
REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 20. Oktober 1927.

CE NTRALOR GANISATION ER NES 

SAGSANLÆG MOD VOL DGIFTS

RET TENS OPHÆVELSE 

T en Bekendtgørelse af 24. September 
1926 blev der meddelt Tjenestemændene 
Oprettelsen af en Voldgiftsret som et Re
sultat af en af daværende Trafikminister 
Friis-Skotte ned at Kommission, men 
Voldgiftsretten fik ved sin Start en be
grænset Opgave, idet denne skulde væ
re en Fortolkningsinstans og kun skulde 
beskæftige sig med nærmere præciserede 
Forhold, som maatte falde ind under Tje
nestemandslovens § 24, for Sager eller 
Spørgsmaal som af de to Centralorganisa
tioner maatte blive indanket for Voldgifts
retten. 

Ikke ret længe efter Valget den 2. De
cember, efter hv:ilket den nuværende Re
gering overtog Magten her i Landet, gav 
denne Regering Udtryk for sin U villie 
overfor Statens Tjenestemænd ved i en 
Skrivelse til Centralorganisationerne og 
uden forudgaaende Forhandlinger eller 
Drøftelser med disse at meddele, at Vold
giftsretten var ophævet, idet Finansmini
ster Neergaard i »Statstidende« meddelte 
følgende: 

»Den ved Bekendtgørelse af 24. Sep
tember f. A. forsøgsvis oprettede Vold
giftsret i visse Tjenestemandsspørgsmaal 
ophæves herved. 

Finansministeriet, Januar 1927. 

N. Neergaard.«

Regeringen Skridt vakte paa det Tids
punkt betydelig Opsigt, og fra alle ider 
blev Fremgangsmaaden kriti eret og kun
de ogsaa kun af Tjeneste1nændene opfattes 
som en meget fornærmende Frerngangs
rnaade, en Fremgangsrnaade, som bragte 
den nuværende Regering paa Afstand fra 
Tjenestemændene, en Afstand, den jo og-
aa med velberaadet Hu siden har vist at 

uddybe. 

Centralorganisationerne protesterede 
skriftligt overfor Finansministeriet, men 
uden Resultat, og efter nogle Drøftel er i 
Centralorganisationerne, saavel Central
organisationen for Embed klasserne sorn 
for Funktionærklasserne, enedes man om 
efter forudgaaende Drøftel er med J mi
ster, at forelægge Spørg rnaalet for Dom
stolene, for at disse kunde afgøre, om Fi
nansministeriets Fremgangsmaade maatte 
. ·iges at være i Strid med de bestaaen de 
Forhandlingsregler. 

Den 3. Oktober blev Spørgsmaalet Gen
stand for den mundtlige Procedure i 
Landsrettens 2. Afdeling, hvor Højeste
retssagfører Bolten Beehtolsheim førte 
Sagen for Centralorganisationerne mod 
Finansministeriet. Finansministeriet re
præsenteredes af Kammeradvokat, Høje
steretssagfører V. Aage en. 

f-! -.� __ J 

Ved Slutningen af den mundtlige Pro
cedure nedlagde Centralorganisationernes 
Sagfører følgende Paastand: 

.. 
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Paastand: 

»Finan. n:i.ini ·leriel Bekendtgøre! e af 21.
Januar d. A. (Stal tidende rr. 246, 23 Aar
gang) om Ophævelse af Voldgiftsretten kende. 
ugyldig, ubsid i ært latueres det, at Ophævel
sen af Voldgiftsretten nu f:>relægge til Drøf
lel e for Statstjenestemændenes Centralorgani-
ationer I og II eller i hvert Fald de under di 
e ammenfattede anerkendte Etatsorganisatio

ner, mere subsidiært, at Ophævel:esbe temmel
sen ifølge sit Indhold burde have været fore
lagt til Drøftelse. 

Under alle Om ·tændigheder paastaas, det 
fa tslaaet, at Centralorganisationerne I og II i 
.Medfør af § 23 i Tjene temandsloven ( r. 126) 
af 27. Juni 1927 har Krav paa, at de i denne 
Paragraf nævnte Forslag afgives lil dem til 
Drøftelse«. 

Efter Frokostparsen fik Kammeradvokaten, 
Højesterelssagfører V. Aagesen, Ordet, for i et 
længere Indlæg al for vare Sagsøgte, Finans
ministeriet, mod del af Cenlntlorganisationerne 
paaklagede. 

Karakteriserede Sag ·an læget .-om Formalis
me. :Mente Voldgiftsretten i sig selv var ulov
lig; i den foreliggende Skikke I ·e forøvrigt betyd
ning løs, kun en ku rel. I oprindelig Form 
ulorlig, derfor ændret til kun at være en Skue
ret. Ansaa det for ov dlødigt og meningsløst 
at indkalde Centralorganisationerne til en 
Drøftelse om Ophæve!. en af Voldgiftsretten, 
naar Mini teriel allerede forud var besluttet 
paa at ophæve den. 

Vilde hævdP, at Hellen ikke under den fore
liggende ag kunde dømm i Forholdet om de 
lo Centralorganisationer::; Anerkendelse eller 
Ikke-Anerkende! e som forhandlingsherelligede. 
Bely te herunder de Vanskeligheder. der paa 
Grund af Tjene temandsorganisationernes 
Splittethed var for at naa til ordnede Forhold, 
aa at Tjenestemandslovens Forudsætning r, 

kun to anerkendte Centralorganisationer, kun
de ke Fyldest. Det vilde være at fare for 
haardt frem overfor amraadet, om man ved at 
fast:laa de to Centralorgani ationer Anerken
de! e som forhandJing8herettigede, derved vilde 
komme til at udelukke amraadet fra at være 
med ved Forhandlingerne i Fremtiden, fordi 
Tjenestemandsloven jo udlrykkelig iger, at der 
kun kan være to forhandling.-berettigecle Cen
tralorganisationer, svarende til cle to Afdelinger 
indenfor de enkelte Etat organi ationer. 

Hævdede, at de lo Centralorganisationer, 
der be tod før Tj nestemandslovens Ikraftt1\�
den, og som dengang sad inde med Forhand
lingsretten, ikke kunde sige at have faaet over
draget Forhandlingsretten ved Tjenestemands
lovens Ikrafttræden, saa meget mere, som der 
paa det Tidspunkt allerede ek ·i lerede 3 cen-

trale Sammenslutninger, idet Samraadet den
gang var dannet. 

Kammeradvokaten nedlagde luttelig den 
[oranciterede Paastand paa Frifindelse for 
Sagsøgte og Afvisning af pørg maalet om Cen
tralorganisationernes Anerkende] e. 

Sagen blev derefter optaget til Dom. 

Dommen. 

I Præmisserne til den afsagte Retskendelse, 
der gengives nedenfor, hedder. det bl. a.: 

Af krift af Præmis ·erne og Dommen. 

Retten maa antage, at hvis en Sag paa 
Grundlag af Bekendtgøre! en Nr. 236 var gaaet 
til Voldgift behandling vilde Regeringen i saa
danne Tilfælde blive bundet ved Voldgiftsret
tens Afgørelse, ligesom det synes naturligt at 
tillægge BekendtgCilrelsen i al Fald nogen Be
l ydning med Hensyn li! pørg maalet om, 
hvorvidt en Minister uden Ansvar maatte 
kunne lade etablere Voldgi fl paa de herhen
hørende Omraader. Da Retten bl. a. ud fra 
dis ·e Forudsætninger maa. tiltnede Finansmi
nisterens Udtale] er i den ovennævnte Skrivel
se af 26. Januar 1927, maa en Ophævelse være 
gyldig, uden at Drøftelse af nogen Art, som de 
i Sagsøgernes Paastande omhandlede, kan kræ
ves. Men selv bortset herfra, findes Sagsøger
nes Paastande i det hele at savne Grundlag, idet 
de Rettigheder, som de paaberaal er sig i deres 
Egenskab af »Centralorgani ationer«, ikke ses 
at tilkomme dem, der ikke har faaet nogen An
erkendelse som Centralorgani at.ioner i Tjene
stemandslovens Forstand. 

Finansministeriet vil herefter i det hele væ
re at frifinde. 

I agsomkostninger findes Sag. øgerne der
hos, En for Begge og Begge for En, at burde 
betale den kst. Kammeradvokat 400 Kr. i Sa
lær. 

T h i  k e n d e s  f o r  Re t: 
De Sagsøgte, Finansministeriet. bør for Til

tale af Sagsøgerne, Statstjenestemændenes C. 0. 
I (Funktionærklasserne) og II (Emhedskla.sser
ne) i denne ag fri at være. 

Derhos betaler Sagsøgerne in solidum 4-00 
Kr. i alær til den kst. Kammeradvokat. At ef
terkomme inden 15 Dage efter denne Doms Af
sigelse under Adfærd efter Loven. 

