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VORT BREMSESYSTEM. 

Indførelse af Trykluftbremsen. 

I en ritikel i det sidst udsendte .I ummer af 
næ1·værende Blad beskæftigede vi o med den af 

tat banerne Maskinchef ud endte Erklæting 
angaaende Nødbremseventilerne paa Grundlag 
af den foretagne Prøvekørsel. Læserne vil an
tagelig erindre, at Erklæringen indeholdt Ud
talelser om Trykluftbremsen, som vi erklærede, 
vi ikke kunde tiltræde, saavel angaaende Tryk
luftbrem en i Almindelighed som om Nødven
digheden af ait indføre denne i vore Godstog. 

pørgsmaalet om en eventuel Indførelse af 
n Trykluf.tbremse, og i denne Forbindelse kan 

der vel næppe blive Tale om andet end Kunze
Knorr-Brems n, da den anvendes i vore abo
lande og for saa vidt allerede er anbragt paa 
aa mange Køretøje-r herhjemme, at der er an

bragt en Kapital paa ca. 2 Millioner Kroner, 
er for Tiden paa Dagsordenen, og for Lokomo
.tivmændenes Vedkommende kan det uden Over
drivelse ige , at det er et meget vigtigt Spørgs
maal. 

I den foregaaende Artikel bemærkede vi, at 
Staitsbanern for faa Aar tilbage var klar over, 
at man maatte skride til Indførelse af Trykluft
bremsen. Vi sig,tede her til en Forhandling, 
der fandt ted den 15. December 1926 mellem 
Admini trationen og vor Organisation, ved 
hvilken Forhandling ( thi paa det Tidspunkt 
var det en Forhandling om tekni ke Anliggen
der) Administra:tionen var repræsenteret af 
daværende Maskindirektør Floor og Maskin
ingeniør uaning, og Forhandlingsemnet var: 
lndførel e af gennemgaaende Bremse i Gods
togene. 

Om dette pørg maal iger Referatet - thi 
nu bliver det et Referat i tedet for en Protokol, 
paa Grund af at i Mellemtiden ophæv des Or
clr A 196, hvilken Forandring vi fik Besked om 
i en kriv l e af 17. Februar 1927, hvori der 
iges, »at man under Hen i ning til den i Mel

lemtiden ophævede Ordre A 196 ikke finder• 
nledning til Optagelse af en egentlig Proto

kol, men vil henstille, ait der affattes et Referat, 
hvortil dkast vedlægges i 2 Eksemplarer« -
- det er alt aa det af den daværende Maskin
direktør til os sendte Referat, vi ciiterer: 

»Der bestaar ingen overensstemmelse 
imellem Administrationens og Foreningens 

yn paa Ønskeligheden af Trykluftbremsens 
Indførelse paa Godstogene. 

Da man af sikkerhedsmæssige Grunde ikke 
vil udstyre Lokomotiverne med 2 Bremsesy-
·temer, maa Indførelsen af Trykluftbremsen

omfatte saavel Pensontogene om odstogene.
Hvorledes denne Overgang fra Vakuum- til
Trykluftbrem e skal gennemføres i Praksis,
er man endnu ikke klar over, men mulig,t vil
man i nogen Grad komme over Vanskelighe
derne i Overgangstiden ved Hjælp af den saa
kaldte uchanek-Bremse.

Da Indførelsen af 'l'rykluftbrem en vil med
føre en dgift af mindst ca. 10 Millioner Kr., 
er der intet Haab om i n over kuelig Fremtid 
at faa de dertil fornødne Midler bevilget. Man 
maa derfor foreløbig indskrænke sig til at fort-

ætte de allerede paabegyndte forberedende 
Foranstaltninger, som gaar ud paa ait udstyre 
de lukkede God vogn med Trykluftbremse el
ler Trykluftledning, hvortil der aarlig haves 
en mindre Bevilling. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Paa nærværencl Tid punkt (1,. Fcbr. 27) 
er ca. 900 God rngne ud tyr cl- med Trykluft
brem e og ca. 1 0 God yoanc med Trykluft
ledning alene. om t Led i de næYnte Foran
staltninger er de uden de idst leverede Loko
motiver Litra H ud tyrede m d Trykluft
brems .« 

Det er alt aa cl t af Maskinafdelingen elv 
affattede Referat, cl r iger aalede ·; m n B -
mærkningen om, »at der intet Haab er om i en 
ov r kuelig Fremtid at faa de nødvendige Mid
ler bevilget« maa vel es paa Baggrund af, at 
den fremsatte paa et Tid .1mnkit, da t nsballe 
lige havde faaet væ et parekniven - og aa 
kunde der naturligvi ikke blive Penge til eh· 
en aa nødvendig ikkerh cl mæssig Foran
staltning, som baade dministration og Per o
nale var enige om. 

Vi nærer ingen Tvivl om, at den daværende 
Maskindirektør var i Resicld l c af en gennem 
mange ar indhøstet Erfarina og Indsigt og 
paa Grundlag af denne har han kriftlige Re
ferat en betydelig Værdi. 

Vi kan til dette føje Oplysningen om, at 
under den samme Forhandlina behandlede 
Spørgsmaalet om Hørbarheden af Dampfløjter
ne paa H-Ma kinerne, og det besluttede at 
fortsætte Forsøgene paa at tilvejebringe en 
Dampfløjte, om kan høres af Bremsebetjenin
gen i den bage te Del af de lang Godstog, og 
saafrernt dette ikke fører til det ønskede Resul
tat, vil man tage under Overvejelse at søge til
vejebragt en Modificering og eventuelt en For
øgelse af Bremsebetjeningen i særlig lange 
God tog. 

Endnu har man ikke naaet det ønskede Re
sultat, hvilket vi henleder Ma kinchefens Op
mærksomhed paa, og der maa altsaa ske enten 
en Modificering, eller ogsaa maa Bremsebetje
ningen forøges. Dette sidste nytter jo ikke, naar 
Fløjten _ikke kan høres; der bliver altsaa kun 
to Alternativer -tilbage: enten Modificering eller 
Indførelse af Trykluftbrem en. f disse to vil 
Modificering eMer vort Skøn være meningsløs; 
hvad kan det nytte, man har kraftige Maskiner, 
naar de ikke kan udnyttes. Der bliver saaledes 
kun een Udvej tilbage, og det er Indførelse af 
Trykluftbremsen - som Administrationen for 
et Par Aar siden var ganske indforstaaet med. 

· Det vil ganske vist koste en Del Millioner at
gennemføre, men paa en Tid, hvor der hersker 
en meget stor Arbejdsløshed, er der grundet 

nl dnina til at oYeneje Betimeligheden af at 
benytte dette Arb jd om �ødhj lp arb jd -
et _ · ,dhjælp arbejde. som paatrænger sig cl t 
baade skaffer Arbejde til adskillige Arbejd re, 
oa amticlig beYirker det en Nedsættelse af ta-
tens Til ·kud til rbejdslø hed kasscrn 
cl. Y. dgiften for taten bliver r lativt 
mindr . Dette kan forhaab ntlig ogsaa blive 
taget med i Betragtning; vi er tilbøjelig til 
at ige, at man derved kan laa io Fluer med 
eet mæk. 

ngaaende de nu paatænkte Foranstaltnin
ger Y cl ,·ort nuværende Brem esystem kan de 
jo være meget gode, men besluttede man ig 
hurtia til Indfør Ise af Trykluftbremsen, kunde 
de Penae maa ke spare . l verrig gik man for 
Resten den samme dyre Vej, inden man indført 
Trykluftbrem en, idet man kasserede alle 1¼" 
Ledninger og er taitted dem med 2" Ledninger. 
Men paa de ven ke Vogne havde man tillig af 
sikk rhedsmæ sige Hensyn Hurtigbremseventi
ler paa enhver Personvogn. aadanne finde 
ikke paa tatsbanernes Vogne og paatænke 
for Re ten heller ikke anbragt. Svenskerne be
tragtede dem som nødvendige. Gør vi ikke det? 
Hvis vi gør det, og de skal anbringes, koster det 
mange Penge. Vore gamle Vogne Bremser 
brem er meget svagere end de nyere. Hvis dette 
kal laves om, koster det jo ogsaa mange Penge; 

til ammenligning kal anføres, at Bremseklod
setr kket paa gamle Vogne er ca. 60 pCt. af 
Vognens Taravægt, medens det paa ·nyere Vog
ne er ca. 85 pCt. 

elvom alle disse kostbare Foranstaltninger 
bringes til Udførelse, vil man ikke kunne op
naa, ait Bremsevejen ved Bremsning med Va
kuum bremsen bliver saa kort som med Tryk
lu:ttbremsen. Vi har foran nævnt, at der er an
bragt ca. 2 Millioner Kroner i Trykluftbrem er 
paa dansk Ma•teriel, men der kan jo ingen Tvivl 
være. om, at der saavel fra svensk som fra ty k 
Side vil fremkomme Krav om flere danske Vog
nes Forsyning med Trykluftbremser, Vogne 
som stadig ikke kan nyttiggøres hos os i vor 
hjemlige Trafik. elvom man gennemfører Ind
førelsen af Tryklufitbremsen paa Persontog ne, 
hvad der efter Administrationens foran citerede 
Referat er uigennemførligt, vil Godstog ne, 
der kører paa de amme Skinner som Person
togene, stadig være ·uden den i sikkerhed mæ -. 
sig Hen eende længe tiltrængte gennemgaaende 

Bremse. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Yore Be temmelser om Brem ebetjenin° i 
Godstog tillader, at der køre med 25 p 't. min
dre Betjenin° mand kab end der rnr tilladt i 
ty ke og sven ke God tog. fer Tryk] uftbrem en 
ble,· indfort, og vi regner endda herhj mme, at 
en Rej egod vo0n Litra Em .. li0 med :... · tk. to
akslede God vogne. til Trod for at n Em. 
Vogn rn cl La t almiJ1d ligvi ikke Yejer tort 
mere end een læ et nyere God vo0n. 

Ved 0Yenej _l er an°aaende p-r0 maalet 
om lndf rcl e af Tryk I uftbr m en b r alle di e 
tor kellige p rg maal, Yi har omtalt, tage med 
i Betragtning ved en ·Rentabilit t b r gnin°. 

Til lut kal ,·i o-øre opmærksom paa, at 
man forandr d Planerne for et Par T o- i Jyl
lan l for et Par \ar iclen paa Grund af Van

kelighederne Yed at bringe det ne Tog ( et 
tort God t g) til tand ning Y cl n Kryd -

nino-s tation, og Grunden var, at Lokomotivets 
Fløjte ikke kan høres. 

Dette illustrerer bedr end mange Ord den 
Fare. der er til Stede. 

NORMERINGSLOVEN FOR 1929-30. 

Af Betænkningen. 

ormering loven for 1929-30 er om be
kendt nu vedtaget af Rig dagen. Den er jo ma
ger hvad angaar Lokomotivmænden , idet den 
ikke indeholder noget af Interesse udoYer at 
der skal udnævne 40 Motorførere. D r r sl t 
ikke Tale om nye Lokomotivførere. 

Af Bet nkningen kal ,·i nedenfor gengiYe 
et Stykke, der omhandler rnr For ning Hen
vendelse angaaende For gel e af ntallet af 
Lokomotivførere. 

I amraad med Mini. teren for offentlige Arbejder 
er endvidere drøftet en Henvende} e fra Dansk Lo
komotivmand forening angaaende Forøgelse af An
tallet af Lokomotivførere. Lokomoli,,mandsforenin
gen ha:r i He1weudel .en hævdet 1:at· det.,i HenhoLd,,ti,l 
Bemætkningerne til Jormering lovforslaget for 1926 
-27 . ved Bevilling af Lokomotivførere i dette og de
følgende Aar skulde muliggør s, at •al Lokomotiv
førertjene le rnd tatsban rne kunde :udføre af Lo
komotivførere«. og at der til Opfyldelse af denne For
udsætning mangler g6 Lokomotivførere. Foreningen
begrænser dog - bl. a. under Hensyn til Udvidelsen
af Motordriften - it K;·av til 4-5 nve Lokomoti-
førere. 

Ministeren · udtalte hertil, at den af Foreningen 
anførte Forud ætning for Ordn."ngen i 1926-27· ikke 

er saa omfatt nde om foran omlall. idet der kun 
var søgt Hjemmel til Genn mfor Isen af en Ordning, 
hYorefter amtligo fa. te Rangerlure paa eenmand -
be_tjente Rangerma. ki1wr i:ikulde udføre. af Lokomo
tivførere. 

:-Iecl Hen yn lil Gennemførelsen heraf og Til
·trækkeligheden af ·Antallet af Lokomolidoyerc ud
talte Mini tC'ren i ovrigt al Antallet aI Lokomotiv
førere for Tid n r 091. Til Re. ætlelse af ·amtlige
fa te Rangerlure og LinieturC' kneve efler den nu
ga?ldende "\'interkøreplan ca. 900 Lokomotivførere og
for ommerkøreplauen.- Vedkommende c-a. H/�i\ Lo
komotivførere.

'Iler ha1·e aaledes Lokomotidorere lil samtlige 
fa ie Ture og he_:i:udover en Resr;.1·e efler ar. tiden 
af ca. 45 - ca. 90 fand. 

Denne Re erve anvende lil forefaldende Tjeneste 
(Di positionstjeneste. Særlogskørsel, Aflo ·ning under 
Odo,· og ygdom m. m.). Den er ikk aa stor, at 
al Lokomotivførertjeneste kan udføre af Lokomotiv
før re, saalede., som det e1· øn ket af Lokomotiv
mand foreningen. D'er maa til enhver Tid være Ad
gang til at anvende et efter Om tændighedel'lle større 
,;,Iler mindre Anlal Lokomotivfyrbødere til Lokomo
tivføretjene te. En . aaclan fakultath' Anvendelse af 
Per onale i nærme -t højere tilling -maa under Hen
·yn til Ønskeligheden af en økonomi k Udnyltel e af
Persorialet maa an es for hensigt m.æ sig· og finder
cl;;,. og aa Sted paa gan ke til ·varende Maade i Tog
tjen te og under andre Tjene ·tegrene.

Der er yderligere paa For ·la_ge.t til nuværende 
Normeringslo1· øgt bevilget 40 n e fotorførere, og 
}fini. leren regnede herved med at der· �ilde kunne 
spares 20 Lokomotivførere, og ansaa det ikke for nød
v ndigt al søge Antallet af Lokomotivførere forhøjet. 

Udvalget log di se Oplysninger lil Efl rretning og 
gaar -her fter ud fra. at Normeringen paa det her om
handlede Omraade er i Overen lemme! e med den i 
�formeringsloven for 1926-:27 under For lagets Lø
he-Nr. · 41 omhandlede AftalP a·ngaående Nonnativet 
for Lokomotivtjene ten. 

Det fremgaar af Mini teren ( t enballe ) 
Udtale] er til Lønning udvalget at Dan k Lo
komotivmand Forening kulde have frem at 

n ket om at al Lokomotidøretjene te kulde 
udføre af, Lokomotivførere. Det \"il alt aa si
ge. at Reserve taben· af Lokomotivførere kuld 
være. bety:delig ider har Mini toren ( ten -
balle} sagt, .ait.der .til. enhv�ei:·,'!'icL nia� .ræi Ad
gang til ait a,nyende et t'ørre elle1· ·mindre An
tal Lokomotivfyrbødern oin Lokomotivf_ørere. 

':Fil den f r ·t Del af Min.istere'n dtalel 
kal vi sige,- at \'i aldrig har ,·i t os ufor taaen

de overfor en rimelig Anyendel e af Lokomo
tivfyrbødere som Førere, thi der �an jo 01 taa 

ituationer og Forhqld,_ der gør dett nødven
digt, m.en aadan om Forholdene ft rhaanden 
har :udviklet ig i de id t Pai· .A.ar,1 hvor c�. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

100 Lokomotivfyrbødere til Stadighed har gjort 
Førertjeneste, er man langt fra en fakultativ 
Anvendelse af Lokomotivfyrbødere som Førere, 
saa er man inde paa en permanent Anvendelse. 
Og det skal vi aabent og ærligt vedstaa, at vi er 
Mods,tandere af. En saadan Udnyttelse af Per
sonale finder vist ikke Sted i andre Tjeneste
grene. 

Saa tidlig som i 1914 sagde den daværende 
Minister (Hassing Jørgensen) angaaende dette 
Forhold til Forslaget for Finanslov 1915-16: 
for at n;ian i det væsentlige kan blive i Stand til 
at lade Lokomotivførertjenesten udføre af Lo
komotivførere, vil det være nødvendigt yder
ligere at forøge Antallet af Lokomotivførere 
med 60 - - -. « En saadan Ordning akvie
serede Foreningen ved den Gang, og det er man 
ogsaa tilbøjelig til nu. Saadan som Situationen 
har udviklet sig, kunde man være tilbøjelig til 
at antage, at hvis det heldigvis nu afgaaede Mi
nisterium var blevet siddende, vilde det være 
blevet saaledes, at Lokomotivførertjenes,ten i 
det væsentlige var blevet udført af Lokomotiv
fyrbøde1·e - hvis det havde Magt, som det hav
de Ag-t. 

At Udvalget har taget den ansvarlige Mini
sters Udtalelser til Efterretning kan der vel 
ikke siges noget -til - men efter vort Skøn siger 
de faktiske Forhold noget andet. 

