
27. AARG. N� 12. REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 20. Juni 1927. 

T JENESTETIDSRE6LERNE 

I• �Dansk Lokomoti,v Tidende« Nr. 8 
for 20. April meddelte vi, at Generaldir k
toratet hay-de frem ·endt dkast til Æn
dring af Tjenestetidsreglerne, samtidig 
optrykte vi Ordren med de ændrede Be
stemmelser, og vi led agede den Gang Ud
ka tet med nogle orienterende Bemærk
ninger. 

Det af Generaldirektoratet fremsatte 
Forslag var som bekendt Genstand for 
Behandling paa Kongressen og resultere
de bl. a. i Vedtagel. en af en dtalelse. 

Repræsentanter for Organisationen 
var efter Anmodning fra Genernldirekto
ratet til Forhandling den 4. Maj, og Re
sultatet af denne Forhaudling kan ses af 
den i nærværende ·B.ij,ps Nr. 11 optrykte 
Forhandlfog. :pi.6tolzol.� · ·· Forhandlingerne 
førte ikke til noget positivt Resultat, 
tværtimod stod Administrationens og Or
ganisationens Repræsentanter langt fra 
hinanden, fordi det var umuligt paa det 
fremsatte dkast at finde Grundlag for en 
frugtbringende Forhandling. 

Da man forlod. Forhandlingsbordet, 
var der sket det, at der af Organisationens 
Repræsentanter, specielt af Formanden, ty
deligt og klart var fremsatOrganisationens 
Mening om de foreslaaede Regler paa en 
saadan Maadc, at det havde gjort sin 
Nytte. 

Nogle Dage efter Forhandlingen 

fik Organisationen til endt et paany 
<> 'ndret Udkast til Tjenestetidsregler, som 
Generaldirektoratet udbarl sig Svar paa i 
L bet at en halv Snes Dage. 

Dette ændrede Udkast bar vær t til Be
handling, og i det følgende gengiver vi de 
Punkt r i Udkastet til en ny Ordrer, der 
er væsentligt ændrede og det af Organisa
tionen afgivne Svar. 

Se Blad Nr. 8, Side 103, 1. Spalte, Stk. 
5 og 6 foreslaas ændret aaledes: 

Som almindelig Regel vil Forholdet dog være, 
at Lokomotivtjeneste ( Diniekørsel) paa Stræknin
ger med Maksimalhastighed over 70 l,;,,n Timen, 
)'or sact vidt Tjenesten ikke omfatter Arbejd -

kørsel.· 

Se Blad r. 8, Side 104, 2. Spalte, Stk. 
4 ændres saaledes: 

Lolwmotivfyrbødernc er i Almindelighed fri
taget for Fyrrensni11g og Afvaskning nf Fører
huset, dog kan det efter Togfremførelse paalæg
ges Lokomotivfyrbøderen paa de Lokomotiver, 
der er /ar.synede med Vipper-i t, at sku,bb� Slag
!Jeme I rem, kippe Rislen samt ordne Furet. 

Uden for Depotets Ornraacle og vaa Depoter, 
ltvor der ikke findes Der:otpersonale, maa lo-
1,;omolivfyrbøcleren selv foretage Fyrrensning, 
men de neden,/'or angivne Afslutningsticler for
hojes cla eventuelt mecl 20 Minutter. 

Se Blad Nr. 8, ide 105, 1. palte, Ske
maet rettes saaledes: 

' 

Forbereclelsestjenesten før og Af slutnings-
tjenesten efter, at Lokomotivet vasserer Spor
grænsen, deles i Grupper, som angivet i neclen
staaencle Skema: 
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'DANSKfQ.KOMOTtVliDENDE 

Lolwmolivlyprr 

H S. 
Andre 

Han-D. C. i-eyl. 
P.H. R. 1. Toa- aer-

1 J. lol,o. ln/;o. 

Nfi11. J\li11. . Hin. l\1i11. 

I. li'orbererlelsesf:iencstc i 

IFo• binde/se merl 1lfnskin-
�ftersyn: 
Delte skal foretages een 
Gang i Dø_quet. 75 60 fiO 80 

71. F,,r/Jererlelsestfe11esle
wlrn e_qenfligt Maslcin-
eft1nyn: 
a. l A /mind li_qhed. 26 :2.5 20 JO 

b. Naar Lokomotivet ovei--
ta_qes "f andet Perso-
nale. 45 40 35 

III. Afsl11tnin_qsijmesfe i 

Ji'.,rbimlelsc mrd .lfaskin ·
ef!Pi·syn

a. Aaar 'f'u_qloknmnti'V 
persona/els 1.'ienesfe·
periodt'-for den enkelte
Dag afsltttfes paa 
H.i emsterlet. 45 40 35 

b. Naar Ran_qerlokomo-
livets 1.7eneste paa
rlen enk,·lte Dag er
afsluttet. 25 

JTl. Afslttt11ingsljenesle wlen 
egentligt Maskin,ftersyn. 25 25 20 10 

J Kørsels! ordelingerne angives, hvilke For
beredelses- og Afslutningstjenester der kommer 
til Anvendelse. 

Eftersynenes Omfang fastsæiles i de særlige 
Regler herom. 

Det vil endvidere af Nr. 8 kunne ses, at 
man i Stk. 10 har foreslaaet Ordet »ingen
sinde« erstattet med »som Regel ikke«, nu 
foreslaas dette ændret til »kun ganske 
undtagelsesvis«. (Se Side 106, 1. Spalte, · 
3. Stk.)

Angaaende den ugentlige Fridag fore
slaar man nu den gamle Affattelse, altsaa 
som den var, forinden Generaldirektora
tet fremsatte Ændringsforslag, med en 
Tilføjelse, aalecles at den faar følgende 
Ordlyd (Se Side 107, 1. Spalte): 

Ved en Fridag forstacis i Almindelighed et 
Tidsrum paa mindst 36 T·i•mer. Naar en Tje
neste Dagen før Fridagen sluttes senest Kl. 9, 
10 eller 11 Af ten og efter Fridagen tiltrædes tid
ligst henholdsvis Kl. 6, 7 eller 8 Formiddag, kan 
Fridagen dog betragtes som givet, uanset at 
Fritiden kun har udgjort 33 Timer. 

Naar clet i enkelte Tilfælde vil medføre ufor
holdsmæssigt Bekostning at opretholde en Fri
clag paa 36, henholdsvis 33 Timer, kan Frida
gens Længde ganske undtagelsesvis nedsættes, 
clog i ·intet Till ælde til under 30 Timer . 

Organisationens Svar, der havde føl
gende Ordlyd, afsendtes den 28. Maj: 

I Anledning af det med Generaldirektoratets 
Skrivelse af 20. ds. J. Nr. :M. S. 1150, modtagne 
ændrede Udkast til nye Tjenestetidsregler, til
lader Dansk Lokomotivmands Forening sig at 
fremkomme med følgende Bemærkninger: 

ad Udkastets Side 2. 

Foreningen erkender, at Generaldirektoratet 
ved at forlade den i det tidligere Udkast an
vendte Form for Vurdering af Lokomotivtjene
sten med Hensyn til Fastsættelse af de for den
ne Tjeneste gældende Tjenestetidsnorm.er har 
anlagt et mere sagligt Syn paa denne Tjene
stes Karakter. Man er vedblivende af den Op
fattelse, at al Lokomotivtjeneste bør være i 
Norm A, men Foreningen kan efter Omstæn-· 
dighederne gøre sig fortrolig med den nu fore
slaaede Graduering af Lokomotivpersonalets 
Tjeneste, dog med de Ændringer, at Reglens 
første Afsnit, Side 2, faar følgende Form. 

»Som almindelig Regel vil Forholdet
dog være, at Lokomotivtjeneste (Linie
kørsel) paa Strækninger med Maksimal
hastighed paa 50 km. i Timen og der
over samt al Lokomotivtjeneste ved Tog 
afgaaende fra eller ankommende til Kø
benhavn henføres til Norm A (208 Ti
mer maanedlig Tjeneste).• 

Man maa desuden kræve, at der paa Stræk
ninger med Maksimalhastighed af 70 km i Ti
m.en og derover sker en passende Nedsæt
telse af Tjenestetiden i Forhold til den udførte 
Nattjeneste, og at dette finder Udtryk i Tje
nes te tidsreglerne. 

Hvad Rangertjenesten angaar skal man be
mærke: For at opnaa Opfyldelsen af Persona
lets retfærdige Krav om, at alle Rangerloko
motiver føres af Lokomotivførere, er Forenin
gen vel gaaet wed til at udvide den daglige 
Norm for uafbrudt Rangering med eenm.ands
betjente Lokomotiver fra 7 til 8 Tim.er, men 
man skal dog gøre opmærksom. paa, at Perso
nalet indtil 1922 havde en yderligere Beskyttel
se imod Misbrug i en Bestemmelse, som baade 
fandtes i Maskindirektørens allerførste Forslag 
til Tjene tetider, og hvis Berettigelse er frem
hævet af andre Embedsmænd ved Maskinafde
lingen, nemlig en Bestemmelse om særlig Be-
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'DANSK lQKOMOTIV1iDENDE 
regning af Nattjene tetiden, og at der derhos 
var ydet Personalet en særlig Garanti ved den 
i Note 1 paa Udkastets Side 2 indeholdte Be-
temmel e om, at 195 Timer maanedlig skulde 

an es for Normaltjeneste paa eenmandsbetjen
te Lokomotiver. Da sidstnævnte Regel ligesom 
de øvrige nævnte Bestemmelser væsentlig er be
grundet i ikkerhedshen yn, vilde Foreningen 
selv agt under alle Forhold finde dens Bortfald 
meget betænkelig, men ganske uforsvarligt fore
kommer det Foreningen at være at ophæve 
Reglen samtidig med. at der ved Indførelse af 
en Be temmelse om, at Rangertjeneste for at 
henføres under orm A skal være »intensiv«, 
aalmes Adgang for de lokale Statsbanemyndig
heder til vilkaarligt at henføre Rangertjeneste 
under andre Normer end A.

Alle, om virkelig kender Beskaffenheden af 
Tjenesten paa eenmandsbetjente Rangerloko
motiver vil dog vistnok indrømme, at denne 
Tjene te i hvert Fald ikke er af en ringere 
Karakter, end at den maa kunne side. lilles med 
den, om udøves af den overvejende Del af 
Kontorpersonalet, hvis daglige Tjenestetid dog 
som bekendt er 7 Timer. 

I Hen hold til det anførte protesterer For
eningen paa det bestemteste mod Ophævelsen 
af den ovennævnte Bestemmel e i Note 1 paa 
Udkastets Side 2, og hvis Reglen alligevel bort
falder, fralægger Organisationen sig ethvert 
Ansvar i den Anledning og forbeholder sig 
RC't til overfor Regeringen, Rigsdagen og Of
fen tljigheden paany at frem ætte it gamle 
Krav om 2 Mand B tjening paa samtlige Ran
gerlokomotiver. 

ad Udkastets Side 4. 

Foreningen fa. tholder sit Forlangende om. 
at Lokomotivfyrbøderne altid skal være frita
get for Fyrrensning og Kullempning samt Af

vaskning af Førerhuset. aar det paa For
handlingen den 4. d. M. fra Administrationens 
Side blev anført, at der ved Lokomotivfyrbøder
nes Overtagelse af Fyr.rensningen kan spares 
store Beløb til Lønning af Remisearbejdere paa 
Depoterne, maa Foreningen heroverfor hævde, 
at det af Under øgel er, som Foreningen bar 
iværksat, fremgaar, at dette ingenlunde er Til
fældet. Man skal dernæst henlede Generaldi
rektoratets Opmærksomhed paa, at det vil være 
uøkonomisk at lade Lokomotivfyrbøderne rense 
Fyrene, da Lokomotivfyrbøderne jo maa udføre 
Fyrrensningen umiddelbart efter Kørselen, og 
derfor ofte vil være nød aget til at kaste de 
varme Fyr ud, hvilket vil medføre væsentlig 
større Udgifter til Reparation af Fyrkasse og 
Kedelrør paa Grund af for hurtig Afkøling. 

Foreningen kan tiltræde en Bestemmelse 

om, at Lokomotivfyrbøderne paa Lokomotiver 
med Vipperist, naar særlige Omstændigheder 
er til Stede, er pligtige til at kubbe laggerne 
frem og kippe Risten. 

ad Udkastets ide 4-5. 

Da Eftersyn af Lokomotiver efter de nye 
Hegler kun skal foretages 2 Gange i Døgnet 
samtidig med Personaleafløsning, er det særlig 
paakrævel, at Eftersynstiderne er af en saa
dan Længde, at de gør det muligt for Per· ona
let at foretage et fuldt forsvarligt Eftersyn. Det
te er efter Foreningens Mening imidlertid 
langtfra Tilfældet med de i Udkastet fastsatte 
Frister, dC'r jo stærkt nærmer sig de gamle 
Tider, om hvilke det maa fremhæve , at de 
udtrykkeligt var betegnet . om Ge1111e-ms11ifs

tider. 

Man gaar ud fra, at det skyldes en Skriv 
f jl, at Tiden for Forberedelsestjene te i For
hindelse med Eftersyn for Rangerlokomotiver 
er ændret fra 40 til 30 Min. 

Eftersyn efter Udvaskning kræver længere 
Tid, end naar Udxaskning ikke har fundet Sted, 
og man maa derfor forlange clen i det tidligere 
Udka t indeholdte Forhøjelse af Tiderne mecl 
10 Minutter genindført. 

Da Afløsning af Personale paa Lokomotiv 
udenfor Depotets Omraade for Togtjenestens 
Vedkommende som Regel foregaar ved Statio
nernes Perroner og for Rangermaskinernes 
Vedkommende ofte foregaar uden for Stationer
ne Omraade, saaledes at Personalet har be
tydelige Afstande at tilbagelægge. og da derhos 
det tiltrædende Personale, forinden Tjenesten 
tiltrædes i Remiserne, maa sætte sig ind i de 
siden sidste Tjenesteudforelse mulige nye ud
sted te Bestemmelser af tjenstlig Art. amt da 
det fratrædende Personale efter til det tiltræ
dende Per anale at have givet fornøden Un
derretning om Lokomotivet og andre Forlv:ild 
skal skrive Rapport. maa man fastholde Kravet 
om en Forberedelses- og Af lutning tid paa I!) 
Min. ved Personaleskifte paa Lokomotiv uden
for Depotets Omrnade amt forud for Raa:.lig
hed tjeneste ved Depot. 

Endvidere er Forholdet det. at der ogsaa 
forud for Tjene terejser som Pa sager sker en 
ds Forberedelse, idet Personalet maa indfinde 
sig i Remisen, dels for at afhente Rekvisitkas
se, del for at hente Fripas, hvorefter det maa 
gaa til Banegaarden. Man anser det for rime
ligt, at der herfor ydes Personalet en Forbere
delsestid paa 15 Min. fuld Tjeneste. 