Landsrettens Dom er alt aa nu faldet 

og har givet Finansministeriet Medhold i, 

at det ingen Pligt havde til at forhandle 

med entralorganisationerne om Vold

gift retten Ophævelse, men Dommen med

deler endvidere, at entralorgani ationer-
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ne, hverken Funktionærklaserne entral
organisation eller Embedskla erne cn
tralorgani ation, har Forhandling ret, n 
Afgørelse, som kom meget overraskende, 

· og som i sig selv er mærkelig, da ikke no
get Menneske lige fra entralorganisatio
nernes Dannelse har næret Tvivl om dere
Berettigelse som Forhandlingsfaktor.

De skiftende Regeringer har i Spørg -
maal om Lovforslag altid forhandlet med
Centralorgani ationerne om .Ændringer i
Love, om berørte Tjenestemændenes In
teresser, lige om de kiftende Regeringer
ved Kommission ned ættelser, hvori man
øn ked Tjene ternændene 1·epræsenterede,
har anmodet de amme Centralorganisa
tioner om at udpege Repræsentanter. Kort
agt, man maatte mene, at de1· maatte fore

ligge saa mange Tilfælde, aa megen Præ
cedens, at Spørg maalet om Centralorga
nisationernes Forhandlingsret ikk kunde
drages i Tvivl. Men Landsretten har, om
Medlemmerne af ovenstaaende vil s , i in
Dom fastslaaet, at entralorganisationer
ne ingen Forhandlingsret har.

Den Situation, som dermed er opstaRet,
er jo i høj Grad m rkværdig, og hvilke
Organisationer den nuværende Regering
fremtidig vil forhandle med i Spørg maal,
der vedrører Tjenestemændene Interes-
er, maa Tiden vi e, men een Ting er gi

vet, at denne Regering jo ikke vil komm
til at sidde evindelig, og at det dan ke
Folks sunde San en skønn Dag ønsk r
sig fritaget for at blive tyret af den nu
værende bondereaktionære Regering er
lige saa givet. Demokratiet vil lvsagt
atter komme til Magten, og har nd denne
Regering skabt mange brydsomme Timer
for Organisationerne, mange Bekymringer
for de enkelte Tjenestemænd og deres Fa
milier, saa har den i hvert Fald ogsaa gen
nem sin Handlemaade lagt saa meget til
Rette for Demokratiet, at d tte, naar det
atter kommer til Magten, vil føle som sin
Mission at genoprette det nu borttagne.

Voldgiftsretten som saadan har vi for
vort Vedkommende aldrig været særlig
begejstrede for. En Voldgiftsret er en

Institution, om vor rI'id afgjort har Brug 
for, men en ""\ oldgift r t, om den der ved 
Bekendtgøre! e af 24. September 1926 blev 
tableret, var i sin Sammensætning og i 
it Ornraade saa stærkt begræn et, at den 

paa Forhaand ingen ærlig Jntere e kun
de aftvinge os. Der vil selvfølgelig opstaa 
en ny Voldgiftsret for taten Tjeneste
mænd og har vi end lidt en kuff 1 e, hvad 
angaar den før t oprett de Voldgiftsret, vil 
den kommende Voldgiftsr t el vsagt faa en 
anden Struktur og heller ikke bliv saa 
begræn et i sit Omraade, fordi den kom
mende Voldgift ret vil blive oprettet med 
Rigsdag n Til lutning, idet Rigsdag n 
ikkert vil in Ford 1 i at gi ve en aa-

dan Voldgiftsret en større Beføjelse end 
den ophævede, næppe til udelt Tilfredshed 
for dmini trationerne, dog det idste 
halve Aar har disse ved deres Fremgang 
maade, omend maaske ufrivilligt, bidraget 
hvad de kunde til at aabne Øjnene paa en 
Række af Lovgiverne for de løsslupn 
Tenden er, om et tilfældigt Regering -
kifte kan føre med sig i Admini tratio

nern og som har i Følge Urimeligheder 
og ""\ ilkaarligheder, som man i Fremtiden 
. ·kal vide at beskytte sig verfor. 

JERNBANEOR6ANISATIONERNES 

FÆLLESUDVALG 

Som det er Medlemmerne bekendt, har 
der iden den ituation, der op tod ved 
at J ernbanefo'reningens Formand, As i
stent L. Chr. Lar en, bag Ryggen af den 
langt overvejende Del af andre Tjene te
mand organisationer luttede Forlig m d 
I egeringen om Lønningernes edskæ
ring, be taaet en vis Spænding vedrørende 
Jern.baneorganisationernes Fælle udvalg. 

Som bekendt er J ernbaneorganisatio
nernes Fællesudvalg ammen at af Re
præ entanter fra Dansk Jernbaneforbund, 
Jernbaneforeningen, V ærkstedsorganisa
tionerne og Dansk Lokomotivmands For
ening. Dette Fællesudvalg har om Sek
retær Jernbaneforeningens Formand, der 
som aadan tillige er Medlem af Fælle -
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udvalg t� Forretning ·udvalg. Det er der
for mcg L nærligende og heller ikke rn r 

C'nd ventet, at cl t om L n ituationen op
staacdc Forhold vil faa Tndflydel e µaa 
.)('rnbaneorgani ationerne Frolle udvalg . 

.Jernban forbundet rrav dtryl for sin 
M 'ning og Stilling til Jernbancor0ani ati
on •rn, 1< ælle udvalg v cl under 21. Juli 
at tilsende Fæll sudvnlg t f 1°encle Skri
velse: 

Til 

fi'æl/e.·udvalgel8 Medlemmer. 
l'nder 20. Juli d. A. har Dan k Jernbane

[orbund til krevet J rnbaneorgani ationernes 
ft'ællesudvalg aalecles: 

•\'ed nærværende skal vor Organisation an
mod det ærede Fælle udvalg om, at der sna
l'e l belejligt maa blive afholdt et Møde nwd 
l dvalgets Oplø ning paa Dag ordenen.

Grund n til, at vi øn ker et saadant Forslag
fremsat, er den tilling den ene af de i Fæl
lesudvalget repræsenterede Organi ationer, 
Jernbaneforeningen, ved sine Repræ entanters 
Fremgang maade Yed Af. lutniogen af »Forli
get« i Lønsagen har anvendt en Fremgangs
maade som efter vor Opfatte! e maa betegne: 
som illoyal. De paag;;eldende Repræ enlanler 
Hancllemaade er imidlertid blevet godkendt af 
rt Flertal af Repræsentanter paa Jernbanefor
rni11gen · nylig afholdte Delegeretmøde, og For
eningens Hovedbe lyre! e har som dens Repræ
i;enlanter i Fællesudvalget indvalgt de Repræ
sentanter, der var Hovedmændene i det med 
Regeringen, bag vore Organ i. ationers Ryg, a(
"lultccle Forlig i lønsagen. 

Vi mener for vort \ eclkommencle, at slige 
Vilkaar for et Samarbejde ikke kan modtage , 
hvorfor vi anmoder om :Fælle udvalgets Sam
menkalde! e med det af os tillecle 'Forslag om 
rlrts Oplø ning paa Dagsordenen. 

De Bemærkninger, som foranciter de Skri
velse maatte give de enkelte Foreninger Anled
ning til at frem ætte, udbedes snare t belejligt 
og sene t den 10. August d. A., idet agen ag
les b handlet paa et Fællesudvalgsmøde der 
paala•nke. afholdt i første Halvd I af næste 
:\faaned. « 

Hvilket herved meddeles ærede Medlemmer 
Lil ncl rrrtning, idet Opmæl'ksomheden henle
des paa, at det paatænkes at afholde Fælle. -
11dvalgsm0de imellem den 11. og J 6. August d. 
A hvorom nærmere Meddelelse skal fremkom-
111� i Begyndelsen af næste 1Iaanecl. 

Oh. Petersen. 

Denne Skrivel c til endte · amtligc 

ovrige •i Fællesud alget tilsluttede Orga-

nisationer, og vi tilskrev under 2 . Juli 

Jembaneorgani ation rne · Fæll udvalg 

følgende var paa den af Jernbaneforbun

det frem endte krivel e: 

nder 2.1. els. har man fra Jernbaneorgani
sationernes Fællesudvalg modtaget en Skrivels 
Journ. r. 126, hvori man meddeler vor Orga
ni. ation Indholdet af en krivel e, som Dansk 
Jernbaneforbund har til skrevet J ernbaneorga
n isationernes Fmllesudvalg. 

aalede foranlediget kal man herved med
dele at Skrivelsen har været til Genstand for 
ind�aaencle BebanclJing i vor tyrel e, og den
ne kan være enig med Dansk Jernbaneforbund 
i mange af de ynspunkter som gøres gælden
de for cle Vilkaar for fremtidigt Samarbejde 
Jernbanernes Fællesudvalg vil blive stillet over
for. Hovedbe tyreisen finder Anledning til at 
udtale sin Beklagelse over, at det i Foraaret 
mellem Organi ationerne passerede nu medfø
rer som Kon ekvens, at et for det amlede 
Stat banepersonale saa betydningsfuldt Organ 
for fælles Drøftelse, om fælles Interesse1·, som 
Jernbaneorgan i ationernes Fællesudvalg igen
nem Ticleme har vist sig at være, nu true med 
Opløsning; dog efter hvad Dansk Jernbane
forbund i in krivelse paapeger, maa Jernha
neforeningen her tage An varet, hvorfor man 
kan meddele, at vore Repræ entanter i Jern
baneorgani ationernes Fællesudvalg er bemyn
diget til at stemme for en Opløsning af dval
get, for aa vidt der ikke forinden eller under 
del paalænkte fode maa foreligge Omstændig
ilecler, som ændrede Forholdel. 