Til den anden Side af Ministerens ( Stens
bailes) Udtalelser skal vi bemærke, at vor 0p
gørelse viser, at de mangler 146 Lokomotiv
førere, og naar der i det hele kun er 991, saa er 
det et ganske meningsløst s,tort Antal. Ganske 
vist har vi begrænset vor Krav til 45, altsaa 
kan det ikke siges, at vi har ,taget Munden for 
fuld, tværtimod, det var et beskedent Krav; men 
naar det var sat saa langt ned, skyldes det en 
forholdsvis stor Sygelighed blandt Lokomotiv
førerne, der stod i Forbindelse med en ret stor 
Afgang fra Tjenesten af disse Tjenestemænd. 

Alene vort Krav beviser, at Dansk Lokomo
tivmands Forening ikke er saa vid,tgaae�de i 
sine Ønsker som Ministerens Udtalelse til Ud
valget tyder paa. 

Det skal nok vise sig, at det.fremsatte Krav 
kan holde, det tvivler vi ikke om, og forhaabent
lig vil det nu siddende Ministerium vise mere 
Forstaaelse for vore berettigede Ønsker. 

Til Slut en Bemærkning om Normerings
lovens Vedtagelse, som fandt Sted i den korte 
Sommersamling efter Valget den 24. April un-

der Ministeriet Stauning, at den, saavel som Fi
nansloven, er Madsen-Mygdals Værk, og at 
Ministerie:t Stauning ikke har præget den, men 
at den staar for det afgaaede Ministeriums Reg
ning. 

For saa vidt den nu siddende Regering skul
de have bearbejdet Normeringsloven, hvad der 
ikke kunde blive Tid til, var der antagelig sket 
adskillige Ændringer· paa Grundlag af forskel
lige Ønsker fra Organisationerne. 

LØNNINGSLOVSKOMMISSIONEN. 

Vi meddelte i forrige Nummer den udsendte 
Bekendtgørelse om den nye Lønningskommi -
sion. 

Rigsdagen og Organisrutionerne ·har nu 
valgt deres Repræsentanter, og derefter kom
mer Kommissionen til at bestaa af følgende 
Medlemmer: 

Departementschef K. H. Kofoed, Formand. 
Afdelingschef B. K. Øllgaard. 
Kontorchef William Larsen. 

Andr. Møller. 
Direh.'iør G. Brøchner Mor·tensen. 
Folketingsmand N. P. Nielsen. 

A. M. Hansen.
J ensen-B1·oby.

Fhv. Folketingsmand Læge Lou. 
Landstingsmand Stensballe. 

Frk. H. Crone. 
Charles Petersen. 

Trafikinspektør Okkels. 
Overpostpakmester P. Jensen. 
Departementschef Dalhoff. 
Lærer Axel Jensen. 

Sekretærer er: 
Kontorchef V. Thalbitzer og 

P. Knutzen.

Centralorganisation I afholdt den 21. Maj 
Styrelsesmøde med Behandling af den forelig
gende Lønsituation, Valg af 2 Medlemmer til 
Lønningskommission samt edsættelse af et 
særligt Udvalg indenfor Centralorganisaitionen 
til Udarbejdelse af eventuelle Ændringsforslag 
i Tjenestemandsloven. 

Styrelsen udpegede som allerede anført Cen
tralorganisationens Formand, Forretningsfører 
Ch. Petersen, og dens Næstformand, P. Jensen, 
til at indtræde i Lønningskommissionen. 
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REFERAT 

af Lokomotivførerkredsens Generalforsam� 
Jing i Aarhus 7. Maj 1929. 

Punkt 1. 

Ved avneopraab konstaterede. at alJe Repræ-
sentanter var tilstede. 

Punkt 2 a, b og c. 
Til Dirigenter valgtes: M. Mortensen, Es, og Ram

kilde, Ar. 
Til Sekretærer valgtes: Stjernø, Ar, og Herm. 

Ohlsen, Sdb. 
Til Protokolrevisor valgtes: K. Olsen, Gb. 
Til Dagsordenen bemærkede: 
Christiansen, Fa, at han ønskede at udskyde Val

get af Kredsformanden til Valget af Hovedformanden 
paa Kongres en havde fundet Sted. 

Formanden replicerede hertil og fandt det unød
vendigt. 

Mortensen, Es, fandt dette Spørgsmaal ligegyldigt. 
Dagsordenen godkendte , og man gik over til Be

handlingen af 

Pimkt 3. Beretningen. 
Fonnarlden: I en Mindetale omtalte Formanden 

først de i de 2 forløbne Aar afdøde Medlemmer. Ta
len paahørtes staaende af :NJedlemmerne. Taleren 
fandt det ikke nødvendig at komme alt for dybt ind 
paa de stedfundne Forringelser i de 2 Aar, som sær
lig Tjenestetidsreglerne havde nBret Genstand for. 
Det viste sig, at man i Særdeleshed vilde Eftertiderne 
til Livs. De store Eftersyn skulde kun finde Sted en 
Gang i Døgnet, hvad der har bevirket, at de store 
Maskiner har løbet op til 450 km uden Eftersyn. 
Taleren mindede om Opdagelsen af den knækkede 
Vange. Skulde Tiderne overholdes, vilde det være 
aldeles umuligt at foretage et effektivt Eftersyn. Lyk
ken har været bedre end Forstanden for Administra
tionen. 

Paabudet om Kullempningen paa Lokomotiverne 
bevirkede at en Lokomotivfører, om vilde hjælpe sin 
Fyrbøder, faldt ned af sin Maskine. Kom derefter 
ind paa en Omtalo af Normen for Turene og de for
skellige at er, hvor han paavi te, at Personalet kan 
blive udsat for at komme ind paa baade A og B 
Normen. Der maa arbejdes hen til, at der skabes 
en Ændring i disse Forhold, saa vi ikke kommer 
op paa 234 Tjenestetimer. At Administrationen ikke 
har gjort noget for at forbedre Forholdene og letlø 
Tjenesten er en Kendsgerning. Vi behøver kun at 
l,etragte Forholdet med at anbringe Portørerne paa 
Lokomotiverne; dette har ikke bidraget til at lette 
1:ikomolivføreroes Arbejde. 

Omtalte derefter Inddragning a[ Fridage, og hen
viste bl. a. Lil en Tur i Oden e, cl r var af en saada11 
Reskaffenhecl, at Distriktet seh indsaa, at en Lem
pelse Yar en ødvendighed, hYOrfor den selv anbragte 
en Fridag mere i Turen. En Mand blev syg, og Af
lr,seren kørte uclen at faa Fridagen erstattet, da Tu
ren var normeret 111 d i'i2 Fridage, til Trods for, at 
Ingeniøren indrømmede Beretligrlsen i Paastanden. 

om at faa Er tatning for den tabte Fridag. Taleren 
fremlægger derefter nogle Beviser paa Administni.
tionens Fortolkningsmaade, - og oplyste herunder, 
at paa Gb har Maskinbestyreren erklæret, at da 
intet Personale var til Afløsning for Permissioner. 
Vi følte indenfor Kredsen en vis Harme, og gjorde 
Maskiudirektøren opmærksom paa disse abnorme 
Forhold. Denne tog sig for Resten beredvillig af 
Sagen, men om hans Ordning af Spørgsmaalet har 
været tilfredsstillende, kan jeg paa det nuværende 
1'1dspunlt ikke udtale mig om. 

Taleren kom herefter ind paa Omtalen af Forhol
dene i 2. Distrikt, og at man der b. a. havde lagt 
stor Vægt paa Besparelsen af et Par Æsker Tænd
stikker om Ugen. 

Efter at han havde berørt det afgaaet Minisle
riums Forlig med Assistenterne, kom han ind paa 
lokf. økouomiske Forhold og meddelte, at Kreds<•u 
har for øgt at faa gennemført, at Lokf. med 12 
Aars Anciennitet skulde have et Trøsttillæg paa 400 
Kr., men at man havde modtaget et Afslag. Man 
vilde ikke behandle dette Andragende paa samme 
Maade som Overassistentspørgsmaalet. 

Inden for Hb. er nedsat et Udvalg i Anledning af 
Lønningslovens Revision. 

Et Spørgsmaal, der særlig har vakt Utilfredshed 
og Uro indenfor Lokomotivpersonalet er Motorfø
rernes tilling. Særlig Spørgsmaalet om Motorfø
rernes Arbejde, naar Dampdrift kræves. Fra Admi
ni tra tionen. Side hævdes det, at Motorførerne har 
Ret til Stillingen om Lokf.; medens vi anser An
cienniteten skal være gældende, saa Motorførerne 
overtager Rangeringen og de ældre udfører Damp
togstjenesten. 

Et andet Spørgsmaal var, hvorledes Motorførerne 
udtages, og her finder vi det malplaceret, at de yngre 
gaal' foran de ældre. Vi maa bibeholde den orga
nisatori ke Placering. Jeg undlader ikke at pointere, 
at vi maa søge at faa samlet Motorførerne. 

Omtalte derefter de stedfundne Udtrædelser af 
Foreningen og Dannelsen af Lokf. Foreningen med 
ca. 25 Medlemmer. Dette betyder kun, at disse Kol
leger udelukker sig fra al Indflydelse. Jeg antager, 
at den afgal:tr ved en stille og rolig Død. 

Den afgaaede Regering skabte Forhold, som over
flødiggjorde 142 Lokfyrb. Henviste derefter til Ind
samlingen til Understøttelsen af de ældre Lokf. Pen
sionering i et Antal af 50, men betoner, at Indsam
ling-en vil indbringe ca. 10000 Kr. for lidt. Det mang
lende Beløb ønskes taget af det Beløb, der er til Rest 
af Understøttelsesbeløbene, der i Henhold til Ved
tagelse er udtaget af N. L. F.s Fond og Kampfonden. 
Saafremt der ikke opponeres, betragter jeg det som 
en Vedtage! e, at man af de ca. 20 000 Kr. tager de 
Penge, som Lokfyrb. til Slut kommer til at mangle. 

Angaaende Kredsbestyrelsens Arbejde omtaler 
Formanden de for kellige Arbejder, som denne har 
maattet beskæftige sig med i Aarets Løb, bl. a. 
Funktionsvederlaget og Velfærdsforanstaltninger, de 
sidste overgaar til Velfærdsudvalget. Oplyser, ·at i 
Aar vil saaledes Kalundborg Depot komme i Betragt
ning. 
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Vi har bl. a. beskæft_iget o · med ignalkommissio
nerne og har ,·æret ude for, at vi har maattet rente 
indtil 4 Maane_der paa Svar fra Afdelingerne. Jeg 
ønsker ligelede' at bemærke, at dersom Lokf. kom
mer ud for noget Nyt paa Signalvæsenets Omraade 
da �lraks at gøre Anmeldelse til Kred-s_en. Taleren 
anmoder derefter Aarhus Afdeling om at give Oplys
ning om, hvad den mener om Daglyssignalernes An-

endelighed, aaledes at man bar en Rettesnor ved 
Forhandlingerne. 

Formanden øn kede en Udtale! e angaaende Trin
brætternes Belysning, idet han anser Spørgsmaalet 
for aa vigtigt, at der maa skaffes en dvej for en 
bedre ignalisering. 

Foreningen har dernæst beskæftiget sig med flere 
Auditørsager, bl. a. hyor en Mand for 2. Gang rnr 
sal af Maskinen for Drik og var klar til Fattiggaar
den. Vi bjalp,Manden, der iøvrigt har faaet sin Af
sked til fuld Pension. 

Et Forhold, der har skabt en Del ondt Blod, om 
vi ogsaa har maatlet beskæftiget os med, er Loko
moti vme teraspiranterne. Oply te, at en Mand uden
for Rækkefølgen var forflyttet til Aarhus. Di triktet, 
hvem Klagen blev forelagt undskyldte sig med, at 
Forflytte! en skyldtes overtalligt Personale. Spørgs
maalet er imidlertid lø t, da vedkommende i Mellem
tiden er bleven Lokomotivme ter. Jeg er af den 
Mening, at Forflyttelsesforholdet maa ordnes paa en 
mere korrekt Maade. 

Omtalte derefter det særlige Arbejde, som Lokf. 
issen, Aarhu , har maattet udføre uden Godtgøre! e, 

men med Tab. Kredsen tog sig af Sagen, og Ma
skinchefen indsaa Urimeligheden, og Resultatet blev 
en Godtgørelse paa ca. 400 Kr. en Gang for alle og 
for Fremtiden Timepenge + 3 Kr. pr. Dag. En 
analog Sag fra Kh. er i Øjeblikket i Gang. 

Jeg finder det ikke opportunt at komme ind paa 
alle Sagerne i de 2 Aar og slutter med en Tak til 
Afdelingsbe tyrel en og Sekretæren. Der har væ
ret Tider, hvor Arbejdet har været vanskelig, men 
der har aldrig været Uoverens tcmmelser. 

I den paafølgende Diskussion havde følgende Ta
lere Ordet: 

Aug. Andersen, Aarhu : D opstillede Lys igna
ler finder Taleren er gode, men anser dog Armsig
nalerne for bedre. Med Hen yn til den stedlige 
Kommi sions Kompetence vidste Taleren ikke, hvor 
langt denne rækker, men Ly ignalerne er jo op til
lede. Omtalte derefter Bortfaldet af Togvejs igna
lerne i Forbinde] e med kun 2 Indkørselsspor. Fandt, 
at det bestaaende System som Helhed er godt. Ta
leren troede, det var bedre, hvis der kun var L Mand 
i Kommissionen for større Distrikter. Til I ut 
fremdrog han eventuelle Fejltagelser, som kunde 
fremkomme. 

K. Johansen, Gb., oplyster, at i 1. Di lrikt bliver
Kommissionsmedlemmerne altid spurgt. Oplyste, at 
de nye ignaler i Reglen er usynlige, naar Solen staar 
lige paa, medens Blinklysene er usigtbare, naar olen 
gaar ned. Taleren henstiller til Medlemmerne ikke 
at tage Stilling, førend man var rigtig orienteret. 

H effholm, Frederikshavn, foreslog Anbringelsen 

af Blinkly med andre Farver ved Trinbrætterne. 
Omtalte Aarhus Afd.s Forslag angaaende Kørekor
tets Bibeholde! e for Pen ionister og 6 Billetter til 
Hustruen, og kom derefter ind paa en Omtale af 
Tjenestetidsreglerne. Takkede Formanden og Kr d _ 
bestyre! l'\n for Arbejdet. 

Jul. Nielsen, Kalundborg, takkede Velfærdsudval
get til Fordel for Kalundborg. Fremdrog Tjene l -
tidernes urimelige Længde, særlig Natljeneslen. J 
22. Tur i Kalundborg var Forholdet det, at Lokf.
maa rangere alene, meden Lokfyrb. kan ophold
sig paa tuen. Taleren havde arbejdet for en Ran
gertur og en Forbedring af hele Forholdet ved D -
potet. Der er .intet Per onale til Aflø ning, saa Por-
onalet aldrig kan regne med at være fri, naar Tu

rene er endte; havde henstillet til Forstanderen og
Lokm. om at støtte Lokpersonalet i den Sag og for
langte, at Fridagene blev opretholdte. Berørte c\er
efter Lokfyrb. Forslag om Maling af Førerhuset og 
fore log en Ændring af Tjene tetidsreglerne, aa ·Lok
fyrb. faar Tid til Renholdelse af Førerhuset.

Ro enkil,de-Laursen, Gb.: Der er' Personale, der 
har været op til 16 å 17 Timer i uafbrudt Tjene te 
paa Maskinen med kun 7 Timers Hvil. Taleren kom 
derefter ind paa en Omtale af en Forhandling med 
Maskinbestyreren angaaende Orlovsq.agene, nævnte, at 
der er 13 Lokf. til Aflø ning for Lokf. efter 1. Maj og 
ønsker, at Personalet over hele Landet vil opnaa at 
faa in Ferie. Kom derefter ind paa Spørgsmaalet 
om Motorsagen, der jo havde kabt Uro, men oplyste, 
at det ved Forhandling i l. Distrikt var bleven gen
nemført, at Lokf. fører Damptogene. Bemærkede dog. 
at Lokomotivmesteren paa Gb. endnu lader Motorfø
rerne køre Damptogene, medens Lokf. sidder paa 
Stuen. Anbefalede, al man gaar med til at betale 
det resterende Beløb, som Lokfyrb. vil komme til at 
mangle i Affindelse summen for de afgaaede Lokf. 

Til Slut berørte Taleren for kellige Velfærdsfor
anstaltninger og Godtgøre! en til Instruktørerne. 

Joh. Hansen, Aarhus, takkede HB. for sin Hur
tighed; fandt, at Eftersyn tiderne var meget for kort 
tilmaalte, ligesom der særlig var sparet paa Forbe
redelsen paa Hjemstedet. I Aarhus har vi ca. 0 
N attimer om Maaneden, og der bør gøres noget for 
Lettelse af Tjenesten. 2. Di trikt for øger al nedsætte 
Tiderne fra Norm A til B, hvilket var meningslø L 
og uretfærdigt. Fra Aarhus er der Forslag om, at 
Lokf. beholder deres Frikort som Pensionister og 
meddelte i denne Forbinde! e, at 2. Distrikt var ret 
villigt med Udstede! e af Fripas, saalænge Manden er 
i Live. Taleren kom derpaa ind paa Indskrænknin
gen af Rejser i Tyskland og bad HB. have Opmærk-
omheden henvendt derpaa. 

