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RGAN FOR S't CJ'BANERNES LOKOHOfIVMÆND 

28. Aargang N� 5. REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 5. Marts 1928 

EN SAG OM PENSIONSBIDRAG 

_\iedenstaaernle lille Sag giver et klart Bil
lede af, at JI. Distrikt synes at savne Kendska,l) 
og Viden til ikke saa faa 'l'ing, som Distriktets 
.Administration dog burde kende, og som det 
maatte føle det som en jEre ut overholde, for 
ikke at nogen Organisation. hvem Distriktet vel 
nok paa Forhaand ser paa med en vis Overle
genhed, og hvis Ledelse jo sikkert heller ikke 
regnes for at være videre indsigtsfuld og kyn
dig som samme høje Administration, skal kom
me i den uheldige Situation at paapege Distrik
tets Mangel paa Viden. 

Spørgsmaalet, vi her vil tale om, er ikke 
særlig stort; dog havde det drejet sig om at fra
tage Tjenestemændene noget havde II. Distrikt 
ikkert kendt sine Ordr r og Bestemmelser, 

men her, hvor det drejer sig om at yde Tjene
stemændene noget, har _man ikke været saa 
stærkt interesseret i at rette Ordresamlingen. 

Sagen er i Korthed den at da man den 1. 
Januar havde afskediget de 19 Reservelokomo
tivfyrbødere, og da disse var fast ansatte Tje
nestemænd, som i Lighed med alle andre havde 
indbetalt deres Bidrag til Pensionskassen, der 
er blevet afkortet i deres Lønning, saa rettede 
en enkelt Aspirant Anmodning til Distriktet om 
at maatte faa tilbagebetalt det af ham indbetalte 
Bidrag til Pensionskassen. Den paagældende 
modtog i den Anledning fra Di triktet følgende 
Skrivelse: 

»l Anledning af Deres Anmodning ·af 6. d.M.
meddeles, at de Dem afkortede Bidrag til Pen-
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sionering i Henhold til Tjenestemandslovens § 
50, Stk. 2, forbliver.i Statskassen, selv om der 
ikke fter Tjenestemanden Afsked bliver no
aen Pension at udbetale til ham. Deres Ano 
modning om Tilbagebetaling af de Dem saale
des afkortede Beløb, vil derfor ikke kunne imø
dekommes.« 

Trods det, at Distriktet peger paa "rjeneste
man<lslovens § 50 og oven i Købet tilsyneladen
de har beskæftiget sig med Lovens enkelte Pa
ragraffer og Stykker, har de enten savnet Vi
den om. at der· er sket Ændring i Tjeneste
mandsloven eller ogsaa sid_der de og træffer 
Afgørelser efter en gammel 'rjenestemandslov 
eller muligt savner de paagældende, der kan 
træffe saadanne Afgørelser. Evner til at for
staa, hvad Tjenestemandsloven mener, men det 
bliver nu noget, som Generaldirektoratet nær
mere kan faa oplyst. Den paagældende afske
digede Reservelokomotivfyrbøder har jo aaben
bart med stor Interesse fulgt de Ændringer i 
Tjenestemandsloven, der redegør for, naar en 
Mand afskediges og det ikke skyldes en af ham 
begaaet Forseeelse, vil han, naar han ikke har 
Pen ionsret, kunne faa tilbagebetalt sit indbe
talte Pensionsbidrag. 

Foreningen indsendte derfor til General
direktoratet følgende Skrivelse: 

� Ved at meddele Generaldirektoratet. at en 
af de afskedigede ReservelokomotivfyrbøderP. 
fra 2. Distrikt har modtaget en saalydendc 
Skrivelse: 

I Anledning af Deres Anmod11ing af 6. 
cl. M. meddeles, at de Dem afkortede Bidrag til
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Pen ionering i Henhold til Tjenestemand -
loven § 50, tk. 2, forbliver i tatskassen, 
selv om der ikke efter Tjenestemandens f
sked bliver nogen Pen ion at udbetale til 
ham. Deres Anmodning om TilbagebetaTing 
af de Dem aalede afkortede Beløb vil derfor 
ikke kunne imød kommes. 

skal man tillade sig at udtale at Di triktet y
nes at være meget daarligt orienteret, thi ihvor
vel den tidligere 'l'jene temandslovs § 50, tk. 
2, omhandlede pørg maalet om Pensionsbidra
get Forbliven i tat kassen, saa nævner den 
nugældende Tjenestemand loY § 50, tk. 2, 
kun Pension bidrag t tørrel e, medens det i 
samme §, tk. , netop angive , at Pension -
bidragen kal tilbagebetales i Tilfæld om 
ovenciterede. fan tillader sig derfor høflig t 
at anmode Generaldirektor'!l.tet om at ville for
anledige, at aavel den paagældende Reserve
lokomotivfyrbeder E. L. Ohl en om øvrige af
skedigede Re ervelokomotivfyrbødere snarest 
faar det dem tilkommende Beløb tilbagebetalt. 

Forventende snarest at erholde nderret-
ning om Generaldirektoratet tilling til det i 
nærværende krivel omtalte.« 

paa hvilken man fra c-'reneraldirektoratet mod
tog følgende var: 

» ed at meddele at 2. Di trikt har af laaet
en Anmodning fra· en af de med dgangen af 
forrige Aar af kedigede Reservelokomotivfyr
bødere om Tilbagebetaling af de af den paa
gældende som Bidrag til Pensionering indbe
talte Beløb, har Dansk Lokomotivmand For
ening i krivel e af 19. f. '1., J. r. 1650, an
holdt om, at samtlige paa Grund af Personale
reduktionerne afskedigede Reservelokomotiv
fyrbødere i Henhold til Tjene temandsloven §

50, tk. 3, snarest maa faa de af dem erlagte 
Pen ion bidrag udbetalt. 

I denne Anledning skal man herved medde
le, at man har foranlediget, at bemeldte Pen
sionsbidrag vil blive tilbagebetalt de paagæl
dende i Løbet af de nærmeste Dage. 

Paa den ved agen givne Anledning tilføjes, 
at der ved eventuel Genansættelse af det her
omhandlede Personale vil kunne blive Spørgs
maal om fornyet Indbetaling af ommeldte Pen
sion bidrag.« 

De paagældende Aspiranter har nu faaet 
tilbagebetalt deres Pen ionsbidrag, og, for saa 

vidt de atter genantages, maa de paany ind
betle, hvad der er dem udbetalt; men ørgeligt 
er det at e, at Di triktet, som vel, naar alt 
kommer til alt, ingen Beføjelse har til at svare 
den paagældende Aspirant paa hans Fore
spørgsel, vigter sig med at svare Fore pørge
ren paa en ravruskende forkert Maade og gan
ske i trid med hvad Loven siger. 

Vi ved ikke, om Generaldirektoratet har 
gjort II. Distrikt opmærksom paa, at naar det 
endelig beske ftiger ig med '

l

'ing, som det -
uden '

l

'vivl - ingen Beføjel e har til, saa skul
de d t i Virkeligheden vi e Personalet, hvad 
det formodentlig sætter Pris paa at Personalet 
kal tro om det, at det rummer Kendskab og 

rigtigt Kend kab til alle Love og Bestemmel
ser. Dog flere Tilfælde viser, at II. Distrikt 
handler uden at tænke, men i næste Nummer 
kal vi fremdrage et nyt Ek empel. 

