
28. Aargang N� 18. I REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 20. September 1928

DEN KOMMENDE TID 

Yi taar nu igen over for en Revision ::1.i 
vore Lønninger og det dermed forbundne Ar
bejde, og det er jo aabenbart for alle, at itua
tionen ikke kan ammenlignes med d n itua
tion, der forelaa da man i 1917-18 stod over
for en Lønningslovrevi ion. Alene det, at vi 
nu Yed, at det efter al Sandsynlighed bliver den 
Madsen-Mygdalske Regering der kommer til at 
præge den forestaaende Revi ion, maa give en
hver Tjenestemand Anledning til at imødese det 
kommend Forslag med ængstelige For'ventnin
ger. ndetsteds i Bladet vil man finde en Ar
tikel fra »Jernbanetidende«, hvori findes Udta
lelser fremsat i Venstrepres en om, hvorledes 
Lønningerne ligger i Forhold til Prisniveauet, 
og af hvilken det fremgaar, at saa godt som alle 
'l'jenestemænd, der ikke henhører til de højere 
stillede Klasser, har for meget i Løn, og at de 
følgelig af Hensyn til en »retfærdig« Ordning 
maa nedad i Løn. Venstrepressen søgte ved 
sin Frem tilling at bibringe deres Læ er den 
Opfattelse, at de lavere lønnede Tjenestemænd 
havde for meg t og de højere eller høj t lønnede 
Tjenestemænd for lidt. 

nder alle Forhold er der megen Sandsyn
lighed for, at vor nuværende Regering vil den 
Vej ud, et er i hvert Fald givet, at d t sikkert 
er dere Mening at spare Penge enten det aa 
bliver paa ovenanførte Maade eller at man vil 
skride til et Forsøg paa at faa edsættelse over 
hele Linien. Imidlertid er der mange Ting der 
lader formode, at man vil den først omtalte Vej 
ud, herpaa kan dtalel er fremsat i Rig dagen 
0° de ovenfor anførte Bladudtalelser tyde. 

Gan k vi t har der under den nu afsluttede 
Valgkamp fra ledende Ven tremænds ide væ
ret fr msat dtalelser om, at det ikke var Ven
tres Mening at fortsætte med yderligere Løn

reduktion, og at det var U andhed, naar noget 
aadant blev agt. Det er af en vi Værdi, naar 

en saadan dtalelse frem ættes; hvor meget 
Hold der er i den, vil man maaske senere faa 
Lejlighed til at konstatere. 

Der foreligger altsaa i Venstres Presse Be
r gninger over, hvorlede Lønningerne burde 
ligge i Forhold til Pri tallet 176, og disse Be
regninger kan antagelig kun være op tillet for 
at vi e Berettigelsen i at skære dem ned, saa
ledes at de efter deres Mening kommer i Over
en temmel e med Pristallet. Man søger at paa
vi e, at Retfærdigheden vilde ske Fyldest, hvis 
man gik til en saadan dskæring, men man 
tager let intet Hen yn til den Pri tigning, der 
faktisk skete fra 1908 til 1914 og som bevirkede, 
at Tjenestemændene i 1914 var stærkt optagne 
af en Lønningslovrevi ion, som Regeringen den 
Gang var indforstaaet med, men som kun blev 
udskudt paa Grund af Verden krigens dbrud. 
Og det dr jede sig dog den Gang om 14 a 15 
Procent. 

Venstre har urfladeli0 været bekymret for 
tatskassen, og ogsaa medens Venstre sad ved 

Roret forrige Gang søgte man at fylde den 
lunkn tatskasse ved ed kæring af Tjeneste

mændene Lønninger. Ogsaa Hensynet til Pari
kronen var en Tid stærkt fr mme og blev be
nyttet og nu har man fundet Pristallet som et 
efter deres· Mening brug bart Middel. 

Hvorvidt det vil lykke Regeringen at faa 
Naml t Flertal i Rigsdagen for de ev ntuelle 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Nedskæringer, den pønser paa, er en Sag for 

sig, og det· vil Tiden vise. Ser vi tilbage paa 
Situationen i 1908, da Venstre ogsaa havde 
Magten, lød der gan ke andre Toner, thi den 

Gang gav Venstre Tjenestemændene en antage
lig Lønningslov ud fra den Motivering at Sta

ten bør lønne sine sine Tjenestemænd godt. 
Det ser æsten ud, om Venstre er ved at vende 

Bøtten og er ved at naa den modsatte Op
fattelse. 

Men Tjenestemændene følger med og har et 
vaagent Øje for hvad der foregaar, og selv om 

man ikke er forvænt med at Løfter bliver holdt 
overfor os, maa vel Venstres gamle Ord om, at 

Staten bør lønne sine Tjenestemænd godt, sta
dig blive holdt i Hævd af Partiet. I disse ,sidste 

Trængselsaar, hvor vore tjenstlige Forhold er 
blevet forringet i en ganske uforsvarlig Grad, 
saaledes at der allerede gennem det Merarbejde, 
der.maa udføres, ligger n Lønnedgang, tilsig
tes der aabenbart at sætte Kronen paa Værket 
ved en Revision af vore Lønninger, hvorved 
Staten vil tjene Millioner. 

Under alle Omstændigheder møder Tjeneste
mændene ikke uforberedt til en Lønning lov
kampagne, hvis det skal være, og man vil faa 

at se, at der kal mere til end Ministeriets Lyst 
til Nedskæring. 

FORHANDLINGER 

Vi hidsætter et Par Forhandlingsprotokol
ler over Forhandlinger førte med Generaldirek
toratet for Statsbanerne. 

Den første er angaaende Udpegning af Kø
relærere, hvilken Forhandling er foranlediget 

ved Skrivelse fra Organisationen grundet paa, 
at der findes ca. 50 Lokomotivfyrbødere, der 
endnu ikke har bestaaet den praktiske Loko

motivførerprøve, endskønt de forlængst har be
staaet den teoretiske Del. 

Den i Ordre A 144 anførte Bestemmel,se an
gaaende Kørelærere, der endnu ikke er traadt 

ud i Livet, medførte, som det vil ses, en læn

gere Forhandling, bl. a. ogsaa om den even

tuelle Godtgørelse, der skulde ydes de hertil ud
pegede Lokomotivførere, uden at der opnaaedes 
Enighed. 

Det andet Spørgsmaal, der forelaa til For
handling, var angaaende Indlæggelse i de faste 
Strækningsture af Afløsningstjeneste for Fri-

dage i Rangerturene, hvorunder pørgsmaalet 
om de indviklede Kørselsfordelinger bragtes 
paa Bane. Samtidig fremførtes fra Organisa
tionen de uheldige Forhold vedrørende Loko

motivfyrbødernes Anvendelse som Haandvær
kere. Med Hensyn til begge de anførte Spørgs

maal blev der af Administrationen givet Løfte 
om Undersøgelse, hvilket forhaabentlig bety

der, at disse Forhold ændres i Retning af Or
ganisationens Henstilling. 

PROTOKOL 

over Forhandling ført mellem Generaldirektoratet for 
Statsbanerne og Dansk Lokomotivmands Forening 

den 26. Juni 192 . 
Forhandlingerne førtes om: 1. Forskellige Spørgs

maal angaaende Lokomotivpersonalets Uddannelse 
jfr. Foreningens Skrivelse af 28. September 1926. 

Til tede ved Forhandlingen var: For Generaldi
rektoratet: Personalechefen, Maskinchefen, Kontor
chef Lunn, Maskiningeniør Stahlscbmidt, Fuldmægtig 
Garde. 

For Dan k Lokomotivmands Forening: Lokomotiv
fører Rich. Lillie, Kk., Soph. Jensen, Fa., K. Johan
sen. Gb. Sidstnævnte førte Protokollen. 

Personalechef en: Bød velkommen og bemærkede, 
at de Spørgsmaal, hvorom Forhandlingen drejede sig, 
var lidet omfattende, og at der for saa vidt. godt 
kunde have været forhandlet om dem tidligere, men 
man havde afventet en Lejlighed. 

Med Hensyn til de Spørgsmaal, der omtales i 
Foreningens Skrivelse af 28. September 1926 er For
holdet det, at de jo for saa vidt ikke er aktuelle i 
Øjeblikket, fordi der ikke ansættes Personale. 

Spørgsmaalet om Kørelærere er kun aktuelt, for 
saa vidt det angaar de ca. 50 Lokomotivfyrbødere, 
som ikke har haft Adgang til at bestaa den prak
tiske Lokomotivførerprøve; alle Aspiranter har ind
kørt Attester. 

R. Lillie: Det er for saa vidt rigtigt, at kun en
Del af de i Foreningens Skrivelse omtalte Forhold 
i Øjeblikket er aktuelle, men ud over Spørgsmaalet 
om Kørelærere er der dog Spørgsmaalet om Lokomo
tivmestrene. Man satte i sin Tid en Aldersgrænse 
for Adgangen til denne Stilling og samtidig fastsattes 
nogle Overgangsbestemmelser, som det er vor Op
fattelse, at man intet Hensyn har taget til, en Række 
Lokomotivførere har ansøgt om at faa Adgang til 
Uddannelse til Lokomotivmestre, men ikke en eneste 
har man imødekommet, og nu er Tiden, - 2 Aar -, 
der fastsattes i Overgangsbestemmelserne, udløbet, vi 
har derfor ment, at Aldersgrænsen under Hensyn til 
Forholdenes Udvikling bør ophæves. Endvidere er 
der intet sket med Hensyn til den Uddannelse som 
der kræves af Lokomotivmesteraspiranter fra saavel 
Lokomotivpersonalet som Værkstederne. 

Maskinchef en: Oplyste, at Spørgsmaalet om Over
gangsbestemmelsen var under øgt, og der vil nu blive 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

taget Hensyn til d-enne. Med Hensyn til Uddannelse 
af Lokomotivmesteraspiranter navnlig Haandværker
ne, kunde Maskinchefen ikke udtale ig. 

R. Lillie: Vi er bekendt med, at der i Øjeblikket
ingen Aspiranter· findes, som ikke har Attest, men 
der er de ca. 50 Lokomotivfyrbødere, som ikke har 
kunnet faa den prakti ke Eksamen som Lokomotiv
fører. Nu e,r Situationen saaledes, at man fra Stats
banerne ide i meget stor dstrækning gør Brug 
af ikke faguddannede Folk til Lokomotivfyrbøder-Tje
nesten, et pørgsmaal som vel nok kræver et Svar, 
da man har gaaende i Remiserne lokomotivtjeneste
uddannede faglærte Folk, men hvorledes varet end 
bliYer, maa vi tage Afstand fra den om �ig gribende 
Anvende! e af ikke faglærte som Lokomotivfyrbødere, 
den ikke faglærte kan ikke anerkendes som den rette 
A i tance for Lokomotivførerne, navnlig under unor
male Forhold. Det var Maskindireklør Floor, som 
i sin Tid gik til Anvendelse af Arbejdsmænd, men 
de var kun tænkt anvendt som 2. Mand paa Ran
gerlokomotiverne og under særlige Personalforhold 
og da kun ved Godstogskørsel, men aldrig i hurtige 
Tog eller paa 1. Klasses Lokomotiver, nu anvender 
man dem overalt, vi maa advare mod denne udvi
dede Anvendelse. 

pørgsmaalet om Kørelærere nærmer sig nu sin 
Lø ning, det har ogsaa trukket meget længe ud; 
selvfølgelig er vi indfor taaet med, at det Tal, som 

cldannelseskommissionen foreslog, maa reduceres, 
hvormeget ved vi ikke. 

Vi mener ogsaa, at der for Arbejdet som Køre
lærer bør ydes en passende Godtgørelse-, vi gaar ud 
fra, at man paa disse Pladser vil sætte de dertil 
egnede dygtigste Lokomotivførere, og der er her en 
Lejlighed for Administrationen, som ikke ofte gives, 
til at yde de paagældende en Paaskønnelse. 