C. M. Christensen, Kh., fremsatte nogle Oplysnin
ger om Signalspørgsmaal og meddelte, at man man
ge teder i Udlandet paa stærkt trafikerede Baner 
var gaaet over til at anvende Lyssignaler. Der var. 
paa Foranledning af et Signalkommissionsmedlem. 
rettet Henvendelse i Generaldirektoratet angåaende 
Forsøgene med Lyssignaler, og man oply te, at del var 
kun Forsøg, og at det kun var Hensigten at benytt 
Ly signaler i Togvej indkør els- og Udkørsels ignaler. 
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Med Hensyn til pørg maalet om Anvendelse af 
Blinklys ved Holdepladser, Trinbrætter m. m. Yilde 
han bemærke, at ignalreglement udvalget ikkert 
ikke gik med til at udvide Blinklysets Amendel. e til 
mere end de fremskudte Signaler. Man ønskede at 
bevare det særprægede Signal til kun denne Anven
delse. Vilde henstille, at man i sin Henvendelse til 
Generaldirektoratel vilde ind krænke sig til at an
drage om et bely t Signal og lade Signalreglements
udvalget finde en Løsning af Sagen. 

Søga,ard, Tønder, gav en Redegørelse over Arbej
det med Motorvognssagen. Taleren gik 3 Aar til
bage i Tiden og refererede, hvad han selv havde er
faret ved Arbejdet med Diesellokomotiverne; mente 
ikke, delte var ·aa lige til for en Ikke-Fagmand. 
:Mente ikke, at Motorfører tillingen vil være i tand 
til at drage Lokf. nedad. Der vil komme en Tid, 
hvor det vil blive sværere med Placering af Motor
førerne, og herom Yar pørgsmaalet brændende, Ta
leren øn kede derfor, at Kongressen tog tilling til 
dette Spørgsmaal i Dag, lige om han \"ilde haabe, 
at al Fremdrift blev udført af Lokf. 

Mente, at alle Lokf. burde have Ret til at . øge 
Pladsen som Motorfører. Anbefalede, at Kredsen tog 
Stilling dertil. 

Taleren havde ellers ,·æret glad for Redaktøren, 
men var nu mindre begejstret for en bestemt Artikel 
angaaende disse Vogne i Sønderjylland; denne Arti
kel var nemlig ikke Udtrykket for alle i Tønder Depot. 

Omtale derpaa Turenes Tilrettelæggelse i Tønder 
og paapegede, at naar det drejede sig om Overtid, 
var det kun Norm B i ønderjylland. 

C. Nielsen, truer, takkede Kredsbestyrelsen for
dens Arbejde; forespurgte, i hvilken Anvendelse 
Overtid kunde beregnes; den Mand, der nu havde 
Overtid, maatte betale tat banerne derfor, 

Omtalte Lokf. Foreningens Blad og frabad ig 
dets Henlæggelse paa tuerne og kom derpaa ind 
paa Velfærdsforan taltningerne, navnlig efterlyste 
han æderne for Førerne. ignalerne ved Trinbræt
terne var ikke tilfreds tillende, som de mr. 

Christiansen, Fa. fandt, at Signalsystemet var det, 
Personalet særlig maatte have Opmærksomheden 
henvendt paa, ligeledes Velfærdsforanstaltningerne; 
særlig Førersædet paa Maskinerne, kritiserede :;\la
stesignalernes Anbringe! e, at de ikke kom til at taa 
i Stangrækkerne. 

Angaaende Motor pørgsmaalet mente Taleren, at 
Motorførerne ikkert kun var for de yngre og liaa
hede paa en var om Løsning. 

Klem, Roskilde, fandt, at det var en uheldig Lø. -
ning, vi havde. Taleren havde haft meget Bes,·, r 
med den lange Tjeneste, som Per onalet havde haft, 
men det havde været umulig at faa indført en For
bedring. Omtalte Forholdet i Benyttelsen af Lokfyrb. 
og Remisearbejdere og paavi. te, at de sid !nævnte 
er de dyre te, idet Udgiften kan løbe op til 24 Kr. 
pr. Dag. 

Taleren kritiserede de fremskudte Signaler og 
fandt, at Betjeningen var meget mangelfuld, 

. Angaaende Maling af Armaturen i Førerhusene
vilde Taleren betegne sig som en Modstander af. 

Rasmussen, E . betonede, at \ elfærdsforanslalt
ningerne var yderst mangelfulde i Es., hvor der 
manglede Reoler til Avi er, Billeder paa Væggene; 
bemærkede at og aa E . havde betalt dertil og mente, 
at Afdelingen var berettiget til snart al faa sit Ønske 
opfyldt. 

Taleren hen tillede, al Kas en paa Tenderens høj
re Side blev flyttet paa D-Maskinen, og at Tjeneste
tidsreglerne forbedredes, lige ·om D-M a kinernes Vin
duer· var uheldig anbragte. 

Oplyste, at Fridagene i Turen kun var paa 33 
Timer. 

Bille, Ar., takkede Kredsbestyre! en for dens Ar
b jde i Tjenestetidsspørg maalet. En Tjeneste paa 

¼ Time om Dagen paa eenmandsbetjente Ranger
lokomotiver ansaa Taleren for uudholdelig i det lange 
Løb, Natprocenten burde nedsættes og mente, at i 
visse Tilfælde burde der absolut ,·ære 2 Mand paa 
Maskinen, særlig paa de store Depoter med den for
cerede Tjeneste, hvor der til Eks. undortidc,1 P.kspe
deredes op til 30 0 Vogne om Dagen. 

Tillægene, som ,·i opnaaede ved en tidlig Forfrem
melse , var nu noget forældede, og Taleren kunde 
tænke sig i Stedet for en Tjenestealder da at faa 
Tillæg efter Levealder, der var ikke for tidlig, om 
Lokf. fik et pensionsgivende Tillæg i 50 Aars Alderen. 

Motorspørgsmaalet er os nu inde paa Livet, derfor 
maa vi ogsaa regne med denne Sag; thi det var jo 
ikke det, at man alle Dage havde tænkt sig at gøre 
Tjeneste paa en Ranger- eller Godstogsmaskine. Tale
ren kunde tænke sig, at Lokf. vil være lige saa eg
nede, som de nuværende Motorførere, Udviklingen 
vilde gaa i denne Retning og blive aktuel i Frem
tiden. 

ignalerne angaaende Trinbrætterne burde være 
noget bedre og belyse , aa Lokf. kunde e, hvor han 
skulde holde. Daglys ignalerne burde tages med For
behold, 

Taleren ankede over, at Foret i Uniformerne var 
for daarligt og henstillede, at Paatale fandt Sted, 

Rcisrnusse'II, Brande, omtalte Tjene ten efter orm 
B og ønskede denne helt af kaffet. Oplyste, at Raa
dighedstjenesten i Brande var meget uheldigt lagt, 
idet Per onalet undertiden i denne Tjeneste maatte 
udføre Køretjeneste paa Rangermaskinen. 

Taleren ankede dernæst over Vinduernes Anbrin
ge! e i Bagvæggen paa de ombyggede D-Maskiner, 
dis e rnr nemlig meget uheldig anbragte. 

V, Jensen, Es., fandt, at Signalkommissionerne 
ikke alene burde tøtte, hvad der var billigst at an
skaffe, men ogsaa tage Hensyn til, hvad der i Prak
sis var fordelagtigt og godt. Taleren ansaa ikke 
Daglyssignalerne for praktiske og fandt, at vi i det 
gamle havde et godt ystem, som vi ikke burde for
lade. 

Forberedelse - og Af lutning tiderne blev ikke ef
terfulgte, om de burde. An. varet for et daarligt Ef
ters'yn burde lægge , hvor det var mulig paa Admini
trationen. Taleren ønskede til lut at høre af Kreds

bestyrelsen, hvad den kunde tænke ig angaaende 
Lønningslovens Revision. 

V. Anclreasen, Gb., henstillede at faa en bedre Re-
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form af ignalerne red Trinbrmtterne og anmodede 
de ert. ignalkommissioner om ikke ·al faa Blinkly 
i Togr js- og dkør el· ignalerne. Pandt, at og aa 
Strækning bely ningen burde rære bedre, og ignal
kommissionerne burde korre. pondere sammen, saa
ledes at der kom en en artet Indstilling. Øn. kede 
at Varmespiralerne burde indføres mere effektivt. 

Med Hensyn til Spørg maalet om Spiritus ager, 
ansaa Taleren dot for rigtigst at Afdelingerne holdt 
sig derfra. 

Thyge8en, Ng.: Yelfærdsforanstallningerne harde 
Taleren beskæftiget sig en Del med og haYde selv 
arbejdet ,med at fremskaffe et brugbart Førersæde, 
der var ingen teknisk� Van keligheder den-ed. Hen
stillede, at der blev tilstillet dvalget et Udka t an
gaaende dis e Spørg maal. 

Taleren kom ind paa on Omtale af Tjenestetids
reglerne og refererede et Tilfælde fra trib, hvor 
Togper onalet fik Tilladelse til at gaa til Ro efter 
endt Tur, medens Lokf. maatle fort ætte Tjenesten 
uden nogen Art Hvil. Rettede en Forespørgsel an
gaaende Forsta·aelse af Fridagenes Erstatning. 

C. J1f. Christeusen, Kh .. gjorde opmærksom paa,
at der ingen Tale var om at indføre Blinklys i Tog
vejssignaler. Man var enig om at indskrænke Be
nytte] e af Blinkly til de frem kudte Signaler. An
gaaende ignaler ved Overkørsler rnr di se ikke op
taget i det nye ignalreglement. lwilket var en For
del for Lokomotivførerne, fordi den almindelige Regel 
om, at et manglende ignal skulde betragtes som 
»Stop« ikke mere paa dette Omraade kunne bringe
i Anvende] e.

M. E. Jensen, Rk., ønskede de gamle Tjeneste
tidsregler tilbage og det samme med Hen yn til 2 
Mands Betjeningen paa Rangermaskinerne. "Motor
vognene. Betjening bør væro Fagfolk. 

G. 0. F. Lund, Gb., henledte Kredsens Opmærk
somhed paa det nu afboldlo Folketing valg og øn
skede nogle dtalelser fra Kredsen med Henblik paa 
den kommende Lønrevi ion. Direktiver i saa Hen
seende vilde i høj Grad være ønskelige. 

For at give Kredsbestyrelsen tilstrækkelig Ryg
stød vilde Taleren hen tillo, at der fremkom d
talelser med Henblik paa delto Spørgsmaal og manede 
til Slut til Sammenhold i indro Anliggender ogsaa i 
Motor pørgsmaalet. 

Kredsformanden: Jeg kender Stemmen fra G. 0. 
F. Lund den er frisk. Jeg giYer ham Ret i, at vi
ikke bør kæle for de udmeldte Kolleger. Tiden er
inde for et ubrydeligt ammenhold. Det er rigtig
nok, at den nye Regering kommer ind paa nye ,Linier,

':tnen 'naar· Lund• iger:• at naar· ,;i næ t ·Gang.'sam
les, er Lønnningsloven allerede t Aar gammel, saa
finder jeg det ab olut nødvendig, at on saadan ek tra
Kongre afholdes forud for Lovens Behandling i
Rigsdagen.

Der er paa · de Spørgsmaal, som jeg fromsatto 
under Beretningen, ikke fremkomm t noget ærligt 
fra Repræ entanternes Side, men jeg skal saavidt 
muligt berøre de enkelte Betragtninger, der er frem
satte og give HB. Meddele! e om de enkelte Punkter. 

Angaaende ignalsystemet ønskede Taleren at be-

m,rrkc. at dersom ri kan faa et . olidt o' ikkert 
ystem ind ført, maa ,· i ikke ,·ære æng te lige for en 

Ændring. 
Til I o enkilde-Laur en ønskede Taleren at ige. 

at han beklagede, at Gb. Lokf. havde givet Afkald 
paa .I Mand til Fordel for Medlemmerne af Lokf. 
Fbreningen og ·om han aldele ikke fandt var en 
tilfredssti ll�nde Vedtagelse. 

De :Meningstilkendegivelser, -der var fremkomne 
angaaende Motorførerne, maatte han anerkende og 
fandt det forkert, at man tillade ig saa skeptisk 
overfor dis e Mennesker, om man ikke bør af kær 
fra alle Goder. Taleren syntes, at man gaar for I t 
hen over dette pørgsmaal, man let kan faa Be ked 
om ved at læ e de 2 sidste Beretninger. 

Taleren vilde udtrykkelig betone, at det, der kan 
fast laa. ho Adrnini [rationen, er, at Dieselvognene 
skal betjene. af faglærte. Fra vor ide bliver der 
gjort gældende. at de andre Kategorier har intet 
tabt, og kal vi stadig be kæftige os med den, saa 
maa vi først og fremmest skabe en amling. Man 
hør ikke foregribe agens Gang. I denne ag bliver 

pørg maalet, om vi ikke kan vende agen om fra 
Lokf. til Motorfører. Fra Admini trationens Sido 
hævdes, at naar en Lokf. overgaar til Motorfører, 
kal han forpligte sig til at gaa ned paa Motorløn

nen, men den har dog nu strakt sig saa vidt, at 
dersom det viser sig, at Motor ystemet gaar tilbage, 
aa er den Yillig til at forhandle om Sagen. 

{ed Hensyn til en Lø ning af Tjenestetidspørgs
maalet, vil al Kraft blive sat ind derpaa. Vi maa 
dog ikke tro. at fordi vi har faaet en demokrati k 
Regering, vil vi Iraks spore en Forbedring. Nej, 
der vil hengaa Tid, før dette kan ke; thi der er 
slaaet meget i Stykker. 

Til Thygesen vilde Taleren bemærke, at Frida
gene skal erstatte , selv om der har været 60 Fridage 
om Aaret i Turen. Med Hensyn til 2 Mands Be
tjeningen vilde han ige, at Spørgsmaalet ikke kal 
blive liggende stille; men ønskede det dog opbygget 
paa et andet Grundlag. Hvad angaar Kb. Omtale 
af Forholdene ved Depotet vilde han hævde, at da vi 
hævder, at Rangertjenesten er Førertjeneste, maa Fø
rerne virkelig finde sig i at gaa ud paa Ranger
maskinen, elv om det maaske er noget ubehageligt. 

Ga,· Oplysning angaaende Frikortene til Pensio
nisterne og fandt agen meget vanskelig at gennem
føre og bemærkede, at Administrationen sikkert vil 
være meget forsigtig. 

Beretningen godkendtes derefter enstemmigt. 

'Punkt 3a. 
Andreasen, Gb., meddeler, at det er 2. Gang at 

dette Forslag forelægges Kongressen. Oplyste, at 
ved Forslagets Fremkomst var det kun nogle faa 
Kroner i aarlig Udgift samt Modtagelsen af Beretnin
ger og Tid skrifter. Vi har dog aldrig faaet noget; 
seh- udmærkede Taler fra Østrig er hemmelige for os. 
Taleren henviser til, at Tysklands Lokf. ikke er 
Medlemmer af I. T. F. Oplyste derpaa, at han havde 
fore purgt HB. Formand, om vi havde Forhandlings
ret, og hvortil han svarede ja, hvilket Taleren hæv-
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dede, ri for t fik. da D. L. F. indmeldte·. Taleren 
kom derefter ind paa en Omtale af de Forbedringer, 
som Trafik- og Togper onale havde opnaaet og hæv
dede, at vi stadig er gaaet tilbage. Taleren dlde 
mene, at er vi tilside atte, aa hør vi udmelde o af 
Sammen lutningen. 

Sofus Jensen, Fa.: Det kulde dog gerne rære 
saalecle , at vi vidste, hvor vi tod. Jeg henstiller 
til d'Hr. For lag tillere at vi imorgen bli,·er fri for 
de 2 Forslag, og at Spørgsmaalet trække tilbage idag. 
Jeg finder, at Andrea en har været noget uheldig i 
sit Argument med Hen yn til Kritiken af de ude
blevne Ber tning - og Foredragsstof. Det er nødven
dig, at man konsoliderer ig og ikke i olerer sig i 

maagrupper. aadanne al idig og belærende Op-
lysninger faar man gennem Fælle sammenslutningen, 
og derfor er Pengene ikke givet daarligt ud. Paa 
saadanne Kongresser fremkommer nemlig intere. -
sante Meddele! er og værdifulde Oplysninger, som vi 
ellers ingen Kend kab vilde have haft til. Angaaende 
Argumenterne mod Til lutnin n vilde Taleren ad
var mod Troen paa di e og oplyste, at der i C. 0. I 

Lokf. til at slutte sig h rlil· thi kun Enighed kaber 
Kraft og naar :Maalet. 

G. 0. F. Lund, Gb., opfordrede Gb. Afd. til at
tilbagetage Forslaget. 

Jf" Rasmus en, Gb., af krækkedes ikke for de 9 
Øres Udgift, men derimocl for Repr· sentationsud
gifterne. Tal ren var af den Opfatte! e, at Motor
førerstillingen var en Mellem tilling. Det er rigtigt, 
at man kan betale Guld for: dyrt og fandt, at For
eningen gjorde det gennem C. 0. l. 

øndergciard, Gb., fandt det rigtigt, at Forslaget 
kom frem her, aa det kan komme til Afstemning. 
Vi løber uanset Afgøre! en ikke fra Jer for det. 

Rosenkilde Laursen, Gb., fandt ogsaa, at Forsla
et burde sættes til Afstemning. 

Der foretoges Afstemning rn d 'temmer for Ud-
meldelse og Resten imod. 