Man tillader . ig ved neden taaende at anfø
re de Ændringer til Forberede] e - og Afslnt
ningstjenesten, man maa anse for paakrævet 
for at godkende disse. 
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 

Lokomotivtyper 

H. 
Andre 

Ran-

P. R: D.C. 2cyl. 
R. r. Tog- ger-

If. Ioko. loko. 

Min Min. Min. Min. 

I. Forberede! estjeneste i
Forbindelse med Maskin-
eflersyn.
Dette skal foretages een
Gang i Døgnet. 75 60 50 40 

2. I Forbindelse med Ma-
kineftersyn efter Ud-

vaskningen. 5 70 60 50 

3. Forberedelsesljen este
uden egentlig Maskin-
eftersyn.

a. I Almindelighed. 40 30 25 15 

b. aar Lokomoti vel 
overtages af andel
Personale uden i For-
bindelse med egentlig
Maskineftersyn. 50 40 35 

4. Afslutni1igstjenc te i For-
bi11delse med Maskinef-
torsyn.

a. Naar Toglokomoli v-
personalets Tjene te-
periode for den enkel-
te Dag afsluttes paa
Hjem ledet. 45 40 35 

b. N aar Rangerlokomoti-
vets Tjeneste Tjeneste
paa den enkelte Dag
er afsluttet. 25 

5. A fslutningsljenesten
uden egentlig Ma ·kin-
efter. yn. 35 30 25 15 

For Maskiner med Vipperist, hvor Rensnin
gen foretages, før Maskinen kører i Remisen, 
forhøjes Afslutningsliderno mod 15 1inutter. 

For Københavns Godsbanegaards Vedkom
mende (ekskl. Remiseanlæget ved Dybbølsbro) 
samt for udkørende Maskiner fra Aarhus H. 
forhøjes enhver af de efter ovenstaaende i Be
tragtning kommende Tider med 10 Minutter. 

arl U dka tels Sicle 7. 
.Foreningen anser dot for at være af fun

damenlitl Betydning aavol for ikkerheclen i 
!mindelighed som for Lokomolivpcrsonalet i
ærdoleshed, at der finde on ganske klar Re

gel om :ll[aksimum for uafbrudt Tjeneste ved 
Fremførelse af Tog, og maa derfor fastholde 
Kravet om, at det ikke ved nogen Tjenestefo-r
cloling eller Turliste Her Bestemmelse for 
Tjen ·tgøring kan paalægge en Lokomotivmand 
at forrette Tjeneste udover det fastsatte Mak-
imum. 

Man kan følgelig kun tiltræde Ændrin
gen af Ordene »ingen Sinde« til »kun ganske 

undtagelsesvis« under Forudsætning af, at der 
herved sigte til ganske ek ceptionelle TiHælde 
saa om Ulykker, edbrud, Forsinkelser o. !ign., 
men finder paa den anden Side, som udtalt 
under Forhandlingen den 4. d. M., i saa Fald 
Ændringen overflødig. 

ad Udkastets Side 9. 

For saa vidt angaar Bestemmelsen om Fri
dagenes Længde finder Foreningen Anledning 
til at fremføre, at Lokomotivper onalets Tjenn
ste, hvoraf jo dog ikke mindst Statsbanernes 

ikkerhed afhænger, i Modsætning til en bety
delig Del af Statsbanernes øvrige Personales 
er fordelt over alle Aarets Dage, Søn- og Hel
ligdage som Søgnedage, og over alle Døgnets 
Tider, Nat som Dag. Ikke desto mindre til
kommer der kun Lokomotivpersonalet ligesom 
dot i Driften værende øvrige Personale 52 Fri
dage aarlig. 

Udkastet til nye Tjenestetidsregler synes 
ikke at bringe Ændringer til Bestemmelser om 
Tjenesteydelse eller Fridages Tilmaaling for 
cl n Del af Statsbanernes Personale, hvis Fri
elage Længde almindeligvis er ca. 40 Timer 
og som foruden de 52 Søndagsfridage tillige 
er fri alle de øvrige i Kalenderen angivne Hel
ligdage, hvortil endvidere kommer Nytaarsdag, 
Grundlovsdag, Kongens· Fødselsdag og evt. 
Valgdage ialt ca. 65 Dage om Aaret, uden at 
dette berører de paagældendes daglige Tjeneste. 
Det vil derfor formentlig kunne forstaas, at 
Foreningen under disse Omstændigheder ikke 
vil kunne gaa med til nogen omhelst Fonin
gel e af de i Forvejen minimale Maal for Fri
dagene Længde, men snarere maa arbejde for 
en Forbedring af disse. 

Man kal endvidere henlede Generaldirek
toratets Opmærksomhed paa, at der f. Eks. i 
vort Naboland Sverige findes den forstaaende 
og humanitetvisende Bestemmelse, at en Tjene
stemands Fridag ikke maa begynde senere end 
Kl. 12 Nat. 

Foreningen kan derfor ikke tiltræde den af 
Generaldirektoratet foreslaaede Ændring vedrø
rende :E'riclage, men forbeholder sig, for saa vidt
der k r nogensomhel t Ændring vedrørende 
Lokomotivper onalets Fridage, paa rette Sted 
at rej e pørgsmaalet om en mere ligelig Be
handling af alt Jernbaneper onale, sflalc l.cs at 
dot Personale, som har en mere uen artet og 
l1olbred. nedbrydende Tjeneste, opnaar et højere 
Antal Frielage. 

Idet man endnu henleder G neraldirektora
tets Opmrcrksomhed paa, at Foreningen vedbli
vende ikke kan anerkende Ber lligelsen af at 
beregn Raadighedstjeneste paa Tjenestestedet, 
og herunder da navnlig Raadighed tjeneste for 
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'DANSK lQKOMOTIV1iDENDE 
Nedbrud, som kun 2/:i Tjeneste, skal man slut
telig udtale Forventningen om, at Generaldirek
tonttet vil tage Hensyn til Foreningens foran
staaende Bemærkninger og foranledige Ordre
udkastet ændret i Overensstemrnel e hermed. 

AFDELINGSCHEF 0. H. MUNCK 

I Til lutning til vor Meddelelse i Blad 
Nr. 11 angaacndc Chefskiftet i Maskinaf
delingen skal vi meddele nogl biografiske 
Oplysninger om den nys udnævnte Ma
skinchef. 

Afdelingschef 0. IL Muncl{ er født den 
21.. Februar 1873, Studm,t fra Metropoli
tanskolen 1890, cand. polyt. 1896, derefter 
Konstruktør hos Burmei ter & Wains i 
1896-97, ved Værfter i Flensborg og 
Sunderland og derefter atter hos Burmei-
ter & Wain fra 1899 til 1908, successivt 

som Ingeniør, Kontorchef, Overingeniør 
og Underdirektør. I 1909 blev han Over
ingeniør ved Københavns Flydedok og 
Skibsværft og var fra 1914 Direktør i den
ne Virksomhed indtil nu i 1927, da den 
sammensluttedes med Burmei ter & 
Wain. 

Den nye Afdelingschef indehaver en 
Række Hverv af repræsentativ Karakter. 
Han er saaledes bl. a. Næstformand i In-

dustriraadet, Medlem af Københavns Hav
ncbe tyrelse, af Bestyrelsen for Teknolo
lisk Institut, af Dansk Arbejdsgiverfor
enings Hovedbestyrelse og Forretnings
ud valg, af Industrifagenes Forretnings
udvalg og af Forretningsudvalget for 
Sammenslutningen af Arbejdsgivere in
den for Jern- og Metalindustrien, derhos 
Medlem a Industriforeningens Bestyrelse, 
af Overskibstilsynet og af Bestyrelsen for 
A/S Københavns Frihavn og endelig Vi
cepræsident for Danmarks. naturvidenska
belige Samfund, hvorhos han er Medlem 
af Bestyrelsen i A/S Det danske Kulkorn
pagni og flere andre private Selskaber. 

SVERIGES LOKOMOTIVMANNA
FORBUNDS 8. KONGRES 

T Dagene 23.-25. Maj afholdt vor sven-
ke Broderorganisation sin Kongres i 

Stockholm, hvortil vor Organisation var 
indbudt og lod sig repræsentere af under
tegnede. I Kongressen deltog foruden den 
venske Organisations Hovedbestyrelse 

115 Delegerede fra alle Egne af Sverige, 
blandt Gæsterne var Formanden for Norsk 
Lokomotivmandsforbund, Hr. Robert 
Lund, fra Svensk Jernbaneforbund Hr. 
Erikson, fra J ernbancrnes Kontorperso
nalcs Forbund Hr. Olsson, fra tatstjenc
stemændenes Centralorganisation Hr. 
Mattelin samt fra Dansk Lokomotivmands 
Forbund N. 'l'h. Brix, samt enkelte Politi
kere og Pressemænd. 

Formanden, Hr . .  nd. Borgstedt gav en 
kort Ove1,sigt over Forbundet Vhksorn
hed siden idstc Kongres (1924) og hen
viste iøvrigt til den trykte Beretning. Om 
Organi ·n.tionens Vik omhed førte · en læn
gere Di ku. sion; Lokomotivmændene har 
saavcl som andi:•e Tjenestemænd i Sverige 
lidt stærkt under Krigstidens Eftervirk
ninger og Højreregeringens stærke Uvilje 
ornrfor fa tn.n atto Tjenestemænd og An
grebene paa dere lønningsmæssige For
h ld aavel som 'I'jenestetidsspørgsmaal 
har været ret kraftige. 
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'DANSKlqKOMOTtV1iDENDE 
Til Behandling paa Kongressen var 

indkommet 60 Motione:i;- (Forslag), som 
drøftedes ret indgaaende, af disse var et 
Forslag om Dannelsen af et Kartel mellem 
.Jernbaneforbundet, Kontorpersonalets 
Forbund og Lokomotivmannaforbundet 
og et andet Forslag om Indmeldelse 
i Landsorganisationen (De samvirken
de Fagforbund), begge Forslag forka-

tedes, men der nedsattes en Komite til 
1 ndersøgelse af de nærmere Betingelser 
for en Sammenslutning. 

Om Rangermaskinernes Betjening og 
Bemanding førtes ogsaa en længere Dis
kussion, 25 Privatbaner har nylig inddra-
0et 2 Mands Betjeningen. Et Forslag om 
Arbejdsløshedsunderstøttelse til arbejdslø
, e Medlemmer forkastedes. Der er dels 
ved Indskrænkninger i Toggangen og dels 
ved Forøgelse af Tjenestetiden afskediget 
en Del Lokomotivfyrbødere, man har be
varet Lokomotivførerne; men en Del af 
disse har rnaattet forrette Tjeneste som Lo
komotivfyrbødere. 

Det dis6plinære Retsvæsen ved saavel 
Stats- som Privatbaner var under meget 
stærk Diskussion, og i Debatten herom 
fremholdtes N0dvendigheden af, at den dis
ciplinære Retsordning ved Landets Jern
baner faar en grundig og moderne Æn
dring i en mere human Retning. 

Til Stipendier for kundskabssøgende 

Medlemmer bevilgedes 1500 Kr. aarlig i 
3 Aar til næste Kongres. 

Organisationens Pengemidlers Anbrin
gelse beskæftigede Kongressen sig ogsaa 
stærkt med, idet man jo ogsaa i Sverige 
har været ude for en Del Bankkrack; det 
vedtoges at anbringe indtil 125 000 Kr. i 
en Eiendom, hvor Organisationens Kon
tor skulde anbringes, endvidere vedtoges 
at anbringe 60 000 Kr. i Obligationer, samt 
at de kontante Midler skulde anbringes 
dels i Rigsbanken og dels i Landbruger
nes Landsbank, hvori Staten bar Aktie
majoriteten. 

Af andre S.pørgsmaal, der gav Anled
ning til Diskussion, kan nævnes: Pen
sionsspørgsmaalet og Sygekassespørgs-

maalet; ved Privatbanerne har de saale
des Lønfradragsbestemmelser under Syg
dom, om begynder at virke efter 45 Da
ges Forløb, og saaledes at Lønnen auto
mat1sk gaar ud i Løbet af et Aar. 

Endvidere behandledes og vedtoges nye 
Love for Organisationen. 

Sluttelig skred man til Valg af Hoved
bestyrelse, og Formanden, Hr. And. Borg

stedt genvalgtes til Formand for den kom
mende Periode. 

Behandlingen af de forskellige Spørgs
maal paa Kongressen gav mig det Indtryk, 
at vore svenske Kolleger organisations
mæssigt et staar højt i Kultur, og at vi 
ved Behandling af vore Sager paa vore 

Kongresser kunde lære en Del af dem. 
Den 24. om Aftenen var Kongresdel

tagerne samt en Del Medlemmer fra Stock
holm med Damer samlet til Lunch med 
paafølgende Bal i Restaurant »Gillet«, 
hvortil naturligvis ogsaa Gæsterne var 

indbudte, der herskede her en gemytlig og 
kammeratlig Stemning - mycket trivelig. 

Aalborg, i Juni 1927. 

M. P. Røgilds.

REFERAT 
AF 

FORHANDLINGERNE PAA LOKOMOTIVFØRERKRED

SENS GENERALFORSAMLING DEN 26, MARTS 1927 

I AXELBORG, KJ0BENHAVN 

DAGSORDEN 

Punkt .l. 

Wrandat2rne prøvedes ved Navneopraab og 
alle var mødt. 

Punkt 2. 

ci. Til Dirigenter valg tes M. Mortensen, Es.,
og Hasrnussen, Brande. 
b. Til ekretærer rnlgtes Ph. Jensen, Ho.,

og Stjernø, Ar. 
c. Til Protokolrevi or valgtes C. Thygesen,

Ng. 
Dirigenterne M. Mortensen, Es., og Rasmus

sen, Brande, takkede for Valget, liaabede paa en 
god saglig Forhandling. 

Dirir;enten M , forinden vi gaar over til 
Dagsordenen vil jeg stille Forslag om, at de 
Delegerede udtaler sig om forskellige Punkter 
paa Dag ordenen til Delegeretmødet, saaledes 
at man allerede i Dag kan tage Stilling til dem. 
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Kredsformanden: Det :Forslag, Mortensen 
stiller, forrykker helt Planen for Generalfor
samlingens Forløb; mente, at den Stemning, 
der kommer til Stede her i Dag, ogsaa vil blive 
gældende i Morgen; kunde selvfølgelig ikke have 
noget imod, at Generalforsamlingen tog sit 
Standpunkt til disse Punkter. 

Mortensen mente, det ab olut var paa sin 
Plads, at Lkf. selv tog Stilling til de Punkter, 
der berørte dem. 

Jesr;ersen, Gb., kunde godt forstaa Morten
sen, men mente, at de unge i Morgen maaske 
liavde et andet 'yn og mente saa, at det kun var 
'l idsspilde at behandle di e Sager i Dag. 

Lilliekranz, Gb.: Det er fuldstændig rigtig, 
og jeg takker Hr. Morten en for sit Forslag; 
vilde i Morgen stille Forslag om et Udvalg til 
at udforme Lovudkast. 

Mortensen, Es., ønskede ikke nogen større 
Debat, øn kede Afstemning. 

Sessing, Ge., kunde ikke støtte Mortensen, 
\ i maate vente til i Morgen med at behandle 
disse Punkter. 