AFSENDTE SKRIVELSER OG SVAR 

6. Februar Hl2''.

Naar Værkstederne fjerner Overbederklappen mrd 
tilhørende Træk tang og Haandhjul, sker det, at dllt 
paa Kedlen anbragte tore tyr til Overhedertrækkrt. 
Gevindstykke i no"le Tilfælde faar Lov til at bliYe 
iddende, idet der aa anbringe. en Muffe mellem 

dette tyr og Blæ erstangen. Herved op taa · den 
Ubehagelighed, at Personalet ved Betjeningen af 1:Hæ
seren slaar (be kadiger) Knoene mod ny nævnte Styr. 

Man tillader sig derfor at andrage om, at Værk
tederne faar Paalæg om i alle Tilfælde at give Blæ

ser tangen en saadan Længde, at der er tilstrækkelig 
Plads til Haanden, naar Blæserhaandhjulet drejes. 

Jmøde eende Herr Maskinchefens ærede Svar. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

R-ich. Lillie.

Til Chefen for Maskinafdelingen, Generaldirektoratet. 

6. Februar 192 .

• Dansk Lokomotivmands Forening har tidligere
ved kri vel er til Generaldirektoratets Maskinafde
ling be kæftiget sig med Spørgsmaalet om Sæderne 
paa Lokomotiverne. fan maa erkende, at Maskin
afdelingen har indset, at der var Anledning til For
andringer i Retning af Forbedring, hvorfor der ogsaa 
er ket visse Forandringer med Hensyn til ommeldte 
Sæder. 

Imidlertid er Forholdet det, at Sæderne trods de 
skete Forandringer vedblivende har været Aarsag til 
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tilfredshed, og da en betydelig Del af Lokomotivper
sonalet er lidende af Mavesygdomme, Hæmorroider 
og andre Tarmsygdomme opstaaet netop paa Grund 
af de Forhold, hvorunder Lokomotivpersonalet maa 
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udføre det Tjeneste, har pørgsmaalet om æd rnes 
Stopning givet mangen Lokomotivmand Anledning til 
elv tænclige Ek perimenter. 

Foreningen har om et Resultat af di e For øg 
faaet forelagt en bestemt Form for æde. og da dette 

æcl har været i daglig Brug mere end et ar, uden 
at det har girnt Anledning til tilfred hed, h·ærtimod 
har vakt LL<lelt Glæde blQ.ndt det Per anale, som gør 
Tjene te paa d t Lokomotir, hvor paagældende æde 
har været prø,1et, har Foreningen frem kaffet en 1'eg
ning amt Ek emplarer af de i oftnævnte æde an
vendte Fjedre. 

Id t man h slagt til tilter Hen· }la kinchcfen 
nævnte Tegning og Prøvefje he, tillader man sig -
ud fra :Ma kinafdelingen ornnomlalte For laaels af 
hele dette , pørgsmaals Betydning for Lokomotivper
, onalel - at an øge om·,·elvillig t at ville imoclekom
me Foreningen Anmodning om Ændring af lokomo
tiverne reder derhen, at amtlige æder indrettes 
med Fj dre om angivet paa hoslagte Tegning. 

}[an tillader ig at forvente Herr :Ma kinche[ens 
Vel vi).lie og Forstaa l e for cl tte pørg. maals Betyd
ning for Personalet og udbeder ig var nare t be
lejligt. 

Ærbødigsl 
P. F. \'. 

Hiclt. Lillie. 

Til Chefen for Maskinafdelingen, Ueneralclirektomtel. 

7. Februar 192 .

Til Opnaael en af clen tørst mulige fri d igt un
der Kørselen har der Yæret foran taltet For øg med 
henholdsYi en Vindue vi ker og Varmluftventiler 
(konstruer de af en Lokomotivfører). 

Foreningen er imidlertid bleven bekendt med, at 
de paa vi e Lokomotiver i Aarhus forsøgsvis anbrag
te Vinduesvi kere nu er fjernede uden at være er
stattede af f. Ek '. Varmluftrnntiler. 

:Man tillad r ig derfor at forespørge H rr Ma-
kincb fon om dett er ensbetydende med, at l! or

søgene mod Vinduesviskere kan betragte om af tut
tede, thi i aa Fald beder Foreningen sig meddelt, 
hvilke Re ultater For øgene har ført til, da pørgs
maalet om et godt dkig ogsaa under forandrede 
Vejrforhold kan fremskaffes, Yedblivende er aktuelt. 

Ærbødig t 
P. F. 

Rich. Lillie. 

. Februar 192 . 

1raal' Røgbrænderne paa Lokomotiverne er lidt 
aa. meget, at de skal repareres, ker dette ved Til

nitning af et nyt Stykke. Denne Reparationsmaade 
medfører imidlertid, dels at der ved Brug af Røg
brænderen ikke aa sjældent opstaar behagelighe
der, idet den reparerede Røgbrænder meget ofte. ud
vider sig saa stærkt paa itningsstedet, at den kun 
kan faas ud af Fyrhullet ved Hjælp af en Forham
mer, dels at Røgbrænderens Varighed efter Forenin
gens Mening afkortes i høj Grad, idet der er Mulig-
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bed for Slid baade paa det paanittede og paa den 
"amle Del af Røgbrænderen. 

Efter Foreningen Opfalt l e vilde dis e Kalami
teter undgaa , der om Røgbrænderreparationen fore
gik v d Til ,·ej ning; h rvecl vilde opnaas, at Røg
brænderen altid er i eet lykke, hvoraf atter følger, 
at l\laterialet vilde være mere mod. tand dygtigt mod 
\'armcind,·irkning. 

Jan tillader ig derfor at hen. tille til .Maskinaf
delingen at overveje det h n igtsmm sig i fremtidigt 
at reparere Røgbrænderen som fore. laaot, nemli<> ved 
Til vej ning. 

rmøde eencle Herr :Ma kinchefens mr. 
Ærbødig t 

P. F. \'. 
Rich. Lillie. 

Kjobenharn. 1/i. Februar 19.2'. 

I At•lednin, af Foreningen 'kriv I e af do els. 
(Nr. 1G6:i) angaaende Hepa ration af Røgbrænderpla
del' medci.eles, at Værk tederne er anmodet om at 
foi'etage For ø med d n foreslaaede Reparation, -
maa.de. 

Ove Munck. 

H. Mammen.

Kjøbenhal'n, .24. Februar J 92 . 

I nledning af Foreningens krivel e af 16. f. M. 
vedrørende den nye Remi e paa Hor ens tation skal 
man hened meddele, at der ved nævnte Remise vil 
blive indrettet et Bacleværel e forsynet med Bad kar 
og tilhnrende Brn e. 

Flensborg. 
fg. 

}[ertz. 

KjøbenhaYn, 7. Januar 192 . 

I Anledning af det af Ho,·edbe tyre! en under 23. 
optember f. A., J. Nr . .L597, fremsatte Andragende 

om Ændring i Pension vilkaarene for tatsbanerues 
Lokomotivpersonale kal man herved meddeie, at om
handlede Andragende herfra har været oversendt Fi
nan mi ni teriet, der har udtalt, at det rejste Spørg -
maal efter . amme Opfatte! e bør stilles i Bero, indtil 
fJene temandsloven gøre til Genstand for en almin
delig Revision. 

Andersen Alstrtt]) . 

0. Harhoff.

MOTORVOGNSFØRERSTILLINGERNE 

On dag den 29. F bruar fandt der i Gene

raldirektoratet en Forhandling ted mellem Re

præsentanter for Organisationen og Repræsen

tanter for eneraldirektoratet om Motorvogns

førerne lønningsmæ sige Place.ring. 
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Forhandlingen førte til, at Generaldirekto
ratet til :--lorrnering lo,·ens 2. Behandling vilde 
stille Forslag om at udnævne 52 Motorvogns
førern med Placering i 12 c Lønningsklasse. 