Punkt 4: Hegnskabel Fremlæggelse. 
Godkendte uden Omtale. 

er repræsenteret 25 Foreninger, og at Lokf. ikke bør. Punkt 5: 1 alg af Kredsformand . . 
skamme . ig for at være i tue sammen med disse .Klem, Ro., fore log K. Johan en, Gb., til Kredsfm. 
Mennc ker. Jeg advarer paa det alvorlig te mod at Kajberg, g., foreslog Rosenkilde Laursen, Gb. 
følge Gb. Afdelings Forslag. Vi bør ikke være os , Jforten en, Es., foreslog K. Johansen til Kredsfm. 
selv nok men ogsaa have Føling med andre. og ofus Jen en til Fm. f. HB. 

Rich. Lillie: Jeg plej r ikke at tage Ordet her, Christiansen, Fa., Sofus Jensen til Fm. f. HB. 
men et Par fremkomne Bemærkninger tvinger mig Jul. Nielsen, Kb., foreslog K. Johansen. 
dertil. Hvad er C. 0. I? Efter Gb. Afd. Opfattelse ,. Thygesen, Ng., foreslog K. Johansen til Kredsfm. 
er denne en Proletarorgani ation - (Andrea en, Gb., og Sofus Jensen til Fm. f. HB. 
afbryder højlydt og forlanger Paatale af Ordet Pro- Olsen, Hg., foreslog K. Johansen til Fm. f. HB. 
letarafdeling om Gb. Afd.). Retledte af Rich. L. •Grauballe, Gb., foreslog K. Johansen til Fm. f. HB.
og Forsamlingen om sin Misforstaaelse. - Lokf. skal G. 0. F. Lund, Gb., foreslog ofus Jensen til
regne med, at I. T. F. ikke er en Forening, der træk- Kredsfm. 
ker o ned, og De vil, mine Herrer en Gang med Joh. Hansen, Gb., foreslog ofus Jensen til 
Tiden komm til at give mig Ret i denne dtalel e. Kredsfm. 
I. T. F.s Karakter er kendte Javne, maaske ikke paa Gronemaun, Ab., fore log ofus Jen en til Fm. 
Gb. Dan k Lokomotivfører , Deres Anseel e er ikke i f. HB. og K. Johansen til Kredsfm.
Fare ved at staa i C. 0. I. Hvad er Organisatio- Andersen, Ng., foreslog Sofus Jensen til Kredsfm., 
nens Formaal? At bedre og aa rnre Forhold. men ønskede et kort Møde for Lokf. paa Kongressen 

Der er en Ting, jeg vil bede Dem erindre, og det for Valg til Fm. for HB. 
er, at HB. har fritaget o for at være sammen med øndergaard, Gb., foreslog ofus Jensen til

Forrædderne i C. 0. I. Kred fm. 
Conrad, Padborg, foreslog K. Johansen til Taleren replicerede til Andreasen angaaende Be- Kredsfm. tegnel en »Knopskydning« indenfor Lokomotivperso- Klem, Ro., foreslog K. Johansen til Fm. f. HB. nalet, som Taleren fandt ikke pas ede, idet Lokomo- Jul •el Kb f 1 K J h til . i sen, ., ores og . o ansen tivførerstillingen var en lut tilling. Der har været Kredsfm. 

Tale om 2 Løn tillinger, det er rigtig, men pørgs-
maalet har bare aldrig været til Bebåndling. Jeg K. M" Petersen, Es., foreslog, ofus Jensen til

skal ærligt vedgaa, at jeg har været en Tilhænger Ki;edsfm, · ,.- · · · ·• 
deraf; men det tror man· naturligvis ikke paa Gb., , Christianse1,1, Fa., anbefalede endnu I en. Gang $o-

fus Jensen til Fm. f. HB. og mindst af alle Hr. Andrea en. Det er hele den 
Mistænksomhed mod HB., der giver ig Udslag heri. Mortensen, Es., anbefalede endnu en Gang Sofus 

Jensen til Fm. f. HB. 
Taleren berørte til lut Lokf. dYikling og bemær- Der skredes til alg, hvi Re ultal bleY at o-

kede hertil at en Kollega for kort Tid iden havde fus Jen en valgtes med 36 lemmer, Rosenkildefremsat følgende rammende Udtalelse: Lokf. stiller Laur •en fik 16 lemmer og K. Johan en 4 temmer.
sig op paa et Gadehjørne og ser dviklingens Tog 
drage forbi, men opfatter ikke, at de skal slutte sig 
dertil. 

Taleren afsluttede med indtrængende at opfordre 
Punkt 6: Valg af Kredskasserer. 

Ander en, Ar., gemalgte med Akklamation. 
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Punkt 7: Valg af 8 Kredsbestyrelse medlemmer. 
Valgte blev følgende: chmidf med 50 Stemmer 

Røgilds med 46 Stemmer, Ro enkilde Laursen med 
44 temmer, derefter havde K. M. Petersen g Stem
mer og K. Johansen 12 Stemmer. 

Punkt 8. 

Som UIJpleant valgtes K. M. Petersen med 22 
Stemmer. 

Punkt 9: Valg af 1 Revi or og 1 Uevisorsuppleanl. 
Valgt til Revisor: Joh. Hansen, Ar., og til Revisor

suppleant V. Andrea en, Gb. 

Sofus J emen tak kede for \ alget og bragte derefter 
Rich Lillie og Lillelund en Tak for de mange Aars 
Samarbejde og foreslog Rich. Lillie Overtagelsen af 
afdøde Oskar Lar ens Plads som Æresmedlem i D. 
L. F., samt at den af kanderborg Afd foreslaaede
Hædersgave forhøjedes til 3 000 Kr.

Angaaende hvorvidt Beløbet kulde udbetales af 
Hovedka ·sen eller fremskaffes gennem en Laudsind
samling, udspandt der ig nogen Diskussion. Med 
overvældende Flertal vedtoges det at udbetale Beløbet 
af Hovedkassen. 

Efter at de rnlgte havde takket for Valget, og 
Rosenkilde-Laursen havde pointeret, at lokf. For
eningen ingen Fremskridt har paa Gb. og anmodede 
om, at ingen tog Hensyn til deres Blad, sluttede Mødet 
Kl. 18,20 med Leveraab for Rich. Lillie, Sofus Jensen, 
Lillelund, Mortensen og Foreningens lste Formand 
C. Christensen.

REFERAT 

af Lokomotivfyrbøderkredsens Generalfor� 
samling i Aarhus 7. Maj 1929. 

Dagsorden: 
Punkt 1. Na,.-neopraab af Repræsentanter. 

2. Valg af Forsamlingens Tillidsmænd: a) 2
Dirigenter, b) 2 Sekretærer, c) 1 Protokol
revisor.

3. Beretning om Kredsens Virksomhed, her
under Forslag: a) fra Afd. 2, b) fra Afd. 14,
c) fra Afd. 34.

4. Fremlæggelse af Kredsens Regnskab for
1927 og 1928.

5. Valg af Kredsformand.
6. Valg af Kredskasserer.
7. Valg af 2 Kredsbestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 Suppleant til Kredsbestyrelsen.
9. Valg af 1 Revisor og 1 Revisorsuppleant.

Generalforsamlingen aabnedes Kl. 9,45 af Kreds
formanden, J. Boyesen, der bød de Delegerede vel
kommen. De sidste to Aar havde været trange Aar 
for os Lokomotivmænd. Vi havde i Lighed med andre 
Tjenestemænd været ude for en brutal edskæring 
af vore Lønninger, og har tilmed mi tet store Dele 

af særlige pecielle Goder, Yi i Aarenes løb haYde 
opnaaet. Omtalte den Judasgerning, som nogle n
kelte Organi. ationsledere havde gjort sig skyldige i 
til kade for alle Tjenestemænd. Det kunde maaske 
,·ær en Trøst, at disse Mænd ikke mere er ledende. 
I de forløbne to Aar er der jo sket mangt og meget, 
og i cle kommende fire Dage skal vi drøfte Regler 
og giv Anvisning paa, hvorledes Arbejdet for at 
faa de mistede Goder tilbage, skal føres. 

Lad os haabe, at de Beslutninger og AnYisninger, 
der gives her paa Generalforsamlingen, maa bliYe 
til Gavn og Ære for YOr Organisation. 

Hermed er Kredsgeneralforsamlingen aabnel. 

Punkt 1. 

Ved Navneopraab konstateredes, at alle Delegerede 
Yar mødt. 

Punkt 2. 

Kredsformanden: Kredsbestyre! ·en foreslaar føl
gende om Generalforsamlingens Tillidsmænd: Diri
genter: K. vendsen, Gb., A. Lønqvist, Ar., Nielsen, 
Ng. Sekretærer: J. A. Juultoft, Sd., A. E. Martinseu, 
Gb. ProtokolreYisor: Vasa Nielsen, Gb. Stemmetæl
lere C. Petersen, Kb., N. P. Nielsen, Kø., og haaber, 
at Yi kan betragte dem om Yalgte. Dette vedtoge . 

Dirigent, K. Svendsen, Gb., oplæste Dagsordenen, 
der godkendtes. 

Punkt 8. 
Kreds/ormanclen: Det paa sidste Kredsgeneralfor

samling Yedtagne Forslag om Værktøjskasser kunde 
Yi ikke gennemføre. 

Omtalte, hvad der var gjort for Oprettelse af 
1Iotorkursus. Der var forhandlet med Teknologi k 
Institut, men uden noget Re ultat. Det vilde blive 
alt for dyrt. Alene at betale Afløsning til hver Del
tager paa et saadant Kursus vilde løbe op i store 
Summer. Omtalte Angrebene paa vore Lønninger og 
Tjenestetidsregler, 2 Mands Betjeningen m. m. 

Med Hensyn til Forslaget om nye Tjenestetids
regler, og hvad henhører herunder, Yar det dog lyk
kedes Organisationen at afværge det første Forslag 
fra Administrationen, som Yar saaledes, at man ikke 
skulde tro, det \'ar udarbejdet af Mænd med Sag
kundskab. 

Reglerne, vi fik og arbejder under endnu, er uret
færdige og utilbørlige, og vi maa gøre et Arbejde 
for at faa dem ændret. Mindede om, at Frii -Skotte 
i Rigsdagen spurgte: »Hvad er det for en Admini
stration, der vover at byde sine Tjenestemænd saa
danne Arbejdsvilkaar, hvis Mage ikke findes i Nabo
lande?« 

De fra HB. udsendte Indskærpelser af de bestaa
ende Ordrer havde jo nogle Steder vist Resultater, 
men ikke alle Steder. Dette Spørgsmaal har voldet 
Administrationen en Del Kvaler, særlig hvad an
gaar Udførelsen af Rangeringen. 

Der er ikke overgaaet vore Medlemmer noget ondt, 
fordi de overholder Reglerne. Det er Reglerne, der 
generer i deres Form. 
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Kom ind paa Admini trationens ·Personalebe
sparelser og Følgerne deraf for vore Medlemmer. 

agtet vor Organisations Struktur ikke var ba. erel 
paa nder tøltel. e til Arbejdsløse, saa fa�dt m_an
dog \'eje, der hmdrede vore Medlemmer 1 al lide 
Nød. De Beløb, som vi understøttede vore arbejdsløse 
Kammerater med, Yar lige saa store som dem, der 
byde i D. . & M. F. 

, i var dog ikke til ind altid at spise disse Kam
merater af med Understøttelse, men fandt Veje at 
gaa. aaledes, at de nu alle igen er i Arbejde. 

Paa Mødet i Fa. vedtog vi Lokfyrb. at betale et 
Ek Lrakontingent saaledes, at vi ved disse Midler har 
ydet 51 Lokomotivførere, som paa Grund af Alder 
eller vagelighed paa Opfordring bar øn kel deres 
Afsked, en pas ende Godtgørelse. 

Fandt, at HB. ved at stille og gennemføre dette 
Forslag havde gjort det rigtige. Dette var den eneste 
Vej al gaa. Se nu paa Resultaterne. Organisatio
nen havde kun Ære af dette Spørgsmaals Løsning. 
I ærdele hed Yi Lokfyrb. kan føle os stolte. 

Takkede Tillidsmændene i Afdelingerne for dere. 
Arbejde i denne ag. 

Omtalte Kreds l's Arbejde for la:ngere Ferie for 
Lokf. Det er afslaaet, uagtet Lokf. i de fleste andre 
Lande har en Ferie paa 30 Dage. 

Haabede del kulde lykkes at faa Aldersgræn en 
for Lokf. ned at. 

Med Hensyn til dsigterne for Forfremmelse for 
vore Medlemmer udtalte Kred formanden, at den 
Ordning, der i sin Tid var truffet med Friis-Skotte, 
var god, og blot Frii - kotte, om rnr loyal og ærlig, 
havde faaet Lov at fort ælte, rnr Ordningen blevet 
gennemført. Men Stensballe kunde selv klare den 
uden Lokf. 

:M..an kan dog i Længden ikke komme uden om, 
at der skal Lokf. til Lokomotivførertjeneste. 

Da Friis-Skotte nu igen er blevet Trafikminister, 
opnaar vi nok en tilfredsstillende Ordnng paa dette 
Spørgsmaal. HB. havde dog under Stensballe sat 
igennem, at de af vore Medlemmer, om gør Tjeneste 
paa Rangermaskiner herfor faar Funktionsvederlag. 
Det var mange og gode Penge, der her var kommet 
os tilgode, ca. 10'.) Mand oppebar til Stadighed 
Funktionsvederlag. 

Kom derefter ind paa Motorspørgsmaalet. Den 
1. Oktober 1925 indsendte vi den første Skrivelse,
hvori vi krævede, at Motorvognene skulde betjenes
af vore Medlemmer. Samtidig krævede Jernbane
forbundet, at dets Medlemmer skulde have disse Plad
ser, fordi det da var Meningen, at Motorføreren skul
de være ene Mand paa Motorvognene. HB. satte der
for ind paa, at Dieselvognene udelukkende skulde
føre af Lokomænd og fik deri Medhold af General
direktøren og Trafikchefen; men Maskinchefen
(Floor) mente ikke, at der til dette Arbejde behøve
des nogen Faguddannelse og grundet paa denne Ud
talelse var det meget van keligt at faa dette gennem
ført. 

Efter at vi nu har faact en ny Maskinchef, har 
vi faaet laaet fast, at Die elvogne og Lokomotiver 
skal betjenes af Lokomotivmænd. 

Administrationen ha,·de gi,·et :Motorførerne, hvis 
de 011 kede det, Tilladelse til Forfremme! e som Lokf., 
naar dere Tur dertil kom. HB. mente ikke, al de 
kulde kunne overgaa; men i Øjeblikket findes ingen 

Hindring derfor. 
Med Hensyn til Udtagelsen til Motorførere havde 

HB. altid arbejdet for, at det skulde være de ældste 
An øgere. Der er ned at en Kommis ion, om ar
bejder med et nyt Uniformsregulativ. Delte Udvalg 
kan ventes snare t at afgive Betænkning. 

Angaaen<le Remisearbejdernes Be kæftigelse som 
Lokfyrb. havde man opnaaet. at Generaldirektøren 
havde lovet, at 1. Oktober 1928 skulde Forholdet blive 
rettet. Det blev det ikke. 14. Januar 1929 indsendte 
vi derfor ny krivelse, og nu foreligger der Ansæt
telser og Forfremmelser, saa nu vil man muligvis 
komme ud af dette for os uheldige Forhold. 

Omtale nogle Sager angaaende Anciennitets
Spørg maal. Bad Medlemmer, ·om fremførte saa
danne Sager altid at fremkomme med rigtige Oply. -
ninger. 

Takkede for den Hjælp, som var ydet til en syg 
Kollega, det beviste, at vi med de mindste Lønninger 
ved, lwor Skoen trykker, og derfor stadig er villig til 
at hjælpe, hvor ød er til tede. 

Omtalte Arbejdet for elfærdsforanslaltninger, 
dobbelt Husførelse, Flyttegodtgørelse. 

Oplyste, at Organisationen kræver, at de af vore 
Medlemmer, som gaar i Reserve for Motorførere, skal 
haYe Funktion vederlag om for Lokf. 

Hen tillede, at man, hvi en Kammerat kom ud 
for et Uheld eller paa anden Maade fik en ag, skri
ver til Hovedhest yrelsen og forlange en Bisidder. 

Vi skal have 52 Fridage i Tiden fra 1. April til 
31. ;.farts. Administrationen maa ikke tjene Fridage
Yed at Yi nøjes med 4 om �Iaaneden.

tuttede med at omtale den nye Lønningi,lov revi
sion. Vilde tro, at de nylig afholdte , alg Resultat 
for os afgjort var en GeYinst. 

Udtalte mange mukke Ord om Rich. Lillie, C. M. 
Christensen og M. Mortensen. Oplyste, at der paa 
Kongre en vilde blive stillet Forslag om at yde Hr. 
Lillie en ÆresgaYe paa 3 000 Kr. samtidig med, at 
han udnævne til Æresmedlem af D. L. F. Ligeledes, 
at Redaktøren, C. M. Christen en, i Tilfælde af at han 
ikke vilde modtage Genvalg, skulde hædres med en 
Æresgave paa 2 000 Kr. 

Bad Østerbro Afd. trække deres Forslag, som vil 
forbyde Optagel e af Motorførere, som er udgaaet fra 
Togpersonalet, i Organisationen, tilbage. Det vilde 
komme til at skade Organi ationen uhyre, dersom 
vi ikke optager disse Menne ker i D. L. F. 