Dirigenten foreslog Afstemning. 
Søgaard, Brande, sluttede sig til Mor-tensen; 

foreslog at vi i Dag valgte Ordfører til de for
skellige Forslag. 

Mortensen: Hvis Lkfyrb. Kredsen i Dag ta
ger Stilling til disse Spørgsmaal, f. Eks. Udmel
delse af C. 0. eller noget analogt med vor 
Stilling til forskellige Spørgsmaal, saa kan vi 
jo tage vort Forslag tilbage. 

Formanden fore log derefter, at der indsat
tes et nyt Punkt 3 a paa Dagsordenen. V ed

toges. 
Kredsformanden mente, at Beretningen i 

Dag kunde tilendebringes i Løbet af kort Tid, 
idet han i den sidste Tid havde været ude i 
forskellige Afdelinger, saa Medlemmerne var 
til Dels gjort bekendt med de forskellige Op
lysninger. Refererede Forfremmelsen ved øn
derjylland Indlemmelse. Rangermaskinernes 
Betjening, elektri k Lys paa Lokomotiverne, en
keltmands oveværel e, Bagsejl paa Maskinerne, 
Godtgørelse tii vore Medlemmer i Signalkom
missionen, disse skal have den samme Betaling 
om den højeste Embedsmand, der deltager i 

Kommissionen fra det Tidspunkt, de rejser 
hjemme fra, og til de kommer hjem igen. Fta 
flere Depoter er der klaget over Afløsningen 
om Lokomotivmester, idet Afløserne ingen 

Godtgøre! e fik, men satte deres Kørepenge til, 
i et Tilfælde i Aarhus er en Mand mod sin 
Villie beordret til at afløse. K. B. har over 
for 2. Distdkt søgt en Ordning paa Spørgsmaa
let. Distriktet har tilskrev et, at Sagen er til
sendt Generaldirektoratet, hvor den nu ligger. 
Omtalte en Signalsag fra Odense, som I L B. 
havde tilskrevet Generaldirektoratet om, Svaret 

fra Generaldirektoratet mente Formanden hav
de særlig· Intere se for Lkf. og ville derfor op
læse det. En Anciennitet sag fra Od. angaaen
de Besættelse af den 2 Mands betjente Tur var 
der laget Stilling til, oplyste, at K. B. vilde 
søge at faa Ordre A. 137 ændret til at gælde 
ogsaa for Rangerdepoler, saaledes at disse bli
ver stillet lig med Strækningsdepoter. Refere
rede de Forsøg, der er gjort med Fløjten paa 
H-Maskinerne i 2. Di trikt. Anmodningen fra
Herning Afd. om at blive henlagt under Brande.
har K. B. givet sin Tilslutning. Efter at
Rangermaskinernes Betjening med Lkf. nu er
gennemført, er det lykkedes at faa Honorarer
til amtlige Depotforstandere. Hele Rangerma
skine Spørg maalet har bragt en hel Mængde
Sager for H. B., det har foraarsaget en hel
Mamgde Forflyttelser og Turforandringer
Mand t Per onalet. K. B. havde taget den Be-
lutning, at naar en Ansøgning om Forflyttelse

er tillet i Bero, . kal den stilles i samme Ræk
ke . om andre Ansøgninger. Paa Delegeretmø
det blev der tillet Forslag om at yde de lock
outede Smede og Maskinarbejdere en Hjælp,
rlette Forslag blev enstemmigt vedtaget og mød
te ogsaa god Forstaaelse ude blandt Medlem
merne, dog var der en Del Medlemmer (ca 70),
der undlod at tetale, disse havde forskellige
Undskyldninger. Der var rettet flere Henven
delser til disse Mecllerr:mer, hos nogle af disse
\·irkede Henvendelsen, men en Del stod endnu
til Restance (45), de fleste af disse hørte hjem
me paa Gb.; havde haft et Møde med Gb. Afd.
og havde tænkt, at man kunde være kommen
til en Forstaaelse, men dette var ikke lykke
des; øn kede, at de Delegerede vilde udtale sig,
om K. B. ikke havde været i sin Ret i sin
Fremgangsmaade; var ked af, at Delegeretmø
det i Morgen skulde beskæftige sig med en Sag
af denne Beskaffenhed. Til Slut vilde Eor
manden takke for den Periode, han havde væ
ret Formand for Kredsen, en Tak til Organi
sationens Formand, til Bestyrelsen for godt
loyalt Arbejde og til Sekretæren for dennes
gode Modhjælp.

Dirigenten bad Talere, der ønskede Ordet, 
nævne avn og Depot. 

B. T. Peter en, Gb.: Gb. er ikke den lille Klike, 
som ikke har betalt Bidraget til de lock-outede. 
Depotet har vokset ig stort, og som Følge deraf 
ogsaa delte Meninger. Kritiserede, at mange 
tore ager, H. B. vedtog, først kom ud til 

Medlemmerne, naar Sagen var en Kendsger
ning; vi kan saa kun gøre Vrøvl, men maa 
ellers finde os i det. Da Forslaget om Ekstra
kontingent blev vedtaget i Aarhus, sagde jeg 
til mig selv, at dette var for galt. Mange Med
lemmer var af den Opfattelse, at alt, hvad et 
Delegeretmøde vedtager er lovligt. Denne Op-
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fattelse vilde Taleren have kuldkastet. Det var 
ganske ulovligt, dot, der blev vedtaget den Gang; 
Lovene hjemler ikke Rcl til noget saadan t, ej 
heller er Under.-tøllel e Foreningens Formaal. 
Fremførte forskellige Tilfælde, hvor Forenin
g·cn havde afkrævet Ekstrakontingent. I eet 
Tilrruldc havde Taleren faaet )• uldrnagt til at 
afkræve Foreningen Beløbet 12 1/2 Kr., som var 
Lilbagcholdt i vedkommendes Kampfondskonto, 
lrn.vdc overdraget Jnkassationcn til en Sagfører. 
Foreningen havde senere faaot Lilsendt pr. Post
anvisning de 12,50 Kr. og sendt en Kvittering 
fra F. C. Poter.-en, denne benægter at have ind
holalt Pengene og ønskede at se Postanvisnin
gen; har overgivet til en Sagfører at anlægge 
Sag mod Orga11 isn lianen for Æresfornærmelse. 
Oply. te og dokumenter de, at ikke alle Lokfyrb. 
havde indbetalL Ek trakonlingentet. 

Søndergaarcl, Gb.: Don Opposition, der nu 
er i Gære, gælder ikke de 25000 eller de 12'/2 
Kr., mon den Fremgangsmaadc, H. B. er frem
turet med. Oppositionens Opstaaen ligger læn
gere tilbage i Tiden allerede under Lønkampag
nen var der Tendenser fremme, nævnede Mas
:eopsigel erne, hvor mange ældre Lkf. med ry
stende Haand underskrev. Forhandlingsretten, 
som Hr. Lillie var saa begejstret for, kunde 
Taleren ikke faa Øje paa. Tilslutningen til C. 
0. I havde ogsaa haft sin store Skyld i Oppo
sitionen.

M arten.sen, Es.: Det er ret trist at se, at 
der er en Afd., der staar ret skarpt imod de 
Dispositioner, Ledelsen træffer, men for at 
kunne kritisere i den Grad, maa man først og 
fremmest have ine Forhold i Orden til Orga
nisationen og rotte sig efter de Bc. lutninger, 
der træffes, og de Paroler, der udsendes af 
R. B., uden at man gør dette, kan en Organi-
. ation ikke arbejde med den Fasthed og Tryg
hed, som den burde. Skal der bebrejdes noget,,
saa kan der kun bebrejdes, at H. B. ikke har
taget med fast Haand over for de Medlemmer,
der ikke har betalt. Skulde ikke selv afgøre ·
om det Rette i Afgørelsen paa Delegeretmødet
i Aarhus. Sagen var ikke paa Dagsordenen,
men ikke en eneste af de Delegerede proteste
rede mod, at den blev optaget; kunde ikke sige,
om en Jurits vilde give Ret, men i alt Fald var
dot almindelig parlamentari k Ret, som )Jlev
praktiseret over det hele Land. Mente, at man
engang for alle maa have slaaet fast, at det,
der bliver vedtaget paa vore Generalforsamlin
ger og Delegeretmøder, skal være Lov for Med
lemmerne, og at alle skal rette sig derefter.
Kunde ikke tænke sig, at nogen anden havde .
betalt F. V. Petersens Restance; troede mere
paa Hovedkassereren, naar denne sagde, at
Pengene var indbetalt. Forhandlingsretten har
vi fremdeles, der gaas ikke uden om D. L. F.

i nogen Sager, hvor Lokomændene er interes
serede. H. B. maa selvfølgelig været sit An
svar bevid t til enhver Tid, men naar H. B. 
ud teder en Parole, lad os aa være enige om 
loyalt at rotte os derefter, dette baader baade 
Medlemmerne og Organisationen bedst. 

Højer, Gb., vilde gøre opmærksom paa, at 
man ikke skulde skære alle paa Gb. under 
s::trnme Kam; vi repræsenterer ikke alle den 
Klike, . om forrige Taler omtalte. 

P. Sessing, Ge., skal ikke trætte de Delege
rede ret længe, idet Mortensen alt har sagt en 
Del af, hvad jeg havde tænkt, den Opposition, 
som er i Gæring her i Kobenhavn, har ikke sin 
Næring over hele Landet. Med Hensyn til 
Søndergaard, saa lod uet Lil, at han var meget 
utilfreds mod Lønningerne i 1918, men er nu 
tilfreds med det Forlig, C. 0. II har truffet 
med Regeringen; vil Jiaabe, at den Opposition, 
som enkelte Medlemmer fra Gh. har gjort sig 
til Tal. mand for, maa faa sig en saa krank 
SI rcbne, at den for stedse er slaaet ned. 

Rosenkilde Lauersen, Gb., kritiserede Højers 
Udtalelse, det var at falde sine Kolleger i Ryg
gen. Højer maatte 'ikke tale om Kliken paa 
Gb., do holdt sine Møder i alt Fordragelighed. 
Højer var ogsaa valgt paa Oppositionens Stem
mer. H. B. har begaaet en Formfejl ved at 
foreslaa Forslaget om de 12,50 Kr. paa sidste 
Delegeretmøde. H. B. maatte gøre den Indrøm
melse, saa fik de sikkert Pengene ind. 

Skjoldager, Kk., var en af dem, der ikke 
har betalt, men er valgt til Afd. Fmd. af Med
lemmer, som har betalt, som en Protest mod 
don Ulovlighed, H. D. har bcgaaet; har tilskre
vct H. B. og bedt den om at indrømme, at den 
har begaaet et Fejlgreb, hvis den vilde det, 
saa skulde han være den første til at betale; 
blev det i Dag vedtaget, at der skal betales, 
vilde han bestemt ikke betale, selv om Dom
stolene dømte ham. 

L'iljenkrans har været paa Kontoret for at 
so F. V. Petersens Postkvittering, men den var 
ikke Lil tede i Øjeblikket. Mortensen maatte 
ikke bruge rustne Vaaben; havde selv betalt 
de 12,50 Kr.; for 'lod ikke, at Mortensen kunde 
udtale, det var lige meget, hvem der havde 
indbetalt Petersens Penge, naar blot Pengene 
var indkomne. Vilde ønske, at Oppositionen i 
Dag kunde faa Provinsen med, men troede ikke, 
at de ret forstaar os derude. Fremkom med 
flere forskellige Tilfælde, der skulde illustrere, 
hvorfor og med hvilken Ret Oppositionen var 
til Stede. Til Kredsformanden vilde han sige, 
at han manglede i Beretningens Omtale af Mo
torkøretøjers Betjening. Rangerspørgsmaalet, 
hvorledes var dette løst? Formanden mente, 
at vi nu kunde være godt tilfreds med Løsnin
gen, men det er vi ikke, Hg. har protesteret, 

s s 

• 

s 

s 
• 

1 0 



'DANSK [Q.KOMOTIV'Ji DEN DE 
i mange Aar har vi kæmpet for 2 :Mands Be
tjening, man burde ikke have givet lip herpaa, 
det er at gaa Førernes Interesser for nær. An
gaaende Sessings Udtale] er, aa havde han 
ikke alle Tider haft samme Anskuelse; henvi. Le 
Lil tidligere Udtalelser af e ing paa Delegeret
møder; det var ikke Lønn n, øndergaard havd 
noret tilfreds med i 1918 men portl rne. 

Andreasen, Gb., var ogsaa en af Oppo i
Lionen. I Beretningen er der ogsaa el Hip Lil 
Gb.; det ser næsten ud Lil, at det er H. B.s 
særlige Opgave at Lil mud e Gb. Enten man 
er i Opposition eller ej, maa man have Lov 
lir al udtrykke sig saavel i Skrift som i Tale. 
Krili erede Valget af Kred fmd i 1925. . Jen
sen var ikke den Mand, som vi er tjent med 
al have paa den Placl., men 11. B. vidste nok, 
ltv m den kulde ælte paa I Jadsen; vi var ikke 
repn senteret nogen teder, l1vor har Forman
den vær t ved alle Forhandlinger? I 1925 hen
vendte jeg mig Lil Kred. [md. angaaende Haand
signalerne ved Overkørslerne, men har ikke 
hørt noget siden om agon. 

Kredsformanden begyndte med at svare An
dreasen, rnaatte sige, al b.an avner del Punkt 
i Andrea ens Kritik og ogsaa i de øvriges fra 
Gb., delle, hvad der rr i Vejen; der havde ikke 
været noget bestemt al pege paa; var glad for 
den Irritation, hvormed Højer protesterede; 
havde faaet det Indtryk ude omkring i Landet, 
at den Opposition, som gjorde ig gældende paa 
Gb. ikke var den almindelige andre Steder, 
derfor mente jeg al have en hvi Ret til al 
nævne Gb., naar Talen var om Oppositionen. 
Det Angreb, Andrea en fremførte, mente Ta
leren ikke var paa sin Plads. Organisationen 
vilde ikke gaa angreb. vis Lil Værk angaacnde 
dem, der ikke har betalt de 12,50 Kr., men vil 
overlade det til D legeretmødet at afgøre 
Spørgsmaalet. kjoldager var inde paa Udtalel
ser, som vi alle maatte tage Afstand fra, hvad 
Delegeretmødet vedtager, maa Medlemmerne 
bøje sig for. Det lader næsten til, at hele Dis
kussionen slet ikke drejer sig om Fmd.s Beret
ning, hvad han kun kunde være tilfreds med. 
Liljenkrans var inde paa Rangermaskine
Spørgsmaalet; kunde ikke tage Liljenkrans Kri
tik ganske alvorlig, da det meste var i Uover
ensstemmelse med Virkeligheden. B. T. Peter
sen fremkom ogsaa med Udtalelser, om var 
i Strid med andheden, men havde faaet kon
stateret, at B. T. Petersen havde henvendt sig 
Lil de forskellige Enker og forsøgt at paavirke 
dem for sine Formaal. Angaaende F. V. Peter-. 
sen, saa havde Petersen ogsaa henvendt sig Lil 
ham og tilbudt ham at udbetale ham hans 
Tilgodehavende i Kampfonden, noget, som han 
ikke havde den mindste Smule med at gøre, 
men gjorde det kun for at faa en Fuldmagt 

af F. V. Peter en for at kunne bruge denn 
mod Organi ationen. Fandt, at delle var en 
utilborlig Maade at behandle Organisationen 
paa ved at ende o en agfør rregning paaHal
:en i el Forhold, som kunde være ordnet i al 
Fordrag0lighed. ngaaende tævnjngen for 
Eres[ornærmel e, saa la"er Yi denne gansk ro-

1 ig. Fal,ta er, at Yi har faa0t Pengene, og Po
t r. en kan ,·a-•re ganske ro]irr. Kvilteringen har 
vi endnu og skal nok blive fremlagt paa relle 

Led. Mente ikke, det kunde være Alvor, at 
man nu, vi . kriver 1927, vil lave en Opposi
tion paa pørg maal, der ligger 10 Aar tilbage 
i Tiden. Var ikker paa, at naar vi fik talt ud 
om Spørg maalene, vilde Gh. ogsaa komme paa 
andre Tanker. Angaacncle den Kritik der gjaldt 
Formamlcns egen Person, saa vilde han kun 
dertil sige, at han kulde ikk slaa i Vejen for 
Organisationen Vel. 