Af Organisationen l'ar der som bekendt 
fremsat Ønske om Placering af en Del af disse 
i 12 b Lønning Ida e. herom ·blev der af Re
præsentanter�1e paany frem.sat Ønske. Dette 
Spørgsmaal vilde paany blive gjort til Genstand 
for Overvejelse!'. 

FRA DAGSPRESSEN 

ET UHELD PAA AALBORG STATION 

Søndag den 19. Februar var der paa Grund 
af et held under Rangeringsbevægelser Fare 
for et Togsammenstød. » ordjyllands Social
Demokrat« skriver i Bladet for den 20. Febru
ar følgende: 

iden I edskærings-:.\[inisteriets berygtede Spare
foranstaltninger ved Statsbanerne blev ført ud i Li
vet, er Befolkningen Gang paa Gang blevet op kræm
met Yed :Meddelelser om Uheld paa Banerne. I fle
re Tilfælde skyldes det kun det underordnede Per
sonales Konduite. at . tørre Ulykke er blevet afværget. 
Saaledes ogsaa i Aftes i Aalborg. 

yd-Ekspres'en kom ind til sædvanlig Tid, Kl. 
20,20, og de to Lokomotiver, der nu skulde føre 
·.'lord-Ekspre 'en sydpaa, blev som ·ædvanlig dirige
ret ud ad Sporet til Grønnegaard, hvor Spisevogne
og ovevogne plejer at henstaa. Ved fejlt Sporskifte
kørte de 2 Lokomotiver imidlertid ud paa forkert
Spor, og Kl. 20,30 lød et højt Knald over hele Bene
tenænet. Alle var klar over, at der var sket noget.
men lu:ad der var ket, kunde kun Personalet paa
de to Lokomotirnr vide. Det viste sig, at det ene
Lokomofo· var afsporet paa et saa uheldigt Sted. at
det spærrede Hovedsporet nordfra.

Ved Ledet paa Vesterbro-Overføringen stod Bane
arbejder Pedersen, Ladegaardsgade. Han saa, at de 
2 Lokomotiver fra Syd-Ekspres'en kom kørende og 
ikke om sædvanlig ble,· ledet ind til Grønnegaard, 
men derimod kom ind paa Hovedsporet og fortsatte 
nordpaa. Da de nærmede sig Overskæringen, og 
det aa ud til. at de skulde fortsætte, sprang han 
straks hen og begyndte at lukke Ledet ned. Der var 
paa dette Tidspunkt ikke givet Indkørselssignal til 
Ekspres'en nordfra. Pludselig lød det omtalte Knald, 
og han var nu klar Ol'er. at der skete et eller andet, 
Rom vilde forhindre Lokomotiverne i at køre længe
re frem. Han hejste derfor Bommene op igen. 

�æsten i samme Øjeblik, som det hændte, blev 
der givet Indkørselssignal til Nord-Ekspres'en, der 
ha,·de pas eret Poul Pagsgade-Posten. Ledvogteren 
Yar nu klar over, at der var alvorlig Fare paa Fær
de. Han greb sin 'Lygte og· viste rødt (Fare), men 
da han ikke kunde forlade in Po t. nøjedes han 

med at løbe ud paa Ovedkørslen, hvor han stillede sig 
med Lygten foran det kommende Tog. amtidig blev 
man fra det første af de 2 Lokomotiver opmærksom 
paa, at der blev hej t Indkørsel til samme Spor, som 
man holdt paa. Lokomotivføreren. Møbius, Frede
rikshavn, gav derfor Fare ignal med Fløjten. Dette 
blev antagelig hørt af den vagthavende As istent. 
ltandrup-Thomsen, paa Kommandoposten. Han lod 
derfor Indkør elssignalet tage ned og viste Stop igen. 

Men dette var for sent: thi Nord�Ekspres'.en ha.Y
de allerede paa dette Tidspunkt passeret Signalet. der 
staar mellem Ladegaardsgade og Vesterbro. Fra det 
første af de 2 Lokomotiver sprang Lokomotivfyrbø
deren. Duhrberg, Frederikshavn. nu ud og løb med 
sin røde Lygte frem ad Skinnerne, over Ve ferbro og 
videre imod Toget. hvis Lokomotivpersonale ble,· 
klar over de røde Lys og fik standset lige foran Ve
sterbro-Overkørslen, paa hvis anden Side de 2 Loko
motiver holdt. Der var saalede ikke langt fra en 
frygtelig Katastrofe, og der er Grund til at paaRkøn
ne Personalets raske Handlinger. 

Kort Tid efter Afsporingen aflagde vi Besøg paa 
Stedet og paa Banegaarden. Der herskede øjensyn
lig den største Nenøsitet og Raadvildhed blandt do 
overordnede over hele Linien. Derimod saa det ud. 
som om de underordnede havde genvundet deres 
sædvanlige Ro og nu alter lod de overordnede om 
at ,bestemme Farten«. Det varede en god Time:=! 
Tid. inden man fik de 2 Tog gjort klar til at gaa 
Iwer "in Vej igen. Passagerer. der skulde nordpaa. 
blev i Biler ført fra Banegaarden til Vesterbro. hvo:t
fra de maatte Yandre i Gruset lang Banelegemet til 
Toget og kravle op i dette ad høje Trapper. der var 
sh.ffet til Veje. Passagererne nordfra. blev paa sam
me faade ført til Banegaarden. hvor den indkomne 
Ekspre. ydfra atter maatte gaa sydpaa. 

Imidlertid blev et Hjælpetog mecl de nødvendige 
Grejer dirigeret til Uheldstedet. Her boldt de 2 Lo
komotiver. hvoraf det bagerste havde de 2 forreste 
Hjul paa et Spor og clr bagerste paa et andet, me
drns dr fi midtrrstc Hjul var afsporet. Her arbej
dede man indtil i Morges Kl. 61/,, før T,okomotivet 
var paa Sporet igen. 
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Hele :\'atten var Aalborg tation af pærret fra 
Forbindelsen nordpaa, medens man arbejdede paa 
at faa Lokomotivet flyttet op paa Skinnerne. I al 
den Tid maatte Udveksling af Post og Passagerer 
foregaa under megen Gene og . tore Besværligheder. 

Delte bar rnkt ikke ringe Forundring, idet der 
paa det ted. hvor de :2 Lokomotiver holdt hele 
�atten ligger flere ideløbende Spor, med hvilken 
Forbindelse sikkert kunde være etableret ved Stik
spor, som afgaaende og ankommende Tog kunde væ
re ført over med nogen Forsigtighed. En saadan For
bindelse kunde antagelig være bragt i Stand i Løbet 
af en Times Tid, men det ynes, som om Forvirringen 
har været aa stor, at man ikke bar opdaget dette. 

Stat banerne Bureaukrati er jo velkendt og for
nægter sig heller ikke i dette Tilfælde. Selvfølgelig 
har det været umuligt at faa nogen ordentlig Rede
gørelse fra dette Væsens Ledelse. Man skulde jo 
eller synes. det var i Banens Interesse. at Publi
kum faar autoritati,· Besked om, hvad der er . ket. 
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i tedet for at give Næring til alle de mange Rygter, 
der eller faar frit Løb. Der skal i Eftermiddag 
paabegyndes Afhøringer, og naar disse er lut, kan 
man ogsaa gaa ud fra, at der hli,·er givet Offentlig
heden fuld Besked. I Dag henvi er den en·e af tat -
banernes mange Afdelinger til den anden - og det 
hele re ulterer i at man bliver benvi t til en Tele
fon, om ikke svarer. De underordnede maa ikke 
udtale sig, og de overordnede sover - hedder det. 

