eventuel Ændring i Fordeling 
af Overskudet. 

E. Kiihn.
Sekretæ,·. 

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN 

Bestyrelsesmøde den 10. Maj 1927. Alle var 
tilstede. 

Kredsformanden, Lokf. Soph. Jensen, bød 
Velkommen, specielt henvendt til det nyvalgte 
Medlem M. Mortensen, der jo var gammel i 
Gaarde. Haabede iøvrigt paa et godt Resultat 
af Arbejdet der forestod, selv om Situationen 
var vanskelig. 

Mortensen takkede for Velkomsten. 

Punkt 1. Besty_relsen konstituerer sig. 
Til Næstformand valgtes L. C. Schmidt.
Til Sefretær valgtes C. M. Christensen.
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Punkt 2. Meddelelser fra Formanden. 
Kreds! ormanden gjorde Rede for forskellige 

Sager, bl. a. en Anciennitetssag fra Ar., en Sag 
fra Østerbro, en Sag angaaende en Lo·kf. 
paa Fyen. 

Af Mortensen blev omtalt en Sag angaaende 
Vrerelser i Es., som e,fter nogen Diskussion hen
viste· til Velfærdsudvalget. 

Punkt 3. Regnskabet. 
Kredskassereren redegjorde for Regnskabet. 

Delte balancerer med 15 273 Kr. 08 Øre. 
Dette godkendtes. 

Punkt 4. Udpegning af Medlemmer 
til Udvalg m. m. 

Se desangaaende i H. B. Referat. 

Punkt 5. 
Forskellige Anciennitetssagei: forelaa og blev 

henviste til H. B. M. 
C. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN 

Bestyrelsesmøde den 10. Maj 1927. Alle var 
tilstede. Endvidere K. ørgaard. 

Kredsformanden J. Bøyesen byder velkom
men og peger paa de alvorlige Tider; et sær
ligt velkommen til det nye Hovedbestyrelses-
medlem J. Knud en. 

· · 

Pnnkt .l-3. Kredsbestyrelsen konstituerer sig. 
Til Næstformand valgte J. Knudsen. 
Til Sekretær valgtes A. A. Hasberg. 
Kredsen udpeger Medlemmer til de faste 

Udvalg, se herom Referatet af Hovedbestyrel
. csrnødet. 

Punkt 4. Kredsformanden refererer fore-
. liggende Sager, 

lierunder Anciennitetssager og Regler angaaon
cl e fri Anciennitet. 
Punkt 5. Kredskassereren aflægger Beretning. 

Beretningen toges til Efterretning. 

Punkt 6. 
Skrivelse tilstilles Generaldirektoratet a,n-

gaaende Rekvisitkasser. 
,. .

' 

Man drøftede indgaaende en Uddannelse paa 
Teknologisk Institut til Diesel- og Motorvogns
førere. 

Henvises til yderligere Drøftelse paa Hoved
bestyrelsesmødet. 

Punkt 7.

Henvendelse- angaaende B"enyttelse af Vær\)1-
ser ved Udkommando i Tinglev. 

A. H. 

Personskifte. 

Ret overraskende kommer Meddelelsen om, at 
MaRkindirektør A. 'Floor er afskediget af Statsba
nernes Tjeneste efter eget Ønske og at fhv. Direktør 
for Københavns Flydedok Ove Mitnck er udnævnt 
Ul Chef for Statsbanernes Maskinafdeling. 

Trafikminister Stensballe har taget en Mand 
udefra og efter Forlydende er delte særlig sket 
af Hensyn til eri paatænkt Nyordning af Værksteds
forholdene. 

Norsk og svensk Kongres. 

Norsk Lokomotivmands Forbund afholdt i Da
gene cl. 20. og 21. ds. sin Kongres i Oslo. 

Vor Organisation var repræsenteret ·ved Loko
motivfyrbøder Axel Petersen, Aarhus. 

Sveriges Lokomotivmands Forbund afholder 
Kongres i Dagene d. 23.-25. ds. i Stockholm. 

Vor Organisation er repræsenteret ved Lokomo
tivfører M. P. Røgilds, Aalborg. 

Rekordydelse af et _nyt tysk Hurtigtogslokomotiv 

Firmaet I. A. Maffei i Mi.i ncben har forny lig 
leveret en Del Lokomotiver Lil de tyske Rigsbaner. 
Den bayriske Distriktsledelse har i den Anledning 
ladel foretaget en Forsøgskørsel med et af de nye 
Hurligtogslokomotiver. Forsøgsstrækningen var 
Miinchcn-Niirnberg, og Forsøgstoget b.estod a[ 15 
Vogne med 60 Vognladninger. Toget naaede over
ordentligt let en Hastighed af 110 km i Timen. Da 
Lokomotivets Trækkeevne ikke var blevet fuldt ud
nyllet paa den førsle Tur forøgedes Toget paa Til
bagevejen li! 17 Vogne med 67 Vognladninger. Imid
lertid viste det sig, at heller ikke denne Belastning 
bc.-laglagde Lokomotivets fulde Ydeevne. Paa hori
sontal Bane opnaaedes en Hastighed paa 112 km 
i Timen, og til trods for, al Toget standsede i 
Treuchtlingen, kørtes den lange Stigning mellem 
Treuchtlingen og Donauwiirlh, hvor Stigningen er 1 
1 fiO med 70 km Hastighed. Det sidst nævnte Tog 
oversteg Polilireglementets Bestemmelser, og det er 
saatedes godtgjort, at den nye Lokomotivtype er 
mei-e end stor nok til selv de største Krav. 