Gronemann, Ab., Yilde prolrstere mod den 
:Maade, hvorpaa Andreasen behandlede vor 
Kred fmd. paa Gb., mente, at det var herover al
ting kulde foregaa, men der var og aa mange 
ude i del øvrige Land, der havde en :Mening. Det
lod til, at det, det drejede sig om for d'Hr., var 
al faa slaaet vor Organisation i Stykker, nu 
er det de 12,50 Kr., der skal bruges. Jeg har 
ogsaa været i Opposition, var ikke tilfreds med 
Lønningsloven, men vi blev nedstemt paa De
legeretmødet og maalte bøje os derfor. Ønske
de, at det skulde vedtages, at dem, der ikke 
havde betalt, kunde ikke vær t Delegeret. Paa 
det Program paa de 12,50 Kr., som Oppo i
lionen møder med i Dag, tager vi Jyder bestemt 
Afstand. 

Røgil,d , Ab., var forbavs t over Sønder
gaards Udtale] er i Dag; maalte sige, at øn
dergaard i all r højeste Grad havde skuffet 
ham. 

Jes persen, Gb., var ikke valgt paa 12,50 Kr. 
pørgsmaalet; kunde ikke anerkende Delegeret

mødets Beslutning i 192:'i. For Petersen er del 
en Æressag, at han bliver troet, naar han siger, 
al han ikke har betalt, saa Mortensen maa ikke 
ige, at det er Organisationen ligemeget, hvem 

der har betalt, naar blot Pengene er indkom
men. 

F. l etersen, Gb.: Gronemann skulde have
Lejlighed Lil at se lidt bag Kulisserne, saa vilde 
han give Oppositionen mere Ret. Fmd. udtalte, 
at han ikke havde talt nedsættende om Lkf. 
paa Gb., det behøver han heller ikke, det skal 
Redaktøren nok sørge for. 

Søndergaard, Gb.: Kredsfmd. ankede over, 
at Oppositionen kom nu i 1927, men nu er det 
jo, at alle Sportler og Lønninger ramler ned. 
Til Røgilds Udtale] er om mig, maa jeg sige, 
at det kan godt være, at jeg har været · en 
bedre Organisalionsmand, men jeg har længe 
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næret Skrupler om, at der var noget galt med 
de politiske Konstellationer. Jeg er ikke Til
hænger af dem, der ikke har betalt de 12,50 Kr., 
men er imod den Maade, hvorpaa Vedtagelsen 
skete. Vilde garantere for, at 12,50 Kr. Sagen 
var ude af Verden den Dag, at H. B. vilde ind
røme deres Forseelse. Selv om man hørte til 
de saakaldte 12,50 Kr. Mænd, saa er man lige 
lovlig til Stede, naar man er valgt til Delegeret 
som de øvrige Medlemmer. 

Kristiansen, Fa., var forbavo:et over den Dis
kussion, der var Iørt i Dag, mente, at den over
vejende kulde have drejet sig om Fmd.s Be
retning, men derover havde man ikke hørt no
gen Kritik; var ogsaa skuffet over Søndergaard 
og beklagede meget den Forvandling, der var 
sket med ham. Henstillede til Fmd., at Side
,iejlene blev længere, saa de dækkede for Træk 
ved Fødderne. Omtalte Brugen af det brand
gule Ly ved nedsatte Hastigheder; agtede at 
stille el Forslag til Ændring i Signalreglemen
tet om, at det brandgule Lys alle Tider kal 
være til Stede. Omtalte den kunstige Baggrund 
for Signalerne, som ofte var meget uheldige. 
Togveje og Udkørselssignalerne er ikke til at 
skelne fra hverandre idet Armene er ens; om
talte Forhold, som var meget desorienterende. 

G. 0. F. Lund, Gb.: Det synes, som om man
i Dag kun koncentrerer sig om de 12¼ Kr. i 
Stedet for, som det skulde være Formandens 
B retning. Havde ikke tænkt at tage Ordet i 
Dag, men forskellige Udtalelser her nødte ham 
til at ud tale sig. Vilde ikke sige, at det, der 
var for taget paa Delegeretmødet i 1925, var 
lovstridigt. Havde paa Kredsgeneralforsamlin
gen s. A. udtalt, at det vilde være klogt at ved
tage paa Delegeretmødet, at Organisationen ud
betalte Beløbet 25000 Kr., og saa paa næste 
Delegeretmøde skabte Lovhjemmel for det, idet 
det var Taleren bevidst, at der alle Tider var 
Gemytter, der laa paa Lur efter det mindste 
Halmstraa for at sætte Splid indenfor Orga
nisationen. De Herrer, der nu søger at skabe 
Uro, der genfinder vi de samme som Gang 
paa Gang har søgt at skabe Splittelse og Mis
forstaaelse indenfor Organisationen. Til Brug 
for dette Arbejde gjorde B. T. Petersen o en 
behagelig Glæde ved at oplyse om alle de Ar
bejder, han havde haft med at samle Materiale 
til de Angreb, han havde rettet. Oppositionen 
kan ikke som Mindretal forlange, at Flertallet 
kal bøje sig for dere Synspunkter og Argu

menter. Kendte Søndergaard.s iltre Tempera
ment, men det gjorde ham ondt, at han kriti-
erede Højer Udtalelser, for disse var fuld

stændig paa deres Plads; endnu er der Førere 
paa Gb., der ønsker dot bedst mulige for Lkf., 
for Foreningen og for godt Samarbejde og disse 
er heldigvis i Flertal. 

Schmidt, Gb. (Hovedkassereren), anholdt 
den Udtalelse fra Rosenkilde Laursen at Oppo
nenterne havde ikke holdt Separatmøder, dette 
var ikke Tilfældet, der var i al Hemmelighed 
sammenkaldt til Møde, hvor der var mødt ca. 
28 Medlemmer; vilde gerne selv have været med 
til dette Møde, men dette kunde ikke lade sig 
gøre. Paa dette Møde blev der behandlet For
slag, som kommer for paa Delegeretmødet i 
Morgen. 

Rosenkilde Laursen maatte indrømme, at 
han havde overset at der havde været et e
parat Møde. Forslagene er behandlet paa den 
ordinære Generalforsamling, hvor 65 Medlem
mer var til Stede. 

Hovedkassereren: De Forslag jeg sigter til, 
er Forslag om Kampfonden og Byggefonden, de 
er ikke behandlet paa Delegeretmødet. 

Rasmu,ssen, Od., var forbavset over, at Søn
dergaard staar som Oppositionsmand paa det, 
der foregik ved Lønrevisionen; vi maa ikke 
glemme, hvad denne Revision bragte os af Go
der; hvad de store Sportler angaar saa siger 
Søndergaard, at havde vi ikke faaet dem den 
Gang, saa skulde vi miste dem nu; vi maa ikke 
glemme den Tid, hvor vi havde dem. Oppo
sition er godt, naar del er sund og nøgtern Op
position, men jeg beklager, at der indenfor 
denne Opposition, der har fundet Sted i Dag, 
er Mænd, der er Oppositionsmænd over en 
Hals kun for Oppositionens Skyld. Oppositio
nen siger, at H. B. ikke har skaffet Lokof. 
nogen Goder; henviste til Stedtillæget og sam
menlignede dette med andre Byer. Jeg skam
mer mig over, at der endnu er Lokomænd, der 
ikke har betalt de 12½ Kr., der skulde slet 
ikke være ført nogen Debat om dette Spørgs
maal, men alle som een med Glæde have betalt. 

Lillelund, Kø., svarede Andreasen paa den
nes Efterlysning af det grønne Haandsignal; 
hvorfor det grønne Haandsignal er udvekslet 
med det hYide Lys er fordi det ikke skal for
veksles med Signalmastelys. Havde overfor 
B. T. Petersen ikke Ord stærke nok til at døm
me ham for hans Optræden overfor Organisa
tionen ved at han brugte en anden Kollegas 
Navn til at anlægge Sag mod Organisationen. 

B. T. Petersen: Det er umuligt at besvare 
alle de Spørgsmaal der er rettet i den Sag, 
han har paatalt. Pengespørgsmaalet mellem 
mig og F. V. Petersen er en privat Sag og 
jeg skal ikke komme nærmere ind herpaa. Re
plicerede til Hr. Mortensen, at Kredsen har 
været for sagtmodig mod os, vi burde være 
midt ud, men den turde ikke. Jeg er valgt 

til Formand for Udvalget, saa det er ikke saa 
mærkeligt at jeg varetager de afdødes Enkers 
Interesser. Til Lund vil jeg sige, at jeg ikke før 
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har deltaget i D. L. F.s Arbejde, saa det er 
ikke alle 1ider de samme som er i Oppositionen. 

Lilliekrans: Det, H. B. i Øjeblikket vil, er at 
sabotere den saglige Kritik, men det skal ikke 
lykkes den; hver Gang vi skal holde paa Ran
gergodtgørelsen maa vi betale dyrt andre Ste
der. Jeg er Oppo itionsmand kun for Loko
førernes Interesser og ikke, som Mortensen si
ger, at Lkf. dør; derfor skal der arbejdes for 
de unge. Hvis man anerkender den Frem
gangsmaade, der fremtures med nu, vil vi i de 
kommende Tider komme langt bag efter. Vilde 
henstille, at vor Organisation arbejdede upoli
tisk, saa vi var fri til alle Sider. 

C. M. Christensen: Liljenkrans udtalte, at vi
skulde udtale os sagligt til Beretningen, men 
saa burde han have vist os et Eksempel i den 
Retning, og ikke vist sig saa usaglig, som han 
var. Det er ikke nok vilde han sige til Fritz 
Petersen, at komme herop og sige, at han havde 
set bag Kulisserne, naar han ikke fortalte, hvad 
han havde set; man skulde ikke gøre det hele 
saa mysti k, men bare fortælle, hvad De havde 
et. Det, det drejer sig om for F. Petersen er, 

at sværte Tillidsmændene, har et Medlem naaet 
det, skal der vises ham al mulig Mistillid -
men fortæl hvorfor og hvad det er der er i 
Vejen ogsaa med de politiske Manøvrer som 
Søndergaard sagde. Lad være med at frem
sætte dis ·e mystiske Udtalelser, som lader ane 
noget. Man har ikke hørt det mindste om, hvad 
Oppositionen vil for at skabe Tilfredshed. Til 
Kristiansen vil jeg sige, at det nye Signalregle
ment er snart færdig til Udsendelse. Det røde 
Lys ved forsigtig Kørsel borfalder og erstattes 
med det brandgule alene og med Lygter, som 
ikke kan blæse ud. 

Mortensen, Es.: Rosenkilde Laursen be
gyndte at tale om, at jeg havde, været iro
nisk overfor Gb.; jeg beder om, at mine Ud
talelser maa blive taget alvorligt. Det værste 
jeg har været ude for er B. T. Petersens Ud
talelse om, at han ventede med Længsel paa 
at blive ekskluderet af Foreningen. Jeg tror, 
at hans Længsel skal blive tilfredsstillet; det 
kan sikkert ikke undgaas. Det eneste saglige 
i hele denne Debat er Rangermaskinernes Be
tjening og Lovligheden af Bestemmelsen om 
Ekstrakontingentet. De der ønsker at være 
Medlemmer her maa rette sig efter den Lov, 
som Delegeretmødet bestemmer. 

Replicerede til Søndergaard angaaende den
nes Kritik over Lønningsloven. Bad om at se 
paa Tingene som de var; der var Ting, som var 
ønskelige og Ting, som var opn.aaelige, derfor 
var det Organisationens Mening at opnaa det 
bedst mulige, der kunde opnaas ved en Forhand
ling. V'ilde bede B. T. Petersen og Skjoldager om 
at indtage et andet Standpunkt og loyalt bøje sig 

for de Vedtagelser der er truffen. Hvis den 
Kritik skal fort ættes, vil den før eller senere 
undergrave Organisationen til kade for os alle. 

Thygesen, Ng., omtalte en Signal ag fra g., 
hvor det fremskudte Signal stod paa Kør frem, 
men Indkør elssignalet paa top. Anmodede 
Kredsformanden om at undersøge Forholdet 
paa Stedet, hYis noget lignende skulde finde 
Sted. 

Kreclsf onnanden vilde bede de Delegerede 
om at lægge Mærke til, at han udtalte sid t 
han havde Ordet, at B. T. Petersen havde søgt 
de forskellige afdødes Enker for at faa Mate
riale til sit Undergravning arbejde; var glad 
for at Peter en selv havde bekræftet dette, for 
det stemplede Manden og hans Gerninger. Li
gegyldig hvilke Meninger der staar overfor hin
anden, saa burde de alle være til Gavn og Op
højelse for Lokornoti vmændene. Liljenkrans 
har ikke paa et eneste Punkt kritiseret For
mandens eller Kredsens Arbejde; vilde som ved 
tidligere Lejligheder, hvor jeg har haft Lejlig
hP-d til at beskæftige mig med Liljenkrans, lade 
de Delegerede afgøre Spørgsmaalene. Den De
bat her i Dag har ikk været helt uden Værdi, 
idet de ude omkring i Landet vil kunne faa at 
se, hvilken Saglighed og Fornuft, der bunder i 
Gb.s Oppo ilion. 

Liljenkrans stillede en Resolution og 
begrundede den, idet han udtalte, at han kunde 
ikke tage Ansvaret for at vi havde en Kreds
formand som den nuværende i den kommende 
Lønkamp. 

9 Stemmer for, øvrige imo;l. 
Forslag fra Kredsbestyrelsen angaaende 

Ændring af Ordre A 88 Stk. c vedtoges. 
Beretningen godkendt med alle Stemmer 

mod 3. 
Mortensen gennemgik Dag ordenen for De

legeretmødet i Morgen. 
L-iljenkrans, Gb., forelagde Afd. l's Forslag 

om Lovændring; vilde stille :Forslag om, at der 
nedsættes et dvalg til at bearbejde H. B. og 
Afd. l's For lag og udarbejde et For lag for
inden Afd. l's Forslag blev sat under Afstem
ning. 

