
29. Aargang N� 14. I REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 20. Juli 1929.

VORT BREMSESYSTEM. 

I flere Artikler har vi laaet til Lyd for 
Indføre! e af en Trykluftbrem e ved Statsba

nerne, og Spørgsmaalet har to ider: en øko
nomisk Side, og den anden er pørgsmaalet om 

Sikkerheden paa Banerne. Man kan ogsaa 

sige, at Sikkerheden før t og fremmest er et 
økonomisk pørgsmaal, og efter hvad vi med
delte i vor sidste Artikel, viser det sig for de 
tyske Rigsbaner, efter Indføre! en af Kunze
Knorr Brem en, at der aarlig spares 96 Millio

ner Mark. Det vil altsaa sige, at Indførelsen 
af denne Trykluftbremse er en god økonomisk 
Foranstaltning, og det er jo ret interessant at 
erfare dete, naar man erindrer sig Generaldi

rektoratets Erkl ring efter vanemølleuheldet, 
hvori man omtaler Bekostningen ved Indførel

sen, ca. 12 Mill. Kroner, om andsynligvis �r 
ansat ca. 50 pCt. for højt, og ndvidere omtaler 

Rentebyrden, der anslaas til 5
/, Mill. Kr., der

imidlertid maa antages at kunne for vinde ved 

de Besparelser, der kan indvinde·, og endelig 
omtaler Erklæringen, at i her i Danmark slet 

ikke kører Pl d saadanne God tog, der gør Ind
førelsen af en gennemgaaende God togsbrem e 

ønskelig. Om dette sidste har vi før bemærket, 
at vi er gan ke uenig med Generaldirektoratet, 
idet der køres med meget tore Godstog, og at 

det med di e meget tor Tog er ganske ude
lukket, at man kan h re Fløjtesignalei· fra Lo

komotivet, og derved finde et saadant Fare
moment, at det er utvivlsomt at ikkerheden er 

i Fare. Det har vi fremdraget før, og vi ved 

ogsaa, at man i Generaldirektoratet er bekendt 
med denne vækkelse af iklcerheden, som man 

ved For øg med kraftige Dampfløjter paa Lo
komotivet søger a,t ophæve - ud n a:t det dog til 

Dato er lykkedes. I vore abolande er man 

altsaa re olut gaaet over til Indførelse af 
Kunze-Knorr Bremse for at opnaa den nødven
dige ikkerh d, og man er godt tilfreds hermed, 
fordi det er en god økonomi k Foranstaltning 
og fordi man ved denne Bremses Hjælp kan op

naa at faa Godstogene hurtigere over Banen, 

aal des at de ikke ligger saa meget i Vejen for 
andre og hurtiggaaende Tog. Med de store 
God tog paa Østkysten af Jylland køres der for 
Tiden, og er der i lange Tider kørt paa den 
Maade, at Lokomotivføreren indretter in Kør-
el saal d , at han elv, v d in Maskines 

Brem s Hjælp, bringer it Tog til tandsning 
paa rette ted paa Stationerne; thi de har gjort 
den Erfaring, at anden Maade at bringe Toget 
til at tandse paa, altsaa ved at fløjte til Brem
sen, ikke bringer det forøn kede Resulat - thi 
der kør for langt - fordi Fløjtesignalerne 
ikke kan hører. Det er andheden om Sikker
heden med d tore Tog, og d. v. s.: skal der 
stand e k traordin rt, aa vigter ystemet. 
O"' af den rund maa man, hvis man vil sætte 
Sikkerheden til Højbords, hvor den har Plads, 
skride til· Indførelse af en Trykluftbrem e, der 

pa ser ind i de andre Landes y tem - en Ind
føre! e man for den ags kyld har paabegyndt 

forlæng t, men hvis Tempo bør sætte op. 