P. H. V. 

Ærbødigst 
Rich. Lillie. 

Til .Jernbaneorganisationerne Fællesudvalg. 

Imidlertid er tore og betydningsfulde 
Kræfter i irk omhed indfmfor Jernbane
for ningen for at forhindre Bruddet med 

øvrige Jernbaneorgani ationer. Den æl
dre Del af Jernbaneforen i ngen Medlem

mer, om har oplevet de Tider, hvor Jern

haneorgani ationerne tod acl kilte i ind
byrdes Kiv, havde en fuld og klar For-

taaelse af, at en Opløsning af Fællesud

valget vil føre Organisationerne tilbage til 
de den Gang beklagelige Tider, og Ube

hageligheden kunde blive til tor kade 
for Organisationernes Prestige, men og-
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saa til Skade for enkelte Kategoriers In
teres er. Dette betydelige Antal Medlem
mer indenfor Jernbaneforeningen søgte 
paa alle Maader at faa genindført en Ord
ning, -saaledes at Fællesudvalget kunde op
rethol(les, nerqlig ved at formaa Jernbane
foreni-nge.ns F°ormand til under Hensyn .til 
den Milstillid, ha11s Adfærd havde skabt, at 
trække sig tilbage til en mere beskeden 
Stilling indenfor Jernbaneforeningens Sty
relse, saaledes at Fællesudvalgets Sam
mensætning ved Jernbaneforeningens 
Valg af sine Repræsentanter ikke skulde 
give Anledning til, at den gensidige Til
lid skulde blive svækket. J embaneforenin
gen 'har i'de senere Maaneder gennemlevet 
en meg�t 1-irolig Periode, som vor Organi
sation .for· s-it- Vedkommende· il ke har be
skæftiget sig med-, idet vi maatte gaa ud 
fra, dels at det var et internt Anliggende, 
dels ,:at . Forholdets hele Karakter efter
haanden niaatte gaa op for J ernbanefor
eningens Medlemmer, saa de kunde for
staa, at dere Formand paa et givet Tids
punkt havde været en illoyal Mand overfor 
sine øvrige Medarbejdere bl. a. i Jernbane
organisationernes Fællesudvalg. Et eks
traordinært Delegetmøde i J ernbanefor
eningen har imidlertid ikke ændret For
hold t, 61 f 'et Flertal af Jernbaneforenin
gens Medlemmer har :l'or saa vidt godkendt 
den af sin Formand begaaede illoyale 
Handling, har saaledes ikke forstaaet, at 
deres Formand ikke har været qen Gentle
man, man kunde vente en Repræsentant 
for Jernbaneforeningen vel nok skulde be
tra,gtes som, naar han i et Fællesudvalg 
med andre Organisationers Repræs�ntan
ter arbejder paa Spørg, maal og Sager, som 
har fælles Interesse. 

Naar Jernbaneforbundet derfor har 
stillet Forslag om at opløse Fællesudval
get, kan vi for vort Vedkommende - hvad 
vi ogsaa i Skrivelsen giver Udtryk for -
godkende E orslaget, ihvorvel vi til det sid
ste havde haabet paa, at det kunde være 
undgaaet. En sund Omtanke, en forstan
dig ligevægtig Bedømmelse af Forholdet, 
J ernbaneorgani ationerne imellem, vilde 

man fra Jernbaneforeningen ide ikk , 
og derfor vil man kunne vente at J ernba
neorganisationernes Fællesudvalg snarest 
vil blive indkaldt til Møde med Forslag 
om Opløsning paa Dagsordenen, vi tviv-

. ler ikke paa, at Forslaget vil blive vedta
get, og at Fællesudvalget mellem Jernba
neorgan.i ationerne saalede ophører med 
at ck istere. Ansvaret herfor er Jernba
neforeningens, og Konsekvenserne for det 
skete maa Jernbaneforeningen ogsaa tage 
An ·varet fo1·. 

FINANSLOVFORSLAGET 

Onsdag den 5. Oktober forelagde Fi
nansminister N eergaard i E olketinget For
lag til Finanslov for det kommende Fi

nansaar, altsaa Finansaaret fra 1. April 
1928-31. Marts 1929. 

For tatsbanernes Vedl ammende vi er 
det sig, at man anslaar et Statstilskud til 
Dliften paa ca. 20,5 Mill. Kr., dette Beløb 
er altsaa under Forudsætning af, at Bud
gettet holder, men der er jo ikke mange 
Tegn i Sol og Maane paa, at vi staar over
for nogen særlig stærk Fremgang i Tra
fikken, og under saadanne Omstændighe
der kan de 20 Mill. Kr. meget let blive for
øget med nogle Mill. mere. 

Det er Resultatet af det af Minister 
Friis-Skotte gennemførte Forslag til Regn
skabets Opstilling for Statsbanerne, der 
bevirker, u.t dette Forhold er opstaaet, 
hvo1·ved alle ikke kyndige Borgere i Lan
det maa tro, at Statsbanerne er paa Fal
littens Rand, at den strenge regnskabs
rnæs ige Opstilling vedblivende kan holde, 
siger sig selv er utænkelig, den virker de
primerende baade paa Administrationen 
og paa Per onalet, al Arbejdsglæde er 
bortelemineret, men forhaabentlig vil en 
modig Mand - maaske Herr Stensballe, 
som jo paa mange andre Omrnader ikke 
savner Mod - vide at stille JEndringsfor
slag til Rigsdagen, saaledes at Statsbaner
nes Regnskab faar en mere forstandig og 
rimelig regnskabsmæssig Opstilling, end 
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det nuværende Forslag giver Anvisning 
paa. 

Selve Finansloven indeholder ikke sær-
1 ig opsigtsvækkende nyt. 

Lønudgifterne er anslaaet for 1928-29 
til ca. 54 Mill. Kr., den samme Lønudgift · 
udgjorde i 1926-27 58 Mill. Kr., men man 
hævder i Forslaget, at der er Udsigt til 
yderligere Nedgang, idet man oplyser om 
en Del personalebesparende Forandringer, 
der vil medføre Nedgang i Tjenestemæn
denes samlede Lønninger, hvorfor man 
regner med, at de 54 Mill. Kr. til Løn
ninger vil komme ned paa en lavere Sum. 
Til forskellige Ydelser til Tjenestemænd, 
Time- og Dagpenge, Nat- og Kørepenge, 
anslaas for kommende Finansaar en ca. 
4,6 Mill. Kr., det er godt ½ Mill. Kr. min
dre, end hvad der medgik i Fiansaaret 
1926-27. 

For Brændselsudgifternes Vedkom
mende foreslaas der til Lokomotiver og 
Motorvogne ( det er første Gang Motorvog
nes Brændselsudgifter er opført paa Fi
nansloven) ialt ca. 7 150 000 Kr., man reg
ner med, at der vil blive kørt ca. 28 000 000 
Lokomotivkilometer (herunder Togkør
sel, Rangering og Reservehold) og ca. 
2 200 000 Motorvognkilometer. Forbruget 
af Kul pr. Lokomotivkilometer anslaas til 
ca. 10,4 kg og Kulprisen anslaas pr. Ton 
til ca. 22 Kr. Af Motortogskilometer be
regnes ca. 650 000 kørt med Benzinmotor
vogne og ca. 1 550 000 kørt med diesel
elektriske Vogne, og Udgiften er skøns
mæssrg anslaaet til 228 000 Kr. Det tør 
dog nok bemærkes, at det Beløb sikkert 
kun maa betragtes som skønsmæssigt an-
laaet; naar Aaret er omme, vil dette Tal 

som saa mange andre Tal bevise, at man 
har skønnet for lavt. 

Til Brændsel til Færger og Skibe an
slaas for kommende Finansaar 1 300 000 
Kr., man regner med ca. 760 000 Skibskilo
meter med Dampfærger og Dampskibe, og 
anslaar Forbruget pr. Skibskilometer til 
72 kg Kul a 22 Kr. pr. Ton; den nye diesel
elektriske Motorfærge anslaas til 350 000 
Skibskilometer, og man antager der med-

gaar 20 kg Brændselsolie pr. Skibskilo
meter til en Pris af 95 Kr. pr. Ton. 

Til Sygekasser anføres et Tilskud paa 
584 000 Kr. et noget lignende Beløb som 
indeværende Finansaar. 