C. M. Christensen, Gb., paaviste, at Afd. l's
Forslag var det samm\3 som de gamle Love, 
kun paa en anden Maade; anbefalede H. B.s 
Forslag. 

Andreasen, Gb., talte i Tilslutning til Liljen
krans. Omtalte Forslaget til Byggefonden og 
anbefalede dette, ligeledes Forslaget om Ud
meldelse af I. T. F. 

Kredsformanden: Der var fra Mortensen 
rettet en Forespørgsel om hvad der vilde ske, 
hvi H. B.s Forslag Pkt. 4 a blev vedtaget. 
H. B. har taget det Standpunkt, at fradrage 
de 12¼ Kr. af Restanternes Kampfond. Liljen-
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krans vilde ikke have at det paatænkte nedsatte 
Udvalg skulde faa Iniliativer fra denne Gene
ralforsamling; var enig med Liljenkrans om 
at foreslaa nedsat et Udvalg, kun Fremgangs
rnaaden var dem imellem. I. T. F. var ingen 
Livsbetingelse for D. L. F., vor Forbindelse med 
dette Forbund er saa løs, at jeg ikke absolut 
vil lægge Pres paa Lkf. for aL de skal stemme 
mod Forslaget, men vilde heller ikke anbefale 
at slemme for det. Med Hensyn til Udmelde! e 
af C. 0. I: vilde ikke være med til at afbryde 
det gode Samarbejde, som for Tiden er i Gang. 
I sin Tid maatte vi afbryde Samarbejdet med 
den Organisation, som nu betegnes C. 0. II; 
hvorfor skulde vi nu igen søge Tilslutning til 
noget, som vi har taget skarp Afstand fra. 
Skulde vi gøre noget i den Retning, saa skulde 
vi slaa helt frit, men er Lokomændene tjent 
dermed? Jeg vil anse det for at være megGt 
uklogt at isolere os fra de andre store Organi-i 
sationer. Skulde C. 0. I træde vore Interesser 
for nær, saa skal H. B. være de første til at 
stille Forslag om en Udmeldelse. Vilde meget 
fraraade at stemme for Afd. l's Forslag. An
befalede at stemme mod Afd. l's Forslag c 
angaaende Kampfonden. Fremførte Konse
kvenserne af at stemme for samme Afd.s For
slag d. Vilde meget indtrængende anmode om 
ikke at gaa med til at stryge Kontingentet til 
N. L. F.s Reservefond. Angaaende Afd. l's
Forslag e kunde han godt se Brodden deri, men ,
der var sikkert ikke nogen Kredskasserer, der
kunde ønske Regnskabet ude i Landet i 6 Uger
hos 4 forskellige Revisorer. Anbefalede og mo- ·
liverede hvorfor, at stemme imod Forslaget.

Axel Madsen kritiserede H. B.s Standpunkt 
Lil 12½ Kr.-Mændene. Vi skulde ikke være til 
Grin paa Delegeretmødet og stemples som vage. 
Der var ingen anden Vej end ud med de Mænd, 
der ikke vil betale, thi for dem det gælder, er 
det ikke Sagen eller Maaden, men de 12¼ Kr. 

Liljenkrans anbefalede Afd. l's Forslag igen. 
Administrationen er for dyr. Pengene bliver 
spist op. Er H. B. bange for en mere kritisk 
Revision? 

Nielsen, Kb., anbefalede at slutte Fred om 
de 12½ Kr. 

P. A. Jensen foreslog at suspendere i Mødet 
i 5 Minutter, saa Opponenterne kunde give et 
samlet Svar paa Nielsens Forslag. 

øndergaard: Kan Regnskabet ikke sendes 
ud, saa kan der laves Duplikater. Kontoret 
har sikkert Arbejdskraft nok. Henstillede, at 
der blev Enighed om 12½ Kr. Sagen. 

Aug. Andersen: Lad os nu komme til en 
Forstaaelse og lad os bag efter være lige gode 
Venner. Husk paa, at Eders egne Repræsen
tanter har været med til at tage Beslutningen. 

Jespersen, Gb., saa hel't at vi stod helt frit 
uden Tilslutning til C. 0. I. 

Rasmussen, Od., anbefalede, at Renterne af 
Kampfondet ikke blev overført til Hovedka sen. 

Hovedkassereren: Man maa ikke overse, at 
3700 Kr. fra Hovedkassen overføres til Reserve
fonden. 

Nielsen, Kb., gik ud fra, at naar Ordførerne 
kjoldager og B. Petersen tog imod den ud

strakte Haand, var det ensbetydende med at alle 
Restanterne betalte de 12 1/2 Kr. 

73. T. Petersen kunde ikke blankt gaa ind
paa et Forlig. H. B. maatte gøre Indrøm
melser. 

Formanden: H. B.s Beslutning i denne Sag 
foreligger og den ændres ikke. 

Dirigenten oplæste H. B.s Forslag, Pkt. li- a" 
Andreasen, Gb., protesterede imod, at H. B. 

Forslag blev sat under Afstemning, da del var 
stillet til Behandling paa Delegeretmødet. 

J. Nielsen stillede et Ændringsforslag til
Pkt. 4 a. For Ændringsforslaget stemte 4-0, 
imod 6. 

Udmeldelse af I. T. F. forkastedes. 
Udmeldelse af C. 0. I forkastedes. 
Samtlige Forslag fra Afd. 1 forkastedes. 
Dirigenten foreslog Afd. l's Repræsentanter 

at tage deres Forslag tilbage paa Delegeretmø
det i Morgen. 

Liljenkrans vilde ikke tage Forslagene til
bage. 

Afd. l's Forslag til Lovændring forkastedes. 

Punkt 4. 
Kreclskassereren forelagde Regnskabet og 

gav Oplysninger om de forskellige PoRtor. 
RegnskabGt balancerede med 42819,02 Kr. 

Regnskabet enstemmig godkendt. 

Punkt 5. 
Andreasen paatalle Tilskudet til Kampfon

den og til N. L. F.s Reservefond i Budget
forslaget. 

Budgetforslaget godkendtes. 

Punkt 6. 
Kredskassereren bad om at løse ham, idet 

han ikke kunde binde sig for 4 Aar. Hvis 
det kunde ændres saaledes, at han kunde nøjes 
med 2 Aar til, saa kunde han tænke sig at 
fortsætte til den næste Generalforsamling. 

Formanden anbefalede at vælge Kredskas
sereren paa de to Aar. Andersen havde givet 
saa gyldige Grunde for sin Stilling, at man maa 
bøje sig derfor. Vilde sætte megen Pris paa, 
at Andersen kom ind igen. 

Valg,tes me.d Akklamation. 
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Punkt 7. 

Gronemann spurgte Mortensen, om han ikke 
vilde modtage Valg og vilde i bekræftende Fald 
foreslaa, at vi enstemmig valgte ham. Flere 
andre sluttede sig hertil. Mortensen kunde 
desværre ikke modtage Valg, vai· saa optaget af 
andet Arbejde, at han maatte sige nej. 

Kredsformanden vilde meget gerne opfordre 
Mortensen til at modtage Valg. Det gjaldt nu 
om at faa dygtige Mænd ind i Ledelsen. 

JJfortensen kunde tænke sig at modtage Valg 
t1aa 2 Aar. 

Hertil sluttede Generalforsamlingen sig. 
Foreslaaet blev 1\for.tensen, Rosenkilde 

Laursen (11) og Jespersen (4). Mortensen valgt 
med 4-J. 

Til Snpplean trr fore. -laael: Rosenkilde Laur
sen, (H), Stjerna (12), Thvoese'it (22) og K. 
Johansen (8). 

Punkt .9. 
Foreslaaet: Andreasen (3), Ramkilde (30), 

Ladebye (7), Liljekrans (5). 

Punkt -10. 
Foreslaaet: Andreasen (13), He-ftholm (20), 

A. Madsen (25), Vording (10), Thygesen (40),
Rosenkilde Laursen (17), Aug. Andersen (41), 
Christiansen, Ragild (38), Schmidt (22), Mor
tensen (44). 

C. M. Christensen oplyste, at Afd. 1 har
trukket Afdelingens Forslag, der skulde behand
les paa Delegeretmødet, tilbage. 

Fonnanden bragte Vording en hjertelig Tak 
for den Tid (.15 Aar), han havde siddet i H. B. 
Vilde ligeledes have Lejlighed til at byde den 
nye Mand, Hr. Mortensen, Velkommen i H. B. 
Mortensen er jo gammelkendt, og jeg takker 
ham for at han har modtaget Valget. Vilde 
sige Gb. Tak for at de havde taget Konsekven
sen af den Debat, der var ført i Dag, at ikke 
den skulde føres frem paa Delegeremødet i Mor
gen. Kunde ikke finde nogen Retningslinie at 
følge for Fremtiden i den Kritik der var ført,. 
i Dag, men vi havde talt ud med hinanden, og 
haabede, at vi næste Gang, vi mødes, ikke skal 
udsættes for et Mistillidsvotum, men at Arbej
det i Organisationen maa være til Gavn og Høj
nelse for Lokomotivmandsstanden. Bad de 
Delegerede udraabe et Leve for Organisationen.' 

(Hurra!) 
Vording takkede for Formandens smukke 

Ord. Takkede for den Tid, han havde siddet 
i K. B., og ønskede Organisationen al Held og, 
Lykke i Fremtiden. 

- Dirigenten sluttede Generalforsamlingen
Kl. 9,10. 

S. A. Stjernø. P. A. Jensen. 

C. Thygesen, Protokolrevisor.

REFERAT 
AF 

FORHANDLINGER PAA LOKFYRBØDERKREDSENS 

GENERALFORSAMLING DEN 26. MARTS 1927 

I AXELBORG, KJØBENHAVN 

DAGSORDEN: 
:I . Prøvelse af Mandaterne. 
2. Valg af Mødets Tillidsma::md:

a. 2 Dirigenter.
h. 2 Sekretærer.
c. 1 Protokolrevisor.

3. Ber tning om Kred ens Virksomhed.
4-. Fremlæggelse af Kredsens RegT1skaber for

1025 og 1926. 
5. Forslag til Budget for Kredsen for 1927.
o. Forslag fra Aalborg Afdeling: Kredsbesty

relsen arbejder for, at der udleveres Rek
visitkasser til alle Lokomotivfyrbødere.

7. Valg af Kredskasserer.
Valg af et Kredsbestyrelsesmedlem.

9. Valg af 1 Suppleant til Kredsbestyrelsen.
:LO. Valg af 1 Revisor og 1 Revisorsuppleant.
1:L. Udpegning af 5 Delegerede til Nordisk Lo

komotivmands Forbunds Kongres i 1928. 

· Punkt 1.
De Delegeredes Navne blev raabl op, alle 

var mødt. 
Punkt 2 a. 

Til Dirigenter valgtes: C. N. 0. T,ønlcvist, 
Aarhus, og K. Svendsen, Gb. 

Punkt 2 b. 
Til Sekretærer valgtes: C. Christensrm, Gh., 

og Rasmussen, Aarh1;1s. 

Pu11lct 2 c. 
Til Protokolrevisor valgtes: K. M. Petersen, 

Nyborg. 
Til Stemmeudvalg valgtes: 0. Løvborg, Gb., 

J. Petersen, Kb., og Jørgensen, Fredericia.

Punkt 3. 
Kredslormanden begyndte med en Omtale af 

Rangermaskinespørgsmaalet. Forsamlingen 
kendte jo hele Sagens Forløb, som jo havd'IJ 
ført til en Ordning med 194 Mands Forfrem
melse paa en Tid af 3 Aar. De første 74 Mand 
var jo udnævnt, men siden dette var der kom
men en ny Regering, og denne havde ikke op
ført de 60 Mand, som vi skulde have i Aar, 
paa Finansloven. Der fandt en Del Forhandlin
ger Sted med Ministeriet, der tilsidst maatte gaa 
med til at give 38' Mand, og dette skulde efter 
Ministeriets Mening være nok til at besætte 
samtlige Rangermaskiner med Førere, Hoved
sagen var jo, at Spørgsmaalet var løst nu, selv 
om det kun var nogenlunde tilfredsstillende; 
hvor de 82 Mand skulde spares maatte jo blive 
Ministeriets Sag. Der var løst et Spørgsmaal 
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angaaende Depotforstander Honorar, Honoraret 
var sat fra 150 Kr. til 50'.l Kr. Omtalte ind
gaaende Motorvogn spørg maalet; dette havde 
jo endnu kun givet et negativt Re ultat. Om
talte Forhandlingen med Generaldirektoratet. 
�\leddelte Forsamlingen, at Generaldirektøren og 
Trafikdirektøren havde anbefalet faguddanne
de Folk, men 1\[askindirektøren var imod dette, 
alle kulde efter hans Mening have Lov til at 
søge dis e Plad er. Der var bleven lovet, at 
naar der var kom Motortog ved et Depot, skulde 
Pladserne nok blive laaet op, saa Medlemmerne 
Yed Depotet kunde søge dem. Taleren kunde 
lænke sig, naar Dieselvognene kom at oplære 
nogle Kolleger paa Teknologisk Institut; dette 
Forhold var undersøgt, og et Kur u kostede 75 
Kr. for en Mand, der var tænkt paa til at be
gynde med et Hold paa 10 Mand, og dette kulde 
n--ere Kolleger fra hele Land,�t, om saa skulde 
øge Pladserne, naar de blev opslaaet. Taleren 

bad Medlemmerne tage tilling til dette For
·lag. Omtalte derefter Ek trakontingentet paa
de J 2,50 Kr., der var endnu 45 Lokoførere, som
ikke havde betalt, og di e fandtes kun paa
Sjælland, særlig i KøbenhaYn; nu maatte dette
Spørg nrnal med dis Medlemmer løses. Om
talte nogle Anciennitetssager fra Sønderjylland
og Aarhu , men Oplysningern fra de paagæl
dende havde ikke va�ret tilfredsstillende, saa der
var in let ·ket med Hensyn til deres Placering.
Der var skaffet Fredericia Depot fri Anciennitet
ogs:ia for Rangerturenes Vedkommende. Ud
dannel e agen var jo lø t tilfredsstillende, og

kolen var i fuld Gang, 58 Mand havde be
staaet, 2 Mand ikke. Forberedelses- og Afslut
ni ngstiderne skulde der have været ført For
handling om for længe siden, men Organisa
tionen havde hidtil faaet ud kudt denne Sag, 
nu forelaa der jo helt nye 1 je1wstetidsregler, og 
dem rnaatte ,;i be temt afvi e. Bad Afdelings
formændene sige :Medlemmerne, at de skulde 
søge om Eftergive] e for eventuelle Sygedage. 
Omtalte Lil Slut en Række Smaasager, der var 
løst af Kredsbestyrelsen. 
• J. Kmidsen, Gb., omtalte en Kollega fra

• �yborg, som var genansat, Manden havde mi
·tet it Ben, mente, at det var forkert at gen
an ælte ham; han kulde efter Talerens Me
ning være hjulpet økonomisk i Stedet for. Be
brejdede de Afd., hvor der stadig kørte Arbejds
mænd J aa Strækningen. Mente, at det var et
godt Resultat, at Rangermaskinesagen var løst.
Kunde ikke forstaa M:askindirektørens Udtalelse
om Motorsagen, da han jo selv var en Mand,
der havde lært noget, og han saa vel ikke med
Glæde paa, at alle og enhver hunde komme og
tqge hans tilling. Kunde støtte Formandens
Forslag angaaende Beløbet til Uddannelsen.
\'ar af den 111ening, at vi skulde kobles fra Rigs-

dagen . om Arbejdsgiver, og saa være ugelønnet. 
Mente, at de Medlemmer, som skyldte de 12,50 
Kr. skulde have været offentliggjort i D. L. T. 
Anbefalede de forskellige Afd. den fri Ancienni
tet, da den virkede tilfredsstillende paa Gb. Hvis 
de nye 'j jenestetid regler blev sat i Kraft, skul
de disse overholdes strengt. Omtalte en Kolle
ga, Mathiesen paa Gb., der var afskediget for 
Farveblindhed, spurgte, om ban havde været 
i H. B. for at faa Lov til at blirn ved D. . B. 