I »Dansk Jernbaneblad« for den 26. Juni 

har fhv. tat ban direktør 0. Bu se skrevet en 
stor rtikel om »Togbrem er«, om vi paa 
Grund af forskellige nøjagtigheder finder An
ledning til at fremsætte et Par Bemærkninger 
til, bl. a. fordi Direktøren mener, at der opstaar 
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Farer og Forsinkelser i Begyndelsen ved Indfø
relsen af et nyt Bremsesystem og at der vil op
staa lemper ved at indføre Togbremse paa 
Godstog. Ved Indførelse af noget nyt kan der 
muligvis opstaa nogle Vanskeligheder ved Be
tjeningen indtil Personalet er fortrolig med Ap
paraterne; men kulde saadanne Anskuelser 
være gældende, vilde man jo aldrig komme no
gen Steder. Men det er ganske urigtigt, at Ind
førelsen af Trykluftbremsen paa Godstog med
fører Fare eller Forsinkelse, tvær,timod opnaas 
en gan ke betyd lig Forhøjelse af Sikkerheden 
og Fremskynding af Togene. Godstogene kan 
k re hurtigere, fordi de kan bremses hurtigere, 
og derfor kan de nu saa hyppige Overhalinger 
undgaas. Der siges endvidere, at hvis der op
staar en tæthed i et Togs 50-75 Koblinger 
vil det tage Tid alt finde den. aturligvis vil det 
tage Tid; men hvorfor skulde der eventuelt plud
selig opstaa Utæthed andre Steder end der, hvor 
man kobler fra, saa meget mere som Toget ikke 
udlignes paa Grund af Rangering, men hele Ti
den staar »ladt«, og naar der kobles sammen 
kan Utætheden vel kun tænkes at opstaa i de ny 
sammenkoblede Samlinger og ikke andre Steder. 
Medens Utæthed er vanskelig at finde ved Va
cu umbremsen, er det ikke saaledes ved Trykluft
bremsen, hvor Utætheden straks høres paa 
Grund af den meget kraftigere hvislende Lyd, 
hvor Luften eventuelt løber ud, og derfor behø
ver Personalet ikke at løbe frem og tilbage for 
at finde en Fejl. Disse Bemærkninger, Direktør 
Busse fremsætter i Slutningen af sin Artikel og 
som efter vor Opfattelse ikke netop vidner om et 
indgaaende Kend kab til de praktiske Forhold 
ved Tryklufibrem er, giver os Anledning til at 
anholde forskellige Bemærkninger, der fremsæt
tes i Artiklen, og som er aabenbar urigtige. aa
ledes bemærker Direktøren i sin Omtale af W e
stinghouseb1·emsen, at der med det høje Lufttryk 
var forbundet forskellige Vanskeligheder, f. 
Ek . prængning af Gummislangerne eller 
Lufttrykket tabte sig gennem Koblingerne og i 
de uundgaaelige Stopbøsninge1· ved Bremse
stemplerne. - Dertil er at bemærke, at der slet 
ikke forefinde. toppebøsninger ved W esting
housebremsen og om Følge heraf kan der in
gen tætheder opstaa. De Ulemper kender vi 
derimod godt ved Vacuumbremsen, og de bar jo 
paa Grund af d t lille 'l'ryk meget større Indfly
del . Lidt enere siges det, at man med den af 
Smith opfundne Vacuumbremse kunde opnaa et 

Bremsetryk paa ¼ Atm. Dette er urigtig, idet 
det var Trykket i Hovedledningen og Brem e
trykket var højst ½ Atm. - Berlin-Hamborg og 

ltona-Kiel havde ikke indført Vacuumbrem
sen, men derimod Schleifer og Carpentier. e
nere fremgaar det af Artiklen, at W estinghouse 

og Carpentier-Bremsen hører til de ikke-auto

malti ke Bremser - men de er automatiske 
Bremser. 