Kunde tænke sig en Godtgørelse for Kørelærere 
af 3 Kr. pr. Dag og for Kørelærere, der fungerer 
som Censorer, 10 Kr. pr. Dag. 

Per.sonalchefen: Bestemmelsen i Ordre A. 144 (p. 
19'�) om, at den praktiske Prøve skal afholdes af 
en Maskiningeniør og en Lokomotivfører (Kørelærer), 
forstaar vi saaledes, at Lokomotivføreren skal udta
ges indenfor Kørelærernes Kreds. Hvormange der 
skal udtages til denne Virksomhed, der jo er en 
Censorvirksomhed, er noget tvivlsomt, men adskilligt 
navnlig Hensynet til en ensartet Bedømmelse kunde 
tale for en Begrænsning af Antallet, som man kunde 
tænke sig svarende til Sektionernes Antal. For saa 
vidt angaar pørgsmaalet om Vederlag maatte det 
bemærkes at den i Prøven !'teltagende Maskininge
niør ikke' faar nogen Godtgørelse for Eksaminatio
nen idet ban intet oppebærer udover Dag- og Time
pen�e for Turen. Ogsaa for Lokomotivførerne, der 
fritages for den øvrige Tjeneste, er Forholdet det, at 
Udpegelsen til at deltage i Prøven maa betragtes 
som en Honnør, og saafremt der desuagtet skulde 
blive pørg maal om at yde Vederlag, kunde det 
maaske gives derved, at han oppebar Dag- og Time
penge i tedet for Kørepenge. 

R. Lillie: Gjorde opmærksom paa, at Ordren ikke
skulde forstaas saaledes, om Personalchefen mente, 

det er Lokomotivføreren, der fungerer som Censor, 
der bar Ansvaret for Togets Fremførelse, og samtidig 
skal han foretage en Bedømme! e af Eksaminanden, 
men maalte iøvrigt holde for, at Maskiningeniøren 
ogsaa kulde have samme Godtgørelse. 

Maskinchef en: Mente, at det at være Kørelærer 
var en Æressag, som Lokomotivførerne maatte være 
tolte af at blive udpegede til. 

Med Hensyn til Anvendelsen af Arbejdsmænd var 
denne ikke foruroligende eller særlig stor f. Eks. 
i 3. Distrikt ca. 4 Mand pr. Dag, og det var uden 
Tvivl forbigaaende, idet der om bekendt havde været 
stor ygelighed. 

Var enig med Personalchefen i Spørgsmaalet om 
Censorernes Antal. 

Kunde ikke tage Lillies Advarsel mod Anvendel
en af Arbejdsmænd altfor højtidelig. 

R. Lillie: I 1. Distrikt anvendes daglig 16-18 Ar
b jd mænd som Lokomotivfyrbøderne, men staar gan
ske uforstaaende overfor dette Forhold, hvorfor ind
kalder man ikke den bedre Arbejdskraft udefra, som 
man har i de afskedigede A piranter, i Stedet for 
at tage Arbejdsmænd udefra som Er tatning for dem, 
om anvendes ved Lokomotivtjeneste. 

Hvor h�jtidelig en Advarsel skal tages kan være 
en kønsag, men nu er Advarslen givet. 

At ygeligheden er større end sædvanlig, ved vi, 
men vi tror ogsaa at kende Aarsagen, man har 
strammet Tjenesten for kraftigt, og Lokomotivperso
nalet er ved at køre træt, man er ved at glide ind 
i Forhold, som de var omkring 1914. 

At sætte Kørelærernes Antal efter Sektionernes 
Antal vil efter mit Kendskab til Statsbanernes Or
ganisation kun give 2 Kørelærere, hvilket vist nok 
er for faa. 

Mas"kinchefen: Det skal forstaas saaledes, at der 
bliver 2 Kørelærere for Sjælland-Falster og 4 for 
Fyn og Jylland. 

Per analchefen: Spørgsmaalet om hvorledes man 
evt. skal honorere de Kørelærere, som skal uddanne 
Aspiranter, maa man i Øjeblikket se bort fra, det, 
det her drejer sig om, er, hvorledes man skal stille 
ig overfor de enkelte, man nu udpeger af Hensyn 

til Censorvirksomheden, man kunde tænke sig at 
yde et Honorar af 3 Kr., hvilket svarer til Forskel
len mellem Ingeniørers og Lokomotivførers Dag- og 
Timepenge. 

Rich. Lillie: Maalle holde for, at Ingeniør og Lo
komotivfører i dette Tilfælde stilledes ens, der maa 
ogsaa ydes Ingeniøren en Godtgørelse udover Dag
og Timepenge, og Lokomotivføreren maatte stilles lige 
med Ingeniøren med Hensyn til Dag- og Timepenge 
ganske om nu i Signalkommi sioner. 

Kontorchef Lunn: Gjorde opmærksom paa, at 
pørg maalet ikke kunde løses paa Grundlag af den 

Bestemmelse, hvorefter f. Eks. Signalkommissioner 
behandledes idet denne Bestemmelse i Loven kun 
tog igte p�a Kommissioner nedsat af Administra-
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DANSK LOKOMOTl V TIDENDE 

tionen; at give Maskiningeniøren en Godtgørelse i 
Lighed med de, som øn kedes for Lokomotivførerne, 
vilde medføre Konsekvensen f. Eks. for de Prøver 
som Trafikinspektørerne afholder, hvorimod en Godt
gørelse til Lokomotivførerne af 3 Kr. kunde glide 
ind under den gamle Regel for Censor ved den tid
ligere Lokomotivførerprøve. 

Personalchefen: Vilde anbefale, at der ydedes Lo
komotivførerne, som fungerede som Censor et Ho
norar af 3 Kr., dette Honorar vilde glide lettere ind 
i de gamle Rammer. Et Forslag, som gør Ændringer 
af de gældende Bestemmelser om Dag- og Timepenge 
nødvendige, vil næppe kunne gennemføres forinden 
Tjene temandslovens Revision. At give Ingeniører 
Honorar, vilde medføre Konsekven er, og dette kunde 
man ikke gaa med til. 

R. Lillie: Man maa ikke glemme, at det er af
Betydning at stille Ingeniører og Lokomotivførere ens 
under de foreliggende Forhold. Der er ganske den 
samme Begrundelse her, som der er ved f. Eks. 
Signalkommissioner. Kunde derfor ikke erklære sig 
tilfreds med det af Persanalchefen stillede Forslag, 
omtalte, hvorledes man under andre Forhold betalte 
Lærere og Censorer, kan man ikke foreslaa, at der 
f. Eks. ydes et Honorar af 5 Kr. pr. Eksaminand.

Personalchef en: Kunde ikke finde nogen anden
Løsning end den af ham foreslaaede og vilde anbe
fale at der gennemførtes en Ordning, at der ydedes 
Lokomotivførere et Honorar, der varede til Forskel
len mellem Ingeniørers og Lokomotivføreres Dag- og 
Timepenge; regnede man med, at Gen orvirksomhe
den vilde tage ca. 8 Timer, vilde som foreslaaet 3 
Kr. passe. 

Soph. Jensen: Henledede Ma kinchefens Opmærk
somhed paa, at man i Aarhus til Stadighed anvendte 
en Lokomotivfører ved Kulprøvning, uden at der 
ydedes den paagældende nogen Godtgørelse, og bad 
om, at Sagen maatte faa en velvillig Behandling 
naar den blev forelagt Generaldirektøren. 

Maskinchef en: Lovede dette. 

B. K. Øllgaard. K. Johansen.

PROTOKOL 

over Forhandling ført mellem Generaldirektoratet for 
Statsbanerne og Dansk Lokomotivmands Forening 

den 26. Juni 1928. 

Forhandlingen førtes om: pørgsmaalene om Af
løsning for Fridage udenfor Hjemstedet ved Personale 
-i faste Ture og den i Forbindelse hermed forekom
mende faste Anvendelse af Lokomotivfyrbødere som
Lokomotivførere, jfr. Foreningens Skrivelse af 7.

eptember 1927. 
Til Stede ved Forhandlingen var: For Generaldi

rektoratet: Persanalchefen, Ma kinchefen, Kontor
chef Lunn, Ma kiningeniør tahl chmidt, Fuldmæg
tig Garde. 

For Dansk Lokomotivmands Forening: Lokomotiv
fører Rich. Lillie, Kk., Lokomotivfører Soph. Jensen, 
Fa., Lokomotivfører K. Johansen, Gb. Sidstnævnte 
førte Protokollen. 

Personalchefen: Med Hensyn til Spørgsmaalet fra 
3. Di trikt om Aflø ning for Fridage har man under
søgt agen, og Distriktet har oplyst, at det ved Til
rettelægningen af Tjenesten er lykkedes at bevare
Linieturenes Bemanding, og at man for Skanderborgs
Vedkommende derved har imødekommet et af Per
sonalet udtrykkelig fremsat Ønske. En Begrænsning
i dnyttelse af Lokomotivfyrbødere til Aflø ning for
Lokomotivførere ved saadanne maa Depoter med
fører, enten at der maatte sættes færre æt i fast
Tur for at kunne danne Reservebold, eller, at der fra
større [askindepoter maatte udkommanderes Perso
nale til Afløsning, og dette kunde man ikke gøre for
Tiden.

R. Lillie: aar agen er rejst fra Organisationens 
Side, skyldes det Personalets Ønske herom. Distrik
tets Handlemaade maa vel have andre end de nu 
meddelte Motiver. Det har gennem mange Aar væ
ret saaledes, at Fridagsafløsninger udenfor Hjemste
det foretoges af Reservepersonale, og Distriktets Be
væggrund maa vist være den at spare Funktionsve
derlaget til de Lokomotivfyrbødere, som man nu ved 
regelbunden Tjeneste benytter som Afløsere for Lo
komotivførere, da man ikke har Lokomotivførere nok, 
altsaa man sætter Lokomotivfyrbødere til fast Afløs
ningstjeneste paa Rangerlokomotiverne i Strid med 
Be temmel en om, at dis e Lokomotiver skal betjenes 
af Lokomotivførere. 

Per onalchefen: Det Udvalg, som i sin Tid fore
tog Beregningerne over, hvormange Lokomotivførere 
der skulde bruges til Rangerlokomotiverne, naar alle 
besætte med Førere, har kun regnet med de faste 
Ture, det vi er den Beregning, som foreligger. 

R. Lillie: Der er beregnet en vis Procent til yg
dom og Permission. 

Personalchef en: Intet tyder herpaa. 

R. Lillie: Der regnes altid med en Yis Procent til
alle aadanne Foreteel er, ønskede iøvrigt ikke at 
diskutere det foreliggende Dokument, før Administra
tionen havde opfyldt sine Forpligte! er, de som Do
kumentet paalagde Admini trationen. Efter de Over
greJj, som har fundet ted, er Drøftelserne her i Dag 
I edst tjent med, at man ikke kommer nærmere ind 
paa den Sag. 

De Tjenestefordelinger, om foreligger f. Eks. for 
Skanderborg, Skjern, Herning og Glyngøre, er alt 
andet end klare og volder Personalet mange Van ke
ligheder og megen Besvær. 

Personalchefen: Kunde ikke anerkende, at det 
Foreningen i sin Tid givne Tilsagn angaaende Ran
germaskiners Betjening ved Lokomotivførere var 
brudt. Tilvejebringelsen af det fornødne Antal Lo-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

komotivførere opnaaedes dels ved Bevilling dels ved 
Overførelse fra Strækningstjenesten som Følge af Be
sparelser. Gjorde opmærksom paa, at det var efter 
Foreningens Ønske, at et Antal Lokomotivførere, der 
var bestemt for Rangermaskinerne, blev anvendt ved 
Liniekørslen som Følge af Køreplanudvidelsen i Som
meren 1927. 