E. K. 

r. H�ERTELIG TAK

Hjertelig Tak for den mig udviste Opmærksom
hed ved mit 25 Aars Jubilæum. 

H. E. Beck, Lokomotivfører, 
Langaa. 
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TI oveclbestyrelsen. 

ckr •lær og Annonceek pcclilor rolles til: An
nonce k poclitor og Hegnskabsforer. 

Kreclsbesfyrelsen for Lokomofivforere. 

Krcdbeslyrcl.·csm cllcm C. A. Vording udgaar, i 
ledet for opfore M. Morten en, Ro. cnvæng ts Al

le 5, E bjerg. Telf. 402. 

Kredsbestyre/ en for Lolromolivfyrboclere. 

rustformandens avn og Adr. rettes til: J. 
Knud en .. J. Brochmann. gad 3, 1. ., . Telf. o
ra 46 x. 

f,ol.omofirforrrkredse11.

Viborg: Formanclc-n. Adr. rrltcs til: Golhcrsga
dc- 1 . 

KØBENHAVNS LIGKISTEFABRIK 
TELEFON 69 66 BLEGDAMSVEJ 50 TLF. VESTR. 43 57 

GRUNDLAGT 1888 GRUNDLAGT 1888 

Kyndig og samvittighedsfuld Vejledning samt Besørgelse af alt vedrørende Begravelse og Ligbrænding. 

Camillus Nyrops Etabl. 
Ny,·op o_q Man.I/ A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Cen�al 768 og 10028. 

Bandager og Sygepleje�rtikler i stort Udvalg. 
Speclulit,t: 

Bandager tll vanskelige TIifæide. 

STØT DANSK INDUSTRI 

C)� Amk. Gummivare 
lahllrt Veaterqade 3 lbh■. I. 
lo4ersprtjter, S1111cu • ,rtple.1uru,1u 

f Ill. Prlsh le ■ol :.0 Øre i Frunrt. 

_, Jl!lR!T !l!Pli11TIUI ♦ Telr. BJeo 11!1.i 
Jernbane1u1� 10 prt. hbal 

-

H v o r b o r j e g, n a ar jeg 
kommer til København? 
Selvfølgelig paa Savoy Hotellet, Vesterbrogade 34, Tlf. 40 7 3-40 7 4 
Go,le Va:rl'lser, l,illige Priser. '1 ecialilet: avoy Cai aret med varm Ret 1.75 

Ærbødig t Cln·. Nielsen. 

For smud ige Hænder brug 

Aggerbecks 
Motor-Sæbe 

Forhen Afholdsh(ltellet, 
Colbjørn ensgade 29. 

I 
Bandagls!. t��.� lti�hmeler
l ·lvll,erg-�gade 19, Københ1wn K.
K11n lige Lemmer med Luftpaa-
Apæ11Ji11g. - P utfotlsindlæg, Un•
tlt'rlivsbætter, Gummistrømper.
'pecialist i Handager til vanske•

lii?e Broktilfælde. 
Telf.: Byen 5. 'l.'elf.: Byen 5. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

ærværende ummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 24-. Maj. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 A •, Kjøbenhavn V. 
TIL Vester 8173 eller Centr. 14,613. 

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

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

5 rtuibshenz Psstrrthesl 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 1, København K.

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

Eelk22esnll♦ 11 

I' 

: Fo1•Ja11g M 
M "Slotsbryggeriet"s • 

er ganske vidunderlig til at fjerne Olie, M H h Id ' I & Sk'b I M 
Fedt, 'od, Smørelse, ·na vs, 'l'jært: o. lign . ww us O nmgsø I sø f 
fra Hænder og ArbejJstøj . ff 

Forlang ,,'l 'i k 10•• hoR Dere Køl,- W Original pasteu ri erel Aftapning W 
mand eller skriv ti: W Faas paa Hel- og Halv-Flasker W Tlf. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

Woruing Pete~r~e~n~::!ej~le:_· -~•I~•~~•~•~•~•~•~•~•~--~•~•~iu..:=================~ 


	Side129
	Side130
	Side131
	Side132
	Side133
	Side134
	Side135
	Side136
	Side137
	Side138
	Side139
	Side140
	Side141
	Side142
	Side143
	Side144
	Side145
	Side146
	Side147
	Side148
	Side149
	Side150