enere omtales det, at Trykluftbremsens 4-
6 Gange højere Lufttryk medfører, at Utæthe
derne er vanskeligere at undgaa i Tryk- end i 
Vacuumledningen. Kunze-Knoor Bremsen har 
10 Gange saa tort Tryk, og dette bevirker, at 
en eventuel Utæthed ikke har ret stor Indvirk
ning. Det sige derefter i Busses Artikel, at det 
høje Lufttryk nødvendiggjorde Anbringelsen af 
Afspærringshaner imellem Vognene og at dis e 
Haner den Gang vakte megen Modstand; men 
disse Haner medfører jo den Fordel, at man kan 
afspærre hver Vogn for sig, naar en Vogn skal 
frakobles, og det er jo et utvivlsomt Gode for 
Godstog, der saa vidt vides ikke har medført 
Ulemper. Saa nævnes det, at man var betænke
lig ved den automatiske Trykluftbremses Ak
tionsventiler, hvis komplicerede Indretning be
tragtedes som Kilder til Fejl. Ja, det gjorde 
man den Gang, da man ingen Erfaringer havde, 
men nu har man ogsaa med Hensyn til dette 
Spørgsmaal høstet Erfaring; thi vel er de kom
plicerede i Indretning, men Bremsens Brug i 
Drift er simpel. Der er efter Oplysninger vi har 
faaet fra Fabriken lavet ca. 5 Millioner af dis e 
komplicerede Styreventiler med »Glidere, Fjedre 
og Kanaler« i de sidste 30 Aar, men ikke en 
ene te Gang har aadan en tyreventil svigtet. 
Endelig fortælle , at Polen har sin egen Kon-
truktion paa Trykluftbremsen. Ogsaa det er 

urigtigt, thi ·de har Kunze-Knorr Bremsen. 
Direktør Bu ses Artikel er en histori k 

Fremstilling af »Togbremsen«, og han mener 
til lut, at det ideale er en ensartet Bremse for 
Persontog og Godstog, men alligevel mener Di
rektøren, at Ulemperne ikke staa1� i rimeligt For
hold til den Bekostning, det vil medføre at 
forandre Brem en paa P r onvognene, men 
heri er vi ganske uenig med Direktøren. I< or
holdene er i Virkeligheden saadanne, at der er 
al Anledning til æt skride itil den Beko tning, 
som vel og aa for vort lille Land vil vi e ig 
at være en god økonomi k Foranstaltning. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

FORRETNINGSMÆSSIG DRIFT. 

Profe . or i Vej- og Jernbanebygning ved 
den polytekniske Læreanstalt A. R. Christian

sen har i ,Skatteborgeren« skrevet følgende 
Artikel, som tør paaregne nogen Interesse: 

. Det er blevet et l,agord, at ta:t banerne 

skal ledes »forretningsmæssigt«, men de færre

ste, de1, bruger det, ved v:istnok, hvad det vil 

sige; intet har efter mit køn roere bidraget til 

at ødelægge tat banerne end netop dette ulyk

kelige Ord. Nej, tatsbanerne kal gennemsy

res af Teknik, Teknik og atter Teknik, hvis man 

vil naa til eJb for tat, Samfund og Personale 

tilfredsstillende Resu1tat. Det er aldrig blevet 
nævnet, at Telefonselskabet skulde lede forret

ningsmæ igt, det er blevet ledet teknisk for

træffeligt, saa Følgen af sig selv er blevet, at 
vi i Kjøbenhavn bar et billigt og udmærket Te

lefonsystem. Og Burmeister & W ain? Er det 
ikke ogsaa der den tekniske Ledelses Fo1·træf

felighed, der har gjort, at man med stor.t Held 

har kunnet konkurrere med Udlamdet, uden 

Hensyn til d store Arbejdslønninger, der be
ta.les, i Førhold til hvad Udlandet betaler. 