C. Peter en, Kb., takkede Kredsformanden for
hans udmærkede Arbejde. Anbefalede Kuhn til Lillies 
Efterfølger. Anbefalede, at Kreds 2 mødte som en 
enig Blok til delte betydningsfulde Valg. 

Klint, Østerbro: Forslaget fra Østerbro er beret
tiget. Vi trækker det ikke tilbage. 

Sørensen, Ab., vilde have ønsket Navnene offent
liggjort paa de Lokf., som havde faaet de 1 400 Kr. 
samt et Regnskab paa hele dette Forhold. Spurgte, 
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om en Remisearbejder rnaatte køre til Indøve! -e ho · 
en Aspirant. 

. P. Nielsen, Kø., takkede Kredsformanden. Var 
dog {kke begejstret for alt. Kullempningen kal vi 
være fri for. Anbefalede Kulka ser paa :Maskinerne. 
Bebr'�jc!'ede Kredsbestyrelsen, at den ikke havde sat 
noget mer ind paa at Iaa Kreds 1 med til at betale 
til nder løttelse til d afskedigede Medlemmer. '\ i 
havd da vid t, hvor vi havde Kreds 1 i denne ag. 
Ankede ligelede over, at Organisationen i lfotor
sagens Begyndel e havde gjort for lidt og arbejdet 
forkert i ·denne ag. Mente, at den økonomiske For
del, Motorførerne havde opnaaet, var· betalt af os 
alle Kreds ·2. Vilde derfor harn hindret ::"lfotorførenie 
i igen at kunne overgaa til Lokom'otivtjene te. Gik 
imod Østifrbi·o For lag. 

Lønquist, Ar., takkede for Beretningen. Kunde 
ikke forstaa, at HB. ikke kunde skaffe Værktøj -
kas er. I Aarhus har vi en lokal Ordning med Lo
komotivmesteren. ·Man laaner en Kasse. En aa- · 
dan Ordning kunde Yel ogsaa naa andre leder. 
I Aarhus har vi afholdt flere Kursus for Motorfø
rere ogsaa fra andre Depoter. Vi lakker for Tilsku
det fra Kredsen til di e. Mente ikke, de afholdte 
In truktion ·møder havde baaret særlig Frugt. liang
lede fa. te Regler angaaende vort Arbejde paa de i 
Kør el fordelingerne afsatte Tider. Paatalte Arbejd -
mænds Anvendelse om Lokfyrb. i en Tid, hvor 
Lokfyrb. gik paa Værkstedet i Remi erne. Det var 
uretfærdigt, at Lokfyrb. ikke fik Er tatning for mi
stet Fortjeneste i den Tid, de gik i Værkstedet. Vi 
skal have Førere paa Rangerma kinerne. Hvorledes 
for taa Reglerne for Overarbejde paa• Helligdage? 
Var af den Mening, at alle Motorførere skulde ind i 
D. L. F.

kødt, Gb., anbefalede et Forslag saalydende: Un
dertegnede tillader ig herved at hen lille til Kred -
generalfor:amlingen, at vi Lokomotivfyrbødere i Til
fælde af, at Lokomotivførerne tilbyder at giYe Tilskud 
til det af Lokomotivfyrtøderne paalignede Ekstrakon
tingent kræver, at et . aadant Til kuds tørrelse ikke 
maa være mindre end Halvdelen af den samlede 
Sum, aalede at de, Lokomotivførerne, anerkender, at 
ubrydelig amarbejde mellem Kreds 1 og 2 er Or
gani ationens ab olutte Grundlag. I modsat Fald 
udrede He !beløbet af Kreds 2. Forslaget siger alt. 
Det er det vigtigste indenfor en Organisation, at man 
staar samlet i ondt og godt. Talte for, at Motorfører
stillingen bleY en liellemstilling. 

Vedam, Hg., anbefalede K. Johan en til Formand. 
Spurgte, om 3 Kr. Mætker ikke· skulde inds�ttes i
Bøgerne. · · ' · · 11 · 

C. Christensen, Gb., anbeJalede fd.' • _'s ·Forslag
om Kitler. De var billigere i An kaffelse, og man 
kund jo selv Yælge . 

• Viels n, Ng., takk de hele Kred,,be ·tyre! en. An
kede over Tjenestefordelingen ved Højtider. :.\[ente 
at pørg' maalet om Lempeskovles tørrelse var af
gjort af Generaldirektionen. 

climidt g. talte for, at de Kolleger, som havde
gaaet i Værk lederne, skulde have været de yngste i 
alle Tilfælde og vilde have dis e ydet en Erkendtlig-

hed i Form af tøtte økonomi k. Takkede for de 50 
Kr. i Julegave, men kaldte det en takket Hjælp. D t 
burde have været hele Organi ationen, der maatte 
bære Byrderne, og ikke blot Lokomotivfyrbøderne. 

• •Andersen, Sg., takkede for Vaskerummet i g.
Resolutionen fra Sg. paa Mød�t i Fa. vandt ikke Ge
hø1i. '.Mente at flere af de Lokf., som havde faaet Pen
ge for at gaa, var for gamle. Vilde have ddannel e� 
af. Remisearbejdere stoppet. 

Jfm•tinsen,, Gb.: Tjenestetidsreglerne trænger til 
Revision; men det kommer vel. Vi bør fritages for 
at skubbe Fyret frem paa Maskiner med Vipperist. 
Kunde der ikke gøres mere for, at alle :Motorvogne 
ble betjent af Lokomotivmænd? Vilde have flere 
Penge til �\fotorkursu . ynte at det hav<le va�·et 
for længe med Indbetalingen af de 12½ Kr. Anb -
faledo K. Johansen. Spurgte hvor mange Penge d r 
rnr brugt for at forhindre Af kedigel er og om der 
mangler Penge. kal Førerne være med til at betal , 
hvis der mangler nogen. 

Poulsen, Es. Til Skødts For lag. Man kender 
jo E. bjerg Standpunkt i denne Sag. Vi vilde, at 
Kreds 1 kulde være med at bære Ansvaret. Ankede 
over, at Kred formanden og Dirigenten paa Fa.-Mødet 
ikke vilde modtage et bestemt orslag. e, det har 
skabt roen. Er Kreds 1 nogensinde opfordret til at 
Yære med? Lillie udtalte: »Jeg skaffer Resten«. 
Hvor er di se Penge? Kunde ikke overse Konse
kven rne af denne ag. avnede Oplysninger om 
Lokf.-Ek arnens 2. Del. \'i skal have alle lfotor
førere ind i D. L. F. I E bjerg var Lempningen 
ordnet tilfredsstillend . Yi kan ikke have be temte 
Regler for Arbejdet paa de forskellige Tider, om 
Lønqvist talte for. 

'. Petersen, Kh., anbefalede Forslaget om Op
smøredunke af den Type om findes paa P. og 
}[ask i ner, til alle Ma kiner. 

. J. TC1wdsen, Gb.: Jeg vilde ellers ikke have blan
det· mig i Drøfte! erne; men Yilde dog sige lidt om 
lfotor. pørgsmaalet. .Man kunde ikke fin.de en Linie 
i denne ag, alt gik rent vilkaarligt ved Udtagelsen. 
Vi har Folk om har :VIa kinisteksamen, baade 1. 
og 2. Del. der har øgt dis e Pladser, dem bar man 
ingen Brug for. Hvad vil man? Det maa blive en 
Opgave for Fremtiden at løse denne ag. I Fa. var 
vi enige om de 3 Kr.: vi skal være stolte af denne 
Ordnfog, der da blev truffet, selv om vi var de fat
tigste aa viste vi, at Yi v1;1.r de bed te Organi ation -
mænd. '\ i kan ikke bestemme over Lokof. Pengepung. 
Det er bedre at havo noget tilgode end at kylde noget 
bort. Det drejede sig dengang om vor Organisatio11. 

M� {?;s�la,a, at naai· D:' . & M.' F. tillade!' sine Folk 
at sidde paa Pudseka e medens ·Arbejd mænd kører, 
hvad. kal saa vor lille Organi ation gøre. .Gik imod 
Forsla · et fra Ø terbro Afd. Vi er da Demokrater 
alle. og det er et udemokratisk Forslag. Var ikke 
særlig for Æresgave. Tillidsmænd skulde 11am en 
Løn for Arbejdet. de gjorde. Men det er jo sat i y
stem, og derfor kal Lillie og C. M. Christensen selv
følgelig ikke skuffes. Talte mange smukke Ord om 
l[ortensen. Es. Naar ban forlader o ·skal han 
ogsaa have en Tak fra os. Var glad ved at være 
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med i HB.s Arbejde og mente, at han og ·aa der 
havde gjort Fyldest. Lad os vise i de kommende 3 
Dage, at n er Organisationens tamme. 

Dyrberg, Fh.: Lad o ikke tale mere om de 3 Kr. 
Det tjener vi os bed t med. Kredsen havde altid 
været rnlen overfor Arbejdsmændene. Henstillede 

kraftigt til Kred en, at di e blev fjernet. Øn kede i 
Stedet for Kittel Overall . Kunde støtte Schmidt, 
Ng., i han Betragtninger. De betyder noget at miste 
40 Kr. og derefter blive kaaret 20 Kr. ned. Dette 
Møde er et vigtigt Møde. Vi maa sørge for at vælge 
de rette kammeratlige :Mænd. Anbefalede Pa.ulsen 

Es., til Kredsformand. 
Vasa iel en Anbefalede Ære garerne. Men 

ønskede, at vi kunde faa Redaktøren til at forls.ætte, 
han var i de kommende to Aar uundrærlig paa denne 

Plads. 
Buc/1, Ms., vilde ha,·e lempet Kul paa hen. taa

ende Mc1. kiner. 
Løscheiikohl, Ged er, fremdrog en Tjene tetidssag 

fra Ged er. Opholdsstuen i Orehoved var under al 
Kritik. Hvorlænge skal man gaa, inden man faar 
·den prakti ke Prøve. Vi har nogle, der har gaael
4-5·Aar.

Han en, Es., Var forbav et over, at Gb. i Dag 
rejste pørg maalet om 3 Kr. agen. Troede den 
Sag var ordnet. D. L. F. kal beher ke Motorfører
pladserne og hvad derind under hører. Derfor skal 
alle Motorførere ind i D. L. F. I 3. Distrikt faar 
vi lempet Kul paa de fleste Maskiner. 

Olsen, Østerbro. eflerly te Overgangsbestemmel er 
for Motorførere. 

C. M. Thomasen, Tdr., henstillede til Kredsbesty
relsen at frem kynde ager fra Afdelingerne, og bad 
Kredsformanden rejse noget oftere ud til Afdelin
gerne. Anbefalede Poul en, Es., til Kredsformand. 

Hestbæk, Tdr., fandt at de Direktiver, der var 
udsendt af HB., ikke var blevet fulgt. Hvis de var 
blevet fulgt, havde meget set anderledes ud i Dag. 
Lad Mødet i Dag trække de klare Linier op. Ordre 

A. var god nok; men det var Medlemmerne, det var
galt med, de havde ikke Rygrad nok. Vilde, at der
skulde gøres noget mere for at faa Remisearbejderne 

fjernet fra vort Arbejde. Vi skal opfordre Redaktøren
til at fort ætte. Vore Fridagsbestemme] er er ikke 
gode. Hvorfor skal vi kun have 52 Fridage om 
Aaret, alle andre har 62 og derover. 

Nielsen, Kø., omtalte den ringe Forstaaelse for 
Organisationen i Afdelingerne. De Delegerede maa 
derfor tage Ansvaret overfor Organisationen. J. 
Knudsen, Gb., havde forandret sig meget til ·•det 
bedre, og da det var en Fordel at have Kredsforman
den i København vilde han anbefale ham. Hvis man 
vilde indkalde til Tillidsmandsmøde, saa skulde det 
være Fællesmøde. Vilde have vore Ordrer gjort for
staaelige, og saaledes affattede, at de ikke kunde for
tolkes paa mere end een l\faade. 

Nielsen, Ng.: Alle Motorførere skal i D. L. F. Vil
de have Oplysningsmøder om Organisationslære i Af
delingerne. 

Andersen, Rd.: 3 Kr. agen er ordnet. Talte for 

C. M. Chri 'len en. Kuq.de ikke forstaa at Aµcienni
telen var saa van kelig at følge i Motorsagen. 

Hedemann, g., fo_re. log, at Ær_e garerne ned alles 
til det hahe, der kan dog købes noget for 1500 Kr. 
Vilde ha ve en hurtigere dhctaling af Funk(ion1>
vederlaget. Forbudet mod ddannel e åf Arbejds, 
mænd skal gennemføre . Anbefaled Kuhn lil Ho
yedformand. 

Kjær, Ar., havde, skønt ung, stor Interesse for 
Organisationen. D. L. F. kunde være stolt af at have 
løst Uddannel esspørgsmaalet paa aa glimrende en 

l\faade. Det var meget uheldigt, at det rnrede saa 
længe med di e Førerbevi er. Kunde det ikke til
lade , at man uden at håve dette Bevjs maatte flytte 
et Lokomoti,·. Takkede med varme Ord paa de unges 
Vegne, fordi Kreds 2 Medlemmer af dere . fattige 
Midler i to Aar ydede 3 Kr. om l\faaneden for at 
hjælpe de unge Kammerater. Det var et stolt Re-

ultat for alle Parter. Advarede mod at hede Lokof. 
om Hjælp. Kreds 2 \'ilde staa stærkere, hvis de 
fuldførte denne Opgave. 

0. Peter en, Kh., talte for, at Kreds 2 tod sam
let om een Mand til Hovedformand, det vilde gøre 
den nye Formand stærkere og pynte Organisationen. 

Kredsformanden replicerede. Turde ike rejse 
Lempning agen i 1. Di trikt. I dette Di ·trikt kunde 
denne ag ikke fremmes. Var enig med C. Peter: en 

om, at vi skulde staa amlet om en )land. Kunde 

meddele, at Kuhn og K. Johansen ikke vilde modtage 
Valg. Gik imod Østerbro Forslag. \'i maa ikke 
være smaalig i vor amfund opfattelse. Anbefalede 
at forkaste dette Forslag. Vi havde jo allerede nu 
i Organi ationen ikke faguddannede. En Arbejd -
mand maa godt køre til Uddannelse ho. en Aspirant. 
Det er Lokof., der kal lede Uddannelsen. Indskær
pede Hen tillingen om at tage Kul i begge Ender 
af Turen. Der var sket Rem-endelse til Kreds 1, der 
havde svaret, at den Dag der manglede Penge, skulde 
de nok træde til. Forsvarede HB.s Arbejde i Motor
sagen Barndom. I Begyndelsen forelaa ingen An
søgninger fra Lokomotivmænd. Vore Folk vilde da 
ikke øge di se Pladser, fordi intet var lagt fast om 
di se tillinger. Klarlagde sit yn paa Arbejdsmæn
denes Anvendelse om Lokfyrb. Henstillede til Skødt 
at trække it Forslag tilbage. Komplimenterede 
Lønqvi t for hans Arbejde for at Lokfyrb. i Aarhu . 
havde faaet Værktøjskasse. Vilde henstille at man 
stemte imod For lag om Yde! e af 1 Kr. pr'. Dag fol

Værksledstjeneste. Mente at Værkstedstjenesten var 
løst paa en nogenlunde tilfredsstillende Maade. Op, 
lyste at kun _ Lokf. _over 65 Aar havde faaet udbetalt 

00 Kr. Der var gaaet 51 Lokof. og Kreds 2 indbe
taler 32 000 Kr. Der mangle�· �a. 10 000 Kr.,. so� 
han mente Kreds 1 vilde skaffe. Gav Martinsen Ret 
i in Opfattelse om Kvalifikationerne ·om Lokomo
tivmænd kontra Togbetjente. Syntes at han rejste 
meget, besøgte Afdelingerne i hvert Tilfælde en 
Gang aarligt. Havde altid efterkommet Anmodning 
om Møde. Det kostede og aa at rejse, og det var 
ogsaa meget anstrengende, naar man skulde besøge 
15 Afdelinger paa Dage. For varede Ekstra-Kon
tingentet. hd Forslaget var kommet til Urafstem-
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ning, var det blevet vedtaget. Det skulde Kred b -
styrelsen nok have faaet gennemført. Omtalte Kur
sus paa Arbejderhøjskolen. Anbefalede .-tadigt, at 
Hædersgaven til Lillie blev 3000 Kr. og 20CO Kr. til 
C. M. Christen en. Gav Kjær Ret i hans Betragt
ninger. Var ogsaa for Genvalg af C. M. Christensen,
man hvis Kreds J. Yilde lade· ham falde, maalte vi
ikke ab olut holde paa ham. Han havde efterhaan
den faaet ret godt udblik i Motorførerne Kredse
og vild sige: »Lad være at se saa skævt til hinan
den«. Det er en ny tilling; ingen havde, da de gik
ind i D. . B .. Krav paa di . e tillinger. Og til
Motorførerne: »Tænk paa, hvorfra I er kommen;
selv om I kulde komme ud for at staa paa venstre

ide hos en ældre Lokfyrb. aa lad være at blive 
vred. « Vi maa arbejde hen til, at vi alle, Lokf., 
Motorførere og Lokfyrb., kan samles i een Organi. a
tion, med Tilknytning til andre os venligsindede 

Organi ationer. Haandklap. 
Olsen, Gb .. havde altid set op til Boyesen; men 

det pas ede ikke, at K. Johansen ikke vilde modtage 
Valg. Anbefalede kraftigt Johans n. 
J. Kmulsen, Gb., anbefalede for at undgaa Split

telse at stemme paa Sophus Jensen. Dersom vi enes 
om en Mand, om ikke kan amle Flertal hos Førerne, 
saa vil di se sige, at det er Lokfyrb., der dirigerer 
Organisationen. Vi maalte e paa Organ1sationens 
Fremtid. Talte for at C. M. Christensen blev afløst. 
Vi maa have en aktiv Lokomotivmand paa denne 
Plads. Anbefalede Lokf. Milne paa det rnrmeste til 
Redaktør. 