Man faar nærmest Indtryk af, at det hele skulde 
-..-ære kjult, aafremt det kunde have larlet sig gøre. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

JERNBANELOGIK 

At der Tid efter anden maa skrides til Reformer, 
om er mere afpassede efter uet, hvori vi lever, er 

en ab olut Nødvendighed, saafremt Samfundet ikke 
skal stagnere. 

oget andet er, at det maa paases, at Resultatet 
af dis e nye Reformer ikke bliver det stik modsatte 
af, hvad der tilsigtedes. 

En Reform, der i høj Grad nærmer sig det sidst
nævnte, finder jeg Anledning til at drage frem til 
nærmere Overvejelse. 

For nogen Tid siden blev der i de sønderjydske 
Depoter ved Opslag bekendtgjort, at 51 »Giv-Agt•
Tavler paa trækningen Sdb-Te, fra og med 1. 
Februar ble,· fjernede, og at Fløjtesignalet dermed 
bortfaldt. 

Dertil vil d 1· intet Yære at indrnnde idet en 
Reduktion af det hidtil bestaaende Antal er af ab
solut praktisk ratur. Det modsatte bliver Tilfældet, 
,·ed lutning bemærkningen i omtalte Opslag, hvor 
der ordret meddeles følgende: 

•I Taage og usigsbart Vejr skal »GiY-Agt«- ig
nal afgives foran de paagældende Overkør. ler, jfr. 
Politireglementet Pag. 47 og Ordre P. 5 f. « 

Nu spørger jeg: •Hvor bliver Logiken af i denne 
Foranstaltning?• 

Før t har Autoriteterne skønnet, at disse Tavler 
burde opsættes for at tilkendegive Lokomotivpersona
let, hYor Vejene ligger; altsaa en Vejledning af sam
me Karakter som Afstandsmærkerne. u siger de 
amm Autoriteter: Vi fjerner Tavlerne, da Lokomo

tivførerne ikke skal fløjte i sigtbart Vejr, men for
glemmer, at Ornrkørslerne i usigtbart Vejr kun kan 
lades ude af Betragtning paa 1 apiret, i Praksis lig
ger de der uden nogen Tilkendegivelse af Beliggen
heden, hvilket er Yærst for den mindre tedkendte 
Lokomotivfører, men fløjtes skal der desuagtet ved 
Vejene! 

I denne Form er den her indførte Ændring 
uholdbar, og vil sikkert give Tilbageslag i Form af 
Er tatninger ved Sammenstød. Saaledes som For
holdene er hernede, hvor der snart ikke hengaar 
nogen Uge, hvor ikke en eller flere Lokomotivførere 
maa møde i Retten angaaende Paakørsler eller an
dre Bilovertrædelser, vil den indførte Reform næppe 
kunne staa for en Domstols Afgørelse, idet denne 
sikkert vil hævde, at der til Vejledning for ikker-
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hedens kyld saavel af det offentlige om det pri
vate Initiativ bør op tiltes Mærker Yed Vejene og 
foretages andre Forebyggelsesforanstaltninger, og 
derfor ikke kan anerkende tat banerne Ret til For
mind kelse af ikkerheden. 

Dette vil Yære saameget mere beklageligt, som 
Spørg maalet let lader sig løse. elvfølgelig maa 
Hen )'Ilet til Omkostningerne Yed )falerarbejdet la
des ude af Betragtning. 

Tavlerne bør opstilles igen om 11idtil, men under 
Bog taverne anbringes f. Eks. et rødt X, en Cirkel 
r.ller et andet færke, og selv den fremmede Fører 
ved da, at dis e Mærker gælder kun under usigtbare 
Vejrforhold, og Fløjtesignal afgives. 

Ved denne Reform vil Lokomotivførerne ikke bli
ve . tedet i den Situation overfor Dommeren, naar 
denne stiller ham det bestemte Spørgsmaal: Har 
De fløjtet ved den paagældende Overkørsel? at han da 
maa vare: Jeg tror nok det var ved den, men be
stemt tør jeg ikke paastaa det, for tatsbanerne har 
ialt fjernet 51 Mærker. Jeg skal ganske vist fløjte 
i usigtbart Vejr, men da jeg er ny paa Egnen og 
ikke . tedkendt kan jeg umulig vide, hvor de 51 
Mærker har staaet i Januar 1928. 

Og Fru J ustitia vil for en Gangs Skyld sikkert 
smile nikke og .-ige: »Du har Ret, min Ven«. Stats
han rne skal betale Omkostningerne. 

ENERGIANVENDELSE I 
JERNBANEDRIFT 

Efter »Die Lokomotivthecknik« ved F. Spøer. 

H. Q_ 

!Fu1 t,at). 

De nyere Damplokomotiver. om for Tiden 
have i Driften er bygget i erier efter Tole

rance ystem og aalede . at de enkete Dele 
ikke alene kan anvendes paa et hvilket om 
helst Lokomotiv af samme Type men og aa paa 
andre 'l'yper. I 'l'yskland findes ormaler paa 
saa godt som alle Lokomotivdele (iøvrigt for 
hele Industrien); dette har til E ølge, at Repa
rationer kan udføres paa forbavsende kort Tid. 

Dette kal blot nævne for at pege paa, at jo 
bedre man har indrettet sig med forhaanden
værende Lokomotiver, desto vanskeligere bli
ver lndførelsen af nye_ 

Det kan ikke nægtes, at det hundred

aarige tempeldamplokomotiv, om vi ken

der det med Plamist og Haandfyring, til 

Brændsel kræver de bedste Sorter tenkul. 

Lige saa vigtigt er det med godt egnet Fø
devand· den tærkt an trængte Lokomotivke

del taaler ingen Aflejring af Kedelst n_ Til 

Lokomotiverne anvender de ty ke Rigsbaner 
da01ig 35 000 t Kul og syv Gange saa meget 

, and. nemlig 245 000 m3 • hvoraf den største Del 

s 
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først maa renses og afhærdes. Ved Turbine
lokomotivet er Kulforbruget noget mindre me
den Vandforbruget er meget lille. da pilde
damp n fra Maskinen kond nseres og tilføre 
Kedlen som Vand. 

Hvorledes staar Damplokomotivet over for 
Kravet: tørre Trækkeevne? Dettes Kraftydel-
e er afgrænset ved den Dampmængde, K dlen 

kan frembringe, og denne bestemme igen af 
Kedlens - i æi·deleshed Ri te- og Hed _fladen 
Størr 1 e. l Ty kland mener man paa de id
ste nye Lokomotiver til Hovedbaner at have 
bygget Kecll n aa stor, om det af Hen yn til 
Profilmaalcne og Fyrets Betjening af c n Mand 
er muligt. 

Der var en 'I id, hvor Spørgsmaalet om høje
re Trækkeevne ikke var saa brændend , fordi 
Overhalingssporene paa tationerne var i Stand 
til at optage et Godstog, der bestod af aa man
ge af de almindeligt anvendte Vogne, som et af 
de kraftigste God togslokomotiver kunde træk
ke paa hori ontal Bane. Men i de sener ar 
er man kommen ind paa at anv nde nye ogn
typer til Massebefordring af God , navnlig Kul. 
Man indsætter i Driften torrum-God vogne, 
med hvilke Vognens Egem ægt, som nu andra
ger ca. 49 pCt. af den samlede V ægt, bringes 
ned paa 30 pCt., og en langt større God mæng
de kan befordres paa een Vogn, saaledes at et 
Godstog paa 100 V gl. bestaaende af Storrum
Vogne, kun har det halve af den Længd . som 
et i V· gt til var ndc Tog, be taa nd af 20 t 
Vogne. Di se torrum-Godsvogne, hvis Kob
linger er beregnet paa endnu større Togvægt, 
stiller som man ser, paany Spørgsmaalet om 
kraftigere Lokomotiver i Forgrunden. 