I en Periode som den, Jernbanerne i hele 

Verden i Øjeblikkøb gennemlever, hvor Penge
ne har mistet en betydelig Del af deres Værdi, 

hvor Automobilerne og Flyvemaskinerne er 
ved at erobre en stor Del af de bedste Kunder 
fra Banerne, kan disse kun ved tekniske For

andringer hævde Stillingen, og jo• før man er
kender dette og for,andrer Ledel en, lige fra 

øverst til langt ned i Rækkerne, des bedre. Rute

automobilerne har taget noget fra Jernbanerne, 

men Flyvemaskiner og Privaitautomobiler er 

og vil blive langt farligere Konkurrenter, og 

dette se allerede kl,art i Amerika med deJts store 

Mængde Privatautomobiler. Men vi begynder 
ogsaa at komme godt med her i Europa; der 

har f. Eks. ,til den polytekniske Læreanstalts 
Jubilæum i August meldt sig 130 norske Del
t.agere; heraf opgiver 32 at ville benytte Jern
banen ( endda med 25 p t. Reduktion i Billet

prisen), medens de resterende 98 næsten alle 
vil beny;tte Privaitautomobiler. 

Generaldirek,tøren for den engelske »Sou
thern Railway«, Sir Herbert Walker, har i Juni 

i A.ar skrevet en Aritikel om, hvad Publikum 

især forlanger og nævner her Høflighed og 
Præcision; han nævner, _at i April i Aar var 

Middelforsinkel en for alle Damptoer paa Hver
dage paa » outhern Railway« 112 Minut mod 
1,30 Minut April 1928. De elek,tri ke Tog· var 
i amme Tid rum kun forsinkede 0,53 Minut. 
'filsammen omfatter denne nder øgel e Tog i 

et Antal af 165 000. Sir Herb 1•t, W alker skri
ver, at det i ær glæder ham at e den Præ
cision, hvormed Forretning togene om Morge• 
nen løber ind ,til London, og da ban el kab 
har en meget stor Indtæg,t af denne Trafik, 'til
føjer han, at s•aa længe Jernbanerne med Hur
tighed og Præcision kan betjene dette Publikum, 
vil· det ikke rraa over til a,t benytite andre Tra
fikmidler. 

Det fran ke »PLM Jernbaneselskab« har 
fornylig haft en Kommission af Ingeniører i 

. S. A. for at studere amerikanske Jernbane
forhold. Kommissionen giver bl. a. følgende 
interessante Tal og Oplysninger: 

De amerikanske Eksprestog vejer nu op til 
900 Tons og kører med lignende Ha tigheder 
som i Frankrig og England, d. v. s. med Mid
delhastigbeder paa 90-100 km i 'I imen. 

Godstogenes V ægt er 3500-4500 Tons og 
ofte op til 6000 Tons·; Togenes Længde er 1000 

-1500 m; ud over disse Tal gaar man for .
Tiden ikke, idet man i tedet forøger Hastig
heden, der nu oftest er 45-50 km i Timen.
Lokomotivernes Trækkraft er derfor betyde
lig, de kan udvikle 4-5000 HK, undertiden

6000.
Strækningen Paris-Calais, 295 km, køres nu 

paa 3 ¼ Time; men ogsaa i Frankrig forøger 

man især Togenes V æg.t. Eksprestoget Paris
Marseille vejede i 1912 367 Tons og kørte 80,8 

km i Timen, nu vejer samme Tog 540 Tons og 
kører 76,8 km i Timen. 

Tyskland, Frankrig, Engla;nd, Belgien m. 
fl. Lande øger her til Europa at overføre, hvad 
der kan bruges af amerikansk Praksis. En 
kraftig Udrangering af kassabelt Materiel er 
derfor nødvendig. De belgiske tatsbaner har 
alene i 192 udrangeret 532 Lokomotiver 
( og har nu til Rest 3820), altsaa et meget stort 
Tal. 