Anlægsværdien af Statsbanerne pr. 1. 
April anslaas til ca. 444_Mill. Kr., og man 
tænker sig en Afskrivning paa Finans
aaret 1928-29 paa ca. 10,2 Mill. Kr. Af 
større Arbejder, der tænkes udført, skal 
nævnes 3.-4. Spor Hellerup-Klampen
borg, et andet Spor Daugaard-Hassel
ager, et andet Spor Lunderskov-Esbjerg. 
Aarhus Personbanegaard, Udvidelse af 
Horsens Station, Udvidelse af Padborg 
Station, Arbejder ved Ringbanen omkring 
København, Lillebæltsbroen, derimod er 
Bevillingen til Lokomotivværkstedet i Aar
hus ikke opført paa den kommende Fi
nanslov, det er formodentlig "ranken at 
under øge, om man kan spare at opføre 
nævnte Værksted, en Tanke som ikke helt 
kan afvises som rimelig. Ialt søges der 
ca. 11 ½ Mill. til forskellige Anlægsplaner; 
til nyt Driftsmateriale søges 5 Mill. Kr., 
en betydelig Del af dette Beløb har man 
tænkt at anvende til Motorvognsmateriale. 

Det vil sikkert have Interesse paa Fi
nansloven at kunne se Udgifterne til Re
parationer, saa at Folketinget kan faa 
Overblik over, hvormeget der i Virkelig
heden medgaar til Reparationskonti saavel 
for Damplokomotiver som for Dieselvogne 
og Benzinvogne; en Sammenligning heraf 
vilde sikkert med Henblik paa Økonomien 
være vejledende, før man binder for mange 
Millioner i Motorvognsmateriel, og for 
hvilke man endnu ikke har den fulde øko
nomiske Erfaring. 

FOLKETINGSUDVALGENE 

Til Folketingets Lønningsudvalg er 
valgt Folketingsmændene Friis-Skotte, 
Kammersgaard, N. P. Nielsen, Bjerring, 
A. C. Mortensen og Einer Jensen (Soc.
Dem.), H. Berg, Søgaard, Jensen-Broby,
0. Olsen og H. Jensen (Venstre), Lou,
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Parkov og Vesterager (Kon . Folk parti) 

amt A. M. Han en (rad. Venstre). 

Parkov er Formand og Hagbarth Berg 

, kretær. 

AFSENDTE SKRIVELSER 

I. 

Dansk Lokomotivmands Forening tillader 
sig herved at henvende ig til Generaldirekto
ratet med Anmodning om, at dette paa den 
kommende ormeringslov for Aaret 192 -29 
vil. søge Lovhjemmel til nye normerede Stillin
g r indenfor tat banerne, nemlig til Førere af 
Diesellokomotiver, Dieselvogn. og Benzinmotor-
vogne. 

ed den Forhandling, om den 1.. Ok-

for man tillader sig at foreslaa, at Førere af 
Dieselmotorlokomotiver og Dieselvogne anbrin
ges i 12. Lønningsklas e b. 

I Henhold til det anførte tillader Forenin
gen sig at forvente, at Generaldirektoratet vil 
øge at kaffe den an øgte Lovhjemmel an-

gaaende de i nærværende krivelse omtalte 
tillinger. 

Skulde Generaldirektoratet mulig overveje 
en anden Placering i Lønklasserne end den her 
foreslaaede, anmoder Foreningen om Lejlighed 
til ved en mundtlig Forhandling at drøfte 

pørg maalet herom amt om StilJingsbetegnel
sen med Generaldirektoratet. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

Rich. l,illie. 

Horpaa er ikke modtaget Svar. 

tober 1925 førtes mellem Generaldirektoratet II. 
og vor Organi ation, oplyste Generaldirekto- I Henhold t-il de Bemærkninger, om led-
ratet bl. a., at det, aalænge Motorvognskør e- sagede det i Rig dagen forelagte Forslag til 
len endnu befandt sig paa Forsøgsstadiet, ikke ormeringslov for Finansaaret 1927-28 ved 
vilde øge Lovhjemmel til Oprettelse af fa te Lovforslagets 2. Behand I ing i Folketinget, er 
Stillinger til de Tjene. temænd, der skulde føre tatsbanernes Ad.mini tration indgaaet paa, at 
di. e Vogne, hvilket derimod vilde ske, naar ·amtlige Rangerlokomotiver fra og med nævnte
Erfaringerne vi te, al Motorkørsel vilde blive � orm ringslovs Vedtagelse skal bemandes med
permanent ved tatsbanerne. Da der nu er be- , 'jlLokomotivførere, idet der ved denne Lov skab
still et ikke ringe Antal Motorvogne, tør mani\i'tes Hjemmel for dnævnel e af det Antal Lo
formentlig gaa ud fra, at de ved de stedfundne komotivførere, . ·om efter tatsbanernes Bereg
Forsog indvundne Erfaringer er saadanne, at ning var nødvendigt i omtalte Auledning. Imid
denne Motorkør el bliver vedvarend , hvorfor lertid forefinde der endnu ikke rlel hertil nød
'J idspunktet til en Ordning af Iøn pørgsmaa- ventlige Antal Lokomotivførere, hvorfor en Del 
let for Førere af di ·sr M olorkøretøjer maa si- Lokomotivfyrbødere, indtil Lokomotiv førernes 
ge<; at v re naaet. Antal ved den kommende ormeringslov er 

Ved den førnævnte Forhandling, hvor blevet forøget som paakrævet, maa forrette Lo
Spørgsmaalet i væsentlig Grad drejede sig om komofo,førertjeneste paa Rangerlokomotiver og 
Benzinmotorvognene, der ventede leveret derfor har Krav paa Udbetaling af Funktion -
kort efter Forhandlingen, oply te Generaldirek- vederlag. I den Anledning har 2. Di trikt nu 
løren, at det var Generaldirektoratet Tanke, at udsendt Meddele] ·e om, at de paagældende Lo
Førere af disse Vogne lønmæssigt skulde place- komotivfyrbøclere kan beregne sig Funktions
re i amme Lønkla e som Togfører . v derlag fra 1. Juli cl. A., men da Normerings-

Da Spørg maalet - som allerede nævnt - loven blev stad fæ let den J 1. April d. A., maa 
den Gang var særligt aktuelt for Benzinmotor- den Retsvirkninger og aa begynde amme Dag, 
vognene, idet der paa daværende Tidspunkt hvorfor Foreningen maa hævde, at ommeldte 
endnu ikke var be tilt nogle Diesellokomotiver Funktionsgodtgørelse kal udbetales fra 11. 
eller Vogne, kan Foreningen godkende og til- April d. A. 
træde Generaldirektoratet Tanke, at Førere af Herom tillader man sig høfligst at udbede 
Benzinmotorvogne anbringes i 12. Lønnings- sig Generaldirektoralets Udtalelser snarest, idet 
kla e c. dog tilføjes, at man, der om Generaldirektoratet 

For saa vidt angaar den lønmæs ige Pia- skulde have en fra Foreningen Opfattelse afvi-
ering af Førere af Die ellokomotiver og Die- gende Mening, udbeder sig mundtlig Forhand

selvogne vil Foreningen bl. a. ogsaa under ling om Sagen. 
Hensyn til, at Generaldirektoratet ved oftnævn-
le Forhandling var indforstaaet med, at der til 
Førelse og Betjening af di se Køretøjer stille-

Ærbødigst 
P. F. V. 

Rich. Lill-te. 

de noget større Krav end til Betjening· af 
Benzinmotorvogne, anse det for rimeligt, at 
denne bliver lidt højere end førnævnte, hvor-

Herpaa er endnu ikke modtaget Svar. 
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BORSl6-VÆRKERNES 

90 AARS JUBILÆUM 

»A. Borsig, Berlin«! Hvad der dermed
skal forstaas, ved enhver dansk Lokomo
tivmand. Vi kender denne Inskription 
paa mange af vore Lokomotiver; Lokomo
tivførerens søgende Øje, som fæstner sig 
paa de enkelte Lokomotivdele, gør ogsaa 
holdt ved Fabrikationsmærket paa Glider-

efter sin Afgang søgte og fik Ansættelse 
i de Egellske Maskinfabrikker, hvor han 
ved Flid og Dygtighed i kort Tid avan
cerede til at blive· Fabrikkernes tekniske 
Direktør. 

Efter 12 Aars Virksomhed (inkl. l '/2 
Aars Læretid) •nedsatte Borsig sig som 
Maskinfabrikant med en Egenkapital paå 
10 000 Taler og et Laan paa 40 000 Taler. 
I det saakaldte Maskinfabrikkvarter af det 

Angust Bor. ig, Borsig-Vær-kPrnrs Grundlægger, død 1854-. 

kassen og konstater r ofte o ennævnte -
et Navn, der iblandt os har en god Klang. 