Maskinchefen: Maatte erkende, at de omtalte Tje
nestefordelinger var meget indviklede, vilde søge at 
faa Tjenesten klarere tilrettelagt. 

R. Lillie: Det, det i første Række drejer sig om,
er Funktionsvederlaget. Betjeningsspørgsmaalet kom
mer vi nok over, vilde anmode om, at man søgte 
Forholdet ændret. 

Persanalchefen og Maskinchefen lovede, at det 
skulde blive nærmere undersøgt, om hvorvidt Turene 
er lagt paa en for kunstig Maade. 

R. Lillie: Vi vil gerne med Herr Personalchefens
og Maskinchefens Tilladelse paapege nogle beklageli
ge Forhold. I Remiserne i yborg, Sønderborg, Fre
dericia og Aarhus, mulig andre Steder, er stationeret 
Lokomotivfyrbødere, der arbejder som Haandværkere 
i Remiseværkstederne, til Trods for at man mangler 
Lokomotivfyrbødere til Lokomotivtjenesten, og man 
anvender i deres Sted Arbejdsmænd, det er efter vor 
Mening et ukorrekt Forhold. 

Vi staar endvidere ganske uforstaaende overfor 
den Maade, hvorpaa der administreres i Distrikterne; 
i Roskilde havde man i Fjor efter Distriktets Mening 
4 Lokomotivfyrbødere overkomplet, og de paagælden
de blev tvangsforflyttede, men siden de forlod Roskil
de, har man haft Lokomotivfyrbødere udstationeret 
her. I Haderslev er det samme foregaaet, for øvrigt 
ogsaa andre Steder. 

Et af de nyeste Tilfælde er fra Aalestrup, 3. Di
strikt har erklæret at have en Lokomotivfører over
komplet her, den paagældende Lokomotivfører skulde 
forflyttes, og da han søgte Ringsted, blev han for
flyttet hertil, men nu har man meddelt den paa
gældende, at han maa blive i Aalestrup, da man 
ikke kan undvære ham der, før man faar en Afløser 
for ham. 

Vi vil gerne henstille, at disse Forhold undersøges, 
og vi vil ogsaa anmode om, at det tages 'under Over
vejelse at indkalde nogle af de afskedigede Aspiranter 
som Erstatning for Arbejdsmændene, skulde det vise 
sig, at der kun er Brug for dem i en Periode, maa 
man afskedige dem igen, det forekommer os me
ningsløst at anvende den mindre egnede Arbejdskraft, 
som Arbejdsmændene er, og bekoste Uddannelse paa 
dem, naar man udenfor har den som Lokomotivmand 
uddannede Maskinarbejder arbejdsløs. 

Maskinchefen lovede at undersøge disse Forhold. 

B. K. Øllgaard. K. Johansen.

-

SKRIVELSER OG SVAR 

Sag angaaende et Ur. 

Lokomotivfyrbøder i København R. P. Ditlevsen 
(979) har henvendt sig til Foreningen i Anledning
af, at han ved et Maskinuheld under Tjenesten har
faaet ødelagt sit Lommeur, saa det ikke mere kan
repareres.

De nærmere Omstændigheder, der foraarsagede 
denne Urbeskadigelse, er som følger: 

Skærtorsdag, d. 5. April, var Ditlevsens tjenst
gørende som Lokomotivfyrbøder paa Maskinen for 
Særtog 8022 Korsør-København. Ved Togets Pas
sage af Sorø St. vilde den højre Fødeventil ikke 
lukke sig efter Injectorens Benyttelse, hvorfor Loko
motivfyrbøderen maatte entre ud paa Barieren for at 
lukke den Hane, der afspærrer Forbindelsen mellem 
Kedlen og Spilderøret. Da der i saadanne Tilfælde 
hurtig kan blæse en betydelig Del Vand af Kedlen, 
og der saaledes kan opstaa Fare, maa der altid hand
les hurtigt for at faa omtalte Afspærringsventil luk
ket. Under Arbejdet hermed mistede Lokomotivfyr
bøderen sit Ur, som muligt er blevet revet ud af 
Lommen, da han gik forbi en eller anden af de paa 
Barrieren anbragte, fremstaaende Ting, f. Eks. Føde
pumpen; thi for at komme til den nævnte højre Føde
ventil, skal Lokomotivfyrbøderen entre fra Fører
husets venstre Side helt uden om Lokomotivets For
ende, hvor der er saa ringe Plads,. at man for at 
komme forbi forskellige Maskindele maa trykke sig 
tæt op ad disse. 

Det tabte Ur blev fundet af en Baneformand og 
tilsendtes Lokomotivfyrbøderen, men det er saa øde
lagt, at det næppe kan repareres. Da Uret er et 
Halvkronometerur, som har kostet 60 Kr., ansøgte 
Lokomotivfyrbøderen 1. Distrikt om at faa Skaden 
erstattet; hvilket dog afsloges med Henvisning til, at 
Aarsagen formentlig maatte være, at Urkæden er ble
vet grebet af en eller anden Ting paa Barrieren, saa 
Uret under den skyndsomme Bevægelse over til 

heldsstedet paa Maskinen er revet op af Lommen. 
Men dette at anvende Urkæde i Tjenesten har 1. 
Distrikt anset for Uforsigtighed, hvorfor der ingen 
Erstatning kunde gives. Heroverfor maa Forenin
gen tillade sig at fremhæve ødvendigheden af netop 
at have Uret anbragt i og fastholdt ved en Kæde, 
i modsat Fald vildet meget hurtigt falde ud af Lom
men; thi Lokomotivfyrbøderens Gerning medfører 
overordentlig mange foroverbøjede Bevægelser, baade 
ved Fyringen, ved Opsmøringen og ved ait entre op 
i Tenderen, man har da ogsaa Eksempel paa, at en 
Lokomotivfyrbøder, som ikke anvendte Urkæde, un
der Fyringen paa en 0-Maskine tabte sit Ur paa 
Fyrskovlen, just som den skulde ind i Fyrhullet. 

Da Distriktets Afvisning af Erstatning i Virke
ligheden viser, at Distriktet finder, at der var An
ledning til at imødekomme Erstatningskravet, dersom 
der ikke var udvist Uforsigtighed, og da Foreningen 
som anført maa hævde, at noget saadant ikke kan 
siges at have været Tilfældet, tillader man sig under 
Henvisning til det i nærværende Skrivelse anførte 
at ansøge Generaldirektoratet om at yde bemeldte 
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Lokomotivfyrbøder Ditlevsen Erstatning for den om
talte Urbeskadigelse, der er opstaaet ved og direkte 
foraarsaget af et mindre Maskinuheld, som netop paa 
Lokomotiver Litra P, - hvor man ikke fra Fører: 
pladsen kan komme ud paa Maskinens højre Bar
riere - kræver hurtig Handling. 

Man lillader sig at forvente Generaldirektoratets 
forstaaende Behandling af dette Andragende og imø
deser æret Svar snarest belejligt. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

Rich. Lillie. 

I Anledning af, at Dansk Lokomotivmands For
ening i et hertil indsendt Andragende den 21. Maj 
d. A. J. Nr. 1712, har anholdt om, at der maa blive
ydet Lokomotivfyrbøder i Kjøbenhavn Nr. 979 R. P.
Ditlevsen Erstatning for et ham tilhørende Lomme
ur, der under hans Tjeneste paa Særtog Ir. 8022's
Maskine den 5. April d. A., tabtes under Kørselen
i Nærheden af Sorø Station, og senere fandtes i
ødelagt Tilstand, skal man herved meddele, at man
under Hensyn til de i Sagen oplyste ganske særlige
Omstændigheder har ment at kunne tilstaa Lokomo
tvifyrbøderen enten en Erstatning paa 25 Kroner el
ler tillade, at der gratis udleveres ham et Tjenesteur.
Man forventer, a,t Foreningen foranlediger, at den
paagældende til 1. Distrikt meddeler, hvilket Valg han
maatte træffe.

P. G. V. 
I. Harhoff, fg.

Høgsgaard, Fm. 

En Fripassag. 

Hr. Lokomotivfører A. Hans'en, 
Aarhus H. 

I Anledning af det af Dem fremsendte Andra
gende om Eftergivelse af et Beløb paa 83 Kr. 80 Øre, 
der af Regnskabskontrollen er udsat til Deres Til
svar for for mange forbrugte Familiefripas i 1927 
- hvilken Overskridelse skyldes, at De, der havde
mi ·tet Deres otebog med opnoterede forbrugte Fri
pas, paa en Forespørgsel paa Maskindepotet i Aar
hus om Antallet af disse har modtaget forkerte Op
lysninger - meddeles herved, at da de ansatte i
Henhold til Fribefordringsbestemmelserne, Ordre A.
41, 3 d., selv personlig er ansvarlige for, at det til
ladte Antal Familiefripas ikke overskrides, har Ge
neraldirektoratet ikke set sig i Stand til at imøde
komme det ansøgte.

Under Hensyn til Størrelsen af det til Deres Til
svar udsatte Beløb har Generaldirektoratet efter Om
stændighederne derimod ment at kunne tillade, at 
Beløbet indeholdes i Deres Lønning i 5 maanedlige 
Rater. 

Mølgaard. 

. Lokomotivfører A. Hansen, Aarhus, har paa 
Grund af bortkommen Lommebog med Regnskab over 
forbrugte Famliiefripas stolet paa de ham af Aar
hus Maskindepot givne Oplysninger angaaende An
tallet .af forbrugte .. Fa miliefripas og er· derved kom-. 

met til i 1927 at rekvirere og benytte 2 Familiefrie 
pas for mange, idet det har vist sig, at de af Aarhus 
Depot til Lokomotivfører Hansen givne Oplysninger 
var urigtige. Som Følge heraf er den paagældende 
Lokomotivfører blevet afkrævet Kr. 83,80 som Til
svar for de 2 overtalligt anvendte Familiefripas. 

Lokomotivfører A. Hansen beklager den skete 
Fejlrekvirering, men da denne er ket efter Aarhus 
Depots fejlagtige Oplysninger, følger han sig ogsaa 
noget brøstholden over at skulle betale ·et saa stort 
Beløb, som det der her er Tale om. 

Foreningen tillader sig derfor at forelægge Sa
gen for Generaldirektoratet idet man kal tillade sig 
at fremhæve, at selv om det maa indrømmes, at den 
ansatte selv personlig er ansvarlig for, at det til
ladte Antal Familiefripas ikke overskrides, saa kan 
den lokale Depotadministration i nærværende Til
fælde ikke helt siges at være ansvarsfri for den skete 
Fejl; thi Ordlyden i Ordre Serie A. 41 Side 308 

»Udstederen af Fripassene skal føre Kon
trol med, at det aarlige Antal af 18 henholds
vis 12 Familiefripas ikke overskrides. Til 
Brug ved Førelsen af en saadan Kontrol an
vendes en Journal (Formular Nr. A. 31) « 

maa dog forudsætte, at den førte Kontrol er rigtig, 
ellers bliver den jo unødvendig. Ved Aarhus Depot 
føres Kontrolbogen af een af Lokomotivmestrene, 
hvilket skulde give størst Garanti mod Fejl, og selv 
om det jo er menneskeligt at fejle, saaledes som 
Aarhus Depot i nærværende Tilfælde har gjort, saa 
er det ligesaa t?}enneskeligt at tab(' sin Notesbog, 
hvilket Lokomotivfører A. Hansen beklageligvis har 
gjort. Disse sammenfaldende Omstændigheder har 
foranlediget den stedfundne Rekvirering af for 
mange Familiefripas. 

Foreningen tillader sig derfor at andrage Gene
r·aldirektoratet om, at de Lokomotivføreren afkræ
vede 83 Kr. 80 Øre efter de foreliggende Omstændig
heder eftergives ham, dog saaledes, at de for mange 
anvendte Fripas i 1927 overføres til indeværende 
Aars Regnskab, hvorefter der i Aaret 1928 kun kan 
udstedes 16 Familiefripas til den paagældende. 