De danske Statsbaners uheldige Bremsesy-
tem, lidet kraftige Lokomo,tiver og svage Vogn

konstruktioner (navnlig synes Buffer og Buf
ferplader, Bog.gier og Vognkasser at være uhel
dige) itillaq.er hverken stor Kørehastighed eller 
store Togvægte. 
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De danske Statsbamers Staitistik er teknisk 
set ret værdiløs.*) 

Man har eensidigt søgt at formindske Skaitte

borgernes Tilskud til Dækning af Statsbaner

nes Underskud ved ait nedsætte Personalets 
Lønninger, og mange ser vistnok politisk saa

ledes paa det, ait dette er den eneste Vej ud af 
Miseren. Men kan en Lokomotivfører eller 
Togfører køre et tungere Tog hurtigere end nu, 
eller lige saa hur'tigt som nu, over en given 

Strækning, kan man baade betale ham bedre, 
afholde de forøgede Udgifter (f. Eks. til Kul) 

og lade Banen selv tjene mere. Det bør blive 
Jernbaneledelsens .tekniske Opgave at forøge 

Personalets Arbejdsydelse, saa kan Lønninger

ne ogsaa afpasses derefter, ikke nedad, men 
opad. 

Det er blevet oplyst, at Overgang til Tryk

luMbremse vil koste de danske Statsbaner 12½ 
Million Kroner; det er ikke klart, om Gods
vognsmateriellet er medindbefattet heri; Tysk

land sparer paa Godstogene ved denne Foran
staltning ca. 50 000 Mand, og ogsaa for os vilde 
det være en god Forretning; og saa er endda 

i Øjeblikket Bremsesikkerheden især for vore 

Godstog ,nogenlunde illusorisk. 

Man har i de senere Aar ment at være :>de

mokra:t.isk« ved at arbejde hen imod, at alle 
kom til at køre paa 3. Klasse; forretningsmæs

sigt er dette en søDgelig Misforstaaelse. I Eng
land er dette Spørgsmaal indgaaende blevet 

drøftet, og man er kommet !til det Resul,tat, at 
det netop er 2. Klasses Passagererne, man skal 

kæle for, da det især er dem, der har svigtet 
og dem, der kan benytte Automobiler og Flyve

maskiner og gør det. Man 1tænke blot paa alle 

de gode Passagerer, Det forenede Dampskibs-

*) Mange Steder analyserer man de enkelte Driftsud
gifter for at finde ud af, hvor man skal sætte ind for at 
faa en Reduktion gennemført; de indiske Baner offent
liggør saaledes for Tiden nogle Resultater, de er naaet 
til. Simplere er det paa denne Maade al komme til Bunds 
i Sporvejen s Forhold; derfor foreslog jeg i sin Tid, at 
man her i Byen kulde gøre Sporvognene større for bedre 
at udnytte Per onalet. I Oslo har det givet et økonomisk 
fortræffeligt Resultat at køre med Vogne med 70 Plad
ser. En københavnsk Konduktør kan kun passe 50. I 
Paris begynder man nu paa visse Linier, og med godt 
Resultat at nøjes med 1 Mand paa hver Sporvogn, i 
København er Sporvognstrafikken saa stor, at noget lig
nende ikke kan lade sig gøre. Men ogsaa for Jernbane
vogne kan man finde den økonomisk set mest rationelle 
Form. 

selskab tager fra Statsbanerne. Og kun de 2. 
Kl.s Rejsende kan ved at betale en vis Overpris 

for deres Transpor,t bidrage ,til at holde Prisen 
paa 3. Klasse nede under, hvad jeg vil kalde 
F;remstillingsprisen; naar main saaledes i Paris 

har to Klasser paa Omnibusser og Sporveje, 
opfa: ter jeg det som en demokratisk Foranstalt

ning, der holder Priserne i.ave for det store 

Publikum. Kun ved at opretholde 2. Klasse og 
fremelske Beny,ttelsen af den, kan man lade 3. 