Vil man undersøge nærmere, hvorfor den 
tekni ke , erden arbejder paa at anvende 

Dampturbinen og Dieselmotoren som Lokomo
tivmaskine, maa man først beskæftige sig med 
de forskellige kemiske og fysiske Processers 
Forløb samt den mekaniske Udførelse i Forbin
de! e dermed, om kendetegner de forskellige 
Lokomotivtyper. 

Damplokomotivet maa betragtes som et 
Damp-Kraftanlæg i mindTe til. Lokomotivets 
pecielle pga e: at udfolde en -Kraft, saaledes 

at det kan bevæge sig selv og tillige et større 
eller mindre Antal Vogne, og dette under den 
Forud. ætning, at Lokomotivets Dimensione
<1.·ing holdes indenfor Banernes Profilmaal, 
fr mkalder store Vanskeligheder i Sammenlig
nmg med stedfa te Anlæg. Trods dis e For
skelle maa for begge nlægs Vedkommende 
til tr bes: 

1. at forbrænde det indfyrede Brændstof un
der en høj Varmegrad og udbrænde det i
aa stor dstrækning som muligt, d. v. s.

at drage saa tor Nytte om muligt af den
i Brænd toifet indeholdte Brændværdi
( · konomisk Forbrænding).

2. at lede saa meget som muligt af den i Fy
re udvikled Varme gennem Kedlens
Vægge til Kedelvandet og gennem Over
hederelementerne til Dampen (Kedlens og
Overhederen irkningsgrad).

3. at oms· tte aa meget om muligt af Var
meenergien der indeholdes i Dampen, naar
den trømm r ind i Maskinen, til indiceret
Kraftydel e (termisk Virkningsgrad),

4. at overføre den indicerede Kraftydelse til
Drivhjulene (Drivakslen) med de mindst
mulige Tab (mekanisk Vrrkningsgrad).

Det maa paa Forhaand siges, at Stempel
damplokomotivet kommer bagest i Rækken 
hvad angaar de under 1-4 opstillede Krav, 

Brændstoffers Sammen retning 

Kulstof Brint I Svovl Kvælstof lit I Vand Ask<' Laveste 
Brænd. tof I Brændværdi 

°lo °lo °lo °lo 0/0 
0 

0 o/o i V. E. pr. k . 
I 

g 

I
I tørret til 

Tørv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.5 0.5-0.9 1.1-2.7 20-3 4 20 2-30 3600-4600 

Brunkul ...................... 52 4- 1-4 0.6-1.7 1 5-20 12-1 4 4-11 4 500-fiOOO 

Sten kul . ...................... 0 4.7 0.5-1.5 0.7-1.7 6-11 1.3 6.5 6 00-7 700 

Gaskoks ...................... 8-92 0.7 0.8 - 1,4-1,5 1.5-2 3.5-7 6900 

Anlhracit ..................... 92 3.2 0. 0.7 2.3 - 1.2 8000 

Stenkulljæreolie ............... 85-90 7-13 0.4-1 - - - - 00-9200
I 

Brunkultjæreolie .............. 85 I 12 - - - - - 90 00-9 800
I 

--
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idet dets samlede Virkningsgrad kun andrager 
5-7 pCt.

Ved den samlede Virkningsgrad af et Lo
komotiv forstaas Forholdet mellem Arbejd -
værdien (Energiindholdet) af de indfyrede Kul 

og det Arbejde, Lokomotivet er i Stand til at 

yde paa Trækkrog n, saaledes: 

rbejdsværdien i de indfyrede Kul. 

I Damp-Elektricitet værker med store Ke
del- og Turbineenheder opnaas nu til Dags en 
samlet Virkningsgrad af 14-16 pCt., deri med
regnet Omformningen af den udvundne meka
niske Energi til elektrisk trøm, saaledes: 

Arbejdsværtlien i den udviklede trøm 

Arbejdsværdien i de indfyrede Kul. 

aar Damplokomotivet alligevel kan hævde 
sig overfor elektrisk Drift, saa maa Grunden 
ligge deri, at elektri ke Baner er dyre i Anlæg. 

Vil man und r oge Brændstofferne, som 
anv ndes, bør man. efter den Udvikling, som 
Jernbanerne Drift midler r undergaaet i de 
senere Aar, ikke ind kr· 11 ke sig til de alminde
ligt anvendte Stenkul, men maa og aa regne 
lettere Brændstoffer, Brunkul og Tørv med i 
Rækken af de Brænd toffer, der kan anvendes 
til Lokomotivfyring; thi, som anmeldt i Lok. 
Tid. har man fundet en prakti k anvendeliO' 
Form for Kul tøvfyring paa Lokomotivet, 
hvorved det er blevet muligt at indfyre Brunkul 
og Tørv i tøvform og forbrænde disse Brænd
selsarter m d stor Økonomi. Ligeledes bør 
man medregne d om Motorbn ndolie anvend
te flydende Brænd toffer: Jordoliedestillationer 
samt ten- og Brunkulstjæreolier. 

En ammenligning i hosstaaende Tabel vi
ser Forholdet mellem Brændværdien i de mest 
anvendte Brændstoffer. Ved Brændværdien 
(Varmeværdien) forstaas det Antal Varmeen
heder, der udvikles ved Stoffets Forbrænding; 
hvor mange af disse der udnyttes, afh nger af 
Kedlens og Maskin ns Virkningsgrad, samt 
Fyrets Behandling. 

(�'ortsættes.) 

REFERAT 

AF HOVEDBESTYRELSESMØDET D. 17. OG 

18. FEBRUAR 1928

Alle til tedc. 

P1111!.t 1. l• orl1a11dlillg ·1irofol.ollell.

F rhandling�prnlokollen oplæstes og g-odkendte uden 
Debat. 

Pn11J.f 2. Jliedclelelsc r fra Fornwnden om 

behandlede ager. 

Porma11cle11 referer de og omtalte de siden id te Ho
vedbesl)'rclsc. møde behandl de Sager, hvornf skal ?1ævnes: 