Forventende Generaldirektoratets forstaaende Be
handling af nærværende Sag tillader man sig at ud
bede Svar snarest belejligt. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

Rich. Lill-ie. 

I Skrivelse af 22. Maj 1928, J. Nr. 1715, har 
Hovedbestyrelsen ansøgt om, at Lokomotivfører A. 
Hansen, Aarhus, der i 1927 har forbrugt 2 Familie
fripas ud over det tilladte Antal (18), og til hvis 
Tilsvar der derfor af Regnskabskontrollen er bleven 
udsat et Beløb paa 83 Kr. 80 Øre, maa faa dette 
Beløb eftergivet mod, at de for meget forbrugte 2 
Familiefripas i 1927 overføres til hans Forbrug i 
indeværende Aar, hvorefter der i Aaret 1928 kun 
skulde kunne udstedes 16 Familiefripas for Loko
motivføreren. 

Den 01nl1andlede Fripasoverskridelse skyldes, at 
Lokomotivføreren, der havde mistet sin Notesbog 
med Noteringer om forbrugte Familiefripas, paa e11 
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Forespørgsel til Maskindepolet i Aarhus om Antal
let af di e har faaet forkerte Oply ninger de angaa
ende, idet der var begaa t en Fejl Yed Forel en af 
Familiefripa kontrolbogen. 

I denne Anledning skal man herved meddele, at 
man efter de særlige i agen foreliggende Omstæn
digheder har ment rent undtagelse vi at kunne til
lade, at de i 1927 for meget forbrugte Familiefripas 
o,·erføre · til 192 , og det til Lokomotivførerens Til-

var udsatte Beløb paa 3 Kr. 0 Øre bortfalder 
derfor, og vil blive ham tilbagebetalt i den Udstræk
ning, hvori det allerede er blevet indeholdt i hans 
Lønning. 

Det til føje . at vedkommende )faskindepots For
ømmeligh cl ved Føre) en af Familiefripaskontrol

bogen er bleven paatalt. 
P. G. V. 

Ølgcmrd. 

V. Tauson.

OMKRING FORHANDLINGSRETTEN 

I den ene te Tid r der indenfor Køben
havns Politi fremkommet den jendommelige 

ituation, at Politidirektøren har nægtet at føre 
Forhandlinger m d Formand�n for K øben
ha vns Politiforening, Overbetjent Dyberg. Bag
grunden for dette kridt maa naturligvis ses 
i de Begivenheder ind nf r Politiet, der indtraf 
i Foraaret og medført Hr. Dybergs og andres 
Afskedigelse. Det kan ikke nægtes, at Offent
ligheden dengang fik t ejendommeligt Indtryk 
af Tonen indenfor Polit�korpset, ja man kan vel 
næsten sige, at Forhandlingsretten Yar gaaet 
aadan over Gevind, at der maatte en Udluft

ning til for Korpsets gen Skyld. Politi tyrken 
gik nu den Vej som en Demonstration mod Le
delsen at genvælge den af kedigede Hr. Dyberg 
til Formand, aalede at det var med ham, at 
Politidirektøren fremtidig skuld forhandle. 
Den juridiske Hjemmel hertil fandt man i d n 
fra Tjene temandsloven § 25 direkte overførte 
Regel i den kommunale ""\ edtægt, hvorefter der 
i Forhandlin°erne kan deltage en Forretnings
f rer for n anerkendt rganisation, der ikke 
behøver at være ansat i Etaten. D t paagæl
dende kridt fra Korpsets ide var næppe sær
lig klogt, navnlig naar man tager de fornævnte 
Begivenheder, der ikke flatterede Betjentene 
Bestyre! e ærdeles meget, i Betragtning. For
handlingsretten er her i Danmark et haarfint 
Produkt, og rrjenestemændene maa være be
hændige, for at Linen overhovedet skal kunne 
bære. 

Politidirektøren har da kaar t igennem 
ituationen ved und r HenYisning til de sær

lig for Politiet gældende Regler i Politiloven 
af 1 63 o0 Instruk n af 1 69, der ikke for
mene· at kunne ophæve ved en Magi trats
Yedtægt. at næ0te at føre Forhandlinger m d 
Hr. Dyberg da denn ikke er Tjene temand og 

derfor ikk undergivet den særlige Di kretion, 
der elv i Forhandlin° ager maa her ke in

denfor Politiet. Vi 0aar ud fra, at en aa for
trinlig Juric;::t som Politidirekteren har in Jura 
i Orden Yed denne fgørelse, og, om vi tid
ligere har antydet, Yil Forhandling retten in
denfor Politiet formentlig ham b dre Chancer 
efter Afgørel en. Men vi skynder o med at til
føje, at Regelen i Tjene temandsl ven -s 25 er 
intakt, da fgørel en kun kan være begrundet 
rnd ærlig Forhold indenfor det k mmunale 
Politi. 

* 

Forhandlingsretten er jo nu :::;nart 20 Aar 
0ammel. id t den indførte i 1910 for Etaternes 
Yedkomm nde og generaliseredes i 1919 til at 
0ælde for alle Staten Tjenestemænd. Om For
handlingsretten Betydning vil der være for
�kellige M ninger; nogle tillægger den over
dreven B tydning, andre undervurderer den 
gan ke. andheden er vel den, at der mellem 
en forstandig Administration og forstandige 
Tjenestemænd kan opnaa Resultater, der er i 
begge Interesse. Vi skal saaledes paapege 
Re ultaterne af Forhandlingerne om de ønder
jyd ke Tillæg, hvor det lykkede � amraadet< 
Yed en dybtgaaende nd rsøgel e at overbevise 

dministrationen om it Standpunkt Retfær
dighed og gennemføre en Ordning, om tidli
gere var f rnægtet af parekommi ioner og 
Rig dag. 

Forhandlingsretten lider imidlertid af den 
amme Mangel �om hele Tjene"temandsloven, 

at den er uden ethvert retligt ystem; den bun
der som al dansk Forvaltning i den rene Op
portunitet hvilket giver Holdningslø hed og 
manglende Retning. ""\ ed nordningen af en 

virkelig administrativ for varlig oldgiftsret 

vilde Forhandling retten faa et egentlig Ind
hold. 

I Tider om disse, hvor en r t trid Vind 
b· rer mod Tjenestemandsklassen, turde det 
i øvrigt vær paa sin Plad at paapege, at For
han dlin0 retten ikke er en ensidig Tjeneste
mandsinteres e, men af lige aa tor Betydning 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

for taten selv. Ja. egentlig mener vi, at det er 
Staten, som i de forløbne Aar har nydt de stør
ste Resultater af :F'nrhandlingsretten derved. at 
naar Tjenestemændenes Repræsentanter havde 
givet deres Tilslutning til de fremsatte For
slag, der som oftest havde Reduktionens og 
Nedskæringens Karakter, da var man ogsaa i 
Almindelighed sikker paa, at Ordningen blev 
loyalt respekteret fra Tjenestemændenes Side. 
De, der i dis e Aar har taget Stødet af indenfor 
Tjenestemændenes Kreds, burde i Virkelighe
den af Staten bespises paa Prytaneion. TTnder 
disse Omstændigheder maa vi betegne den Agi
tation, der fra visse Sider i Øjeblikket føres og-• 
saa mod Tjenestemandsorganisationenrn. ,som 
uretfærdig og uforsvarlig. 

* 

Indenfor de eksisterende StatstjeneslR.-
mandsorganisationer er det alene Tjeneste
mænd selv, der fører Forhandlingerne paa de
res Kollegers Vegne. Der findes vist kun et 
Tilfælde, nemlig indenfor Dansk J ernbanefor
bund, hvor Foreningen ledes af en Forretnings
fører, der imidlertid stadig er Tjenestemand. 
Det er utvivlsomt langt at foretrække, at denne 
Tilstand opretholdes; men Forudsætningen der
for er imidlertid, at der gives Tjenestemands
Repræsentanterne fair play fra Overordnedes 
Side. Det er jo ikke altid helt let med Kraft 
at skulle kaste sig ind mod en Afgørelse, truf
fet af den højeste Myndighed og højeste Vis
dom. Der kræves Takt fra begge Sider. Ikke 
helt sjældent har det indenfor »Samraadet« 
været drøftet, om man ikke maatte gaa over til 
Antagelse af en Forretningsfører, der stod frit 
i sin Kamp for Tjenestemændenes Interesser. 
Vi skulde beklage, om man saa sig nødsaget til 
at gaa denne Vej. 

Men saaledes som Forholdene nu engang 
er, maa vi forbeholde os Regelen i Tjeneste
mandslovens § 25 om Forhandling ved Forret
ningsfører urørt for Statens Vedkommende. 

(Mitlisleriernes Maanedsblad.J 

EN ER FOR LILLE OG EN ER FOR STOR 

Venstres Presse er for Øjeblikket i Færd 
med at tale om den forestaaende Lønrevision. 
Paa Foranledning af en Artikel i » Vor Stand« 
forsikrer Regeringens Aviser, at Tjeneste
mandsstanden for Tiden har sit paa det tørre 

og at det er den rene Galmandssnak at sætte 
en Lønrevision i Forbindelse med Lønforbed
ring. 

Navnlig, siger Venstrepressen, er de saa
kaldte smaa Lønninger i Virkeligheden store, 
medens de saakaldte store er for smaa, Departe
mentschefer og Kontorchefer har altfor lidt, de 
skal ophjælpes i god Overensstemmelse med 
denne Regerings hele økonomiske og social
politiske Synspunkt. Regeringspressen begrun
der sit Standpunkt med følgende Tal, som vi 
citerer efter »Randers Dagblad«, »Ringkøbing 
Amts Dagblad« m. fl. fra 23 . ds. 

»Det stiller sig da saadan ved en Sammen
ligning med 1914 , at en Departementschef den 
Gang havde 8000 Kr. og nu 12 778 Kr., men 
skulde, hvis Pristallet lægges til Grund, have 
14 070 Kr. 

En Kontorchef havde 5500 Kr., har nu 9025 , 
men skulde have 9680 Kr. 

En Fuldmægtig havde i Begyndelsesløn 
2400 Kr., i Slutløn 3300 Kr., har nu henholds
vis 5912 og 6670 Kr., han skulde efter Pristallet 
have 4124 og 5.808 Kr. 

En Adjunkt havde i Begyndelsesløn 2400 
Kr., i Slutløn 4000 Kr., har i Øjeblikket hen
holdsvis 4572 Kr. og 6790 Kr., men ,skulde have 
4124 Kr. og 7040 Kr. 

En Assistent havde i Begyndelsesløn 1470 
Kr., i Slutløn 2790 Kr., har i Øjeblikket hen
holdsvis 3274 Kr. og 4512 Kr., men skulde have 
2587 Kr. og 4910 Kr. 

En Togfører havde i Begyndelsesløn 1770 
Kr., i Slutløn 2490 Kr., har i Øjeblikket 4074 
Kr. og 4692 Kr., men skulde have 3115 Kr. 
og 4382 Kr. 

En Lokomotivfører*) havde i Begyndelsesløn 
1410 Kr. og i Slutløn 1890 Kr., har i Øjeblikket 
henholdsvis 3154 Kr. og 3613 Kr., men skulde 
have 2481 Kr. og 3326 Kr. 

En Portør havde i Begyndelsesiøn 1260 Kr., 
i Slutløn 1740 Kr., har nu henholdsvis 2854 
Kr. og 3304 Kr., men skulde have 2617 Kr. og 
3062 Kr. 

Det vil altsaa ses, at medens en Departe
mentschef og en Kontorchef, maalt paa Basis 
af Pristallet, har rnaattet afgive henholdsvis 
ca. 1300 og 655 Kr., saa har Tjenestemænd i de 
laveste Lønningsklasser et Tillæg«. 