Klasses Rejsende komme til at køre forholds

vis billigt, men selvfølgelig kun, hvis Taksterne 

sættes fornufttig1t i Forhold til hinanden. 
De danske Statsbaner er en af Landets 

største tekniske Virksomheder, men ingen In

geniør maa af Hensyn til Guldsnorenes Fag
forening anvendes i Driften - ikke engang 

Staitsbanernes egne Ingeniører fra Bane- og Ma
skinafdeling maa se, hvad der foregaar indenfor 

Drif'tsafdelingen. Kun ved en stærkt teknisk 
præget Ledelse vil det være muligt at faa ændret 
de bl. a. økonomisk set uheldige Forhold. 

Staitsbanerne er en stærkt forældet .teknisk 
Virksomhed med uhensigtsmæssig,t og for en 

stor Del kassabelt Maiteriel, men før Ledelsen 
- taget i videste Forstand - ændres i teknisk
Retning, tror jeg ikke, at man skal ven1te store
Resultater.

Jeg tror heller ikke, at nogen anden teknisk 
Virksomhed, Fabrik, Skibtsværft eller lign. 
turde holde sine Ingeniører bor.te fra Driften; 

hvis Ledelsen gjorde det, vilde det sikke:vt blive 
betragtet som et meget snurrigt Indfald. Men 

de danske Sta:tsbaner har længe gjort det. 

Telefondirektør J ohannsen udtalte under en 

Diskussion for en Del Aar siden, at en teknisk 

Virksomhed som Telefonselskabet skulde have 
saa mange Ingeniører, at nogle af dem fik Tid 

til helst hver Dag i nogen Tid ait ligge paa Ryg
gen, ryge Cigar og 1tænke, kun derved blev Sel

skabet i Stand til stadig at gaa fremad. 

Telefondirektøren mente dermed, at det ikke 

var nok for de ledende Ingeniører blot ait passe 
deres daglige Dont, men at hver især sitadig 

maatte spejde efter nye Reformer og Forbed

ringer for til enhver Tid at kunne være paa 
Højde med Udviklingen. Jeg tror at det vilde 
være gavnligt, om Statsbanerne vilde vedkende 

sig dette Princip - men, vel at mærke, indenfor 
alle sine Afdelinger. 
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NORSK LOKOMOTIVMANDS 

FORBUND. 

orsk Lokomotivmands Forbund afholdt sit 

Landsmøde den 7.-8. Juni 1929 i Haandvær
kerforeningens Lokaler i Hamar, der i Dagens 

Anledning var smukt pyntede. 

Formanden, Robert Lund, bød saavel de De
legerede som Gæsterne velkommen og foretog 

de nødvendige Valg af Mødets Tillidsmænd, 
hvore�ter Aktionsudvalgets Formand, Hr. Pak
mester Strøm, i et glimrende itilrettelag.t Fore
drag redegjorde for Udvalgets Arbejde i Løn
sagen, hvor samtlige norske Tjenestemænd hav

de staaet sammen. 

Man havde 1928 faaet en ret følelig Lønned
skæring, men da Tjenestemændene fandt, at der 
her var sket noget lovstridigt, gik man til det 

ret usædvanlige Skridt at indanke Spørgsmaa

let til Dom ,tolenes Afgørelse, og denne var fal
det ud ,til Fordel for Tjenestemændene og be
virkede, at Sta:ten traadte i Forhandling med 
dis e, som sluttede med et Forlig, der for Tjene
stemændene betød en Tilbagebetaling af ca. 22 

Mill. Kroner, men saaledes at de nu gældende 
Lønninger træder i Kraft fra 1. Juli 1929 og 

er gældende til 1935. 

Forliget blev fra alle Sider modtaget med 
Tilfredshed, og det udsendtes til Urafstemning, 
som skulde slutte den 15. Juni og gav til Re

sultat, at Forliget med overvældende Majoritci 
er vedtaget. 

Under Forhandlingerne med Regeringen 
blev pørgsmaalet trukket frem om en ændret 

Beregning af attjeneste, og det lykkedes at gen
nemføre, at al attjeneste i Tiden fra 23,00 Af
ten til 6,00 Morgen bliver beregnet med 1 ¼ Ti
me pr. Time, et vældigt Fremskridt, som vi i 
næste Omgang ved Udbygningen af vore Tjene

stetidsregler maa øge at faa gennemført her
hjemme. 