Kredsformanden: Naar jeg sagde, al K. Johansen 
ikke vilde modtage Valg, var det fordi jeg i Vidner 
Nærværelse purgte ham, og han agde Nej. Han 
oplyser nu, at han maa have misforstaaet mit Spørgs
maal. Han vil modtag Valg, men kun hvis vi kunde 
samles om een Mand. 

Schmidt, g., beklagede Kredsformandens Angreb 
paa Ng. For. lag. Samme Dag vi gik i Remisen var 
der Arbejdsmænd paa vore Pladser. Det piner. Kun
de ikke se noget afskrækkende ved Forslaget økono
misk set. Vi har været Martyrer for Organisationen. 

Dyrberg, Fh.: Det gælder om at faa en Formand, 
som vil artejde i den Aand, der gavner Organi alio
nen bedst. 

K. Svendsen. Gb., omtalte et Angreb paa Lillie i
•Dagens yheder«. Oplæ te Angrebet. Foreslog ud
arbejdet en krivel ·e, og denne ind endt til Bladet.

Kredsformemden: Der skal nok komme et var 
paa delle Angreb. Det hele er saa ondsindet og 
uvederheftigt, og vi kender Adressen. Holdt derefter 
en varm og følt anbefalende Tale for Sophus Jensen, 
men henstillede, at vi ikke samledes om nogen nu, 
men afventede Resultatet fra Kred l's General

forsamling. 

A/ste1rming. 
Kred formanden. Beretning godkendtes. 
Forslag fra kødt blev trukket tilbage. 
Resolution fra Gb. 2: 

l. Lokomotivfyrbød re. for amlet til Kred general
forsamling den 7. Maj 1929 i Aarhus, udtaler

herred sin Forundring o,·er. at man paa or
mering loven ikke finder Hjemmel for dnævnel
. e af Lokomotivførere. (Vedtaget enstemmig.) 

2. Kred generalfor amlingen maa protestere imod
cl n En idighed. om R geringsmagten udviste 
ved at tilbagevise vort berettigede Krav om Ud
nævnelse af det til Rangermaskinernes Betje
ning nødvendige Antal Lokomotivførere. (Ved
taget enstemmig.)

3. Kred generalfor amlingen kan endvidere ikke
tolerere, at Motorførere snart daglig forretter
Tjene te paa DamplokomotiYei: som Lokomotiv
førere. (Vedtaget med :2 for og 6 imod).

,�. Kr cl generalfor amlingen syntes at øjne en 
·lærk paafaldende Driftsu ikkerhed ved Moto
rens Anvendelse i Jernbanedriften og ser efter
de Forsøg og Hesultater om man i al Alminde
lighed paa dette Omraade har opnaaet, ingen stor
Fremtid for Dieselmotoren ( om Damplokomoti
vets Afløser). d fra disse Betragtninger maa
Generalforsamlingen henstille, at man indtil til
fredsstillende Driftssikkerhed med disse Maski
ner er opnaaet, konstituerer de til denne Tje
ne te udtagne Tjene temænd i Motorførerstillin
gen. (Forka tet med 20 lemmer imod og l

lemmer for.) 
Forslag fra Gb. 2 a. vedtaget enstemmig. 
For lag fra Kb. Afd. 14 vedtaget enstemmig. 
Forslag fra Ab. Afd. 34 udgaar. 
Forslag fra Kred formanden om 3000 Kr. til 

Lillie og 2000 Kr. til C. M. Christensen vedtoges i 
den kikke! e Lokf. havde giret Forslaget. 32 for 
13 imod. 

Punkt 4. 

Kreclska sereren fremlagde Regnskabet for 1927. 
I Beretningen er hele Regnskabet optrykt. Fandt 

cl t derfor Tids pilde at oplæ. e de foi:skellige Poster. 
Godkendtes. 

Fremlagde derefter Regn kabel for 1928. Bad 
lægge Mærke til de 2000 Kr., der var overført til Re
servefonden. 

Kjær, Ar., kunde ikke finde Regnskabet for Ar
bejdsløshedsunder. tøttelsen i Regnskabet. 

K1·edskassereren: Dette vil findes i Hovedkas ens 
Regn kaber. Regnskabet godkendtes. 

Revisor P. Nielsen, Tdr., komplimenterede Carl 
Petersen. Det var altid en Fornøjelse at revidere 
han Regnskaber. 

Carl Petersen takkede for Tilliden i den Tid, han 
ha ,·de haft den Ære at repræsentere Lokfyrb. Det 
havde været en god og lærerig Tid. Bad om Tillid 
til sin Efterfølger. Takkede Afdelingskassererne for 
den gode Forstaaelse. Uden dette havde det været 
umuligt at bestride Arbejdet. Lad os al Tid staa 
enige og amlede. dette er det vigtig te i en Organi
sation. 

Punkt 5. 

Petersen, Kb., anbefalede J. Knudsen, Gb. 
Dyrberg, Fh .. anbefalede Poulsen, Es. 
�ielsen, rg., anbefalede Poul en, Es. 
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Hausen, E ., anbefalede Poul ·en, Es. 
, M.artirisen, Gb., anbefalede J. Knudsen, Gb. 

Nielsen, Kø., anbefalede J. Knud en, Gb. 
Vasa ielsen, Gb.,- bad Kred formanden udtale 

sig om dette Valg. 
Kredsformanden: Det er vanskeligt at anbefale den 

ene frem for den anden. Knudsen ved hvad han vil 
og kan hvad han vil. Hans EV11er er tore.- Han 
har altid kunnet klare Afdeling 2 seh-. 

Poulsen havde han kendt lige aa længe, og aa 
hap var den bedste Anbefaling værd. Han havde 
store Resultater at opvise i Es. Vilde dog anbefale 
l(nud en til ·in Efterfølger; Poul eu kulde i Kreds
})fstyrel en. 

Olsen, Gb., anbefalede Knudsen. Han havde al
<;lrig været grpv. 

Nielsen, g., pegede paa, at en tidligere udmær
ket Kredsformand havde boet i Sd. 

Thomasen, Tdr., anbefalede Poul en. 
J. Knudsen, Gb., vilde sige, at dersom han blev

valgt, aa vat· han Lokomotivfyrbøder og ikke Motor
fører. 

Poul en, Es., vilde ikke være et tridens Æble, og 
vilde derfor trække sin Kandidatur tilbage. aa væl-
ger Yi Knud en med Akklamation. 

Hansen, E .: Det var en Vestjyde der talte. Læg 
Mærke· til det. 

Derpaa valgtes J. Knudsen med Akklamation til 
Kredsformand. 

J. Knudsen takkede for dette Valg. Lovede at gøre
alt, hvad han kunde for Lokomotivfyrbøderne. Det 
skulde ikke komme til at mangle paa Kræfter og Ar
bejd lyst. 

Tlw1fisen, Vg., takkede Carl Petersen og Boyesen. 
K. vendsen tåkkede Boye en for det store og g-0de

Arbejde, han havde udført for Kreds 2's Medlemmer. 
Udbragte et kraftigt besvaret Leve for Boyesen. 

J. Bøyesen takkede bevæget alle, han i Tidens Løb
havde laaet i Samarbejde med. En særlig Tak til 
Kuhn og Carl Petersen. 

Dyrberg, Fh., takkede Bøyesen for godt Sam
arbejde. 

Punkt 6. 
Hansen, Gedser, anbefalede K. vendsen, Gb. 
Jespersen, Gb., anbefalede Martinsen, Gb. 
Carl Peter en vilde ud fra sit Kend kab til Af

deling kassererne sige, at hvis han skulde udpege een 
frem for andre, saa maatte det blive K. Svendsen. 
Han har all Evner for at bestride denne Post. Mar
tinsen er en god og udmærket Organisationsmand; 
men om han er særlig regnskabskyndig, ved jeg ikke. 

Jespersen, Gb., fremdrog en Sag, der skulde be
vise, hvorfor Afd. 2 ikke kunde anbefale vendsen. 

· K. Svendsen forklarede til Generalfor amlingens
Tilfredshed dette Forhold. 

Vasa Nielsen: Afd. 2 er paa et senere Møde blevet 
�nige om at anbefale Svendsen. 

Andersen, Rd., henstillede til Afd. 2 at trække sit 
Forslag tilbage. 

Jespersen, Gb.: Vi trækker ikke vort Forslag til
bage. 

ed Afstemningen valgtes K. ·vendsen til Kreds-
kasserer med 45 temmer. Mai:tinsen fik lemmer 
og 5 var blanke. 

K. vendsen takkede for Valget. Jeg skal af en
ærlig Vilje gøre mit Arbejde. 

. Punkt 7. 
Hanseu, Es. anbefalede Poul en, Esbjerg. 
Poul en, Es,, rnlgtes med Akklamation. 
Poulsen, Es., takkede for Valget. \ ar glad ved 

at komme i den gode kole, Hovedbestyrel en er. Del 
er Kreds 2, der er · tammen i Organi. ationen. Lad 
os være tolte af dette. Lad o arbejde for, at alle 
Lokomænd samles under eet. 

J. Bøyesen anbefalede A. Lønqvist. Han er uund-
værlig i Kredsbe tyrelsen. om Afdelingsformand er 
han en fremragende Kraft. 

A. Lønqvist valgtes med Akklamation.
A. Lønqvist takkede for Valget. Lokomolivfbr.

skulde altid have hans varmeste Jnteresse. 
A. A. Ha berg, Fa., genvalgte med Akklamation .. 
A. . Petersen, Tdr., takkede for Tilliden i den

Tid, han havde siddet i Kred bestyrelsen. Det havde 
altid været ham en Glæde at udføre et Arbejde for 
ine Kolleger. Efterhaanden som Teknikken udvikler 

sig. forandre ogsaa Organisationerne Arbejdsmeto
de. Den Kred bestyrelse, der nu er valgt, er tærk, 
og skal nok vide at værne Organisationens Ære. 

Hansen, E ., takkede paa Es. Afd. Vegne for Poul
sens Valg. Det kommer vi aldrig til at fortryde. 

Punkt 8. 
J-. Knudsen, Gb., anbefalede Kjær, Ar. Han er 

en ung, evnerig fand med en brændende Interesse 
for Organi ationen. 

J. A. Juultoft, Sd., anbefalede Hestbæk, Tdr. 
Rohde, Ar., anbefalede Dyrberg, Fh. 
C. Petersen, Kb., anbefalede Kjær, Ar.
Eisenbichler, Ar., anbefalede Kjær, Ar.
Mortensen, Ar., anbefalede Kjær, Ar.
Hasberg, Fa., anbefalede Kjær, Ar.
Ved Afstemning valgtes Kjær, Ar., til 1. Supple

ant til Kred bestyrelsen med 41 ternroer. Derefter 
fik Dyrberg 8. Hestbæk 5 og 3 var blanke. 

Punkt 9. 
Til Revisorer valgtes E. A. Martinsen, Gb., og 

0. G. G. chou, Ar.
Til Revi or uppleant valgtes Vasa Nielsen, Gb.

Punkt 10. 
Til Repræsentanter for Feriehjemmet i tedet for 

K. M. Petersen, der er forfremmet til Lokofører, valg
tes C. Petersen, Kalundborg.

C. Petersen takkede for Valget og skulde søge at
gøre sit Syn paa Feriehjemmet gældende. Forholdene 
paa Hjemmet er ikke alle lige gode. Haabede, han 
kunde gøre et Arbejde til Gavn og Glæde for dem, 
som ejede Hjemmet. 

Dermed var Dagsordenen udtømt. 
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J. Kmtdsen, Gb., omtalte derefter :Formandsvalget.
Oplyste, at Lokoførerne var gaaet fra hinanden uden 
at tage tilling. Lad os da ogsaa skilles uden at 
amles om nogen bestemt Mand. 

Dette vedtoges. 
Dirigenten takkede for den gode og saglige Tone, 

d r havde præget G neralforsamling€n. 

J . .A.. Juuito/t, Sekretær. 

RESUME 

af Motorførerkredsens Møde 7. Maj 1929 
i Aarhus. 

Repræsentanter for Motorførere, forsamlede til 
Møde Tir dag den 7. Maj paa Østergade Hotel i 
Aarhu , hvor pecielt drøftedes Motorførerne orga
ni ation mæ ige Placering paa Grundlag af d t af 
Hovedbe tyrelsen fremsatte For lag til Kongre en. 

Repræ entanterne gav her Udtryk for, at man 
principielt var Modstander af For laget, da Oprettel
en af en ny Kreds vilde blive en stor økonomisk Ud

gift for Organi ationen med det lille Medlemstal, som 
den nye Kreds vilde komme til at bestaa af. 

Repræ entanterne gav dog Forslaget sin Tilslut
ning af Hensyn til de foreliggende Forhold, og haa
bede, at det Udvalg der skulde nedsættes af Kon
gr en fandt en mere nkelt Ordning. 

Derefter drøftede Lønningsloven af 1930, Tjene
t tid regler. Forberedel e - og Afslutningstider, Uni

form pørgsmaalet. 
lutlelig udpeg des Tillid mænd til den nye Kreds: 

A. . Petel'sen, Tønder, Kredsformand.
H. P. Christen en, Aarhus, Kredskasserer.
A. Jen sen, Odense, Kredsmedlem.
P. Jensen, Næstved, Suppleant.

GraYe en og H. G. Larsen, Aarhus, Revi
orer. 

H. P. 0. 

REFERAT 

af Hjælpefondens Generalforsamling 
i Aarhus 8. Maj 1929. 

Fon11a11den, K. Johansen, Kh., aabnede Mødet: 
aar jeg skal afgive Beretning over den svundne 

Tid. gør jeg det med at give et Billede for Hjælpe
ka .. en Tilblivel e; s rlig da vor Formand, Rich. 
Lillie. er til ted i Dag. aavidt jeg husker, var 
Aar. ag n for Tilblivelsen den, at en Lokofyrb. for et 
indtrnffet held bl v idømt en Bøde paa 75 Kr. som 

paa det daværende Tid punkt var mange Penge" Da. 

og aa en anden Lokomotivmand, der havde haft et
tørre Uheld omtrent amtidig, bl v idømt en terre

Mulkt, dannede R. L. Grundlaget for Fonden. Jer
r overbevist om, at naar jeg i Dag takker R. L. for

hans Arbejde i den Sag, saa er jeg i Overensstemmelse
med alle Medlemmer. Jeg personlig har mange an
ge haft Lejlighed til at drøfte Hjælpefondssager med 
R. L. og altid haft Føle! en af. at det var han Hj r
t nsbarn.

Rich. Lillie: Jeg siger mange Tak for Bifald t. 
Vil man lægge :Mærke til Regn kabet, saa er vi, at 
Beløbet stadig er vok et. Jeg vil indtrængende bede 
Medlemmerne om i Fremtiden vedblivende at tøltt 
Be. træbelserne for en Udvikling af Hjælpefonden. 

Andersen, Ng.: Det har glædet os at se -de Beløb, 
om i Julen har været uddelt til forskellige Enker 

efter Lokomotivmæn-d. I denne Forbindelse kommer 
jeg til at tænke paa den Gang, Talen var om Op
rettelsen af Fonden, hvorledes Christensen, Fa., kæm
kede imod og ogsaa opnaaede at faa Forslaget sa
blet ned. 

Thygesen, g.: Jeg glæder mig over Fondens Be-
taaen, men tillader mig at udtale min Beklage) e 

over, at Repræsentantskabet er i tan-d til at blive 
ført bag Lyset af Ansøgerne. Taleren omtalte et saa
dant Tilfælde, udført af en Enke med en Indtægt af 
250 Kr. pr. Md. 

Formanden vilde ikke benægte, at der kunde fore
komme Fejl, men Fonden maatte bygge paa de Op
ly ninger som modtoges. Oplyser, at paa næste Kon
gre vil pørg maalet blhe taget op, med Forslag til 
Lovændring mod :Misbrug. Taleren gav derefter Op
ly ning om det af Thyge en fremdragne Tilfælde og 
kriti erede Under kriverne mangelfulde ndersøgel
se af den paagældende Enkes Forhold. 

Efter at Thyge en, g., Lokof. Petersen og An
dersen, g., havde haft Ordet for nogle Oplysninger 
og B mærkninger godkendte Beretningen. 

Pitnkt 3. 
Kassereren aflagde Regnskab for Aarene 1927 og 

192 , der begge enstemmig og uden Omtale god-
kendtes. 

Pmikt 4. 
Lokof. Hvid genvalgte ved Akklamation. 
Derefter havde: 

Chri ten en, Gb., 23 lemmer. 
Nielsen g., 1 temmer. 

progø, tr., 13 tommer. 
Dyrberg, Fh., 9 Stemmer. 
Thomsen. Vg., 5 temmer. 