Vi skal ikke komme nærmere ind paa at 

•) Skal være Lokomotivfyrbøder. Red. 
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belyse disse Tal, hvis Opgave i den nævnte 
Presse jo heller ikke er at vejlede, men tvært
imod at vildlede Offentligheden. Venstrepres
sen selv ved jo meget vel, at Udgangspunktet 
1914 fortegner Billedet, fordi Tjenestemanden 
allerede den Gang var sænket ned paa et Løn
niveau, som laa 12-15 pCt. under Pris
niveauet. 

Venstrepressen ved fremdeles meget godt, 
.at de allerhøjeste Embedsmænd før 1914 var 
relativt højt lønnede i Forhold til Middel- og 
Underklasserne, og at det er Organisationernes 
og Demokratiets Værk, at der her er sket en 
Udligning. 

Men ogsaa denne demokratiske Udvikling 
vender Venstre Ryggen til nu og erklærer h7Y
nisk, at det virkelig er Meningen, at der paany 
skal skæres af de lavere Lønninger. Vejen 
forberedes nu ved Brugen af gale Tal, Offent
ligheden skal præpareres. Herregud, der er jo 
intet at sige til, at Portøren skal miste de ca. 
200 Kr., han i Følge Venstres Reguladetri har 
for meget, at Assistenten paa den lave Lønning 
skal aflevere fra 300 til 500 Kr., at Togføreren 
skal af med 300 Kr. o. s. v. Og det er da kun 
Udtryk for den højeste Retfærdighed, at De
partement chefen og Generalen ved samme Lej
lighed faar de ca. 1500 Kr., som disse Herrer 
i saa høj Grad savner og som ligefrem er be
røvet dem efter Venstres Mening.· 

Vi har i vor indled nde Artikel i dettet Nr. 
skrevet, at Venstre og Højre saamænd nok vil 
mødes i et Lønforlig, som betyder Lønreduk
tioner for de ,smaa og Lønforhøjelser for de 
store. Da vi skrev denne Artikel var Venstres 
ovenfor anførte Lønbetragtninger, som fandtes 
i de paagældende Blade for 23. August, os end
nu ikke bekendt. Men vor Formodning om et 
Lønforlig mellem Højre og Venstre paa dette 
Grundlag var altsaa rigtig. Venstres Sammen
ligninger og »Forklaringer« viser, at Forliget 
allerede er en Kendsgerning. - Kontrakten er 
afsluttet. 

(Jernbanetidende). 

DE FINSKE TJENESTEMÆNDS 

LØNKAMP 
(Ministeriernes Maanedsblad.) 

Lønspørgsmaalet er stadig brændende i fin
ske Tjenestemand,skredse, og Dagspressen brin
ger talrige dtalelser om det i sine Spalter. 

Saaledes har »Hufvudstadsbladet« udtalt sig 
om Sagen i en Leder betitle't »Olustigt perspek
tiv« i stærkt pessimistisk Aand. - Bladet min
der først om, hvorledes man af den Diskussion, 
der gik forud for Lønningsregulativet af 1924, 
fik den Opfattelse, at det blot var »en gammel 
Fordom, at Lønningerne burde staa i et vist 
Forhold til det Ansvar, de Kvalifikationer og_ 
den Uddannelse, der fordres til det paagælden
de Tjenestehverv.« Om Mulighederne i Øje
blikket hedder det videre i den ganske karakte
ristiske Artikel: 

Vi for vor Del er langt fra overbeviste om, 
at Aktionen vil lykkes indenfor den nærmeste 
Fremtid. Med al Respekt for den veltalende 
Motivering - noget stærkt Indtryk vil den 
næppe gøre paa Rigsdagsflertallet. Alle ved, 
at Lønreguleringen efter Dyrtiden ikke gav Tje
nestemændene fra Mellemgruppen og opefter 
mere end Halvdelen af, hvad Prisstigningen 
beløb sig til. Man kender de Vanskeligheder, 
der møder, naar Talen er om at faa de bedste 
Mænd til at træde i Statens Tjeneste. Paa Sko
levæsenets Omraade truer den Udvikling, det 
har taget med ubesatte Embeder eller Embeder, 
der varetages af ganske inkompetente Vikarer, 
med at blive rent ud katastrofal. Dispensations
systemet breder sig frodigt, og de lovmæssige 
Kompetencekrav bliver mere og mere generen
de. Og saa kommer der en Ting til, som der 
forsigtig hentydes til i Tjenestemændenes Hen
vendelse: » Det turde ikke være utænkeligt eller 
umuligt, at endog umoralsk uvederhæftige Ele
menter vil begynde at brede sig i Statsembe
derne, saa længe Systemet med de lave Løn
ninger er raadende.« Alle ved, hvad der sig
tes til. Paa rent Svensk kan Problemet formu
leres saaledes, at Bestikkelsessystemet snart 
skal lade høre fra sig.« 

POSITIVE FREMSKRIDT 
(Efter Finanstidende.) 

Det var i November 1921, at Priskurven 
her i Danmark naaede sit Toppunkt, da notere
des Finanstidendes Prisindex i 403; Aaret der
efter var Index sunket ned til 186. Med dette 
voldsomme Jordskred i sit Prisniveau væltede 
Krisen ind over Landet. Siden dengang er for
løbet syv magre Aar, hvor et Kraftspild af Ord 
har været ødslet paa at finde Midler mod Kri
sen. Tab og Skuffelser, Sammenbrud og Af-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

sløringer har floreret i denne Periode, der for 
den almindelige Bevid tbed staar som en Ned

gangstid for vort Land. Det kan da være paa 
sin Plads paa et Tidspunkt da Blikket spejder 
uroligt ud i Fremtiden efter Hjælp, at pege paa, 
hvad der rent talrnæ igt kan oplyses om Syv
aaret. 

Danmarks Folkemængde er siden 1921 Yok
set med ca. 235 000 Individer. Det har været 
muligt at skaffe Und rhold og Arbejde til Stør
stedelen af d nne Udvidelse. Arbejd lø hed -

procenten i 1921 var ca. 20 mod nu 14, om 
endda næ ten udelukkende koncentrerer ig 
om Byerhvervene. Gan ke vi t har man i no
gen Udstrækning maattet ty til udenlandske 
La1;1n; Nettogælden til dlandet er forøget fra 
750 til ca. 1200 Mill. Kr., men særlige Forhold 
har nødvendiggjort dette Til kud til Drifts- og 
Anlægskapitalen, bl. a. Sønderjyllands I tand
sættelse. 

Omsætningen med· dlandet er, maalt i Kro
ner, omtrent uforandret 3,2 Milliarder, m n 
K1·onens Købeevne er teget rundt regnet m d 
35 p 't.. Ligesaa er Skatteindtægt og Formue 
opretholdt endog noget forøget. katteindtæg

ten er , okset fra 3 365 til 3 492 Mill. Kr., For
muerne fra 9 328 til 9 999 Mill. Kr., hvor d t 
atter maa erindres, at Pengeværdien er blevet 
tørre. H rov rfor taar at Kredit- og Hypo

tekforeningernes dlaan er teget fra 2 506 til 
3 497 Mill. Kr., en u ædvanlig Kreditanspæn
de! e, der vidn r om, hvor tung Byrd n nu maa 
være for mange Erhverv der udvidede sig i sin 
Tid, men som selvfølgelig ogsaa hænger sam
men med THvæksten i P1·oduktion og Folketal; 
og glemmes maa det ikke, at tør tedelen deraf 
blot betegner en indre Formueomlægning i 
Landet selv. 

Totalindtrykket kan derfor næppe siges at 
være ugun tiat. Trod alt er der gjort positive 

Fremsk1·idt, og saa haard Krisen end er følt, 
har den bevirket n Bevægelse fremefter. Det 
fører Tanken hen paa den snigende lange Krise
periode fra 1873 til 1894, den, som af Datiden 
kaldte »de døde Aarc:. De af os, som har op
levet den, vil erindre de bestandige Klager over 
Tidens Tryk, over det manglende Initiativ og 
den megen Fattigdom. Sværest føltes det i 
1880'erne, da Krisen ramte Landbruget. I hin 
tyveaars Periode steg Pengeværdien 40 pCt.; 
Prisniveauet faldt altsaa tilsvarende. Mange 
bukkede under, men alt i alt var det dog en 

Fremgangens Tid hvor et helt nyt Danmark 

byggedes op, og hvor solide Formuer i tilhed 
amledes. Da København i 1 8 holdt sin store 
cl tilling, fik man undrende Blikket op for, 

hvad der var skabt i Trængselstiden. 
Er det ikke noget lignende nu? Statistiken 

maler t Billede frem der ikke bekræfter det 
gæng e ort yn, og det umiddelbare Indtryk, 
man har af B folkninaens Levevis tyder just 
hel ler ikke paa Tilbagegang. Tænker man sig 
tilbag blot til arene før Krigen, Yil man finde, 
at B folkningen nu r bedre klædt, hygiejnisk 
bedr plejet og har dgang til flere Liv nydrl
ser end dengang. Det er ikke et Mindretal, nogle 
heldig udvalgte indenfor n Overklasse, der 
blænder med Luk u og Elegance, men typisk 

for Billedet er det tv rtimod, at det e1· brede 

Folkelag, som er løftet ind i denne Velstand. 
Vil man sammenligne med andre Lande, vit 

man de fleste teder finde en nogenlunde til-
varende Udvikling der. Det er som om hele 

det menneskelige Lev niveau takket være Kri
gens tekniske Indgreb, har løftet sig. Mens før 
i Tiden et Proletariat hensmægtede i amfun
det Dyb, overladt til in Skæbne som Afgrun

dens Folk, er d t nu under Navn af de arbejds

løse draget frem i Ly et og Gen tand for Sam
fundets Forsorg. Trods den Krise, Verdens

delen har gennerngaaet, er der foretaget en 
Konjunkturomlægning i Liv vaner og Forbrug, 
·om har været Løftestangen for en ny Produk-

tion. Det er vi tnok endnu mere udpræget an
det ted end her, f. Eks. i Amerika, men vi
skridter dog med, og hvis Klagerne lyder noget
tærkere herhjemme end. der, turde en medvir

kende arsag være at søge i vor Nationalka
ral<ter. 

Totalindtrykket er, at Krisens Bund er pas-
eret og at Forholdene e1· ved at tilpasse sig 

efter de Konjunkturændringer, der har fundet 
Sted. En pludselig Sceneforvandling er natur
ligvi ikke at vente, men en gradvis Lett,else 
af Trykket kan maaske dog haabes. 

FRA DAGSPRESSEN 

MOTORDRIFT P AA SØNDERJYDSKE BANER 

Lokomotivmester Nielsen ved det herværende Ma
skindepot (Sønderborg) er forflyttet til Langaa som 
Lokomotivmester af første Grad, og Pladsen vil efter 
hans Fratræden ikke mere blive besat. 

Denne Forflyttelse er, efter hvad vi erfarer, det 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

første Skridt henimod en fuld tændig Nedlæggelse 
af Statsbanernes Ma kindepot her i Byen. 

Efter hvad vi har bragt i Erfaring, er det Me
ningen at ba ere hele Jernbanedriften i de sønder
jyd ke Landsdel (undtagen Hoved trækningen Pad
borg-Vamdrup) paa Motordrift. 

tal banerne har dels hos Frich , Aarhus, del 
ho Burmei ter & Wain, København, bestilt 3 store 
nye Diesel-Lokomotiver, som bliver betydelig tørre 
end de Die ellokomotiver, som i Øjeblikket er sta
tioneret i Tønder og som er indsat paa Stræknin
gerne Tønder-Højer luse og Tønder-Løgumkloster 
-Rødekro.