Gravesen, Skanderborg, henstillede til H. B. 
at rejse mere ud, for at Medlemmerne kunde 
faa mere Intere e for Foreningen. Mente, at 
H. B. ikke havde gjort nok for at faa Plad
serne til Motorvognene; der kulde gøres alt 
for at faa disse Pladser. Omtalte Neelbrudsre
serverne i Skanderborg, der nu var nedlagt, og 
delte var, fordi der var Lleven forlangt fuld 
Tjeneste. 

J. Petersen, Kalundborg, henstillede til H.
B. at arbejde for 1\IJotorsagen; kunde støtte For
slaget angaaende det Kursu. for Medlemmerne.

L. Nielsen, Roskilde, orntqlte Arbejd mænds
Amendelse som lokofyrb. ·Meddelte, at Loko
me teren skrev paa Permissionen, at han kun 
�.unde afløse, hvis han maatte bruge en Arbejds
mand. I 19211 havde der kørt Arbejdsmænd i 
ca. 5f0 Dage, i 1925 var det gaaet ned til ca. 
3CO Dage. 

Boje, Aalborg, saa ikke saa lyst paa Ran
genua ki nspørgsmaalet som Kredsformanden, 
fordi vi haYde faaet for lidt udnævnt. De nye 
Tjenest(;ltid regler kulde bestemt afvises. Om
talte 3 Mand fra Aarhus, der var uretfærdigt 
behandlet med deres Anciennitet. 

Jiirgensen, Fredericia, takkede for, at Ran
germaskine pørgsmaalet var løst. Mente, at As
pirante ns skulde have Anciennitet ligesom an
dre, og ikke opstilles efter Karakter. 

Christensen, Aarhus, mente, at Afd. 2 ud
Yiste for lidt Interes e paa sidste Delegeretmøde 
fo · Motor agen, ellers havde det maaske været 
anderledes nu. Omtalte en Togbetjent, der hav
de søgt en Dieselmotorplads; Vedkommende 
havde hver Dag gaaet ud paa Frichs Fabrikker 
og set paa Arbejdet, saa han mente sig meget 
dygtig til at faa en aadan Plads. Anbefalede 
del af Formanden foreslaaede Kursus. 

Poulsen, Esbjerg, talte om den manglende 
Interesse for Foreningsarbejdet. Dette var der 
et Bevis paa i Esbjerg, da 8 Mand i en Ran
gertur havde slemt for en Tjene te paa 8,45. 
Omtalte en Sag fra Esbjerg mell m 2 Kolleger, 
som Kred bestyrelsen havde truffen Afgørelse i 
uden at underrette Afd.s Formanden. 

K. M. Petersen, Nyborg, mente at kunne
kan tatere, at Kredsbestyrel en intere serede 
sig mere for 1\fotorvognsspørgsmaalet nu end i 
J925. Meddelte, at ved de sydfynske Jernbaner 
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Yar det fortrinsvis Lokomotivmænd, der blev 
anvendt ved Motorvognskørselen; udtalte, at 
hvis del' blev taget kraftigt fat, kunde vi ogsaa 
faa di se Pladser. Redegjorde for den Sag i 
Jyborg, hvor en Kollega var afskediget og gen

ansat. Vedkommende kunde ikke arbejde i Re
misen, aa Taleren havde gjort et Arbejde for at 
faa ham genansat, hvilket var lykkedes, og nu 
kørte Vedkommende Kollega paa Rangermaski
nen i yborg. Hovedbe tyTelsen kunde saale
de. ingen Ansvar have for Madsens Genansæt
lel e. 

Jensen, Østerbro, mente ikke, at Motorvogns
·pørgsmaalet havde intere. seret H. B. nok; tro

ede, at Sagen nu var tabt, da den var grebet
for sent an; men endnu maatte der gøres noget
for at faa . aa mange af dis Pladser som mu
ligt. , ilde forlange, at Kredsformanden skulde
deltage i alle Forhandlinger, hvor det gjaldt Lo
kofb. Sager.

J. Knudsen, Gb., kunde ikke forstaa, at As
piranterne skulde have 6 Uger til at lære og 
rense Fyr, naar selve kolen kun varede 200 
Timer. '.l):oede, at• den Karakterordning, som 
var gældende nu, var den bedste, da det an
sporede til Dygtighed. Taleren kunde tænke sig 
og indmelde sig i D. S. & M. F. 

L. Ra.sm,ussen, Skanderborg, var glad for
den aglige Behandling af de forskellige Sager. 
Udtalte en Tak for, at Rangermaskinesagen var 
løst. Kunde godt tænke sig Kraftvognsførerne 
i vor Forening for bedre at konkurrere med de 
ufaglærte. Kunde tænke sig, at Statsbanerne 
Yar uden for den sædvanlige Lovgivning; det 
s!rnlde være noget lignende som Bedriftsraad. 

Kredsforman.den svarede de forskellige Ta
lere. Kunde tænke sig, at Forsamlingen gav 
Y.:red bestyTelsen frie Hænder m. H. t. Uddan
ne] en af Førere til Dieselvognene. Troede, at 
det var en Remsko for alle Tjenestemænd, at 
tlP havde Pen ion. Vilde foreslaa nye Regler 
for den frie Anciennitet, som saa kunde blive 
godkedt og ført igennem for hele Landet; Ord
ningen v:n sund og gud. Taleren troede ikke, 
at vi fik saa mange Motorvogne, da de sikkert 
rnr for dyre. Anciennitetssagen fra Aarhus vil
de K reel sbestyrelsen tage op. Der vilde blive 
passet paa, at Rangermaskinernes Bemanding 
med l"ørere skete Fyldest. Udtalte, at Loko
f yrb. hal'de de bedste Muligheder for Forfrem
melse, frem for andre Tjen.e,lcmænd. Var en 
�focli;tander af at tage mere Tjeneste for at faa 
Motorvognene. En Taler havde ogsaa været in
de paa, at vi skulde tao-e mindre Reparation.er 
for at vi e. at vi var faglærte; men dette var 
Formanden absolut imod. Kunde støtte at gaa i 
D. S. og M. F., da det var det eneste rigtige.
Mente be temt, at Aspiranterne var fri for at
rense Fyr i 6 Uger.

Under Beretningen indkom der 2 Resolutio
ner og et For lag, med følgende Ordlyd: 

Resolution. 
• aafremt der af nogen M dlem rettes Fore

spørgsler til Kred formanden om Spørgsmaal, 
cior har Betydning for andre Medlemmer, skal 

agen, før Afgørel e træffes, tilstilles vedkom
mende Afdeling til Udtalelse eller Underretning. 

H. Poulsen, Esbjerg Afd.« 

Denne Resolution blev enstemmigt vedtaget. 

Resolution: 
Lokofyrb. Krecl. ens Generalforsamling udta

ler sin Beklagelse og skarpeste Misbilligelse af. 
at der finde :M0dlemmer indenfor Organisatio
nen, som ikke vil godkende den kompetente For
samlings Beslutning Generalforsamlingen ud
taler som sin bestemte Mening, at disse Loko
motivmænd ikke er værdige til at staa som Med
lemmer af Dan k Lokomotivmands Forening. 

Boye, Aalborg.• 
Enstemmig vedtaget. 

Forslag. 
•Kred generalforsamlingen bemyndiger 

Kredsbe tyrelsen til at foretage, hvad den for
mener, der tjener Medlemmerne bedst med Hen
. yn til Uddanndsen til Forelse af fotorvog-
n0ne. C. Th. Petersen, Kalundborg.« 

Enstemmig vedtaget. 
Beretning0n blev herefter enstemmig god

kendt. 

Punkt 4. 
Kredskassereren oplæste Tiegnskabet for 

1925, motiverede de forskellige Poster nærmere. 
Jensen, Sønderborg, syntes, at Porto, Telefon 

og Telegrammer var for store i Forhold til 
Kreds l's Regnskab. 

Svendsen, Gb., syntes, at naar Budgettet 
ikke var overskredet, kunde man ikke klage 
over det. 

Kredska sereren svarede paa de faa Anker, 
der var overfor Regnskabet. Paa den ene Post 
var Budgettet over hedet, paa det andet sparet. 

Regnskabet for 1925 blev herefter enstem
mig godkendt. 

Kreclska.ssereren oplæ te Regn kabet for 
Hl26. motiverede de forskellige Poster nærmere. 

Svendsen, Gb., udtalte, at Budgettet var 
OYerskredet paa flere Punkter; spurgte, hvor
for ikke at Rangerrnaskinesagen var opført paa 
Hovedkassen og Kred 1 med et Beløb. 

Kredskassereren svarede Svendsen, at der 
fandtes ingen Budget for 1926. Det var af
holdt en lille Festlighed for dem

1 
som havde 
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arbejdet med Rangermaskinesagen; derfor var 
den Post opfort, og det var jo en Sag, der kun 
angik Kreds 2, derfor var det kun opført paa 
Kred 2' Regnskab. 

Regnskabet for 1926 blev herefter enstemmig 
godkendt. 

Punkt 5. 
Kreclskassereren gav nogle Oplysninger til 

Budgettet for 1927. 
Afd. 2 stillede et Forslag, der lød paa, at der 

skulde tilføjes Punkt 5 »og 1928«. 
Kredskassereren kunde godt tænke sig at 

opstille Budget for 1928, men vi kom i Mod
strid med de gældende Love. 

Afd. 2 trak herefter sit Forslag tilbage. 
Budgeltel for 1927 blev vedtaget. 

Punkt 6. 
Boye, Aalborg, motiverede Aalborg Afd. For

, lag. 
Kred.�f nrmanden anbefalede at arbejde for 

det. 
Forslaget blev vedtaget. 

Punkt 7. 
Kreclsk/4issereren blev genvalgt med Aklda-

111ation. 

Pimkt 8. 

C. Th. Petersen, Kalundborg, anbefalede at
sætte J. Knudsen fra Gb. ind i Kredshe tyrel
sen, udtalte, at han var en Kraft, vi havde 
Brug for. 

0. Løvborg, Gh., anbefalede at stemme paa
J. Knudsen, da han altid havde været Afd. 2
en god Formand.

Sprogøe, Struer, anbefalede at stemme paa 
Honore, Struer. 

Til KrC'dshestyrelsesmedlem blev J. Knud
sen, Gh., valgt med 45 St. Honore, Slruer, fik 
13 St. l Stemmeseddel var blank. 

Punkt 9. 
Th. C'hris/eusen, Gb., anbefalede at stewme 

pa.a K. Sven lsen, Gb. 
K. M. Petersen, Nyborg, anlJefaledc at slem

me paa Jensen, Sønderborg. 
Valgt blev Jensen, Sønderborg, med 36 St. 

K. Svendsen, Gb., fik 21. St. 1 Stemmeseddel
var blank.

Punkt 10. 

P. Nielsen, Aarhus, rykker op som Førslere
visor. 

Til anden Revisor blev H. P. Christensen,
Aarhus, enstemmig valgt. 

Til Revisorsuppleant blev 0. 'ichou, Aarhus, 
valgt. 

Punkt 11. 

Til Delegerede til Nordisk Lokomotivmands 
Forbunds Kongres i 1928 blev Kredsbestyrelsen 
valgt. Da Kredsformanden er selvskreven, skul
de der vælges 1. Foreslaaet blev Jensen, Søn
derborg, Boye, Aalborg, Vedam, Helsingør, og 
A. Lønkvist, Aarhus. Valgt blev Jensen, Søn
derborg, med 25 -St., herefter havde Boye, Aal
borg, 18 St., Vedam, Helsingør, 10 St. og A.
Lønkvist, Aarhus, 5 St. 1 Stemmeseddel ugyldig.

Formanden takkede til sidst N ørgaard for 
hans Arbejde i Kredsbestyrelsen, bød ved sam
me Lejlighed den· nyvalgte hjertelig velkom
men. 

Generalforsamlingen slu�tede Kl. 6 Eftm. 

Carl J. Christensen, Sekretær. 
K. M. Petersen, Protokolrevisor.

REFERAT 
AF 

LOKOMOTIVPERSONALETS HJÆLPEFONDS GENERAL

FORSAMLING I KØBENHAVN D. 27. APRIL 1927. 

Dagsorden: 
1. Valg af 1 Dirigent og 1 Sekretær.
2. Beretning om Hjælpefondens Virksomhed.
3. Fremlæggelse af Hjælpefondens Regnska

ber for 1925 og 1926.
4. Forslag til Ændringer i Hjælpefondens

Vedtægter:
a) fra Repræsentantskabet.
h) fra Afd. 1.
c) fra Lokfbr. Nejland.

5. Valg af Repræsentantskabsmedlemmer.

K. Johansen aabnede Generalforsamlingen.

Punkt 1. 
Mortensen valgtes til Dirigent. 
P. A. Jensen, Ho., til Sekretær. 

Punkt 2. 
K. Johansen henviste til den trykte Beret

ning og bad de Delegerede udtale sig om den. 
J. Hansen, Ar., takkede Bestyrelsen for den

nes Stilling og Afgørelse i en nærmere betegnet 
Sag. 

Beretningen godkendtes. 

Punkt 3. 
l/ovedkassereren gjorde opmærksom paa en 

Fejl i Regnskabet, som Medlemmerne havde 
faaet Underretning om. Gennemgik Regnska
bets Punkter. Da ingen ønskede Ordet til Regn
skabet, blev dette godkendt. 

Punkt 4a. 

K. Johansen mente, at Tiden var inde til
at udvide Hjælpefondens Rammer, derfor de 
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stillede Ændrings forslag. Vilde meget gerne 
anbefale de Delegerede om at stemme for de 
foreslaaede Ændringer ærlig med Hensyn til 
Understøttelserne. 

Punkt 4 b. 
Andreasen, Gb., motiverede Afd. I's Forslag 

og anbefalede Forslaget til Vedtagelse. 