Formanden Beretning indeholdt mange in
teressante Ting, som under den paafølgende 
Diskussion blev indgaaende drøftet og viste, at 

Nordmændene er i Besidd lse af ganske glim
rende Talere, men tillige viste, at der inden 

for vore norske Kolleger hersker en ganske 
ene taaende Kammeratskabsfølelse, som i høj 

Grad styrker vor norske Broderorganisation. 
Ved Valgene blev vor gamle Kending, Ro

bert Lund, genvalgt ,til Formand med Akklama
tion. 1 

Til æstformand valgtes Lokomotivfører 
M. W. Kristiansen.

Paa Land mødets 1. Dag havde Kollegerne

i Hamar arrangeret en Sejltur paa Mjøsen, som 
de havde megen Ære af, og det samme var Til
fældet med en fe Uig Sammenkomst paa Lands
mødets sidste Dag. 

Vor Organisation var repræsenteret ved 
Formrunden. 

S. J. 

DANSK SMEDE� OG MASKINARBEJDER 

FORBUNDS KONGRES. 

I Ugen fra Tirsdag den 2. Juli til Søndag 
den 7. Juli afholdt ovennævnte Organisation sin 
Kongres i »Folkets Hus<, Enghavevej. 

. I Kongressen deltog 209 delegerede, 27 Ho
vedbestyrelsesmedlemmer, 3 Revisorer samt 10 

indenlandske og 14 udenlandske Gæster. 
Efter at Sangkoret » Vulcan< havde sunget 

nogle Sange aabnedes Kongressen af Forman
den, Johs. Kjærbøl, som i hjertelige Ord bød 
Kongressens Gæster og delegerede Velkommen 
og udtalte, at da vi for 3 Aar siden afholdt ordi
nær Kongres var det under et socialdemokra
tisk Styre, men det blev senere afløst af en Rege

ring, der kan kendetegnes som den mest arbej
derfjendske den sidste Menneskealder kan op

vise. Gennem hele dens Regeringsperiode var 
dens Politik indstillet paa at forringe Livsvil
lrnarene for den arbejdende Klasse i Danmark, 
og umiddelbart før dens Afgang satte den sig en 

kamstøbte ved den saakaldte Tugthuslov. 
Ven treregeringens ensidige og imod Under

klas en alene rettede ngreb skabte imidlertid 
en Reaktion og medførte, at vi i April fik en 
Arbejderregering, som har over 40 pCt. af 

danske Vælgere bag sig. 
Hovedbestyrelsen har i Overensstemmelse 

med gammel Tradition indbudt en Række inden
landske og udenlandske Gæster: For de sam
virkende Fagforbund: Vilh. ygaard, Dansk 
Formerforbund: A. Nielsen, liberne: V. Han
sen, Specialarbejderne: L. Møller, Metaltryk
kerne Hulstrøm, Dansk Lokomotivmands For
bund: Brix - alle disse Repræsentanter er vore 
Kartelmedlemmer. Statsbanernes Lokomotiv
mænd har beæret Kongressen med en Repræ-
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entation be taaende af Foreningens nyvalgte 
Formand S. Jensen, Lkf. Røgils og Lkfb J. 
Knudsen. Jeg benytter Lejligheden til at ud
tale Haabet om, at vore Organisationer maa 
fottsætte det Samarbejde, som vor mangeaarige 
Formand, I. A. Hansen, gennem Aar plejede. 
Endvidere for Dansk Kedel- og Maskinpasser 
Forbund: L. Hansen. 

Jeg byder alle disse indenlandske Gæster 
hje1:telig Velkommen. 