Disse Lokomotiver vil aasnart de er færdige blive 
ind.kørte, saavidt Yides p�a Frederik sundbanen'. Ind
kørslen vil ke med Mandskab fra Sønderjylland, aa
lede at de bliver fortrolige med de nye Vogne. Der
efter vil Vognene bliYe stationerede i Tønder og skal 
herfra foruden de nævnte trækninger be ørge Tra
fiken paa trækningen Tønder-Sønderborg og et 
Par almindelig Motonogne skal indsætte paa Bro
ager Banen paa trækningen Tør bøl-Padborg. 

- Hele Motordriften staar endnu paa Forsøgs
stadiet, man er endnu ikke klar over, hvilke Typer der 
er de bed te. Det kunde da synes, som om de For
søg - thi andet og mere er de jo dog ikke endnu -
anstilles med for mange Vogne. Og ganske særligt 
kunde det syne forkert at tage en enkelt Land dels 
hele Jernbanenet til disse •Forsøg. 

Denne Overgang til :Motordrift paa de sønderjyd
ske tat baner betyder, at Lokomotivdepoterne i Tøn
der og Sønderborg skal nedlægges, idet Godstrafiken, 
der som hidtil skal ske med Damptog, skal udføres 
fra Maskindepolet i Padborg. Det betyder amtidig, 
at alle de Lokomotivmænd, som ved Genforeningen 
er_ kommen herned og nu hernede har fundet sig et
HJem, kal forflyttes. Mange af dem har Fortrøst
ning til, at de kunde blive hernede, t. E. selv købt 
eller bygget sit eget Hus, og da dette er ket i den 
dyre Tid, vil en saadan Forflyttelse i de allerflesie 
Tilfælde for de paagældende Tjene temænd betyde et 
økonomisk Tab. 

Men ogsaa for de Byer, i hvilke disse Tjeneste
mænd nu er ansat, betyder edlæggelsen et Tab. 
Maaske ikke aa meget for Tønders Vedkommende 
idet denne By i Stedet for Lokomotivdepot faar Mo� 
torvognsdepot. selv om dette ikke giver saa mange 
Tjenestemænd. Men for Sønderborgs Ved.kommende 
betyder det ikke saa lidt. Nedlæggelsen af Lokomo
tivdepotet vil for Sønderborgs Vedkommende betyde, 
at ca. 25 Lokomotivførere og Fyrbødere, 4 Maskinar
bejdere og ca. 10 Depot- og Remisearbejdere (med 
F_amilier) skal flytte bort fra Byen. Regner man
disses gennemsnitlige Indtægt til 3300 Kr. hvilket 
ikke vil være meget forkert, betyder det for 'Byen en 
mindre skattepligtig Indtægt paa ca. 130 000 Kr., 
et Beløb som hidtil ogsaa er' kommet Byens hand
lende og næringsdrivende til Gode. Særligt haardt 
vil det ramme Byen, efter at man ogsaa har nedlagt 
Søndre Landsret, hvilket medførte, at en hel Del fast
lønnede forlod Byen. 

Vi vil derfor haabe, at Planen ikke bliver til Vir-

kelighed, og at man ikke henlægger disse For øg med 
olorvogne til dette lille begrænsede OmTaade men 

til et større Omraade - vi vil her ganske s� bort 
fra .. at Trafiken paa Strækningen ønderborg-Ting
lev 1 hvert Fald til vi e Tider van keligt kan opret
holdes af :Motorvogne. Men det maa de sagkyndige 
bedømme. 

(•lltimda/r 29. Aug.) 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

DER ER FORSKEL! 

For nogen Tid iden rej te jeg i Kupe sammen 
�ed 2 graahaarede Per aner, der begge havde Frikort 
til 2. Kl. 

Den ene rnr en forheuvære.nde Politiker der til 
Tak for, at han i 25 Aar havde siddet i Folketinget 
og uden Vrøvl og elvstændige Meninger havde stemt 
eft�r it »Parti« Ordre, havde faaet sit livsvarige 
Frikort, da han tog sin »Afsked«. 

Den anden rnr en gammel Lokomotivfører der 
efter ca. AO Aar Tjene te i D. . B. havde 'faaet 
sin Af ked og fra den Dato - maatte aflernre it 
Frikort. 

I Samtalen Løb sagde den gamle Fører til mig: 
Er der nu ikke noget irriterende og ydmygende i, 
at jeg, der i 40 Aar har arbejdet i Staten. Tjeneste 
og deraf over 25 Aar om Lokofører, og som saadant 
udført et Arbejde, der altid er forbundet med Farer 
og haardt Arbejde og altid under fuldt personligt 
An var og navnlig efter Systemskiftet under Over
ordnede, som kun synes at tænke paa at udnytte og 
genere . o , skal aflevere mit Frikort den Dag, jeg
faar mm Afsked medens en Politiker, der intet ken
der til personligt Ansvar og altid sidder med en ri
gelig Indtægt for sit saakaldte Arbejde (foruden sin 
private Virk omhed), faar et nyt Frikort, naar han 
gaar ud af det politi ke Liv om Partiets Tak for 
trofast og lydigt Arbejde, men vel at mærke paa 
Skatteborgernes Regning. 

Her synes jeg egentlig, at vor Hovedbestyrelse 
kunde sætte lidt Arbejde ind paa at udvirke, at vi 
Gamle fik Lov til at beholde vort Frikort, det vilde 
være en Opmærksomhed, som vi alle vilde sætte 
Pris paa, selv om de fleste af os ikke vilde benytte 
det ret tit. 

· Saalænge man kører, er Lysten i 9 af 10 Til
fælde meget ringe særlig under de senere Tiders 
Administration; naar man saa har faaet sin Afsked 
og mulig har Lyst og Tid til at se lidt af gamle 
kendte Steder, ja, saa har man 6 Fripas om Aaret 
og Konen ingen, og Raad til at betale Billetten er 
der ikke. Resultatet er let at regne ud. 

Skulde der være Frygt for Misbrug af Frikortet 
til personlige Erhverv, f. Eks. Rejseledsager for sva
gelige eller syge Mennesker, kan der jo blot sættes 
det Forbehold, at det ikke maa bruges til Rejser 
i privat Erhverv. 

Gammel Fører. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

HR. SØRENSEN »SPARER« 

!fjor Efteraar udregnede den berømte Hr. Søren
sen, at den ene Rangerfører i Oddesund Nord kunde 
spares. Generaldirektoratet var meget lydhør, og 
trods Distriktets og tationens energiske Protest blev 
der givet Ordre til, at den ene Mand skulde ,spares«. 

Som bekendt er det Hr. S. højeste Ønske at faa 
afskaffet Rangermaskinerne og lade Togmaskinerne 
rangere, det er efter b ans fænomenale Indsigt og Er
faring det mest sparsommelige. aa lavede Hr. S. 
en af sine berygtede - undskyld berømte - Kørsels
fordelinger: Depotforst. blev beordret til at gøre Tje
neste hele Dagen, og Togmaskinen skulde, hvad der 
er Hr. . Fryd og Glæde, rangere. 

Depotforst. kvitterede for Hr. S. Elskværdighed 
med øjeblikkelig at indgive sin Ansøgning om at 
blive forflyttet. Saa gik der en Maanedstid, og 

Publikum klagede over de bestandige Togforsinkelser. 
I den følgende Maaned begyndte saavel lokale Aviser 
som Jylland posten at skrive meget skarpe Artikler 
om de forrykte Forhold paa Thybanen, samtidig be
gyndte Bilerne at køre fra saavel Oddesund om de 
sydlige tationer til Thisted, og der var Tale om at 
lave fast Rutebil; saa blev det dog Distriktet for 
broget, da Personbefordringen var gaaet stærkt ned, 
og paa et Møde i Oddesund maatte Hr. S. tage imod 
meget ubehagelige Udtalelser. 

Resultatet af Konferencen blev, at den gamle 
Ordning blev indført igen, men Biltrafikken kunde 
man jo ikke forbyde, saa Tabet af Persontrafikken 
er tadig tydelig. 

Et beteg-nende Eksempel paa Hr. S. Sparemanier 
er, at den Dag, da Depotforst. skulde have fri maatte 
der sendes en Rangerfører fra Struer dero; for at 
rangere. Den anden Rangerfører boede der stadig, 
men maatte intet bestille, da Aviserne fik fat paa 
dette forrykte Forhold, holdt det dog op efter ca. 
2 faaneders Forløb. 

Hr. S. Spar ommelighed er altsaa resulteret i 
at D. S. B. mistede en stor Del af Personbefordrin� 
gen og nu maa betale Flyttegodtgørelsen til en Del 
forskellige Rangerførere, da Oddesund . nu en 
Gang ikke er et Sted, der er ærligt efterspurgt. Til 
Gengæld var der en Del Bilejere paa Thy, der fik 
en let Termin og glad Jul; men om det kan siges 
at være D. S. B. Embedsmænds Sag er vel tvivl
somt. Et Rygte gik, at de forskelligere Bilejere 
vilde samle sammen til en pæn Takadresse til Hr. 
Sørensen, men det var maaske kun et Rygte, han 
havde dog ærligt fortjent det. 

Ved Nedlæggelsen af Holstebro Depot blev et 
Par Førere overflødige og blev forflyttet. 

Depotforstanderen var sygemeldt for længere Tid 
og vilde efter al andsynlighed ikke køre mere. Nu 
skulde man jo tro, at en saa sparsommelig Mand 
som Hr. S. v.ilde regne ud, at det saa var virkelig 
besparende at lade den ene Fører forblive ved De
potet, aameget mere som han havde eget Hus og 
kole øgende Børn, det vilde jo ogsaa være humant, 

men mulig af den sidste Grund fandt Hr. S. det 
me t • par ommeligt« at faa ham forflyttet. 

Re ul t.a let af parsommeligheden blev altsaa, at 

D. S. B. maatte betale Føreren fuld Erstatning for
Tvangsforflyttelsen og tillige betale Udkommando til
en anden Fører. Mon ikke vor nye Maskindirektør,
der er Forretningsmand, kunde opnaa nogle mærk
værdige Resultater af Hr. Sørensens Sparsommelig
hed ved at lade en forretnings- og regnskabskyndig
Mand eftergaa hans Forslag og Udregninger.

Gammel Fører. 

»EN RØST FRA EN AF DE GAMLE LOKOMOTIV•

FYRBØDERE« 

Da Motorfører-Spørgsmaalet altid har været mig 
en Gaade, kunde jeg ønske at fremsætte nogle Be
tragtninger. 

Jeg har vanskeligt ved at se de Kvalifikationer 
som berettiger de yngre Kolleger til at opnaa dis. � 
Pladser. De økonomi ke Fordele, som vi ældre Lo
kofyrb. har arbejdet for at naa frem til snart en 
Menneskealder og ikke opnaaet endnu, dem naar de 
Mennesker, som kun har været ansat 7 til Aar 
eller mindre. Da jeg nu yderligere af vort sidste 
Blad erfarer, at der er rettet Henvendelse til Gene
raldirektoratet om samme niform for Motorfører 
som for Lokomotivfører, forekommer det mig, at vi 
er vel langt ude; thi det er jo en Kendsgerning, at 
Motorførerne rekruteres fra flere Lejre indenfor D. 

. B. Jeg mener derfor, at ligesom der er Forskel 
imellem Lokof. og Lokofyrb., saaledes bør der ogsaa 
være det imellem Lokof. og fotorfører da deres 
Arbejde efter min Mening ikke godt taaier at side
stilles med Arbejdet paa et Damplokomotiv. 

De Anskuelser, jeg her har fremsat, vil jo nok 
fra for kellig Side blive udlagt som en Slags Mis
undelse, men det vil jeg lade de forskellige Medlem
mer elv om at afgøre, jeg er i hvert Fald sikker 
paa, at adskillige ældre Kolleger deler mine Syns
punkter. Det skulde ligge langt fra mig med disse 
Linier at lave nogen Splittelse indenfor vore Ram
mer, men jeg maa formene, at ligesom der er For
skel i lønningsmæssig Placering, saaledes maa Uni
formsspørgsmaalet ogsaa kunne løses, saa der bli
ver Forskel i Uniformeringen, hvorved det kan ses

r 

hvem der er Lokomotivfører, og hvem der er Motor
fører. 