I agen om cd ættelsc af Aldcrsgrænsc11 m ddclcr 
Gdl., al Sagen, fler at have været til Finansmini leriets 
Udtale!. e, vil blini behandlet ved komm nde Lønningslov -
revision. I agen om Funktion tillæg til de Lokofyrb., 
rler fort. al rangerer, meddeler Gdl., at Foreningens Øn
ske imødC'kommes: der er udsendt Cirkulære derom til Af
delingerne. Der r udsendt Cirkulære om, al en Funktion 
ikke maa afbryde alone .for al pare Ydels n af Funk
tion v derlag. ag n om Tillæg til alle Motorforere er 
gaaet i Orden: de paagældenclc faar 400 Kr. aarlig i Godt
gørel c. beraf er de 100 Kr. beregnet som Dækning, fordi 
der kun udb tales Emolumenter efter 14. Lønklas e. I en 
Sag, bvor Distriktet i trid med Ordren bavtlc nægtet at 
udbetale Overarbejdsbetaling for Overarbejde over 20 Ti
mer, har Foreningen hl'skrevet agen. for Gdl., der har 
givet Foreningen fodbold. Mru1 bar til. krevet Gdt. i An
ledning af, at et Depot kun har givet noget Personale 2 
Fridage i en Maaned; Distriktet har nægtet al betale den 
manglende 3die Fridag. Til Generaldirektoratet er frem
sendt Skrive! e om Godtgørelse for dobbelt Hu førelse til 
2 Motorførere, der af Di triklel er nægtet aada.n Godtgø
relse. Der er søgt om, at de Lokofyrb., der forretler Ha.ancl
værkertjenesle i Remi erne, faar udbetalt Forskellen mel
lem den Lø11, de oppebær r, og den Løn, de vilde ha.ve 
oppcbaa.ret, der om de aflønnede om Haandværkerc. En 
Sag angaa.ende Beregning af Rangcrgodtgørelse for Tog
opvarmning ved reelbrud personale er beskrevet for Gdt. 
Foranlediget ved, at tal banerne har overvejet Mulig
heden af fremtidicr at lade Uniformsgen tande konfektious
sy, er der i krivel e prole terel herimod. Vi har rykket 
for en Afgørelse i Sagen om ormering af Stillingerne 
som Førere af Motorkøretøjer. Til Ministeriet er afgivet 
Andragende om længere Ferie for Lokomotivførerne. Der 
er . øgt om, at Antallet af Lokomotivførere til Rangerlok:i
rnotiverna foruf!PS. 

I agcn om Aspiranterne og Reservelokomotivfyrbøder
ne førtes den 21. December 1927 Forband.Jing i Gdt., men 
da delle ikke viste nogen Imødekommenhed, blev de Re
. ervelokomotivfyrbødere, der havde gaa.et paa. halv Løn si
den J. eptember, afskediget fra og med 31. December. 
Lokomotivpersonalet er saaledes den eneste Kategori, der 
har været ud at for Afskedigelser af fast ansatte. Sagen 
har været udførligt omtalt i D. L. T. I Anledning af, at 
2dct Distrikt har nægtet at tilba.geb tale de afskedigede 
Reservelokomotivfy.rbød re de af dem indbetalte Pensions-
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bidrag, har Foreningen i Skrivelse til Gdt. behandlet Sa
gen; Beløbene er 11u tilbagebetalte. 

Vedrørende Spørg.·maalet om Omfanget af Eftersynene 
før og efter Kørsel bar Gdt. besvaret Foreningens Hen
vendelse med at henvise til Ordre P. 53. Foreningen bar 
imidlertid paany den 20. December skrevet om Sagen og 
0[ter Forespørgsel h-1:1, Gclt. atter under 8. Februar be
ltandlet Sagen. Man har behandlet en Del Kørselsforde
Jingcr. 

I den i forrige Refcn1t omtalte Sag angaaende Revision 
a[ c.11 en Lokf. overga<1ct Dom har Gdt. meddelt, at det 
ikke har fundet Anledning til at imødekomme Forenin
gens Henstilling. Det er lykkedes at faa Lokf. W. Thor
sen· Pensionering ndsat yderligere til 1. Juli. Gdt. med
delte, at del smrlig af Hensyn til Konsekvenserne ikke kan 
imødekomme Andragendet om Anciennitetsforbedring for 
en Lokofbr. Fhv. Lokomotivfyrbøder i Es., Adamsen, der 
blev afskediget paa Grnnd af Sygdom, men som fik Løfte 
om Genansættelse, og som siden Februar f. A. har været 
beskæftiget ved Lokomotivtjenesten som Ekstramand, blev 
den I. December afskediget. Foreningen fandt, al Afske
digelsen var i Strid 111ed Gdt.s Løfte, hvorfor Sagen har 
været behandlet i Skrivelse; Gdt. har dog ikke ment, at 
kunne ændre den trufne Afgørelse. Adskillige Medlemmer 
er assisteret i Sager angaaende Lønningsforskud, Laan, 
Turanciennitetsspørgsmaal, Flytlegodtgørelse o. 1. For
eningens Henstilling om under Hensyn til de vanskelige 
Boligforhold i Padborg indtil videre at opretholde Tinglev 
Depot og at bibeholde en Del Personale ved Vamdrup De
pot, er imødekommet. Det samme gælder Foreningens 
Henstilling ang. Undladelse af at forflytte mere Lokomo
tivpersonale fra Næstved. 

En udmeldt Lokofyrb., som nægtede Belaling af Kon
tingenlgmld til sa,ivel Foreningen som Feriehjemm t, er 
1,leven dømt til at betale efter Foreningens Paabud, ialt 
Kr. 178,00. Overrnsslemmencle med de nye Love er der 
fra dette Aars Begyndelse optaget en Del pensionerede 
Lokomotivmænd . om ekstraorclinære Medlemme1·. Sagen 
om Konlingentrestancer mod Lockoutbidragel er nu bragt 
i Orden gennem Modtagelse af anonyme Pengesedler (Kr. 
37,50) er der nu indgaaet Kr. 12,50 for meget paa denne 
Konto. De i D. L. T. Nr. 24, 1927, nævnte uclmeldte 
Lokf. amt enkel lo andr • har krævet nedlagt Fogedfor
bud mod, at deres Navue nævnes i D. L. T., da dette 
maatte anses for en Krænkelse af Privallivets Fred. Fog
den vilde ikke imødekomme de paagældendes Ønske om 
generelt Forbud mod D. L. T. Sagen kom ikke til Doms, 
idet der sluttedes Forlig, saaledes at Redaktøren ikke i 
Dansk Lokomotiv Tidende nævnede de paagældendes av
ne i Forbindelse med deres Udmeldelse af D. L. F. Jern
baneorganisationernes Fællesudvalg er efter forudgaaende 
Møder oplø t. Paa Forslag af Dansk Ingeniørforb1111d ud
veksles, der Fagblad med nævnte Organisation. Der er 
efter Meddelelsen i D. L. T. indgaaet Bestilling paa nogle 
Emblemer fra I. T. F., disse er anskaffet og videre endt. 
Med N. L. F .. I. T. F., Norsk Lokm. Forbund og Hollandsk 
Jernbaneforb. har cl r været ført en betydelig Korrrspon
dancc. 

Formanden. Meddelelser toges til Efterretning. 

Punkt 3. Undcrstøttelsessagen lit de afskedigede Aspircr,n

ler og Res.lokfbr. 

Det vedtoges, at yde rle Mecllemmer, der er bleven 
arbejdsløse som en direkte Følge af Administrationens Per-
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sonalbe pareiser, Understøt!else i ialt 8 Maaneder saale
des at der opnaas en ugentlig Understøttelse af 28 Kr. for 
gifte og 25 Kr. for ugifte. For saa vidt angaar de af
skedigede Reservelokomotivfyrbødere (der var fast ansatte) 
har Regeringen skaffet fornøden Bevilling til, at disse i 
100 Dage kan faa udbetalt en Arbejdsløshedsunderstøttelse 
af Staten stor 3 Kr. pr. Dag, hvilket Beløb er medregnet 
i ovennævnte ugentlige Understøttelsess11m. 

Punl.:l 4. HCYVedkassl'rerens Regnskabsoversigt for 1927. 

Hovedkassen-ren fremlagde Regnskabsoversigten, den 
balancerede med Kr. 28 644,76. Til Reservefonden over
føres af Hovedkassen Kr. 2 644,56, hvilket er Kr. 286,52 
mere end budgetteret. Godkendtes eensternmigt. 

Punkt 5. Beri tning frci de faste Udvalg. 