Punkt 4 c. 

Jensen, Sdb., tog Forslaget tilbage. 
Knudsen, Gb., talte imod Repræsentantska

bets Ændringsforslag med Hensyn til Under
støttelser, anbefalede at stemme imod Afd. I's 
Forslag. 

Nissen, Sd., anbefalede, at Paragraf 5 f 
blev saaledes, at der under særlige Forhold 
kunde bevilges Understøttelse uden for den i 
§ anførte Tid.
R. Lillie talte for, at vi vedblivende betaler

den ene Kr. til Hjælpefonden og vilde henstille 
til Afd. I, at den tog sit Forslag tilbage. Vilde 
indtrængende anbefale at stemme paa de For
slag, som Repræ entantskabet havde tillet. 

Sessing anbefalede ligeledes Forslaget til 
Vedtagelse. 

Petersen, Ng., talte for og anbefalede at 
stemme for de foreslaaede Vedtægter. Frem
førte Tilfælde, hvor Paragraf 5 f vilde gøre 
godt, kunde ikke godkende Forslagene fra 
Afd. I. 

Kristensen, Sg., ønskede Paragraf 5 c æn
dret, saa kun der ydes Hjælp for tjenstlige 
Forseelser. 

Ramleilde, Ar., anbefalede Repræsentantska
bets Forslag. 

Heftholm, Fh., stillede Forslag om, at §

5 e, sidste Stk., blev slettet. 
Nielsen, Kb., kunde ønske at forskellige 

mindre Ændringer med Hensyn til Udbetalings
lerminerne. 

Thygesen, N g., anbefalede Repræsentantska
bets Forslag til uforandret Vedtagelse. 

Kristiansen, Fa., bad Afd. I tage sit For
slag tilbage. 

Søndergaard, Gb., tog Afd. I's Forslag til
bage; var imod den Bestemmelse at kun H. 
B. kunde udpege en Bisidder, bad Fmd. udtale_
sig, hvorfor dette var indsat.

K. Joha11sen takkede Afd. I, fordi de tog
Forslaget tilbage; kunde godt gaa med til, at 
§ om Understøttelsens Udbetaling ændredes i
den anførte Retning; kunde ogsaa gaa med til
de øvrige foreslaaede Ændringer. Angaaende
Bisiddere, da kunde Afdelingerne foreslaa og
H. B. udpege Vedkommende.

Hermed sluttede Debatten, og man gik til 
Af temning over Ændringerne til § 5 c, · e og f. 
§ 5 c ændredes saaledes: ,Bliver et Medlem

idomt Mulktstraf - for en tjenstlig For eelse 
- kan Mulkten o. . v.• § 5 e ændres saa
led s: ,Godtgørelse ydes dog kun, for saa vidt
Bisidderne er udpeget - eller godkendt - af
D. L. F.s Hovedbestyrelse o. s. v.«

§ 5 f ændre saaledes i 8. Linie: »Uddelingen
foregaar - i Reglen - i Tiden mellem o. s. v.• 

Ændringerne vedtoges, hvorefter hele· For
slaget vedtoges. 

Punkt 5. 
Til Medlem af Repræsentantskabet genvalg

tes K. Johansen, Gb. 
Ph. Jensen, Sekretær. 

MOTORDRIFT KONTRA DAMPDRIFT 

Efter hvad det meddeles, er nu det første 
Die el-elektriske Lokomotiv afleveret til D. S. 
B., og hermed er Begyndelsen til en større Le
vering gjort. Vi Lokomotivmænd, som selvføl
gelig holder George Stephensons Minde højt i 
Ære, maa med en lille Smule Skepsis se paa 
det nye Fremdrivelsesmiddel. Det er som be
kendt ikke længere siden end den 27. September 
1825, at det første Damptog løb mellem Stock
ton og Darlington i England med George Ste
phenson som Lokomotivfører. Fire Aar senere, 
den 1. Oktober 1829, fandt det b�rømte •Væd
deløb« ved Rainhill Sted, hvor der var udsat 
en stor Præmie for det Lokomotiv, der kunde 
trække det tredobbelte af sin Egenvægt med en 
Gennemsnitsha tighed af 16 Km/Tim. I • Væd
deløbet« sejrede Stephensons »Raketten«. Her
efter begynder den egentlige Jernbanedrift, idet 
Manchester-Liverpool Banen aabnedes den 15. 
September 1830 under meget festlige Former. 

tephenson kørte selv sit nye Lokomotiv »Nort
humbrian«. Toget vakte uhyre Begejstring og 
virkede paa Folk som et Eventyr. Siden da er 
der gaaet ca. Hundrede Aar, og Lokomotivman
den har i denne Tid vænnet sig til at bruge 
Dampen til Drivkraft, og derfor vil det gøre 
lidt ondt at skille fra denne tro Hjælper i 
:Menneskehedens Tjeneste. :ti.

f

en heldigvis har 
Damplokomotivet ikke overlevet sig selv endnu, 
men maaske vil den Tid komme, da Lokomotiv
manden i Stedet for Damp maa bruge Benzin 
og Olie, selv om ogsaa noget af Poe ion og 
den ung Lokomotivmands Fremtidsdrømme 
hermed bliver et Offer for Udviklingen. 

De nye Diesel-Lokomotiver maa ikke for
veksles med Motorvognene, idet Diesel-Lokomo
tivet skal kobles til en Togstamme ligesom 
Damplokomotivet. Maskinen er paa 230 HK. 
og skal kun betjenes af en Mand. Prisen for 
et saadant Lokomotiv er 150 000 danske Kroner, 
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en Pri , som i Sammenligning med et Damp
lokomotivs Pris maa siges at være umaadelig 
høj. Der bliver sagt, at Driftsudgifterne til et 
Die el-Lokomotiv ikke er ret store; men tager 
man i Betragtning, at Motoren i Løbet af ca. 
10 Aar er opslidt, bliver det vist et stort Spørgs
maal, hvad der i Længden er billigst, Diesel
lokom·otivet eller Damplokomotivet. 

Et Damplokomtiv til samme Pris kan med 
Lethed vare 50 Aar og amtidig gøre langt 
bedre Fyldest. Tager man Reparationsudgif
terne for begge Typer i Betragtning, kommer 
Motorens langt højere op, hvilket der vist er 
stærke Beviser for fra de Motorvogne D. S. B. 
allerede har i Drift. 

Men hvad er da Grunden til, at man vil 
gaa over til Motordrift og hermed komme ind 
paa nogle dyre Eksperimenter? Ja, Svaret maa 
sikkert blive, at da D. S. B. er haardt trængt 
i Konkurrencen af Biler, vil man etablere nog
le smaa hurtige Tog og mener vel sagtens, at 
Motortog er bedst egnet til noget saadan. Selv
følgelig hilser vi med Glæde, at man vil for
søge paa at erobre det tabte Marked tilbage; 
men skal det gøres paa den Maade, at Damp
lokomotivet kasseres, og man i Stedet anskaf
fer nogle meget dyrere Motorer, maa det absolut 
vække Bekymring, i Særdeleshed da man sik
kert har brugbare Damplokomotiver nok. Des
værre er det saadan for Tiden, at Motorens 
mægtige Fremskridt ogsaa har skabt store Ube
hagelig heder. Der er adskillige Mennesket', der 
har faaet »Motor paa Hjernen«, om det og-
aa er det, der har givet sig Ud lag inden for 

D. S. B.s Ledelse, skal være usagt; men i en
Tid, hvor alt Jernbanevæsen stagnerer, og hvor
store Dele af Befolkningen skriger sig hæse
paa Afdrag og Forrentning af Banerne, skulde
man synes, at det er uforsvarligt at foretage
den lags Eksperimenter, som desværre sikkert
ogsaa bliver en Fiasko, da Banerne aldrig kan
konkurrere Bilerne ud, dertil har de for store
Fordele.

Som sagt, det, som gør disse Motor-Eksperi
menter meget iøjnefaldende, er, at der findes 
Dampmateriel nok. Rundt om i Remiserne 
staar der smaa Lokomotiver ledige, ja, nogle 
Steder staar de faktisk talt og ruster op. Lo
komotiver, som der for faa Aar siden blev be
kostet Overheder, Smørepumpe o. 1. Forbedrin
ger paa, staar nu og venter paa bedre Tider, 
eller ogsaa at blive kørt i Brokkassen. I denne 
Forbindelse bør ogsaa nævnes, at Trafikmini
ster Stensballe efter Forlydende omgaas med 
Planer om Nedlæggelse af Maskindepoter, der
ved vil der ogsaa blive Lokomotiver frigjorte. 
Og et er ganske givet, at ved at tage lidt prak
tisk paa Tingene, kunde Damplokomotivet lige 
saa godt bestride Trafikken, hvor Motortog nu 

og i Fremtiden skal køre. I Aarhus ser man 
f. Eks. ogsaa, at skal der rigtig være Fart i
»Motortrafikken«, saa bruger man Damploko
motiver. I hvert Fald skal man vist have oven
nævnte Sygdom paa Hjernen for at forstaa, at
det skal være en økonomisk Fordel at kassere
gode driftssikre Lokomotiver og i Stedet ind
lade ig paa tvivlsomme Motoreksperimenter.
For Grunden skulde vel ikke være den, at til
Diesel-Lokomotivet kan der spares en Loko
motivfyrbøder. Det Særsyn er jo før set, at
man sparer paa Skillingen og lader Daleren
gaa.

Efter det sidste politiske Opgør paa RigS'
dagen har Tjene temændene nu faaet at føle, 
at gaar det daarligt med Vognmandsforretnin
gen D. S. B., saa findes der kun et Universal
middel mod dette Onde, og det er Lønnedskæ
ringer og Forringelse af Arbejdsvilkaar. Af 
denne Grund maa vi med en vis Ængstelse se 
paa de nye og dyre Foranstaltninger, der bli
ver foretaget, og her spiller Bestillingerne paa 
de nye Diesel-Lokomotiver en ikke helt lille 
Rolle. Omtalen af disse skyldes ikke Egoisme 
eller Pietetshensyn over for Damplokomotivet, 
men disse Nyanskaffelser vil tynge meget stærkt 
paa den i Forvejen haardt belastede Udgifts
side, og er Balance:n ikke til den rigtige Side, 
varer det ikke længe, inden der igen bliver gjort 
Angreb imod os. 

Vi, som gaar ved det praktiske Arbejde Dag 
ud og Dag ind. maa tit ryste paa Hovedet af 
Sagkundskabens Brølere, og skal Embedsmæn
denes daarl'ige Beregninger og Dispositioner 
st'ldigvæk gaa ud over os, maa vi i Tide bruge 
Signal Nr. 48 paa en saadan Maade, at det 
ikke kan misforstaas og samtidig kræve, at de 
nraktiske Folk i Driften faar Indflydelse paa 
Banernes Ledelse. 

Men lad os frem for alt ikke haabe, at Lo
komotiverne og Lokomotivpersonalet ruster op 
foreløbig. Begge Dele har paa Trods a.f Motor
galskaben ikke overlevet sig selv endnu. 

I hvert Fald er vi Lokomotivmænd stolte 
af George Stephenson. 

Gnisten. 

UHELDSFORSIKRINGSFORENINGEN 

Aarsberetning og Regnskab. 

Den 28. :Maj 1927 afholdt Uheldsforsikrings
foreningen sit aarlige ordinære Repræsentant
skabsmøde. Til Stede var amtlige Repræsen
tanter med Undtagelse af Trafikkontrolør Ger
hardt, ·de,r var forhindret i at møde, og Fuld
mægtig V. Madsen, der var sygemeldt. 
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Formanden, Forretningsfører for D. J. F., 
Ch. Petersen, ledede Mødet og til Mødets Sekre
lær valgtes Trafikkontrolør Okkels. 

Fhv. Trafikminister Friis-Skotte var kom
men til Stede efter Indbydelse og blev af For
manden budt Velkommen. 

Forretningsføreren, fhv. Togfører P. D. Pe
dersen, aflagde følgende Beretning: 

Regnskabet for Forsikringsaaret fra 1. De
cember 1925 til 30. November 1926, Forenin
gens 14 Aar som selv tændig Andelsorganisa
tion, viser følgende Tal: 

Driftsregnskab for 1925-26. 

Indtægt. 

1. Skadesreserve fra f. Aar . . . . . . 12 800. 00 
2. Præmieindtægt, hvoraf Kr. 

18 548.10 er overført fra Bonus-
fond ....................... 38 990. 10 

3a. Genforsikringens Andel i Er-
statninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 679. 56 

3b. Overskudsandel i Genforsikrin-
gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740. 30

4. Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 238. 71 

Ialt . . . . 61 448. 67 

Udgift. 

3. Genforsikringspræmie ....... . 
:j_ Erstatninger og Lægehonorarer 
6. Administrationsudgifter:

a. Lønninger ... Kr. 3 069. 43
b. Præmieopkræv-

ning . . . . . . . . • 1 280. 38 
c. Juridisk Kon-

sulent . . . . . . . • 50. 00
d. Repræsentant-

skabet » 2 773. 89
e. Indmeldelsesho-

norarer . . . . . » 

f. Porto, Tryksa
ger, Telefon,
Stempelmærker

128. 00

m. m. . . . . . . • 1 046. 79 

7. Til Skadereserve (Aarets ikke
afregulerede Skader) afsættes
Kr. 16 000. 00, hvoraf 20 pCt.

8 292. 65 
16 810. 00 

8 348. 49 

refunderes af Genforsikringen .. 12 800. 00
9. Henlæggelse til Bonusfond .... 15 197. 53 

Ialt . . . . 61 448. 67 

Formueregnskab. 

Formue den 1. December 1925 99 553. 48 
9. Forøgelse af Bonusfond . . . . . . 15 197. 53 

Ialt . . . . 114 751. 01 

9. Formindskelse af Bonusfond
ved Medlemmernes Præmiefri
tagelse i December Kvartal 1925
og Septbr. 1926 (se Indtægts-
konto 2) .................. . 
Formue den 1. Dec. 1926 

Ialt 

Status 
30 000 Kr. 5 pCt.s Statsgældbe-

18 548. 10 
96 202. 91 

114 751. 01 

viser af 1917, indkøbt til .. 29 424. 7 
40 000 Kr. 5 pCt.s Statsgældbe-

viser af 191 , indkøbt til .. 37 737. 50 
Sparekassen og Kontant . . . . . . 29 040. 63 

Ialt . . . . 96 202. 91 

7. Skadesreserve . . . . . . . . . . . . . . . 12 800. 00 
8. Reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638. 35 
9. Bonusfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 764. 56 

Ialt . . . . 96 202. 91 

Uheldsforsikringsforeningen for de clanske 
Statsbaners Persor,ale, 

København, i December 1926. 

P. D. PEDERSEN.

Regnskaberne er reviderede og fundne i 
Overensstemmelse med Bøger og Bilag. De op
førte Sparekasse-, Statsgældsbeviser og Kon
t:mtbeholdninger er tilstede. 

København, den 25. Januar 1927. 

R. KANTSØ. CHR. SCHMIDT. 

(Fortsættes). 