Et Forslag om en lille Erkendtlighed til Rich. 
Lillie af Fonden vedtoge rn temmigt. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Til Mcdl mmer af det ned atte Lønnin()' ud

valg indenfor . 0. valgt følgend : 

Overbetjent indenfor ta:t politiet Tb. J -

n J n en, Lokomotivfører oph. Jen en, 

Overtoldb tjent Jen en, Landpo tbud Kr. P -

ter en, "\ rk b tjent "'hr. P ter en Plejer 

Joh . Han n og ekr tær hr. jr . 

uppleant r blev: verfyrbøder i Marinen 
F. . Ol n og Overmontør Wolbrand Han en.

ØSTRIGSKE FORBUNDSBANERS 

NYE HURTIGTOGSLOKOMOTIVER. 

Paa n af 0 trigs Hovedtrafikaarer, den ca. 

750 km lan()' Ve tbane, cl r fra Wien over alz

burg og In bruck fører til d n vejt i ke Græn-

e, er den int rnrutionale Hurtigtogstrafik te

g n gan ke b t deli()'t iden Krigen. Trafil -

k n paa den bjergrig tr- kning alzburg

In brucl< b ørge hoved ag lig t ved elektri k 

· rgani ationen 2 M dlemm r af 

1mi ionen tiltræder endvidere 

n lg. 

vedtog, at dvalget kun I al be-
h r r lag vedrørende Tj ne te-

1 di og 4de Del, meden Lo-

" n 2d e d fa t Lønninger med 

!der ti die af de r pektive rga-

Drift, m n paa trækning n "\Vi n- alzburg 

er der Damr drift. 

trækningen Wi n- alzburg er 14 km 

lang, deraf 12 km lange Afsnit med tigninger 

paa 10 pro mille, og indtil 20 km lan()'e fsnit 

m d tigninger paa 3-5 pro mille. De uden 

finde paa denn trækning Kurver, som nød

v ndiggør Ha tighed n d ætt Iser. Middelha

sti()'hed n paa hele trækningen r for Tiden 

60-63 km/Tim. for Hurtigtog af n gt paa 

Europa kraftig te Hurtigtog lokomotiv. 3000 He tekrroft r. 

ylinderdiameter . ......................... . 
laglængcl . ............................... . 

Drivhjul diameter ............ ............. . 
Løb hjulsdiameter ......................... . 
Fast Hjulaf land . . . . . . . . . . . .............. . 

aml L Hjulaf land . ....................... . 
Risteflade 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · • .

� ordampning hl'deflade ..........•..........
0v rh defladt' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 mm 
720 mm 

I 940 mm 
1034 mm 
t,tt,O mm 

12635 mm 
4.71 m2 

262 m2 

91 m2 

Kedeltryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 at 
Adhæsion vægl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,7 t 
Tomvægl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, t 
Tj ncslcvægl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ,1 t 

lorste Ak ellryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,7 t 
Trækkekraft (ved pCt. af Ked !trykket i 

Cylinderen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 kg 
Mak imalhastighed ........................ 110 km/Tim 
Beregnet Kraft yd Ise ...................... 3000 H. K. 
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D !\.NSK LOKOMOTIV TIDENDE 

5UO til 600 t, hYortil der o,,er vis e Dele af 
trækningen hidtil maatte anvendes Forspand -

ma kiner. Den 240 t tunge Arlberg-Ekspres 
kører med en Gennemsnitsha tighed af 72 
km/Tim. 

Det tilstræbte at formere dette Tog saa
lede , at det Vægt bleY 650 t; endvidere ai, 
ned ætte Køretiden og undgaa Forspandsma
kiner. Dette Program kunde kun gennemfø

re� med Lokomotiver med følgende Egenskaber: 
tor Trækkekrart til hurtig Igangsætning, 

hvorv· d 'I ids'tabet ved at køre langsomt vi e 
teder paa trækningen formindsk�des. · 

tor Trækkekraft paa Stigninger. 
, :tor Løbeevne, i Særdeleshed i Kurver. 
Mak irnalhastighed 100 a 110 km/Tim. 
Overen stemmende med den oprindelige 

Plan, som Generaldirektionen for de strigske 
�"'orbund baner havde udarb jd t, be�tiltes hos 
Lokomotivfabrikken igt i Wiener �eustadt 
et Lokomotiv, og hos Lok m tivfabrikken Flo-

1·idsdorf, Wien, ligel d et Lokomotiv, om rnr 
i tand til at opfylde de tillede Betingelser. 
Begge Lokomotiver er firekoblede, som det ses 
i Figuren, og adskiller ig kun fra hinanden 
ved, at det førstnævnte er et Trillinglokomotiv 
og sid tnævnte et Tvillinglokomotiv. Det-te af
leveredes forrige Aar. 

Firekoblede Tvillinglokomotiver med blot 
tilnærmelsesvis saa stor Kraftydelse har man 
hidtil ikke haft i Europa. ærmest kommer 
Tyskland 2 C 1 tandard-Lokomotiver, der 
haves baade som Tvilling- og Firlinglokomoti
ver. 

Den foreliggende Opgave var vanskelig at 
løse. Lokomotivfabrikken Florid dorf, af hvem 
vi efter vor Anmodning bar faaet overladt Fo
tografi og Beskrivelse af disse Kæmpe-Lokomo
tiver, har med egne Konstruktioner sat ind sær
ligt for Tvillinglokomotivet. Den endelige Be
stemmelse om begge Lokomotivers Konstruk
tion blev truffet af Forbundsbanernes Maskin-

. . -
afdeling. .. . . <, . . 

Efterfølgende Beskrivelse gælder kun Tvil
linglokomotivet. Ak elanordningen ·2 C 1 med 
den foran liggende Krau s-Helmholts Truck og 
Trucken under Fyrkas en r ,·algt for at op
naa en god Vægtfordeling og en utvungen 
Form og Dimensionering af Kedlen. I Virke
ligheden er dette Lokomotiv blandt alle firekob
led Lokomotiver med over 1650 mim Drivhjul 
det eneste, der bar lodrette idevægge i Fyr-

ka en. Krau -Helmholtz-Trucken er ved n 
Drejetap og dertil hørende Leje forskydelig 
2 X 70 mim i Lokomotivet ideretning. ide
forskydningen modvirkes af Bladfjedre med et 
Tryk af 3000 kg. Det forr te koblede Hjul æt 
indgaar i Trucken og er i ideretning forskyde
ligt 2 X 20 mim. Den bageste Truck er 
:., X 4 m/m for kydelig; Bladfjedrenes Tryk 
mod idefor kydning er i cl nne Truck 2350 ko-. 
D tre midter te Aksler r anbragt Rammen 
uden Foran taltninger for ideforskydning, dog 
er Drivhjulenes porkran e drejet 10 m/m va
ge.re. D n amlede Ak _elanordning giver en 
crod Føring af Loko,motiv t og tillader Kør el 
i Kurv r med 150 m Radius. 

For n solid Placering af de kraftige Cylin
dre oo- Drivværk med 4 700 kg tempeltryk 
er de 3:., mim tykke Rammeplader indbyrdes for
bundne med en todelt, paa Midten sammenflan
g�� � p1 lang taal tøbt Ka · e af ny Kon truk
tion, leveret af Firmaet choetler-Bleclcmann,

Ternitz. Denne yderst kraftigeRammekonstruk
tion danner Grundlaget for Tvillinglokomotivet 
af aa store Dimensioner. 

For at indskrænke den lodrette Kraftvirk
ning fra tempeltrykket (Trykket paa Lineal r
ne) rnaatte den tredje koblede Aksel benyttes 
som Drivaksel. Drivstangen er derved blevet 
4250 m/m lang og er and ynligvi den længste 
i Verden, men den vejer - takket være dens 
I-Form og kun 12 m/m Godstykkelse af fineste
-taal' - uden Lejepander »kun« 3 6 kg.

temp lstangen er af 1 ikkel taal, er 98 mim

tyk .og gennemboret med en Diameter af, 80 O" 
55 n'l/m i henholdsvis den forreste og den bage-
te Ende. Ved denne Forholdsregel har man 

opnaaet at indskrænke de frem- og tilbagegaa
ende Massers V ægt til 610 kg. Kobbeltappene 
paa de forreste og bageste Hjulsæt er formet 
kugleag_tig. Den midterste og den forreste Ko -
bel tang er forbundne med et Kardanled. 

DampcyJindrene er med 650 m/m Diamet r 
o·g 720 m/m laglængde de største ,af alle paa 
europæiske Hurtigtog lokornotive:r. Dampfor
delingen sker med Lentz-Ventiler med 180 m/m 
Diam�ter af Indstrømning - og 230 m/m Dia
meter af d trømning ventilen. Ind trømnin" -
ventilen danner Yed 30 p t. Fyldning et Gen
nemgangsareal af 170 cm2, eller omtrent dob
belt saa stort som en tempelglider: dstrøm
ningsventilen danner 3 5 cm2 Gennemgangsar -
al ved amme Fyldning. nder Afspærring 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

aabne Ind trømning v ntil rn automati k. 
hvorved Vakuum i ylindrene undgaa . Ke
delirykk t r 15 at. Lokomotivet brem e med 
Trykluft, men i Forbind is med Tog anven
des en paamonteret Vakuumbrems (Hardy). 
Det er endvidere udrustet med lndsprøjtnings
Fødevand forvarmeren Dabeg og elek,tri k Be
lysning ve·d Hj lp af en 'l'urbodynamo. Ten
deren er fireak let og rummer 27 m3 and OCT 

8 t Kul. F. pøe1·.

HOVEDBESTYRELSESMØDET 

den 28 og 29. Maj 1929. 

Alle Hm·edbestyrel. en. Medlemmer Ramt Redaktøren 
og ekr tæren var tilstede. De uden var d afgaaede 
Hovedbe tyrelsesm dl mmer indbudt til, den afgaaede 
Formand Rich. Lillie og den afgaaede Kred formand for 
Lokomotiv[yrbøderkred en var mødt og ov rværede i no
gen Tid Mødet den 2 . De øvrige afgaaede Hovedbestyrel
se m dlemmer havde anmeldt Forfald. 

F'or111cmden, op/1. Jrn en, aabnede Mødet og bød den 
nye Hovedbestyrelse velkommen. Det var Formanden 
Haab, at hvert enkelt af Hovedbe tyrelsens Medlemmer 
gik til rbcjdet med Ærlighed. og at de alle vilde være 
medvirk nde til Sammenhold, saa Arb jdet i den kom
mende I eriod kunde blive til Gavn for Lokomotivper
sonalet. 

Pw1�·t 1. Hovedbestyrelsens konstituerer sig. 

Til Næstformand valgtes K. Johansen. 

Til ek-retær valgtes E. Kuhn. 
Til Ekspeditør for D. L. T. valgtes K. Johansen. 

Det er derho Tanken, al den væsentlig te Del af D. L. 
T.s Regn kaber skal overføres til Kontoret, som man vil
forsøge at Jette for andet Arbejde.

Ptmkt 2. Valg cif Medlemmer til de faste Udvalg. 

Det vedtoges, at Forretningsudvalget under Hensyn 
til den oprettede Motorførerkreds skal bestaa af 4 Med
lemmer. Til dette Udvalg valgtes Soph. Jensen, K. Jo
hansen, A. S. Petersen og J. Knudsen. 

Til Lønudvalget valgtes Soph. Jensen, K. Johansen, 

A. S. Petersen, J. Knudsen og J. Poulsen. 

Til Bladudvalget valgtes Soph. Jensen, Røgilds og K.
Svendsen. 

Til Tjenestetidsudvalget valgtes Soph. Jensen, K. Jo-
hansen, Rosenkilde Laursen, A. Petersen, J. Knudsen 
og A. Lønqvist. 

Til kritisk R visionsudvalg valgtes Røgilds og Has
berg. 

Til Ferie- og Rekreationshjem udvalget valgtes L. l,f. 
Schmidt. 

Til Marketenderiets Repræsentant kab valgtes L. M.
Schmidt, K. Johansen og J. Knudsen.

Til Marketenderiet. Driftsudvalg valgtes L. M. Sc/11,nidt.

Til Markcl •nderiets Kontrolud,·alg rnlgt s J. K1111clS<'II. 

Til Foredrags- og B søgsuclYalget rnlgt<'S , op/1. Jen

sc11. K .. Jolianse,, og /{. rrndsr,11. 
Til \'l'lf,erd. udrnlgct rnlgte. , op/1. Je11.,f'11. Aug. A 11-

clcrse11 og ./. Po1ds1'11. 

Til Hja•lpefonden valgtes L. 111. cl1 1nidf og A. 

Peters1 11. 

P1111!.'t .'J. \'rilg af lfrpræsrnlanfrr fif fors/,•ptlige 

8a111111e11sfut11i11ger. 

Til Frulll•�udrnlget mellem D. L. F. og Dan. k Loko-
motinnancls Forbund (Privatbanelokomotivmændene) 
valgte. OJJ/1. Jrnse11, K. Johansen og J. K1111dse11. 

Til Ol'disk Lokomotivmand Forbunds ekretal'iat 
rnlgt . <'op/i. JrnsP11. Rogild · og J. Knudsen. 

Til Laan fon•ningl'II valg:•)• K. Jolianse11. 

Til Centralorgan i. at ionen valgtes oph. J nse11. K .

.Joltc111scn, E. K11h11, A. . Petersen, J. K1mdse11 og A.

Ha brrg. 

Til h lclsfor ikring�foreningen valgtC's , oph. Jensen, 

K. Joha11sl'11 og J. Knudsen.

P1111!.I 4. Meddelel er frn F'ormande11.

For111c1.11drn refer rede de ager. som r behandlet siden 
Kongr en. 

I en tidlig re rej l ag om attimepenge til Motor-
førere i Kobenhavn har Generaldirektoratet giv t Forenin
uen Medhold i in Opfattelse. 

Efter Foreningen Ønske er æder og Ryglæn paa 
Loko 902 og 906 for.·øgsvis flyttet længere ind mod Ma
kinen Midte. 

Generaldirektoratet har tiltraaclt Foreningen Anmod
ning om en Ændring i Ordren om Anciennitet ved Tur
besættel er. Fremtidig vil Lokomotivmænd, om efter en 
fortrinsberettiget Ansøgning forflyttes tilbage til et Depot, 
hvorfra de paagældencle er udgaaet ved Forfremmelse, 
ikke ·mere have fortrin berettiget Krav ved eventuel Tur
be ·ættelse. 

Ifølge Meddelelse er Lokf. C. Larsen og F. pøer, Gb .. 
H. Rasnmssen, Fa., J. Nissen, Ar., C. Nielse n, Str. og F: 

Poulsen, Es., udpeget til Kørelærere og Censorer ved
den praktiske Lokomotivførerprøve.

Man har 2 Gange behandlet en Sag angaaende Funk
tionsvederlag til en Lokomotivfyrbøder. men begg Garige 
erholdt Afslag. 

1. Di trikt har nægtet at give kontant Godtgørelse for
de Fridage, Personalet i Finansaaret 192 -29 har haft 
mindre end 52, man vil erstatte dem med andre Fridage. 
Foreningen kan ikke tiltræde denne Opfattelse og har til

Generaldirektoratet fremsendt Skrivelse angaaende mang
lende Fridage for 2 Lokfyrb. i Ge. 

En Sag angaaende Genansættelse af en paa Grund 
af Tilskadekomst udenfor Tjenesten afskediget Lokfyrb., 
som havde erholdt Tilsagn om Genansættelse, naar han 
kunde kaffe tilfredsstillende Lægeerklæring, har været 
behandlet, den paagældende vil blive genantaget, dersom 
der efter 3 Maaneders Prøvetid opnaas tilfredsstillende 
Udtalelser fra Distriktet. 

Man har tilsendt Trafikmini teren en Skrive! e augaa
ende Betimeligheden af Indførelse af en gennemgaaende 
God togsbremse, Genpart af samme Skrivelse er tilsendt 
Generaid irektoratet. 

Paa Foranledning af Foreningen har der 1nellem den-
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nc og Baneafdelingen været afholdt n Drøftelse af For
søgene med de vingeløse Dagly signaler til Togvej ig
naler. Foreningen henstillede, al For øgene anstillede. 
saadanne leder, hvor der maall' siges ikke al være Fare 
forbunden med en for øgsvi Fjernelse af Armsignalerne, 
man fraraadede abs lul de paatænkte Forsøg ved Vigers
lev-Flintholm Anlægct, ligesom man henstillede, al ;le 
økonomiske 1:-Ien yn iJ<ke kom til al tilsides,ette de sik
k rhedsmæs. ige Hensyn. Med Hen yn til dette sidste 
skulde noget . aadant efter Ad mini tralionsrepræ entanter
nes Udtalelse ikke befrygte.. Man enedes om, at hver
ken Administrationen ell r O1·ganisationen tagCL" endelig 

tilling til delte porg maal nu, men al man om J Aar 
Tid aller drøftel' det. 

D 'I' er overfor Ma kinchcfcn gjort Forestillinger i 
Anledning af, al der er antaget Lokomotivfyrbødera pi
ntnler vecl forskellige maadepotcr; Uddannelsesregi rnes 
Hensigt er, al Aspiranterne skal uddannes i København, 
Nyborg, Fredericia, Aarhus og truer; efter endt Uddan
ne! kan de aa . tationeres ved Landets forskellige De
poter. Ma kinchefen lovede at under øge Forholdet. 