Foredragsudvalget bar afholdt Møde og planlagt Afhol
delsen af en Foredragsrække med Baneingeniør Kristensen 
som Foredragsholder om Emnet: Signalreglementsudvalget,; 
Forslag til nyt Signalreglement. 

Velfmrdsudvalget bar afholdt Møde og behandlet en lang 
Række Forslag. Efter Mødet er der vedrørende de paa 
samme godkendte Forslag fremsendt Skrivelse til Gene
raldirektoratet angaaende Forbedring af Læderkvaliteten 
i Oliesprøjternes Stempler, Udvidelse af Spuleslangernes 
Mundstykker, Forlængelse af Blæseslangen paa visse Loko
motiver, Fjedrende Sæder paa Lokomotiverne, Forsøgene 
med Vinduesviclskere eller Varmluftshlæsere, Forsøgene 
med Opvarmning af Førerpladsen paa D-Maskinerne, Ba
clevmrclse i Horsens samt angflaende Karbade i København 
Gb. Man har modtaget Meddelelse om, at Røghrænder
repara.tionrrne efter Foreningens Henstilling forsøgsvis vil 
blive foretaget ved Tilsvejsning i Stedet for Tilnitning. 

Blandvalget har beskæftiget sig med forskellige Forholcl 
vedrørende Foreningens Medlemsblad. Fra 1. Januar er 
Bladet udsendt i nyt Format og med sværere PapirsorL 
til saav<'l Omslag som indvPndige Sider. 

Punkt 6. Foreliggende Sager. 

En Sag angaacnde Forstaaelse af Tjenestetidsreglerne 
Tilfælde, hvor det tjenstfri Ophold paa fremmed Depot paa 
Grund af For inkelse bliver mindre end J ½ Time hen
vistes til Tjenestetidsudvalget. 

En Sag angaaende Tidspunktet fo.r Pudsning af Anna
tLu·en paa Førerpladsen henvistes til Forretningsudvalget. 

Til Motorkursus i Aarhus og Tønder bevilgedes paa vis
se Betingelser et Tilsknd paa 100 Kr. 

Et Forslag augaaende Godtgørelse for Emolumenttab til 
de Lokofyrb .. der fon·elter Haanclværkertjeneste i Remi
serne, bortfaldt. 

I Sagen om Medlcmsemblem udvalgte Hoveclhestyrelse1L 
blandt de fremkomne Ud.kast et af disse. Det vecltoges at 
bestille 2000 Stk. 

En Sag om Indførelse af Afdelingernes frie Valg· mel
lem bundet og fri Anciennitet til '.Jlurbesættelser hen
vistes til Behandling i Loko�otivførerkreclsens Bestyrelse. 

Afd. I og II bevilgedes 42 Kr. til Dækning af en Del 
af Udgifterne til Anskaffelser til Læseværelset. 

En fra Ar. Lokfbr. Afd. fremsendt Sag angaaende Be
tjening af Motorvogne henvistes til Forretningsudvalget. 

En Skrivelse. hvmi Dieselmotorførere paa Sjælland 
fremsalte forskellige Krav. toges til Efterretning. 
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En Skrivelse fra Østerbro Lokfbr. Afd. angaaende Ud

-
vælgelse af Motorførere tiltraadtes af Hovedbestyrelsen. 

Punk6 7. Eventuelt. 

Formemden oplyste, at det Eksemplar af D. L. T.,, som 

Afdelingerne hidtil har modtaget, er inddraget paa Grund 

.af Forsendelsesomkostninger m. m. De enkelte Afdelinger, 

om ved Aarets Udgang fremsender Anmodning om en 

Aargang af D. L. T. til Indbinding, kan da fra Kontoret 

Faa hel Aargangen tilsendt. Emil Kuhn, Sekretær. 

LOKOMOTIVFØRERKREDSENS 

BESTYRELSESMØDE DEN 16. FEBRUAR 1928 

Alle var Lil Stede. 

Punkt 1. Foreliggende Sager. 

Kredsfor111anden redegjorde for forskellige Sager, der 

llavde foreligget siden sidste Møde. En Sag, rejst af en 

Lokf., angaaende Udførelsen af Arbejdet under Forberedel

sestiden, der var for knap, henvistes til H. B. Et Par Sa

_ger angaaende Overarbejdspenge fra Juleperioden behand

ledes. Omtalte derpaa en Sag om et Par Lagener, som 

var tabt af Maskinen og som 2det Distrikt havde bestemt 

den paagældende skulde betale. Da Forholdet var af en 

saadan Natur, at det synes noget ubilligt, besluttetdes det 

al rette Henvendelse i Generaldirektoratet. Endvidere be

handledes en Sag angaaende det 1 ½ tjenestefri Opholds 

Afkortning. Sagen henvistes til H. B. Kredsformanden 

redegjorde derefter for den Tjeneste, de havde paa Hjør

ring Rangermaskine. Endvidere forelaa en Sag fra Ab. 

.angaaende en Afsporing, som Kredsen besluttede at behand

le. En Skrivelse fra Gb. forelaa og behandledes. En 

Skrivelse angaaende Rangertidernes Overskridelse behand

ledes og henvistes til H. B. 

Det vedtoges at udsende en Skrivelse om Vacuumprø

verne. 

Punkt 2. Kredsens Regnskab. 

Kredskassereren gennemgik Regnskabet, der balancere

de med 47 289 Kr. 93 Øre. 

Regnskabet toges til Efterretning. 

Pimkt 3. Eventi,elt. 

Spørgsmaalet angaaende ekstraordinære Medlemmer be-

handledes. 0. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSENS 
BESTYRELSESMØDE DEN 16. FEBRUAR 

Alle til Stede. 

Punkt 1. Meddelelser fra Formanden. 

Kredsformanden gennemgik de mange Skrivelser, som 

.er modtaget og besvaret. Herunder blandt meget andet 

Reservelokomotivfyrbødernes Afskedigelse og Understøt

telse. 

Punkt 2. Foreliggende Sager (hentncler behandles 

Spørgsmaalet om Regler for fri Anciennitet). 

2 Lokomotivfyrbødere har anmodet om at blive opryk

ket i Anciennitetsrækken. Efter Drøftelse ser Kredsen sig 

ikke i Stand til at fremme nærværende. 

Aarhus Lokofyrb. Afdeling har fremsendt en Resolu

tion angaaende et Medlems foretagen Henvendelse i Ge

neraldirektoratet. 
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Til Deltagere i Motorkursus i Aarhus og Tønder stiller 

Kredsen Forslag til H. B., al der ydes JO Kr. pr. Deltager, 

som afslutter Kursuset. 

Forslag til Understøttelse af Lokofyrb., om er i Værk

stederne, henvises til H. B. 

Skrivelse fra Aarhus Afdeling angaacnde Motortog som 

afløser Damptog. Ansøgning til Generaldirektoratet om 

Tjenesleanciennitelsforbedring for 5 Lokofyrb. Forslag til 

nye Regler for fri Anciennitet har været til Besvarelse 

blandt Kredsens Medlemmer. 

Henvistes til videre Behandling i H. B. 

Pwilct 3. Regnskabsoversigt for 1927. 

Kredskassereren gennemgaar Regnskabet for J 927: 

Balance 47 668.16 Kr. 

Udgift 46 621,60 Kr. 

Overskud 1 046,56 Kr. 

Regnskabsoversigten toges til Efterretning. 

Bemærkningerne fra kritisk Udvalg toges til Efterret

ning. 

Punkt 4. Eventuelt. 

Der foreslaas, at i det Tilfælde Motorvognsstillinger op

rettes, at der skabes faste Rammer med Hensyn til An

ciennitet og Forflyttelse. 