25 AARS JUBILÆUM 

N. Nielsen. 

Den 1. Juli kan efternævnte Lokomotivførere 

fejre 25 Aarsclagcn for deres Ansættelse som Loko

motivmænd. 
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Lokomotivfører N. Nielsen, Montancgade 55, 1., 

Aarhus. 

iclscn bar saa al sige virket i Aarhus alle de 

25 Aar, han har været Lokomotivmand, og er rnaa

Rkc dcdor ikke saa ·kendt i Landets Yderpunkter 

som mange andre, Lil Gengæld kand(•r vi barn saa 

111 •gel bc<frc og værdsætter ham for hans ma11ge 

gode Egenskaber, alene hans godmodige muntre 

Væ. en gør alle til hans Ven. Sjældent godt har 

han trods et svigtende Helb1·ed bevaTet sil gode 

J-lurnør, en prægtig Kammerat og god Organisation.·

fælle har han altid været. Desværre er Nielsen 

paa Grund af ygdom • ukkersyge« afskediget fra 

t. cptcml)l )r, men vi baabcr, at han ikke derfor

glemmer os.

A[delingens Tak fol' rlen svundne Tid, S11nrlhccl 

og Lykke i Fremtiden. 

H. 

P. M. foh,111sen. 

Lokomotivfører P. M. Johcm�en, »Lunden«, 

Taarnborgvej, Korsør. Jubilaren ansattes i Kalund

hol'g og blev ved sin Forfremmelse d. 1.-4.-17 

forflyttet til Gedser, men kom Lo Aar senere til 

Korsør, hvor ban siden bar været stationeret. 

Jubilaren, som er en nobel og pligtovfyldende 

Lokomotivmand, bar altid været en god og interes

seret Organisalionsmand og mangeaarig Tillids-

1uand. 

De korsør. ke Afdelinger sender ham vore bedste 

Øn"kcr paa Højtidsdagen med Tak for de svundne 

25 Aa r sarnt Held og Lykke i den ko1n 1nende Tid. 

J. 

H. J. Hansen. 

H. J. Hansen, Vardegade 17, 2., Østerbro. Han

sen kom til Østerbro LokornotiVl'emisc d. 13.-6.-

1900 paa Reparationsværkstedet, blev Lokomoliv

[yrbøder d. 1.-7.-1902 paa Gb., blev Lokomotiv

fører 1.-5.-1917 i Korsør. Hansen er en jovial 

og paalidelig Lokomotivmand, en god Organisa

tionsmaud, er afholdt af alle som omgaas ham. Af

delingen sender ham de bedste Ønsker paa Højtids

dagen, og beder ham modtage vor Tak for de 25 Aar 

og de bedste Ønsker for Fremtiden. 

Den Jstc Juni kunde Lokomotivfører P. C. R. 

Lylikcbcrg, Aalborg, fejre 25 Aar dagen for sin An

RWll •ls' ved D. S. B. som Lokomotivmand. 

Jubilaren blev ansat 1. Jum J.902 i Aarhus, kom 

1. Oktober 1905 til Aalborg og kom ved sin For

f1·emmelsc til Lokomotivfører 1. December 19tu Lil

Langaa; rnen blev efter en Maaneds Forløb tilbage

t:lyttcl til Aalborg. 

Jnbilaren, der er en gemytlig og ligefrem Natur, 

afholdt af alle, var Genstand for megen Opmærk

somhed paa Jubilæum dagen, ban fik saaledes ved 

Deputationer overrakt fra Kolleger et Gulduhr cg 

fm Lokomotivfyrbødere en Cigarkasse i hamret Tin. 

Vi takker Jubilaren for de 25 Aar, der er gaaet, 

og ønsker ham Held og Lykke i de kommende Aar. 

R. 

Den lste Juni fejrede Lokomotivfører Meineche 

Nielsen, sit 25 Aars Jubilæum som Lokomotivmand. 

Nielsen begyndte som Maskinarbejder paa Central

værkstedet i Aarhus, kom ved Rin Ansættelse som 

lookomotivfyrbøder Lil Struer og forblev der ved si11 

li'ol'frcmmelse til Lokomotivfører d. l.-1.-17. Ju

bilaren har altid været en god Kollega og et tro 

Medlem aE sin Organisation. Hvorfor vi ønsker 

ham til Lykke og igcr han1 Tak [ar de svundne 

25 Aar. 

G. G. N. 

Jernbaneforeningen 

afholdt sit aarlige Delegeretmøde den 11. og t2. 

,Jun i. Som det var al vente, blev der rettet væg

tige Angreb paa Foreningens Hovedbestyrelse og 

særlig rettede Kritikken sig mod Formanden paa 

Grnnd af Forliget og den Holdning, der var ind

taget overfor øvrige Tjenestemænd. 

Delegeretmødet goclkendlc imidlertid de Skridt., 

Formanden havde foretaget, idet man med 6l Stem

mer mod 42 Slemmer sagde god for den. 10 Delege

rede stemte blankt. 
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enere genvalgles Formanden med samme SLem

rnC'lal allsaa 61, -:1-2 og 10 blanko. 
Denne Lilling, som J rnba.neforeniugens Dele

gorelmøclo bar Lagel, vil formenUig give Anledning 
til Drøflelse indenfor Jernbaoeorgani a.lioncrn om, 
1111der hvilke Former amarbejde indcn[or Organi
sal iorrrrne ka1t finde Sled fo1· l�1·0111Liden. 

SYGEKASSEN 

. Ternbanelæge 0. imony, Onsga.a.rdsvcj 14, Hel
lC'rnp, er borL1·ejsL fra 17. Juni i ca. 4 Uger; hans 
Praksis vareLages i nrov11te Tidsrum af Læge Kubn, 
Lnindvej l 5, Tlf. llC'lrnp 730. Konsulla.Lionstid: 

1-2, og Læge thiodle, Ma1·greth •vej 28, Tfl. Hel
r11p 4-3, Konsultationslid: 1-2.

Jernbanelæge H. P. T. Ørum, Sortedamsgade 5, 
er bol'lrejst fra 4. Juli Lil 11. Augusl d. A.; hans 
Praksi. varetages i nævnte Tidsrum af Læge 
Sjør lev, orledam do seringen 23. Tlf. Nora 5003. 

Kon ullalionslicl: 2'/2-3¼ samt F1·eclag 6-7. 

ST ATSBAN EPERSONALETS Bl BLIOTEK 

·s·. 
J11.-Faist. Fyn 

139 5 
139 6 
13992 1248 
13993 
13B94 12507 
I H996a 121,89 
13997 12474 

I 1,000 12490 
1-:1006 12518 
14011. 12510 
14-01.2 12526 
14-013 1251!) 
14014 12522 
l/i015 12516 
11,018 12517 
14019 12521 

NYE BØGER 

Ha.lvorsen, F.: Svalerne. 
Bjerke, E.: Allahs Tjenere. 
J rag, Vilh.: Min Barndoms Ha.ve. 
Glø r. en, Ka1·i: Fru Bugges Barn. 
Ferbes: Fanny. 
Lemohc, Gyrilhe: Tempelijenere. I. 
Bcnson, n. Hugh: Du kal ikke have 
andre Guder -. 
Lelh, M.: Rulh Dybe. 

coll, Gabriel: ven :Morg nclug. 
Kampen, 0.: Daaren. 
Kornerup, Ebbe: Laliosk A111e1·ika. 
Sick, lageb. M.: Mim_1e ang. 
Baudilz, G.: En lykkelig Tid. 
Rode, Helge: Del slore Ja. 
Rosendal M.: lid fra Himl n. 
Vollquartz, I.: • L'etcrsen« og hcnd s 
Børn. 

14024 Blækspru Llen 1926. 
14025 vikmøll n 1926. 
J3G20b 12076b Olesen Lokken: Povl Dam. Kampa:ir. 
11030 12531 Wells, H. G.: Cbrislina Alberlas Far. 
H032 12523 Bra.bæk, J.: Anders · ybygger. 
1404-0 12540 Bolvcd, A. P.: København-Tokio 

gennem Luflen. 
140/ll 12525 Jørgensen, Gunnar: Flemming og 

lngC>r. 
140/4-7 125-:1-3 Kipling, Rudyarcl: D bel og Kredit. 

HJERTELIG TAK 

For de11 uclvi te Opmærksomhed ved mil 25 Aars 
.Jubilæum bring s herved min hjerleligsl Tak. 

Joh . Loze, Kh. Gb. 

I ljPrlelig Tak Cor Oprnæl'ksomheden vrd mil 2:i 
Aars .J ubilæurn. 

P. C. R. Ly!.1.ebero, Aalborg.

lrjcrlelig Tak for den mig udviste Opmærksom
hc•d vC'd mil 25 Aars Jubilæum . 

Jf. C. Rasmussen, Nyborg. 

rTjerLclig T11k for udvisl Opmærksomhed vC'rl 
111it -IL1bilæu111. 

H. Severi1isen.

For al venlig Opmærksomhed paa mi11 Jubilæ
urns,lag I akko1· hjærleligsl 

Lokomolivmesler Jfrichsen, Fr('dericia. 

Hjerlelig Tak for udvisl Opmærksomhed ved. mil 
.Jubilæum. 

K. L. Petersen, Aaleslrup.

Hj rlelig Tak for udvist Opmærksomhed ved mil 
2fHtarigc Jubilæum. 

M eineche-Ni els en. 

Jljrrtclig Tak [or Opmærksomheden ved mit Ju
bilmum. 

V. M. Treu, Odense.

Vor hjerl ligsle Tak Lil Lokomolivpersonalct 
To11clC'l' mC'd Afdeli11g r for Opmærksomheden ved 
111i11 k,erc Mands vol' kæl'e Faders Begravelse>. Paa 
111i11 �!oders, 08lC'l'S og egne Vegne 

E. J. Pedersen. 

Fo,· a.l Vcnligh cl, der er vist mig i Anledning 
:rf mil ,luhilæu111, Lakker 

J. N. 0. Børgesen, Gb. 

;;--;� �����---
F:!r er so··'-Qi;:l,i!.W.J·� .. 

d 

---� 

Udnævnelse. 

Minisluren for offentlige Arbejder har udnævnt 
fLHm vnle Loko111olivfyrbøclere til LokomolivCørC'

re Ira 1.--4-.-27 al, regne, nemlig: M. Vilhelmsen, 

r yburg, K. M. Krisliunsen, J(jøbenbavns Godsbgd., 
C. l\t. lliac/sen, Ma. n'cd. und, H. P. Petersen, Kjøge
(Rang •rf.), . 11. K. V. Hansen, Gjedser, P. K.

Andrea ·en, Kjøbenhavns Godsbgd., C. H. Han en, 
Koldin"' (Rangerf.), L. P. Frandsen, Kjøbenhavns
Godsbgd., J. C. Madsen, Holbæk (Ranger!.), A. P.

b' Karm, Fredericia, 'J.'. J. Hesselbero, Esbjerg, F'.

],'. Jensen, Aalborg, I. J. Andreassen, Aarhus H.,
C. Andersen, Kolding, (Rangerf.), L. T. Lund, Aar

hus R., S. 0. Jensen, Aarhus H., G. J. N. Bisoaa1·d,
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Aarhus H., G. Lo/green, Aarhus H., P. Pedersen, 

Hobro (Rangerf.), S. Petersen, yborg, J. P. E.

Mortensen, Struer, G. N. 0. Jensen, Aarhus H., M.

l\f. Hemsen, Herning, 0. 0. Andersen, Vejle H. (Ran
ger!.), T. A. A. ·Ohrislianse i, Vejle H. (Rangerf.), 
K. 0. Pedersen, Øst rbro, K. A. A. Jensen, Øster
bro, A. P. B. Sørensen, Østerbro, V. P. A. Peder

i;rn, Vejle H. (Ranger!.), N. P. 0. M. A. Remming,

Helsingør, 0. Olsen, Kjøbenhavns Godsbgd., 0.

Brnmstecl, ykjøbing F. (Ranger!.), H. A. Greisen,

Godsbgd., P. M. Jensen, Fredericia, J. 0. P. Olson, 

Fredericia, N. R. M. Nielsen, Aarhus H. 
Endvide1·e har Ministeren f. off. Arb. udnævnt 

Lokomotiv!yrboder H. K. Danielsen, Kolding (Rau
gf'd.). til Lokomotivfører fra 1.-5.-27 al regne. 

Alk de paagældl'nc.le vil indtil videre have al 
forrette Tjeneste som hidtil. 

Dato for Udnævnelse til L0komotivforer af Lo
komotivførerne A. V. K. Encleri;en, Nykjøbing F., 
og E. N. 0. Jørgensen, Brande, er ændret fra 1.-
5.-27 til 1.-4.-27.ykjobing F. (Rallgerf.), V. Nielsen, Kjøbenhavns 

KØBENHAVN 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 E tabl. 
Nyrop og Maag A/S. 

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

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Speclaliltl: 

Bandager LIi vanskelige TIifæide. 

STØT DANSK INDUSTRI 

Amk. Gumm,v-tn C) 
lcdanri Vestergade 3 ltih•n. K. 
lodersprtjter, s,nitel, i �!JtpleJurtikler 

' Ill. Pmllslt mod all tlrc I rr1wrl. 
· )l!KRET um:a,!IO! ♦ 1<11. Breo ll!lii 

Jerobnemrod 10 pt:t. R1b,1 

Nu lugter" Tiklo" godt l 
Den stærke Duft er nu forsvundet; 
men Renseevnen er ufornnd ret. 

"Tiklo" reoser Hænder og Tøj 
for Olie, Feot, Sod, Maling, Tjære 
o. lign. og er ganske ut"kadelig.

Worning & Petersen, Vejle. 

H v o r b o r j eg, n a ar jeg 
k\ommer til København? 
Selvfølgelig paa Savoy Hotellet, Vesterbrogade 34, Tlf. 40 7 3-40 7 4 
Go,le Værelser, billige Priser. 'pecialitet: Savoy CaLaret med varm Ret 1.75

Ærbødigst Chr. Nielsen. 

I 
Bandagls�. f Pc�� E�t�hmeier
Hulbergsgade 19, Københ11v11 K. 
Kuns1ige Lemmer metl Lnftpaa
spænding. - Platfod�i11dlæ).!, Un
dtrlivsbælter, Gum11,i�t., ø11qwr 
Speciali�t i Bandager til v>1nske• 

lige Broktilfæli le. 
Telf. : Byen 6. Telt.: Byen 5. 

For smudsige Hænder brug 

Aggerbecks 
Motor-Sæbe 

Forhen Afholdshotellet, 
Co!bjørnsensgade 29. 

- Alban.�_ Bryggeri
. f., . Afdeling:· 

Slotsbryggeriet - Odense 

Maltøl, Maltextraktøl og 
Dobbeltøl 

Slots�Apollinaris, 
Slots Citronvand og Slots A. B. C. Sportsvand 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

1.'lf. Vester 4988 TIL V ester 4988 

Nærværende Nummer er afieverel paa Avisposlkonlorel d. 20. Juni. 

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

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

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 s, København K. 

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

Frederiksheri Bc.a-tryHerl. F&lkoneralll\ 11. 
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