Foreningens Formand er indvalgt i el af C. 0. nedsat 
Lønudvalg, som skal behandle Forslag om .,Endringer i 
Tjene temandslovens l ., 3. og 4. D I, hvorimod de enkelte 
Organisationer . elv fremsætter deres Krav med Hensyn 
til de egentlige Lønninger direkte til Lønning. kommis
sionen. 

Vor Forening vil af Marketenderiets Overskud faa 
2 315 Kr. 

Repræsentanter for Foreningen har overrakt Minis! -
ren for offentlige Arbejder de af Kongressen vedtagne 
Resolutioner, som ved denne Lejlighed blev nærmere mo
tiveret. Spørgsmaalet angaaende Ret til Forhandling om 
tekniske Anliggender er henvist li1 Lønning kommissionen. 
I Spørgsmaalet om Ændringer i Tjenestetidsreglerne stil
lede Ministern sig ikke uforstaaende, men i Spørg maalet 
om Udnævnelse af Lokomotivførere saa den udstrakte An
vendelse a[ Lokomotivfyrbødere til Lokomotivførertjeneste 
kunde afbødes, kunde Ministeren ikke i indeværende Fi
nansaar gaa med til nogen Forøgelse af Lokf.s Antal, idet 
1 ormeringslovens Behandling allerede var langt fremme. 

Man har behandlet en Sag angaaende Kørselsfordeling, 
angaaende en Lokf.s tjenstlige Anvendelse, hvorom det 
vedtoges at rette Henvendelse til vedkommende Maskin
be tyrer, angaaende n Lokfyrb.s Forflyttelse, som eft r 
den paagældende Mening var sket efter en forfalden 
Ansøgning, hvilket dog var urigtigt, angaaende Oplysning 
til Rejser o. a. 

Formandens Meddele] er loges til Efterretning. 

Punkt 5. Hovedl.assererens Beretning. 

Hovedl.assereren fremlagde en Regnskabsoversigt pr. 
27. Maj 1929. Balancen var JO 471 Kr. 50 Øre, hvilket
nogenlunde svarer til det budgetterede. Hovedbestyrelsen
drøftede forskellige Forhold Kontoret vedrørende, man 
gav Bemyndigelse til Anskaffelse af enkelte Inventargen
stande. Det vedtoges, at Formanden, K. Johansen og
J. Knudsen overens !emmende med Loven § 21 skal un
derskrive de Rekvi itioner, Hovedkassereren skal have for 
at kunne hæve de af Foreningens Pengemidler, som n
baandlagte. 

Hovedkas ererens Beretning toges til Efterretning. 

Punkt 6. Behandling af {<Yreliggende Sager. 

Et Forslag om, at Ryomgaarcl fremtidig blivc1· Under
afdeling under Aarhu · i tedel for under Rander., kunde 
Hovedbestyrelsen ikke imødekomme. 

En Sag fra Es. angaaende meget lang Tjeneste ved 
Arbejdstogskørsel vedtoges det at fr mme hurtigst muligt. 

JC Johan en valgtes til at repræsentere Foreninge,1 
ved de danske Jernbaner Afholds elskab Aar møde i 
Nykobing F. Samme el kab anmodede om økonomisk 

tøtte til dets Arbejde. Man vedtog at bevilge 200 Kr. 
for Tiden til næste Kongres. Der om der senere komm�r 
lignende Anmodning fra samme elskab, vil Sagen blive 
forelagt Kongr s en. 

Formanden valgte 
Nor k Lokomotivmane! 

til at repræsentere Foreningen paa 
Forbunds Aarsmøde i Hamar. 

Der forelaa Indbydelse til at sende en Delegation til 
U. S. og M. F.. Kongres i København. Man valgte For
manden, Røgilds og Knudsen. 

Det vedtoge. at søge arrangeret en Studierejse Ul 
Ty kland. 

Man har modtaget Meddelelse om, at der er bevilget 
t 500 Kr. i Tilskud til F riehjemmet. 

Del paa Lokomotivførernes Kredsgeneralforsamling 
vedtagne For lag angaaende Pen ionister og di ses Hu
struers Frirej e vedtoges det at fremme paa et for Sagen 
Løsning belejligt Tid punkt. 

ogle modtagne Beklagelser over, al der trods For
budet derimod undertiden anvendes Arbejdsmænd til Lo
komotivfyrbødertjeneste paa S., P., H. og R. Mask

.
incr. 

henviste til Forretningsudvalget. 
Et Spørgsmaal om Indførelse af fri Anciennitet ved 

Turb ælteiser henvistes til et Udvalg beslaaende af C. 
M. Christensen, Rosenkilde Laursen og J. Knudsen. 

En Sag angaaende Dækning af nogle ved Lokomoliv
fyrbødere. Deltagelse i de af Post- og Trafiketaternes Op
lysningsudvalg arrangerede K ursus opstaaede Udgifter. 
som foreløbig er afholdt af Dansk Jernbaneforbund kø
benhavnske Fællesafdeling, henvi tes til Lokomotivfyrbø
derkreds n . .  

Pimkf 7. BehancUing af 

a) Det vedtoges at udsend
uorganiserede Lokomotivmænd. 

ager fra Kongressen. 

Cirkulære angaaende dr 

b) For laget om al arbejde for, at Motorførestillinger-
11e bliver en Overgangsstilling, loges til Efterretning. 

) agen vedrørende Hædersgave til den afgaaede For
,nancl. Hædersgaven er overrakt Hr. Rich. Lillie. 

d) For laget om Støtte til Medlemmers Ophold paa 
Feriehjemmet toges til Efterretning. 

e) Forslaget om en Godtgørelse til de Lokfyrb., som har 
forrettet Værk tedstj neste, henvistes til Forretningsucl
valget. 

f) For laget angaaencle Funktionstillæggels Beregning 
henvistes til Lønudvalget. 

g) For laget angaaende Størrelsen af Lokfyrb.s at-

penge henvi tes til Lønudvalget. 
h) 2 For lag angaa nde Revision af Tjenestetid�reg

lerne henvi tes til Tjenestetidsudvalget. 
i) For laget angaaende Lokomotivmænds eventuelle 

Pensionering efter Tuberkuloseloven henvistes til Forret
ningsudvalget. 
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k) D<'t vedtoge at optrykke de ,·edtagne Lovændringer 

D. L. T.

I) i Forslag vedrørende V !færdsforanstaltninger hen

vistes til Velfærd udvalget. 

m) For laget angaaende Oprettelse af E.ursus paa Fe

riehjemmC'l henvistes til Forretningsudvalget. 

Pu11lct 8. Eventuelt. 

Et porgsmaal om udnævnte Motorførc•re eller Motor

forl'rasµi rn n trr. Ancien ni tcl relt igh der ved Besællelse af 

<Cvt. nyr PIHclser henviste til Forretningsudvalget. 

l"nr�kl'llig<' mindre Forhold drøfted s. 

LOKOMOTIVFØRERNES .KREDS, 

BESTYRELSESMØDE 

28. Maj 1929.

All var til Stede. 

E. K. 

P1111kl 1. Kredsbestyrel ens Konstituering. 

1( reclsfonnanden, K. Johansen, aabnede Mødet og bød 

Velkommen og udtalte Haabet om, al del maalle lykkes 

Be lyreisen at udføre et godt og tilfredsstillende Arbejde 

for Kreds ns Medlemmer. Derefter konstituerede Kredsen 

ig med L. "fif. chmicll som æslformand og C. M. Ghri-

.stense11 om kretær. 

Pnnl.;t 2. Meddelelse fra Kred formanden. 

Kredsformanden meddelte, al der var afsendt en Skri

-vel e om Godtgørelse til en Lokomotivfører paa Gb. for 

lignende Arbejde som var ud ført af en Lokomotivfører i 

Ar., og som var bragt i Orden. Omtalte derefter en Drøf

telse angaae11dc Lyss ignaler .. om forsøgsvis ønskedes op

stillet. Man enedes om, naar der var hengaaet et Aarstid, 

.at saml s til l'll Drøftelse ig n, naar Erfaring var ind

'henll'l augaaend Brugbarbeden. 

Delle pørg maal medførte en Di kussion om Repræ

·.sentationen i Signalkommissionerne. Man enede� om paa

Jlæstet Møde al behandle denne Sag.

Kredsfor'lllanden omtalte derefter en Anciennitetssag 

fra Padborg, endvidere en Sag angaaende Rangeringen 

']Jaa Fb., hvorom der eventuelt vil blive indsendt en Skri

-velse. Drrcft r diskuteredes pørgsmaalet om Anvendehe 

.af Arbejdsmænd som Lokofb. og endelig el Spørgsmaal om 

at Tog ud n forudgaaende Underretning maatte køre ind 

paa Kh. Per onbanegaard, naar Sporbenytlelse var for

andrC't. D l Yedtoges at besvare den retlede Henvendelse 

imød<>kommende. 

Rose11kilcle Lcmrsen forespurgte, om en ag angaaende 

en Lokof., der var sal ud af Tur, og om Motorførere An

vendelse om LokoL og om Arbejdsmænds Anvendelse som 

Lokofb. paa Litra S. og P. 

Kredsformanden oplyste angaaende de to første Spørgs

maal, at d r na:rl vilde ske en Henvendelse til Maskin

lie tyrer n. 

Angaaende del tredie Spørgsmaal benvi les Sagen til 

Hovedbestyr Isen. 

Punkt 3. ager henvist frC1 Kredsgeneralforsamlingen. 

Kredsformanden: Der er kun lo ager, en angaaende 

Frikort, den anden angaaende Signaler vecl Holdeplad

ser m. m. 

Den før te af di e ager henvistes til Hovedbe tyrei

sen; 0111 den anden fremsende en krivelse. 

l-'11111.t 4. Regnskabsoversigt for del fors/e Kvarlul. 

Kreclskasscrn-en oplyste, al Incltægtcn har være\ ' 13 J 92 

Kr. 53 Ør og Udgiften 10 244• Kr. 01 Ørr> og Kasseb0-

holdningen 294 Kr. 52 Øre. 

Regn. kabel toges til Efterrenlinl-(. 

Pwikt 5. E-ventuc/1. 

Hl•runcler behandlede� enkeltr niaasager. 

C. M. C.

KONTOR, OG TRÆFFETID 

Dansk Lokomotivmand Forenings Kontor, Ny 
Vestergade 7, 3. Sal, Kjøbenliavn K., er daglig 
cicibent fra Kl. 10-16. 

Foreningens Formand vil i Reglen være tilstede 
hver Torsdag, Fredag og Lørdag. 

De øvrige Hverdage: Mandag, Tirsdag og Onsdag 
er i Reglen en anden Tillidsmand tilstede fra Kl. 
12-13. 

LAANEFORENINGEN 

Opmærksomheden henledes paa, at Lokomotiv! ø
rer K. Johansen er valgt som Organisationens Re
vræsentant i Statsfunktionærernes Laaneforening, 
hvorfor Henvendelser i den Anledning fremtidig be
des rettet til ham. 

DØDSFALD 

N. K. Pedersen. 

Lørdag den 18. Maj afgik Lokomotivfyrbøder N. K. 

Pcclcrsen, Aarhus, ved Døden, efter kun 14 Dages Syge

leje, efterladende sig Enke og 2 Børn. Afdøde, der kun 

blev 35 Aar gammel, var en ualmindelig interesseret Lo

komotivmand, vellidt og afholdt af alle, saavel Kolleger 

som Overordnede. Han begravedes Lørdag den 25. Maj 

fra Kapellet paa Vestre Kirkegaard under stor Deltagel�e. 

Aarbu og Fr dericia Afdelingers Fan r paraderede ved 

Baaren. Uniformerede Lokomotivfyrbødere 5lod Ære vagt 

ved Kisten, og bar den Afdøde til del sidste Hvile ted. 

Ved Graven bragte Afd. Formanden for Lokomotivfyrbø

derne Alf Lønquist paa Afdelingens og Rovedbe tyrelsens 

Vegne d l idsle Farvel og en Tak for godt Kammeralskah 

i den all for korle Tid, han fik Lov at virke iblandt os, 

og udtalte til Slut el: Ære være dit Minde. 

L. 
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Cokomotivfyrboder P . . Jeµ en, tru r , er c.Jod og bt•-
gra,· des paa H olstebro Kirkegaard under stor Deltagelht' 
af .Jl elan all ,. cl D polet i truer. J pscn, som l'ar 
ugift , ,ar en hra v og venlig ] ammerat, som l'il blive \l' ll -

ligt mindet af alle, Rom kendt ' ham . .Ere være bans 
R. 

JERNB ANELÆGERNE 

Jl'rnbanclæge E. Jarlov, Hcvc11llow gade · O, c1· horl-
rejsl fra. 30. Maj til 1. ,Juli d. A. Hans Praks is vare tages 
i nænlle Tidsrum af La'gl' Thran egaal'(I , R ventlowsga dt• 
30. Kon ultali on: 13- 14. 

J c rnbanclæg , Vald. Petcrn 11 er bortrej l fra 6. ,Juni 
d. A. i ca. I Maancd. H ans Prak i varetages i nævnl l' 
Tid. rum af Læ'<' Was man n, , ørrebrogad 160. TI f. Taga 
I ~6 x. J, on. ultalio11 13- 14. 

KN UDSHOVED 

0pmærksomhcdC'n hc•11l cl s paa, al F e ri chjl•mml'l paa 
li:nud sho,·ecl 1· helt oplaget fra 14-. til 23 .. Juli , me11 al 
dC'r foreløb ig er god Plad . i ,Juni og til 13. Juli . 

Taksten for ,Befordring fra l yborg lalion Lil Knucl s-
hol'ed med Aul_o mobil, inkl. Bagage, er fa Isat Lil Kr. 
2.25 pr. Vog11 . K ør. I n ord n s af Res tauratør iel. t•u 
p;i a Nyborg_ lali on og be. lille ved Buffet·r n i 3. :J<I.~ 
\'en tes t I. 

HJERTELIG TAK 

For udvi st Dellagel. c ved min Mod er Begrn ,·elsc lak-
ke paa del hjl'rl l' lig ·te• 

/l b. Rasmn sen, Lokomoti dorl'r, 
R ingst ed. 

BEMÆRK ! 

0pm ,t• rksomhcdL•n hcnl Pdts paa, at Heft•ralcrn e fra 
K n cl. gl' nt ral for. ;iml in gL•rlll' Ill . rn. l'l" indsat midt i Bla-
d Pl. saalt•clc•s at de. der 1,nsk l'r al ophe,·are di Rst• ~æ r. kilt , 
kan udtag!' dl' lll af Bladet. 

[la a 11dnl'1'kl r A. c. Larsen, l, bhn1R. God bg., til Lo-
k111110' id)'l"bOdC'J" i lrlll'l'. 

11 aanclnl'l'Kl'l' A. Botling. Kblll'nS . G dsbg., til L r>-
komot ivf)"l"hoder i G.it•d. er. 

Cn ryu11 g til anclrn lilling fra J- 6- :9: 
Lokomot ivfyrbødC'r V. A. 0. BPrg, Kbhvns. God hg .. 

t fll'I" .-\n sc.,gning ti l Haanch·ærker I' cl Centra lværkstedet, 
li:jubenharn. 

Porfly l/c/. e fra 1- 6- 29: 
Lukvm t ivfyrbødcr E .. Jørgen n, 
Lokn111otidyrboder J{. H. ivc•rtscn. 

A/8ku l: 

truer, til Herning. 
tmer, til Glyngøre. 

Lokom tidorct· A. F .. J ppPsc•n , Dbmd., Helsingør, ·.,(-
ter An sog ning paa Grund ar Ald r med Pension fra 3 1 
- - 29. 

!Jodsfqfrl,: 
Lokumotiv frrboclc·r N. K. Peder en. Aarhus . H.; den 

I - fJ~ :29. 
Lukorn ntidyrhodl•1· P. . .JpnsL'll . tru e r. i At ril )1 cl. 

21J {'fu1 tcll•11 dod ): 

------------~_W:_~_,_i_1_.~~--·=-,_·_-,,-. __________ _ 
GRAVMOl\1.U ·MBN-.T ·E 

Thorvald Hansen 
(Ved Vester Fængsel) 

·v. ·Fælledvej 
Tlf. Vester 8879 

F ILIAL= V i g e r s le -v- all e -v-ed ;(:Ildga::n..ge::i:;:i... til Te::rrasse:o.. 
• ' I • 

. ' CG • ! 

Nordisk Handske- og Skindbeklædning. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Oehlenschlågersgade 2 . 
(Hjørnet af Vesterbrogade.) 

FABRIKSPRISER 

Til.bud til Tjenestemænd. 
De kan for Fremtiden faa aabnet en Konto paa 1. Klas· 

ses Herre- og Dameskræderi saml Herre- og Damekonfektion, 
Kjoler og Drengetøj. lort Lager af Vinterfrakker og Ulsters. 
Konfektions-Bestillinger til Lagerpris. 

AH paa Ratebetaling til ab olut kontante Pri er. 
Mf-cl Hflja_qtelse 

J. V. Jensen, Skr æ dd e rmes ter. GI, Kongevej 1358. Vester 4610, 
lJden Utll•c•aling U1lcn dbctalin~ 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 6. Juni. 
REDAKTION: Vesterbrogade 98 A, 2. Sal, Kjøbenhavn V. 

Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14613. 
Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
___ T_e~gnes paa aJle Postkontorer i Skandinavien. 

AN 0NCE-EKSPEDITION: 
y Vestergade 7, 3. Sal, Kjøbenhavn K. 

Telefon Central 14 613. - Kontortid KL 10-4. 
Postkonto: 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 
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