H. A. Henriksen, Lokomotivfyrbøder, Vg. 

BORSIG TRYKLUFT.LOKOMOTIVER 

TIL TUNNELBYGNING I 

APPENNINERNE 
Efter Borsig-Zeitung ved F. Spoer. 

(Fortsat). 

Medens de udgravede Masser fra det nord

fige og det midterste Arbejdssted bestod af Mer
gel og Ler, var det paa det sydlige Arbejdssted 
en haard Klippe, som maatte gennembrydes_ 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Fig. 7. Lille Kompound-Trykluftlokomoliv. 

Cylinderdiameter H. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm 
Cylinderdiameler L. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 mm 
Slaglængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm 
Hjuldiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 mm 
Hjulstand ................................... 1200 mm 
Luftbeholderens Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 l 

Her brød paa talrige Steder Vand ind til stor 
Fare for Mandskabet o·g Materiellet. Ved det 
nordlige Arbejdssted forekom Methangas, som 
foraar agede Eksplosioner, saa Dele af de for
holdsvis bløde Tunnelvægge styrtede ned; der
for maatte der træffes Foranstaltninger til at 
beskytte Lokomotiverne. Af den Grund blev 
disse overbygget fuldstændig med en Staalbe
klædning, som Fig. 7 viser en Foranstaltning, 
som bar vist sig meget formaalstjenlig. 

Lokomotiverne arbejder ved Kompoundvirk
ning med For- og Mellemvarmning af rbejds
luften. I dertil byggede Kompres oranlæg, Fig. 
8 og 9, komprimere Luft til et Tryk af 200 at og 
akkumuleres i et Luftmagasin, hvorfra den gen
nem Rørledninger lede til Arbejdsstederne. 

ed Hjælp af en Fyldeindretning, der er let at 
betjene, fyldes Lokomotivernes Luftbeholdere. 
Luftmagasin rne bestaar af et Antal Luftfla
sker af Form som de kendte Iltflasker, men be
tydelig større: 3 m lange, 400 mm indvendig og 
450 mm udvendig Diameter. Flaskerne er fa
•brikeret af Borsig-Værket, hvor hver Flaske 
'Under Kontrol af Materiale og Forarbejdning 
1er presset ud af en Staalblok ved flere Behand
linger i en hydraulisk Presse og prøvet med et 
Vandtryk af 300 at. Flaskerne er i et bestemt 
Antal med Forbindelsesstykker forenet til et 
Hele og forsynet med de foreskrevne Sikker
heds- og Afspærringsindretninger Fig. 10 og 
11. Iaar et Lokomotiv fylde , varer det, efter

Lufttryk i Beholderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 at 
Lufttryk i H. T. Cylindrene . . . . . . . . . . . . . . 16-18 al 
Tornvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 t 
Tjenestevægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3 t 
Trækkekraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. l 876 kg 
Sporvidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 mm 

at Fyldeledningen er paaskruet, 2 til 3 Minutter 
inden Lufttrykket i det stationære Magasin er 
udlignet med Trykket i Lokomotivets Luftfla
sker; der er da et Tryk af 175 at. begge Steder. 

Arbejdsgangen i et Trykluftlokomotiv ses i 
Fig. 12. aar Trykket i Lokomotivets Maga
sin er 175 at r Trykluften Temperatur+15Gr. 
C. Fra Magasinet gaar Trykluften gennem en
Reduktionsventil, der nedsætter Trykket til
16-18 at., ind i Arbejdsbeholderen, en cylin
drisk Beholder med et Antal gennemgaaende
Rør. Gennem Rørene trømmer den varme
Grubeluft og opvarmer den ved Ekspansionen
afkølede Trykluft, saa I dannelser paa Behol
deren undgaas.

aar Luften har virket i Højtrykscylinde
ren, strømmer den med et Tryk af 5 at. og en 
Temperatur af --,-- 30 Gr. C. ind i en lignende 
Beholder, Mellemvarmeren, hvor den opvarmes 
til + 15 Gr. C. Efter at have arbejdet i Lav
trykscylinderen gaar Luften, hvis Tryk og 
Temperatur er henholdsvis 0,5 at. og --,-- 25 Gr. 

., gennem et Udgangsrør ud i fri Luft, hvor
ved den med sin sid te Kraft frembringer Træk 
gennem Mellemvarmeren Rør. 

Det undgaas ikke, at der efter længere Tids 
Brug formedelst den stærkt afkølede Trykluft 
danner sig I lag paa Cylindre og Rør, men 
dette har ingen skadelig lndflydel e og forsvin
der hurtigt, naar Lokomotivet holder stille. 
Den varme Tunnelluft, som ved Tunnelbunden 
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Fig. 8. Kompres.oranlægct ved Lagaro og Vernio. 

viser en Temperatur paa + 25-30 Gr. C., er 
saalede et virksomt Middel til at opvarme Ar
bejdsluften, hvis Temperatur falder saa stærkt 
ved at arbejde (ekspandere) i Lokomotivet. Paa 
den anden Side bidrager den udstrømmende 
kolde Luft til at forbedre Luften i Tunnellen. 
Lokomotivet betjenes som almindelige Damp
lokomotiver; der maa i Brugen tilstræbes det 
mindst mulige Forbrug af Trykluft, som i Gen-

t'ig. 9. Kornpressoranlægel ved Landino. 

nem.,,nit beløber sig til 1 a 1,2 m3 pr. Tonkilo
meter. 

Transporten af Jord og Sten gennem Tun
nellen i dens første snevre Profilmaal, 1100 mm, 
er i enhver Henseende udført tilfreds tillende. 
De smaa Trykluftlokomotiver kørte Vognene 
med Udgravning dertil, hvor Tunnellen var ud
bygget til Normalprofil, videre kørtes Vognene 
i den første Tid af Damplokomotiver. Men selv 
i den udbyggede Tunnel viste det sig efterhaan
den som Tunnellen blev længere, at Dampdrif
ten maatte forlades af Hensyn til Luften i Tun-

nell n. Det laa nær for at indføre elektrisk 
Drift ved at ud vide de ved Byggestederne an
lagte Diesel-Elektricitetsværker, eller ved at faa 
Strøm fra en i Nærheden liggende Kraftcentral, 
men grundet paa den forekommende Methan
gas og de uundgaaeligeGni tdannelser vedelek
trisk Drift, en Fare der ogsaa er tilstede i man
ge Kulgruber og har været Aarsag til Eksplo
sioner, foreslog Borsig under Henvisning til de 
gode Resultater med de smaa Trykluftlokomo
tiver at anvende Trykluftdrift ogsaa i den ud
byggede Tunnel. 

Hertil sluttede de italienske Statsbaner sig. 

Fig. 10. Luftmagasin med 6 m3 Indhold. 

Det drejede sig om store, ydedygtige Lokomo
tiver, da der sl ulde fremføres Tog bestaaende 
af 40 Vogne over en 5 km lang Strækning; men 
da disse kun skulde køre i den udbyggede Tun
nel, kunde Konstruktøren give Lokomotiverne 
den normale Form med udvendige Cylindre og 
Styring, Fig. 13. De smaa Lokomotiver til 
Tunnellens Gennemboring kunde nøjes med 4 
Luftflasker; de store maatte derimod have 12 
Luftflasker for at udføre det planlagte Arbejde. 
Det foreskrevne Akseltryk af 6 t maatte ikke 

Fig. 11. Luftmagasin med 12 m3 Indhold. 
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overskrides, af den Grund blev Lokomotivets 
V ægt fordelt paa 4 Aksler. 

T t • d db d T 1 Orvclwerminempera Uren er 1 en U ygge e Unne dervn9s,ent,I 

betydelig lavere end i den snevre udborede Tun-
nel og synker ved Tunnelmundingerne under 
Nulpunktet i Vintermaanederne; de store Loko-
motiver maatte derfor udrustes med en virksom 
Luftforvarmer. Arbejdsbeholderen virker som 
Forvarmer paa samme Maade som paa de smaa 
Lokomotiver, men til Opvarmning af Trykluf
ten paa dens Vej fra Højtryks- til Lavtryks
cylinderen er indrettet en Forvarmer med et 
Trækulfyr, et Arrangement som Borsig sæd- Arbe1tslv/tbe/7aller [ J'orwo'rn,erJ 

-..c.iiiiiiiii: l75Atm 
el�a� 

vanlig anvender paa Trykluftlokomotiver, der Warm• 

6rutuJnlufl 

arbejder i lav Temperatur. 

Det Forhold, at de forskellige Lande efter 
Krigen stræber efter at fremme egen Industri, 
har gjort det vanskeligt at opnaa Bestillinger i 
Italien, hvilket ogsaa har bekræftet sig ved dette 
Tunnelanlæg. En Del af Materiellet skulde
bygges i Italien, og italienske Lokomotivfabrik
ker gjorde sig store Anstrengelser for at faa 
Leverancen af TrykJ.uftlokomotiverne. Men da 
Højtrykskompressorer og Trykluftlokomotiver 
endnu ikke var bygget af nogen italiensk Ma
skinfabrik, overdrog de italienske Statsbaner l"ig 12. Trykluflens Arhejde i Lok<11nolivet. 

Fig. J 3. Stort Kompound-Trykluftlokomotiv. 

Cylinderdiameler H. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 mm 
Gy lindediameter L. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 mm 
Slaglængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 mm 
Hjuldiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 mm 
Hjulstand, fast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700 mm 
Hjulstand, total .............................. 2600 mm 
Luftbeholderens Indhold ...................... 4200 I 

Lufttryk i Beholderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 at 
Lufltryk i H. T. Cylindrene ................ 14-16 at 
Tom vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 t 
Tjen tevægl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,3 t 
Trækkekraft . ...................... ..... ca. 4000 kg 
Sporvidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 mm 
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med Tilslutning fra Ministeri t i Rom Firmaet 

Borsig Levering n af samtlige Kompressorer 

samt 4 smaa - og 2 store Trykluftlokomotiver, 

endvidere Luftmaga inerne og samtlige Fylde

steder. Derimod kulde 4 smaa og 2 store 

Trykluftlokomotiver bygges i Fællesskab med 
Officine Meccaniche i Milano, saaledes at Bor

sig leverede 'lrykluftbehold rne med Armatur, 

ylindre, Drivværk og Hjulsættene med Aksel
lejerne, medens Officine Meccaniche leverede 

Rammerne, Før rhusene og Kedlerne m. m. og 

samlede Lokomotiverne. 
Det italien ke Firma tabilimente di Dal

mine udførte ft r Borsigs Tegninger og An

visninger de nye Trykluftanlæg ved Tunnel

mundingerne, om blev nødvendig, da de store 

Lokomotiver kom i Drift. f Hensyn til det for

haandenværende Værktøj blev Trykluftfla ker
ne til disse Anl g lavet længere og med min
dre Diameter. en fortræff lige Maade, hvor

paa Opgaverne til Tunnelbyggeriet er løst, og 
det udmærkede arnarbejde mellem de deltagen
de Firmaer har fremmet Tunnelbyggeriet saa 

meget, at Tunnellen vil være færdig ca. 2 Aar 

tidligere end paaregnet. 

AFSKED 

C. A. Lillelund. 

Med Udgangen af Augu t Maaned forlod Loko
motivfører C. A. Lillelund, Kor ør, de aktive Lo
komotivmænds Rækker efter op imod 40 Aar Tje
neste ved de dan ke lat baner. 