De forskellige Betragtninger samles om, at vi maa ligge 

Ancienniteten som Lokomotivfyrbøder til Grund ved deres 

Forfremmelse. 

Forflyttelsesregler som for Lokomotivpersonale. 

Kullempningssagen efterlyses, men der foreligger endnu 

ingen Afgørelse. 

Der fremføres Besværing over journalført Skrivelse 

uden nogen Afhøring i Anledning af afbrændt Lager.; det 

bemærkes, at her er afkortet Forberedelsestid. 

A. II.

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN 

De Herrer Afdelingskasserere gøres herved opmærksom 

paa, at cler ·ifølge Delegeretmødets Vedtagelse, frct første 

Januar d. A. kun skal bruges e t  Kontingentmærke pr. 

Medlem pr. Maanecl, hvilket bør anbringes saalecles i Med

lemsbogen, at det tangerer begge Rubriker. 

!øvrigt udfyldes Kvartalsopgørelserne ganslce som hid

til, saa det fremgaar, hvormeget Afdelingen har betalt i

Kontingent i Henhold til Til- og Afgang, og hvormeget der 

som Følge deraf skal tilgaa Afdel-ingen. 

Kontingentet til Jljælpefonden opkræves som hidtil af 

Afclel-ingslcassereren og indsendes Ul Hovedkassen. 

I egen Interesse bedes Kvartalsopgørelserne indsendt til 

den i Loven fastsatte Tid, da Afdelingerne ikke Jean vente 

deres Beløb tilsendt, før alle Opgørelser er inclgaaet og 

sammenlignet. 

A u g. A n d  e r  s e n, Kredskasserer. 

HJERTELIG TAK 

Lokomotivpersonalet Tønder og Tinglev bedes herigen

nem modtage min hjerteligste Tak for den Deltagelse og 

uforventede Opmærksomhed ved min Hustrus Død og Be

gravelse, hvilket jeg sent vil glemme. 

N. L. Andersen, fhv. Reservelokomotivfyrb.

.. 



DA ·sK LOKOMOTIV- .TIDENDE 

� �elte/se til� 
�res..se,vr/eoneL5en 
�A'��� 

Loli,011iotivf ører kredsen. 
Helsingør: Afdelingsformandens Navn og Adr. Teltes 

til 0. C. Olsen, • øbyhus«, Marienlysl Alle 19, J. 
Brande: Kassererens avn og Adr. Te!les til M. Th. 

Clu-istensen, Linde Alle J 5. 

Lokomotivfyrbøderkredsen. 
Viborg: Afdelingsformandens Navn og Adr. rettes til 

H. Junge Jen. en, Jyllands Alle 9, 1.
Fredericia: Afdelingsformandens Navn og Adr. rcltC's

til W. L. Jurgensen, »Helle«, Fælledvej. 
Kassereren avn og Adr. rettes til S. M. Sørensen, 

Fa! ·tersgade 6, 1. S., tv. 

Porflyltelse c:{ter Ansøgning fra 1-3-28: 
Lokomotivfører E. C. Vidslrup, Orehovecl til KorsøJ". 
Lokomotivfører E. L. V. Kirchmann, Kbhavns Godsbgd., 

til Roskilde. 

Lokornotidører J. Jen. en. ·Tønder, til Aarhus H. 
Lokomotivfører C. F. Ol en, Kbharn Godsbgd., Lil Hel

:ingør . 
.Lokomotivfører L. P. Frandsen, Ringsted, til Kbhavn 

Godsbgd. 
Lokomotivfører E. H. K. V. Jensen, Gjedser, Lil Ring

sted. 
Lokomotivfyrbøcler J. �L Hansen, Kbhavns God bgcl., 

Ul Tønder (Motorfører). 
Lokomotivfyrbøder (Motorfører) P. 0. J. Nielsen, Aar

hus H., Lil Tønder (Motorfører). 
Lokomolivfyrbøcler N. Rasmu sen, Aarhus H., Lil Tøn

der (Motorfører). 
Lokomotivfyrbøder 0. H. Ottzen, Aarhus H., til Tønder 

(Motorfører). 
Lokomotivfyrbøder A. S. Pedersen, Aarhus H., til Tøn

der (Motorfører). 

Af ked. 
Lokomotivfører J. R. Larsen. Fredericia, efter Ans. p. 

Gr. af Svagelighed med Pens. fra 30-4-2 (min. Afsk.). 
Lokomotivfører J. A. Andersen, Aarhus H., p. Gr. af 

Svagelighed med Pens. fra 31-5-28 (min. Afsk.). 
Loko1n"otivfører P. Vartoft, Esbjerg, p. Gr. af Svagelig

bed med Pens. fra 31-5-2 (min. Afsk.). 
Lokomotivfører C. Christensen, Kbhavns Godsbgd., efter 

An . p. Gr. af Alder og vagelighed med Pens. fra 31-5 
-2 (min. Afsk.).

Raleigh &, Mil-ton Cycler 
leveres d'Hrr. Embeds- og Tjenestemænd paa_ yderst lempelige Afbetalingsvilkaar 

RØN NO V & JO.HANSEN A/s 
KRONBORG, LØNGANGSSTRÆDE 16 

- forhen Paul Chriatensen -
T E L E F Q N 13426 

Støt vore Annoncører! 

�
� 

Tilbud til Tjene�lemænd�_ 
De kan for Fremtiden faa aabnet en Konto paa 1. Klas

ses Herre- og Dameskrædori samt Herre- og Damekonfektion, 
I{jol�r og Dreng_etøj. Stort Lager af Vinl�rfrakker og Ulsters. 
Konfektions-Bestillinger til Lagerpris. • 

Alt paa Ra.te!Jetaling til absolut kontante Priser. 

I 
M�rl H9J°aotel.•P. 

J. V. Jens�n, Skræddermester. Gl. Kongevej 1358, Ve�ler 4610. 
Udf"n Uclhe•alinu; 

. 
Uden Udbetaling 

Til .alt Kontorarbejde 

Amk. Gummivare 

,ilt lndastrl Vestergade 3 u�.l. 
• loderspr,jter, Saaitetl· l S,cepleje� 

artikler. Ill. Prisliste mod 50 Øre 
I Primrk. 

IISlRI? U!PIDITIOI • Tlf. Ile■ lllCi 
Jernbauemend 10 pCL RUat 

ALBANI ØL 
Gamillus Nyrups Etabl. 

Nyrop o_q Maa_q A/S. 
Købmagergade 43 .. København K. 

Smith 

Premier 

først 

Køb danske Varer! 

··OG

AlBANI PlllNIR
erbedst. 

Telefoner; Central 768 og 10028. 
. 

. . 

Bandager og SyaepleJeartlkler 
: I stort UdYalg, 

Specialitet: 

Bandager til vanskelige Tilfælde. 

og 
bedst. 

Alfred F-ischer & Co.s Eftf. 
_ : Jernbane1ade 6. 

Tlf. 7319. København. Tlf. 7337. 

Støt dansk Industri! 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. Marts. 

REDAKTION: Vesterbrogade 98 A, 2. Sal, Kjøbenhavn V. ANNONCE-EKSPEDITION: 
Tlf. Vester 8173 eller Cenlr. 14613. Ny Vestergade 7, 3. Sal, Kjøbenhavn K. 

Udgaar 2 Gange mdl. - AbonnementsJ)'ris: 6 Kr. aarlig. Telefon Central 14 613. - Kontortid Kl. 10-4. 
Tegnes paa alle Postkont<Yrer i Skandi_·n_a_v_ie_n_. __ ��- Postkonto: 20541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 
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