I Aar for 90 Aar siden nedlagdes pi
ren til de verdenskendte og for Lokomotiv
bygningen grundlæggende V ær ker: Bor
sig-V ærkerne. Grundlæggeren var Au
gust Borsig. Egentlig bestemt for Tøm
rerfaget i den Hensigt at efterfølge sin 
Fader i samme Fag, fik han af sin Fader 
Midler til at uddannes paa det af Beuth 
stiftede kongelige Haandværks- og Indu
striinstitut, men det viste der, at Teknik
ken tog ham fangen i den Grad, at han 

daværende Berlin erhvervede han et 
Grundstykke, der lige slugte hans Egen
kapital. Utaalrnodig over at vente paa 
Opførelsen af sin egen Fabrik begyndte 
han i 1837 i nogle Bræddeskure at bygge 
Maskiner og lagde for med hele Kraft- · 
anlæget til sin egen Virksomhed. Bestil
linger paa Dampmaskiner og -kedler, 
Pumper, Maskiner til Sukkerfab1ikker, 
Jerngods af enhver Art fulgte hurtigt; til 
Be1�lin-Potsdambanen fremstilledes Jern
sveller for at beskæftige Arbejderne i min
dre travle Perioder. I 1841 byggede Bor-
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sig sit første Lokomotiv færdig, og deref

ter blev Lokomotivbygningen Firmaets 
specielle Omraade. 

Faa Aar efter havde Borsig fortrængt 
den engelske Konkurrence i Indlandet og 
konkurrerede paa Verdensmarkedet med 
belgiske, franske og engelske Lokomotiv
fabrikker. Borsig udviklede Maskinfabrik

kerne i Moabit, købte Søhandlens. Maskin
fabrikker og havde just sluttet Kontrakt 
om Anlæggelse af Grube- og Højovnsan� 

læg i Øvreschlesien, da hans pludselige 
Død indtraf i hans halvtredsindstyvende 
Aar. Paa det Tidspunkt, det var i 1854, 

val' Antallet paa Arbejdere og Flinktionæ
rer hos Borsig over 1850, et Antal, der 

Søn Ledelsen og lod straks foretage en 
gennemgaaende teknisk Modernisering af 

Værket i Øvreschle ien og trak samtidig 
Fabrikkerne i Berlin sammen i en nybyg

get Fabrik ved Tegeler Søen ved Berlin. 

Paa det 62 ha store Areal, hvoraf 18 
ha e1· bebygget, staar nu en moderne Ma
skinfabrik med eget taal- og Valseværk 
og Kajanlæg ved 'l'egeler Sø til Ud

nyttelse af Vandvejen. Fra Borsigvær

ket i Øvreschlesien faas de nød ven dige 
Kul og halvforarbejdede Raastoffer. An
tallet paa Funktionærnr og Arbejdere paa 

begge Værfter beløber sig til 15 000. 
Borsigs Fabrikker var indtil Krigen 

stær! t beskæftiget med Lokomotivbygning 

FalJl'ikationsnummer 2/i-, afleveret til Berlin-Anhallerbanen 1814-. 

med paarørende udgjorde ca. 3 pCt. af det 
daværende Berlins Indbyggere. »Fader« 
Borsig var en af de mest kendte- Person
ligheder i den prøjsiske Hovedstad; hans 
Fabrik ved Oranienburger 1'or, hans Vil
la med den berømte Park i Moabit, hørte 
til Seværdighederne. 

Borsigs eneste Søn Albert gik straks i 

Gang med at føre sin Faders Planer vi,

dere. I Borsigværk, Øvreschlesien, opar

bejdede han et Grube- og Jernværk, der i 

enhver Henseende stod paa Højde med Ti
den, og skabte sig ved Hjælp af Kvalitets
arbejdere fra Berlin et velfortjent Ry for 

sine Frembringelser. Ogsaa· Albert Bor
sig døde tidlig og efterlod sig kun min

dreaarige_ Børn. 

Efter at Værket i 14 Aar var drevet af 
et Formynderskab overtog ha-ns eneste 

til Ind- og Udland. Til danske Stats- og 
Privatbaner har Borsig gennem sin her
værende mangea,arige Repræsentant, Fir
maet Carl Bayer, Vesterbrogade 5, leveret 
Lokomotiver, for ·Statsbanernes Vedkom

mende Litra H, 0, R og S. I de senere 
Aar, efter at de tyske Jernbaner er samlet 
til eet Selskab, har Lokomotivbygningen 
i langt overyejende Grad været baseret 
paa Udlandet. Til de stør te Aftagere 

hiurer Rusland og Sydamerika. 

Ved Siden af Borsigs fortræffelige 
Lokomotivbyggeri er andre Grene af det 
store Fabrikationsomraade nu rykket i 

Forgrunden. Bygningen af Kraftdamp
anlæg omfatter Dampkedler, Dampmaski
ner og -turbiner; almindelig bekendt som 
det største Aggregat i sin Art er 60 at 
Højtryksanlæget i Værkets egen Central. 
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Blandt de store Bestillinger, som i de se

nere Aar er udført, skal foruden Levering 
af Højtrykskedler til Italien nævnes store 
Kedelanlæg til Kraftværker t. Eks. »Klin
genberg«. Fabrikationen af Dampmaski-

Fabrikationsgren saavel som i Byggeriet 
af Kølemaskiner hører torbyers Magi
strater til de stadige Aftagere; Kølemaski
ner til Slagtehuse, Markedshaller og Hos

pitaler foruden Hoteller m. fl. Slagtehuse-

Et af Statsbanernes R-Lokomoliver forlader Borsig-Værket. 

ner, der som sagt er saa gammel som Vær
ket selv, har vedvarende haft oversøisk 

Eksport, særlig af Kapseldampmaskiner. 
Fabrikationen af Dampturbiner optage 
ud fra det Ønske at beherske hele Orn
raaclet for Dampkraft; man adopterede og 
byggede Turbiner af B1·unne1·s ystem; 

som udviste fremragende konstruktive 

Resultater, udviklede disse Turbiner vi
dere og opnaaede baade tekniske og drift -

økonomiske Fremskridt. 
1 Pumpefabrikationen er hovedsageligt 

Bygning af Vandværks- og Kanalisations
pumper et af Borsigs Domæner. I denne 

ne i Rom og Haag og et stort Antal Bryg

g erier og Fabrikker for Levnedsmidler er 
udrustet med Borsigs Køleanlæg. 

For Maskiner og Apparater til den ke
miske Industri har Borsig en Afdeling, 
som bl. a. har udrustet flere store Kvæl
stofværker; endvidere er Anlæg til Udvin
ding af pisefedt, Træimprægnering og 

Forarbejdning af Mineralolie leveret til 
alle Verdensdele. Af disse maa særlig 
nævnes de til Amerika leverede Anlæg til 
Fremstilling af Svovlsyre og Anlægene 

til Petroleumsraffination i Hollandsk
Indien. 

Fabrikationsnummer 12000 afleveret til de tyske Rigsbaner 1925. 
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Selvfølgelig kan man ikke indenfor 
korte Rids give en blot tilnærmelsesvis 
Oversigt over Borsigs Fabrikater. Dog 
maa endnu nævnes Borsigs Dampplove og 
andre Landbrugsmaskiner, som af det ty
ske Landbrugs-Selskab har faaet højeste 
_Udmærkelse og ved sin stigende Popula
ritet vinder mere og mere Udbredelse, bl. 
a. i Italien, Portugisisk Afrika, Sydame
rika og Kina.

Typisk for Borsig-Værket og dets In
dehavere er Velfærdsforanstaltningerne, 
der omfatter alt, hvad der i hygiejnisk og 
social Henseende er prøvet, og er i mange 
Tilfælde gaaet forud for kommunale og 
statslige Foranstaltninger, f. Eks. Arbej
derraad, som eksisterede hos Borsig læn
ge før Krigen. Arbejderbeskyttelse mod 
Ulykker, Badeanlæg, Sygekasse med Fa
milieforsorg, Anbringelse af Børn i Fe
riekolonier,' Sportspladser og Gymnastik
sale for Eleverne i Værkernes Lærlinge
skoler kendetegner den hygiejniske Del af 
Velfærdsforanstaltningerne. Børnehjem
mene i Tegel og i Borsigskoven, særlige 
Værksteder for ældre Arbejdere, Legater 
af forskellige Fond, Pensionskasse, Spa
rekasse med en Garantikapital paa 100 
pCt., Brugsforening og Kasino er de Mid
ler, som anvendes i Bestræbelserne for at 
hæve Funktionærernes og Arbejdernes 
økonomiske og sociale Niveau, og samti
dig et Udtryk for en Forsorg, der hviler 
paa gammel Familieoverlevering. 