C. A. Lillelund blev ved Omorganiseringen af Or-

ganisationen i 1915 Medlem af Lokomotivførerkred
sen Bestyrelse og blev Formand for Kredsen 1921, 
til han i 1925 efter eget Ønske afgik fra dette Til
lidshverv. Lillelund har med en aldrig svigtende 
Omhu arbejdet paa bedste Maade for sine Kollegers 
Interesse, og han har foruden dette Arbejde i faglig 
Henseende udført et stort Arbejde som Repræsen
tant i tatsfunk tionærernes Laaneforening paa en 
Maade, som i enhver Henseende maa siges at være 
fortjen tfuldt og efterfølgelsesværdig, og om specielt 
Laantagerne har haft Grund til at være glade for. 

Vi vil gerne benytte Lejligheden til at sige Lille
lund Tak for det udmærkede Samarbejde i de for
løbne Aar og en varm Tak for hans Arbejde for 
Organisationen og amlidig udtale Haabet om, at 
hans Helbred, som har været noget vaklende den sid-
te Tid, maa blive fuldt tilfred stillende igen, saaledes 

at det velfortjente Otium, han nu er gaaet ind til, 
maa blive langt og lyst for ham og for hans Familie. 

BEMÆRK! 

Paa given Foranledning skal vi henlede Opmærksom
heden paa, at det medfører Vanskeligheder bl. a. tan -
ning i Forsendelsen, og unødvendige Udgifter, naur Med

lemmer ved Aclresscforcmclring undlader at mtdclele Post

huset i det Postdislrikt, hvor de boede, den .nye Adres e, 
hvorttil Bladet skal sendes. 

Samtidig gøres opmærk om paa, al Medlemmer af 
Dansk Lokomolivmancl Forening, som afskediges Ira Tje
nesten, men som fort. at ønsker at staa i Foreningen 
samt at [aa Dan k Lokomotiv Tidende tilsendt, forinden 
Afgang fra aktiv Tjeneste, maa meddele til Foreningens 
Kontor, at de ønsker at overføres som ekstraordinære 
.Medlemmer, da Bladet i modsat Fald vil blive inddraget. 

FERIE, OG REKREATIONSHJEMMET 

Følgende umre er udtrukne: 
3097 en Radiomodtager (3 Lamper). - 3 52 El 8 

Dages Ophold paa Feriehjemmet for 2 Personer i Sæ-
onen 1929. - 3344 Et Fotografiapparat. - 2432 En 

Fyldepen. - 3195 En Sølvkompotske. - 1033 Et Dages 
Ophold paa Feriehjemmet for 1 Person i Sæsonen 1929. 
- 1042 En Cykle. - 148 Et 8 Dages Ophold paa Ferie
hjemmet for 2 Personer i Sæson n 1929. - 3394 En Sølv
flød ske. - 3731 En Radiomodtager (Krystal). - 643 En
Grammofon. - 1535 Et 8 Dages Ophold paa Feriehjem
met for I Person i Sæsonen 1929. - 2302 Enkelte Værker.

:, 
::::: 

:._.s:· ···\·:::··.·, •... 

Dansk Smede, og Maskinarbejderforbund 
fejredC' den 20. Augu l 40 Aar dagen for dels Stiftelse. 
Forbundet udsendte i den Anledning et med mange Illu-
8trationer forsynet Nr. af ,Metalarbejderen«, der ligeledes 
indC'holclt Artikler a[ de nulevende af Forbundets Formænd. 
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Vor tyske Broderorganisation 

holdt i Dagene den 19. og 20. September Landsmøde i 

Frankfurt a/M. D. L. F. var ved denn Lejlighed repræ

enteret ved Lokofører Sophus Jensen og Lokofyrb. A. 

Ha berg. 

Udstilling af Togmateriel. 

I Forbindelse med de paa Turi t- og Radioudstillingen 

i København udstillede Modeller af Lokomotiver m. m. 

er der paa København Hovedbanegaard op tiUel et Tog 

bestaaende af del nyeste Materiel. Udstillingen er aaben 

i Dagc11e fra 15.-23. eptember, og det anbefales vore 

Medlemmer at aflægge denne et Besøg. 

Rangerlokomotiv med opretstaaende Dampkedel. 

Et Rangerlokomotiv, som let kan tilpa se ig efter for

skellige Driftsforhold og bl. a. med Fordel anvendes til 
·Transport af Hel- eller Halvfabrikata indenfor en større

Fabrik virksomheds Omraade, er nylig fremstillet i Ame

rika. Dette Lokomotiv adskiller sig fra del almindelige

-deri, al den direkte Kobling mellem Maskine og Drivhjul

- en OrdniDg som for de ringe Hastigh der, der under

nævnte Drift forhold er Tale om, viser sig at give saavel
uøkonomi k som uregelmæssig Drift - er undgaaet.

Lokomotiv t Drivmaskine er en trecylindret Jævn

lryksdampmaskiDe, opretstaaende og med Kædeudveksling, 

koblet til b gge Hjulaksler. Med rigtigt Valg af dette Om

ætningsforhold kan en hurtigløbende og følgelig lille Ma

.skine anvendes. 

Kedlen er som ovenfor nævnt ligeledes opretstaaende 

-og har overalt svejsede Samlinger. Dens Pasning lettes,

idet Ku.llene fra en Rystetragt af sig selv glider ind paa

Ri ten, hvorved opnaas omtrent automatisk Fyring. Lo

komotivførerens Plad er mellem Kedel og Maskine, og

han ha:r alle tyringsmidler under let Kontrol fra denne

Plads, aa Betjeningen i enhver Henseende kan udføres

af een Mand. aar hertil kommer Fordele i Retning af

lav Anskaffelsespris, lille Vægt og ringe Kul- og Oliefor

brug, tør denne Lokomotivtype antages at have Fremtids

muligheder.
T. (. M. 

Enox Pladesav. 

nder delte avn er der i London bragt et nyl Stykke 

Værktøj i Handelen. 

Det er, som det fremgaar af Navnet, beregnet paa 

Pladearbejde, et Omraade, hvor den saa nyttige • ed
-stryger• er stærkt begrænset i Anvendelighed paa Grund 

af sin Form. 
Enox Sav er nærmest en Kopi af den fra Snedker

Iagel kendte »Gradsav• - et kort Savblad befæstet i en 

Rygskinne med opadbøjet Haandgreb - kun med den 

Forskel, at medens Gradsavens Tandrække er parallel med 

sin Rygskinne, er Savbladet paa Enox Sav formet som en 

spidsvinklet Trekant, hvis ene Side, Tandrækken, danner 
en Vinkel paa ca. 25 Gr. med Rygskinnen. 

Automobilfabriken Lancia 

anvender som Materiale for sine Motorstempler, dels 

Aluminium, dels Støbejern. Fremstillingen af Støbejerns

stemplerne foregaar efter særdeles velgennemtænkte Me
toder, idet Stempellegemet, saasnart det grovere Skrub-

arbejde er udført, indsætte i en Udglødningsovn, hvor 

Materialets Støbespændinger faar Lejlighed til al udlignes. 
Ovnen, der opvarmes ad elektri k Vej, kan behandle 300 

Stempler samtidig; dis e udsættes for en Temperatur af 

180° C. i Løbet af 6 Timer. 

Til Udboring for Stempellappen anvendes en særlig 

Boremaskine, bvis Konstruktion acl killer sig betydelig fra 

det ædvaD!ige. Stemplet indspænde i en særlig Opspæn

ding klemme; Borespindlerne, en for hver tempelkna t, 

roterer i lodret tilling over og und r Klemmen. Spind

lerne har kun roterende, ikke længdeforskydelig Bevæ

gelse, og Klemmen med sit indspændte t mpel løftes og 

sænkes, saa BorespiDdlerne kan udføre dette Arbejde. 

aar man her har valgt at anbringe disse i lodret 

Stilling, kylcles det Hensynet til Bortfjerne! en af Bore

spaancrne. 

FRA SYGEKASSEN 

Del meddeles herved, at Jernbanelæge Friderichsen, 
Gl. Kongevej 140, er bortrej l fra 10. li! 30. September 

d. A. Hans Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Re

ervelæge, Dr. med. Vollmond, der afholder Konsultation

paa Frederiksberg Hospital, Lægegangen, Kl. 1-2, Tele

fon Godthaab 764 v eller Godthaab 1055.

TACK 

Undertecknad får på det hjårtligaste tacka Forman

den for Dan k Lokomotivmands Forening, Herr Rich. 

Lillie, for all ljii.nstvillighet och personlig ii.lskvii.rdhet han 

visat mig under min studieresa i Danmark. 

Tillika vågar jag uttala den fiirhoppningen, all de intryck 

och erfarenbeter jag i riklikt målt blivit delaktig av, skall 

i sinom tid vara egnat till alt bidraga till utvecklandet 

och befii.standet av samhiirigheten och fiirbindelserna mel

lan Nordens Lokomotivmii.n. 

København, den 14. September 1928. 

Walter Nyberg, 

Lokomolivfiirare 

vid S. J. i Finland. 

Overført som e/r,straord·inære l\fedlemmer: 

Pens. Lokomotivfyrbøder P. J. Blohm, Daugaard St. 

Lokomotivfyrbøderaspirant A. A. Johansen, Kongs

vang, Aarhus. 

Pens. Lokomotivfører F. J. Møller, Nyborg. 

219 

li 

s 

s 

• N 



Afslird. 

· DAN K LOKOMOTIV TIDE DE

Lokomntidorer .J. C. Jakob en, ssen , p. Gr. af 

g-t> liglwd med Pen .. fra 30-9-2c (min. Afsk.). 
,·a-

Lokornotivforer N. N. :Xielsen. Frederik. havn, p. Gr. 
af rngelighed med Pen .. fra 31-1:.-2 (min. Af k.). 

LokomntidorPr P. T . .-\. Ove en, ,hlborg, p. Gr. af 
nlgl'lighed med Pens. fra 31-12-2" (min. Af k.). 

Lokomotidon'r P. V. :)\forlen •11, Yiborg, e. ,\n�. p. Gr. 
af rngl'lighed med 1: n . fra 31-10-2 (min. :\fsk.). 

Saml alle Deres Krecli'torer paa een Haand. 

Hent en Rekvisition z !J� 
Dosseringen 4 Tlf. Nora 484 v 

CIGARER - CIGARILLOS 

SKRAA & SHAGTOBAK Nordisk Handske- og Skindbeklædning. 
fra 

iiiiiiiiii1fiimiii1111111r111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vi Ih. Langes Fabriker Oehlenschlå.gersgade 2. 
(Hjørnet af Vesterbrogade.) 

Forlanges overalt. 

Støt dansk Industri! 

Tandlæge 

F.1:UC ØREK EN 

Kons4ltation: 10-7. 

Mc,lg:ulc 69. 
Telt. Vester 905 x. 

Ægteskabsbogen 
Hv1ordan man begrænser Børnefødslerne 

Oplysende - 1 gode Bill der 
Pris 1 Kr.+ Porlo. - ,. Yogel, 
Ve tergudc 3. Købeuhavn K.

Køb danske Varer! 

Forlanges overalt 

Køb danske Varer! FABRIKSPRISER 

KoF�øF 

LØVE 
Ma:rga.rine. 

. ,,. 

Albani Bryggeri 
Afdeling: 

Slo lsbryggeriel · s 
Husholdningsøl og Skibsøl i original pasteuriseret Aftapning saa

vel paa Hel- om Halvtlasker, samt Slots-Apollinaris og 
Slots-Citronvand er bedst. 

,,Odense'' Pilsner
1

den mest velsmagende Pilsner 

Komplet Lager af 
Briller og Pineenes 

EDVARD MØLLER 
Brillehuset, Vesterbi-ogv.de 36. 

Støt vore Annoncører! 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 20. September. 
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Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14613. Ny Vestergade 7, 3. Sal, KjøbenhaTn K. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. Telefon Central 14 613. - Kontortid Kl 10--4. 
___ T_eones P!:'a alle Postkontorer i Sk�d!navien. ___ . Postkonto: 20M1. 
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