I Kampen for at genvinde, hvad der er 
tabt af udenlandske Afoætningsmarkeder, 
har Borsig Repræsentation gennem kend
te og ansete Firmaer; i København er det, 
som allerede sagt, Firmaet Carl Bayer, 
der gennem mange Aar har repræsenteret 
Borsig-Værkerne. Ved Studierejser har 
V ær kernes ledende Ingeniører i Amerika 
og andre Lande indhentet Erfaringer; en 
hel Række Laboratorier er til Stadighed 
beskæftiget med at prøve nye Metoder til 
at sikre og forbedre Raastoffernes K vali
tet og samtidig opnaa de størst mulige Be
sparelser. Saaledes udrustet med en Stab 
af udmærkede Kvalitetsarbejdere, moder-

ne Indretninger og en bredt anlagt Basis 
for Raastof- og Halvfabrikata gaar Fir
maet Borsig frem mod den hundredaarige 
Stiftelsesdag i det Haab at komme paa den 
fulde Højde med sin tidligere Verdensbe
tydning. 

FRA EN REJSE I RUSLAND 
Fortsat). 

Fra Karhof fortsattes Rejsen til Poltava, 
hvor den svenske Del af Delegationen tog ud for 
at se det Mindesmærke, Russerne har rejst paa 
Slagmarken, hvor Karl den XII's og Czar Peter 
den I's Hære stredes Aar 1709, og som endte 
med Nederlag for Svenskerne. Den anden Del 
af Delegationen besøgte i dette Tidsrum den 
derværende Lokomotivfabrik, som før i denne 
Artikelserie er omtalt. Da Arbejderne blev klar 
over, at der i Delegationen var Lokomotivfolk, 
stormede der saa mange om os, at vi hverken 
kunde komme frem eller tilbage, og de stillede 
saa mange Spørgsmaal til os, som det var umu
ligt i den herskende Larm at besvare. Resul
tatet blev, at man straks afbrød Arbejdet i ca. 
2 Timer og bad os mødes med dem i Fabrikens 
tore Spisesal. Her havde vi da et bevæget 

Møde med en vældig Forsamling, der kom, 
som de stod, lige fra Arbejdet. Mange Spørgs
maal blev stillet os, baade politiske, faglige og 
almene. Her og alle Steder, hvor Delegationen 
mødtes med Arbejderforsamlinger, gik der 
gennem mange af Spørgsmaalene en Und.er
strøm af Frygt for at blive Genstand for An
greb fra de imperialistiske Stater, og da sær
lig fra England. 

Alle Steder, ogsaa her blev der rettet en 
hjertelig Tak til os, fordi vi netop paa denne 
Tid og under den foreliggende Situation (Brud
det med England) ikke havde lades os afskræk
ke fra at modtage og efterkomme Indbydelsen 
til dette Besøg, hvilket de tog som et Bevis for, 
at der dog i andre Lande herskede nogen For
staaelse af og Sympati med deres Kamp mod 
gammel Uret og deres Arbejde for at hæve den 
undertrykte Befolkningsklasse op til ligeberet
tigede Levevilkaar. 

Under Mødet indløb Meddelelsen om Mordet 
paa den russiske Minister i Polen, hvilket gjor
de et stærkt Indtryk paa Forsamlingen, og da 
Delegationen, som naturligt var, udtrykte sin 
Afsky for Mordet og Medfølelse i Tabet af en 
af deres betroede Mænd, blev vi Genstand for 
store Ovationer fra Forsamlingens Side. 

Fra Poltava gik Rejsen til Donbækkenet. 
som ligger i det sydlige Ukraine og er et af 
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Rusland rigeste Minefelter. Da vi den 9. Ju
ni ankom til Stationen Ja inovataja, hvor To
get havde et lille Ophold, var der fremmødt en 
stor Forsamling af Jernbanefolk med deres 
Fa,milier og med Hornorkester. Der udveks
ledes Taler og. overraktes Delegationens Med
lemmer smukke Blom terbuketter. Ved An
ko!TI\9ten til Byen Stalino modtoges vi· ogsaa 
her af en meget stor Menne kemængde med 
Musik og Velkomsttaler. 

Stationen ligger lidt udenfor Stalino som vi 
kørte til i Omnibus er. Denne By, der' danner 
Midtpunktet i et stort Industri- og Minefelt har 
dog kun godt 100 000 Indbyggere, men i hele 
Omraadet ligger der megen spredt Bebyggelse. 
Vort Besøg i Donbækkenet koncentrerede sig 
særligt om et stort Jærnværk ,Sydstaaltrusten«, 
der ejes af Staten i Forbindelse med Jern- og 
Kul gruber og beskæftiger ca. 35 000 Mennesker. 
Det vil føre for v.idt at komme ind paa en d -
lailleret Beskrive] e af dette mægtige Foreta
gende, der dog udgør kun en ringe Del af Don
bækkenets Virksomhed. Før. t førtes Delegatio
nen ind i Kontorbygningen til et Møde med 
.Ternværkets Fabrikskomite, der bestaar af 32 
Medlemmer ligemange Ledere og Arbejdere og 
modtog her en detailleret Redegørelse over 
Virksomheden, hvoraf her kun skal anføres at 
Produktionen af Støbejern er steget samm'en
lignet med Førkrigsproduktionen, m�d 12 pCt. 
Staalproduktionen med 13 pCt. Hvorimod Sme
dejernsproduktionen er sunket med nocrle faa 
pCt. Arbejdsskiftet er nu 3 med Tim:r Ar
bejde, men har før været Toskifte med 12 Ti
mer. Med Hensyn til eventuelle Løn- eller Ar
bejdskonflikter, da indkankes disse for et Kon
flikts- og Vurderingsnævn; kan der ikke der
igennem opnaas Overenskomst, henvises Sag n 
til Metalarbejderne Rayonkomite. Kan der hel
ler ikke her naas til Enighed, gaar det til en 
In titution, der paa dansk nærmest kan kal
des en »Retfærdsdomstol«, for hvis Afgørelse 
Parterne efter Loven skal bøje sig. Ledelsen 
for Værket kan ikke afskedige Folk uden Fa
brik komiteens Samtykke. Denne her løst skit-
erede Ordning angaaende Ledelsen, Arbejde og 

Konflikt gælder ogsaa pdvat d.revne Virksom
heder. I de fra Fabrikskomiteen modtagne Op
lysninger svirrede det med Talangivelser, hvor
af her kun skal anføres nogle faa, som dog 
ikke direkte og alene gælder det her om tal te 
Jernværk. I Stalinoomraadet arbejder der 
75 000 Mand i Kulgruberne; 30 000 i Jerngrn
berne; 1 500 i kemisk-tekniske til Virksomhe
derne knyttede Anlæg; 25 000 Mand er beskæf
tiget med Bygningsarbejde, herunder baade 

ybygning og Reparation. Hertil kommer saa, 
at Omraadets Jernbaner beskæftiger 15 000 
Mand. 

Besøget paa elve Jernværket var noget af 
en Oplevelse, idet vi førtes gennem alle Afde
linger i Anlæget, hvor vi før t besaa Højovnene 
og Produktionen af Støbejern (Raajern) hvoraf 
en stor Del e�sporteres; fulgte tøbejern�ts Om
danne! e til �tr:1,aJ og Sm�dejern; Staalets og 
Smedejernets· videre Forarbejp.ning del til Hel
fabrikata, lfle'r\. ogsaa' �i:l Halvfabrikata til Eks
port og Videreforarbejdning i egne og Udlan
dets Virksomheder.. Af Helfabrikata fremstil
ler Værket alJ,e-·m_ulige Dimensioner af Stang
og Profitjern fra de aller væreste Brobjælker 
til det tyndeste Rundjern. Særlig interessant 
var Fremstillingen åf Jernbaneskinner, der som 
alt Profiljern sker ved Valsning fra hvidgløden
de Tilstand. Blok efter Blok tages mekanisk 
ud af Glødeovnene, førtes paa Ruller i en mæg
tig Hal hen til Valserne, paa hvilke der til 
Afkøling stadigt løber en Strøm af koldt Vand, 
gaar nogle Gange frem og tilbage mellem de 
forskellige Valser og er for hver Gang strakt. 
til ca. sin dobbelte Længde for saa til sidst at 
gaa ind i .den Valse, som giver den Skinne
profil; glider som en lang endnu rødglødende 
Slange hen forbi en stor Rundsav, der afskæ
rer Skinnelængden paa 12,5 Meter, og di se har 
en Vægt af 29 russiske ,Pund« pr. Meter. De 
afskaarne Skinner glider stadig paa Ruller 
(hele Hallens Gulv er Ruller) videre ned i en 
anden meget lang Bygning, der ligger vinkel
ret paa Valsehallen, her trykkes hver Skinne 
mekanisk op mod en Staalbariere for at ud
jævne eventuelle Bøjninger, hvorefter den igen 
paa Transportbaand vandrer videre ned i den 
lange Hal, hvor alle Skinnerne placerer sig 
Side om Side til Afkøling. Paa samme Maa
de med nogle Variationer foregaar al Fremstil
ling af Profil- og Stangjern. 

Forlsælles. 

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSENS 

MEDLEMMER 

[det jeg henleder Opmærksomheden paa, at 
Kredsen den 2. November d . .A. afholder ekstra
ordinær Kredsgeneralforsamling i Frederic·ia,
henstilles det til samtlige Medlemmer, at de gør 
ig bekendt med den udsendte Dagsorden samt 

de dertil knyttede Bemærkninger. 
P.K. V. 

Joh. Børgesen. 
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'DANSK lQKOMOTIV liDENDE 
2 AARS JUBILÆUM 

J. F. l\fodser,, 

lJen I. November kan Lokomotivfører J. Ti'. 
Madsen, ,Lunden«, Korsør, fejre . it 25 Aars Jubi
lamm som Lokomotivmand. 

Madsen blev ved sin Forfremmelse til Lokofy1.·b. 
slationeret i Thisted, hvorfra han forflyttedes efter 
1• Mdrn. Forløb. Madsen gjorde derefter Tjeneste 
ti Aar i Kalundborg og 7 Aar i Roskilde og fik 
ved siu Udnæ;vnel. e til Fører Station i Korsør, hvor 
han siden har været. 

J·ubilaren, som hører til de stille, har ved sin 
bramfri og noble Færd altid forslaaet at vinde sig 
Venner, ja man tør paastaa, al Jubilaren kun har 
Venner. Ligeledes har Jubilaren altid været et 
godt og trofast Medlem af Organisationen, altid 
rede, naar der blev kaldt. 

Afdelingerne i Korsør bringer herved Jubilaren 
vor Hilsen og Tak for de svundne Aar med Ønsket 
om Held og Lykke i Fre111ttiden. 

J. 

URAFSTEMNINGEN 

Re. ultatet· af den i September 1.aaned forelagne 

Uraf leii111ing a11gaaende Anvendelsen af en Del af 

Kampfondens og N. L. F.s Reservefonds Midler 

briJ1ger vi nedonstaaendc: 

Afd. 

1 København Gb . ........... . 

+ 2 ugyldige. 
5 København Ø . ...... · ..... . 
7 Helsingør ............... . 
• Hillerød . ............... . 
!) Roskilde . .  · .............. . 
• Køge ................... . 
• Ringsted

At overføre ..... . 

Ja 

20 
14-

21 
2 
l 

181 

Nej blan.k 

6 

2 

1 

8 1 

307 

Ard. 

Overført ..... . 
11 Gedser 

• Nykøbing F . ............. . 
• Orehovcd ................ . 

13 Kalundborg .............. . 
• Holbæk ................. . 

15 Slagelse ................. . 
• Na:islvcd . ............... . 
• Sorø ................... . 
• Skelskør . ............... . 

17 Kor.ør .................. . 
Hl Nyborg .................. . 
• Odense . ................. . 
• Assens . ................. . 

2L Fr dericia ............... . 
• Kolding ................. . 

23 Esbjerg ................. . 
• Skjern . ................. . 
• · Bramminge .............. . 
• Varde ................... . 

25 This,ed .................. . 
27 Struer .................. .. 

• Glyngørn 
• Holstebro
• Nykøbing M . . ........... . 
• Skive .................... . 
• Oddctiuncl N. . ......... .. 
• Ringkøbing . ............. . 

29 Viborg . ................. . 
• Aalestrup ............... . 

31 Frederikshavn .. ......... . 
• Hjørring . ............... . 

33 Aalborg ................. . 
35 Ran dem ................. . 

» Hobro ................... . 
Ryomgaard .............. . 

37 Aarhus ..............•.... 
• Vej IP ................•.... 
• HorHens ................ . 

39 Ska11clerborg ............. . 
Silkeborg ................ . 

4J Varndrnµ ................ . 
• Aabenraa ................ . 
• Lund�ov ............. . 
• Vojens . ................. . 
• Haderslev ............... . 

43 Brando .................. . 
• Herning ................. . 

4-5 Langaa .................. . 
47 Vordingborg (Ma nedsund) 

1 ugyldig. 
49 Sønderborg . ............. . 

• Skelde ................... . 
51 Tønder . ................ .. 

, Løgumkloster 
Tinglev 

lait ..... . 

Ja Nej blank 
181 8 1 

14 2 
5 
4 

J4 
3 

14 
7 

2 
28 2 

46 
7 
6 

50 
5 

2/'i 
[i 

J. 
1 

10 

34. 2 

5 
2 
2 
1 

1 
17 
2 
7 1 
2 

33 1 
12 1 
2 

73 2 
5 1 
2 

17 
1 

14 
3 
4 
1 
3 

18 
6 

11 
11 

12 
2 

16 1 
2 
5 

755 20 6 

+ 3 ugyldige.
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AJd. 

2 København G 

6 København Ø 

Helsingør ............. . 

JO Roskilde ................. . 
• Ringsled . ............... . 

12 Gedser . ................. . 

14 Kalundborg ............. . 
16 Slagelse ................. . 

• Næstved ................. . 
• Sorø . ................... . 
• Skelskør ................. . 

18 Korsør 

20 Nyborg 

• Odense

• Assens
22 Fredericia ............... . 

• -Kolding ................. . 

24-· Esbjerg .. ............... . 

• Skjern . ................. . 
• Bramminge .............. . 
• Varde ................... . 

26 Thisted .................. . 
28 Struer . ................. . 

• Glyngøre . ............... . 

• Holstebro ............... . 

• Nykøbing M. . ........... . 

• Skive ................... . 

• Oddesund N. . .......... . 
• Ringkøbing . ............. . 

30 Viborg . ................. . 

• Aalestrup ................ . 

32 Frederikshavn . . ........ . 

• Hjørring . ............... . 

,!4- Aalborg ................. . 

36 Randers . ............... . 

3 Aarhus ............... -... . 

• Vejle .................... . 
• Horsens ................. . 

4.0 Skanderborg ............. . 
• Silkeborg ................ . 

4-2 Vamdrup

• Aabenraa 
• Lunderskov .............. . 
• Vojens . ................. . 

> Haderslev ............... . 

4-4 Brande 
• Herning ................. . 

4-6 Langaa ................. . 

'•8 Masnedsund ............. . 
50 Sønderborg .............. . 

• Skelde . ................. . 

52 Tønder .................. . 

• Løgumkloster . ........... . 

• Tinglev 

Iall .... 

'DANSK fuKOMOTtV1iDENDE 

Ja 

141 

J7 

J5 

19 

Nej blank 

2 1 

2 

16 

11 
19 

5 
2 

3 
37 
46 

3 
7 

53 

34 

7 
l 
1 

15 
4-0 

5
5 

1 

l 

21 

2 

14 

2/l 

1 

2 
1 

1 

1 

1 

12 1 

88 
l 

2 

12 

1 

15 

8 

1.r 

6 

17 

13 

8 
J2 

3 

22 1 
3 

4 

803 11 5 

ANDESPIL 

Lokomotivfyrbødernes selskabelige Forening 
Lanternen afhoder sit aarlige Andespil med 
efterfølgende Pakkefest og Bal Fredag den 4. 

ovember Kl. 19 pr. Festen afholdes i Sel� 
skabslokalerne, Haveselskabets Vej 3. Der bort
spilles 10 fede Ænder og 2 store Gæs, som kan 
vindes paa en Spilleplade a 15 Øre pr. Stk. 
Efter Andespillet stor Pakkefest med mange 
værdifulde Gaver. Adgangskort a 25 Øre, som 
giver Ret til en Spilleplade, faas hos Kasserer 
Th. Ol en, Ægirsgade 662 N. 

Enhver Lokomotivmand med Bekendte ind
bydes, der garanteres en virkelig morsom Aften. 

Festudvalget. 

Hr. Redaktør. 

Maa dot med disse Linier være mig lilladl al 

henlede Opmærksomheden paa Behandlingen af de 

Vandkraner, der er forsynet med Udtræksrør med 

Rullering. Da del viser sig, al. der iblandt Per
sonalet er enkelte som mener, al Udtræksrørel m<!il 

smøres, naar del er vanskeligt al bevæge, men 

delle medfører: 

1) al Rulleringen lager Skade, naar den kor, 

mer · i Berøring med Olien, hvilket foranlediger al 

Gummi og Olie klæber sammen, saa Røret ikke kan 

bevæges. og al Ringen bliver utæt, til Gene bl. a. 

for Porløron, som betjener Kranen. 

2) al Røret, naar det er indsmurt i Olie, og ikke 

eflC'r endl Brug skubbes tilbage, i Blæsevejr bli
ver belagt med Grus og Smaasl.en, der sæller sig 

fast i Olien paa Rørel og øver en skadelig Ind

virkning paa Rulleringen, naar Røret bevæges. 
Naar jeg fremsætter disse Bemærkninger, skyl

des del, at det viser sig, at hver Gang, cler er paa

førl Rapporten Indberetning angaaende en saadan 

Vandkrans Udlræksrør, viser det sig, at Grunden 
C'r don forannævnte, og al Røret arbejder godt, 

naar Vognopsynet har skrabet Olien og va. kel Rø
rC'l med Petroleum. 

Vi vilde undgaa disse Ulemper, hvis Personalet 

undlod al smøre Rørel,. og særlig slemt er del i 

Frostperioden. Da det ikke altid passer, al Toget 

bringes til Standsning lige udfor Kranen, er clel 

uheld igl, hvis Røret ikke kan bevæges. 

C. J. Klem.

Vi er ganske enig med Lokf. C. J. Klem i hans 

Betragtninger over Vandkranerne med bevægPligC' 

Rør, og del vil sikkert være li! Lokomolivpersonalels 
egen Tilfredsstillelse, hvis Udtræksrørene altid var 

bevægelige, og for saa vidt det af Klem anførte 
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1)ANSKlQ.KOMOTIVTiDENDE 
kan bringe bedre Forhold, li.vad vi r Lilbøjeligc til 
al tro, er der al mulig Grund til al undlade Smø
ring af Rørene, hvad der baade er Spild af Olie og 
foraarsager, al Vandkraner med Udtræksrør ikke 
svarer til sin Hensigl. Red.

' 

Lokomotivforerkredsen: \ 

-
.. · 

Gb. Afd. J: Formandens Adresse rettes til Vi
gerslev Alle 122, 2. tv. 'J)lf. Valby 2064 x.

Lokomotivfyrbøderl,redsen: 

1-ønforhøjelse for Lokomotivmændene 

i de forenede Stater. Ved Forhandlinger mellem 
de forskellige Jernbaneselskaber i Øststaterne cg 
del amerikanske Lokomotivmands Forbund og efter 
Forligsmandens Indgriben har Lokomotivmændene 
opnaaet en Lønforhøjelse paa 71/, pCl. fra den 1. 
August indeværende Aar. Overenskomsten gælder 
for et Aar. 

Fr�derikshavn: Kassererens Adresse relles til 
Hjørringsvej 42. 

TAK 
Afsked. 

Fra Børn og mig briDges en hjertelig Tak til 
Lokomoli vpersonalet i 1. Distrikt for udvist Del
tagelse ved vor kære Hustrus og Moder Begravelse. 

Lokomotivfører A. 0. Christensen, Helsingør, ef
ter Ansøgning paa Grund af Svagelighed med Pen
. ion fra 31-12-27 (min. Afsk.). 

N civneskifte. Vor bedste Tak til Roskilde Afdelinger for den 
smukke Tanke, al lade Fanen følge. 

A. Hansen,
Lokomotivmester, Roskilde. 

Lokomotivfører C. Nielsen, København God ba
ncgaard, hedder fra 21-3-27 Christian Skjold
ager-Nielsen. 

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

GRUNDLAGT 1888 GRUNDLAGT 1888 

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

(i) ALT rll ,quTOGEN SVEJSNING OGSKIERING· 

l•M:H:11!ti:J;J1:iiti;Jil1:• 
Havnegade 35 Telf. 5279 København K. 

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop og Maag AJS. 

Købmagergade 48. - København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028. 

I ... 
. 
:1 

Bandager og Sygeplejeartikler I stort Udvalg.
Spectalttel: 

Bandager tll vanekellg• TIifæide. 

Engelsk-Dansk Beklædnings-Magasin 
Langgalle 61. V �LBY. Telef. ol.

Største, billiirste og hedste 
Herre- og Drengeekviperings

Forretning og -Skræderl, 
Underbeklædntn11, Batte 011 Huer. 

STØT VORE ANNONCØRER 

Amk. Gummivare Ø lodulrl Veetergade 3 llkll. I. 
I lloderspujter, ..Saaueu- & 8,cepleJeartikler 

J/ Ill. Prisliste mo4 BO Øn I fruuk. 
� JISIRIT llSPIDiTIOI ♦ Tel1. B1e■ Ulli - =-- Jernbanemrnd 10 ,et. llahat 

Albani Bryggeri 
Afdeling: 

Slotsbryggeriet • Odense 

,, Maltøl, Maltextraktøl og
" Dobbeltøl 

Slots-Apollinari1, 

Slots Citronvand og Sloll A. 8. C. Sporisvand 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 20. Oktober. 

Redaktion: Veeterbrogade 98 A ', Kjøbenhavn V. Annonce-Ekspedition 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. U,618. Ny Vestergade 7 1, København K. 

. Udgaar 2 Gange maanedli1. Telefon Central a,613 . 
.A.bonnementapria: 6 Kr. aarlig. Kontortid Kl 10--4. 

Tegnea paa alle Po,tkontorer i Skandinamøn_. -�-------P_ o_s_tk_o_n_t_o _ : _2_05_4_1_. _____ _ 
Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

s 

_____._: -----1...: ..J.._: .L..-: _._: ---L..I: _....1..:-----=---- i 



Arbe j d e r n es 
Kød forsyn ing 

har følgende Udsalgssteder: 

Nørrebros Runddel. .... Taga 219 
Nansensgade 90 ....... Telf. 4584 
Haderslevsgade 3 (Vesterbro) - 2761 
Fører kun 1ste Klasses Varer 

D'Hrr, Jernbanemænd. 
Jeg giver 10 % Rabat til alle Jern
banemænd. Priser paa alle Varer 
- til behagelig Sammenligning. -
ALT I H ERRELINGERI

Damstoft, 
Gu Id sm e de g a <le 3 2. 

Jensen og Nielsen 
Stort Udvalg i 

I moderne Gravmonumenter 

Kirkegaardsvei 1, Tlf. 13 7 9. Aarhus 

B a ger i o g C o n d i t  o ri 
Hjørnet af Viukelvej og Sonnesgnde 

anbefales Lokomotivpersonalet. 
Leverandør til Marketenderiet. Morgenbrød bringes 
Telf. 2063. E. Rosholm Olesen. 

P. Henrtksens Blomsterhandel.
St. Pauls Kirkeplads• Aarhus• Tlf. 1724 
Kranse, Palmedekor.attoner. Potteolanter 

PETER .POULSENS 
Skotøjs- & Læderhandel 
'l'lf.2141. Jæg ergaardsg. 15. Aarhus.
Udskaa ret læder i gode Kvaliteter. Skomagerartikler. 

1 A. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57. 
Prima dansk Fodtøj til smaa Priser. 

Reparationer udføres paa eget Værksted. - Telf. Vester 483 y. 

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler. 
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

Telt. 9327. Istedgoade 64. Istedgoaard. Telf. 9327. 

1 Søg vore Restauranter 
.,Hall e n" ,,Ta a rnbor g " ,,Nø rr ehal" 
Vesterbrogade 35 Allegade 18 Nørrebrogade 88 
Tlf. Vester 8885 Tlf. Vester 1990 Tlf. Nora 1088 

,,S ø n d e rbro" ,,Øbr o" "Mejlhal " 
Amagerbrrogade 7 Østerbrogade 39 Store Torv 16, Aarhus 
Telf. Amg. 3678 Telf. Øbro 1039 Telf. 8840) 
1 Middag 1,25 + 10 pCt. Skat. - 10 Billetter 11,50 + 10 pCt. Skat. 
God billig Mad · . · Pmisionærer modtages . · . Ingen Drikkepenge 

JsPi8. Kvindernes Alkoholfrie Restauranter JsPi8. 
• • 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Veeterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandegade 1. 
FILIAL: Vodroffsvej 22. Telefon Vester 3992. 

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

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

Da Værksteds- og HemisearbeJdernes .l!'ællesorgamsat10n 1 li'orbmdelsø 

med Dansk Lokomotivsmands Forening bar overtaget Driften af Marke

tenderiet i Centralværkstederne og G-odsbanens Remise, anbefaler vi 

derfor Benyttelsen af dette til ærede Medansatte. 
DRIFTSUDV ALGET. 

Møbler 
Specielt til ·2 og 3 Vær. Lejligheder R, P, PEDERSEN
Altid ca. 35 kompl. Møbl. paa Lager 
Afbetal. mod almindelig Bll.nkrente Frederlksgade29

- Forsendes over hele Landet. - Aarhus. Tlf. 1009-

STØT DANSK INDUSTRI 

Husk Skotøjsforretningen "Ci ty". 
Lager i Herre-, Dame- og Børnefodløj. - - - Bemærk mine Skaftestøvler.

Telefon 451. ==== Jens Kaiser. === �yesgade 4 og 6-

S · b 
I 

Divaner og Divantæpper-
bedst og billigst. 

ø g r æ s m ø e r 7 Ra tebe taling indrømm es. 
Jægergaardsgade 34 Aarhus Rob. Poulsen 

OTTO QVIST, JÆGERGAARDSGADE 63 
AA RHUS Telf. 6593

Alt i Lædervarer, Rejsekufferter, Tasker. Se Vinduet. 
Bemærk Priserne. Medlemmer af D. L. F. 10 pCt. Rabat. 

. ,,ALLIANCE" 
Fr. -Alle 46 Telt. 6767. 

Lys - Kraft og Radio Anlæg 

Lamper & Lysekroner. 

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

:Reparationer hurtig og billigt. 

W. Kno k e, Søndergade 51 2 
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