Derefter skal jeg præsentere vore uden
landske Gæster. Fra rorge: A. Melgaard og A. 
Holthe, fra Sverige og Finland: T. Ekman, A. 
Zetteling og Virta, fra rryskland: A. Brandes, 
fra Holland: P. van Eek, fra Belgien: A. Garlly, 
fra zekoslovakiet: F. Kadlic, fra Østrig: J. Ja
nicek og K. Reisinger, fra chweiz: P. Stakli 
og for Internaitional't Metalarbejderforbund: 
Konrad Ilg. 

Herefter havde saavel indenlandske som 
udenlandske Gæster Ordet. Formanden for 
Dansk Lokomotivmands Forening, Sofus Jen
sen, takkede for Indbydelsen og fordi Smedene 
ikke havde glemt, at ogsaa Arbejderne under 
Statens Virksomheder trængte til en hjælpende 
Haand. Vi har Brug for gode Raad fra vor 
tore Bror, hvor vi ligesom faar et Pust fra den 
tore Org., som vi kan lære meget af. 

Vi er direkte underlagt Statsmagten, saa vi 
maaske mærkede Reaktionen mere haardt end 
den private Arbejder. Under den forrige Rege
ring har vor Organisation gennemlevet maaske 
den mørkeste Tid i den sidste Menneskealder. 
Vi har mærket den ny Regering, idet vi allerede 
har drøftet ny Arbejdsregler. Jeg vil haabe, at 
Smedene maa have Held til at løse Feriespørgs
maalet. Gid da disse Forhandlinger maa blive 
til avn for Eders Organisations Medlemmer, 
men ogsaa til Bedste for de mange Arbejdere i 
de øvrige Erhverv, som drager Lære af Eders 
Organisation. Lykke og Held med Forhandlin
gerne! (Bifald). 

Johs. Kjærbøl takkede Gæsterne for deres 
dtalelser og holdt paa Tysk en Tale for de 

udenlandske Gæster og aflagde derefter en Be
retning oYer Organisationen v irksomhed i de 
forløbne 3 Aar. 

Formanden omtalte Forbundets dvikling 
iden 20. ugu t 1 . Forbundet har nu godt 

26,U00 Medlemmer, deraf var i Marts i Aar be
skæftiget 23,000. Formanden udtalte til Slut, at 
han i al Be kedenhed troede at turde sige, at 

der ikke var sat altfor meget overstyr i det Bo, 
som han overtog efter I. A. Hansen, og han 
turde fastslaa, at Smedeforbundet fortsat indta
ger en smuk Position indenfor de danske Fag
organisationer (Bifald). Derefter havde ca. ,10 
Talere Ordet til Johs. Kjærbøls Beretning, 
hvorunder man fik Lejlighed W at beundre den 

aglighed, hvormed de fleste Talere behandlede 
de mange forskellige pørgsmaal, som selvsagt 
maa �ære •i en Organisation af den Størrelse. 

Fælles for næsten alle disse forskellige Ta
lere var, at Organisationen skulde sætte alt ind 
paa at skaffe Medlemmerne en Uges Ferie med 
Løn. 

Formandens Beretning blev enstemmigt god
kendt. Formanden, Johs. Kjærbøl, genvalgte 
med Akklamation. Hovedbestyrelsen blev i Al
mindelighed genvalgt. Til dens Forretningsud
valg valgtes blandt andet Formanden for Stats
banernes Smede og Maskinarbejdere: J. P. 

ielsen. 
Ved Kongressens Slutning takkede Gæ

sterne for Samværet, og Sofus Jensen udtalte 
for Lokomotivmændenes Vedkommende sin Be
undring over den Kultur de danske Smede var 
i Besiddelse af og haabede paa, at den Saglig
hed, som han havde været Vidne til vilde bære ' 
god Frugit for deres Organisation. Der var un-
der Beretningen blandt andet sagt smaa Ting 
om D. L. F. og han forstod det som gode kam
meratlige Raad. Taleren ønskede Samarbejdet 
uddybet og takkede for Gæstfriheden og øn
skede til Lykke med de Beslutninger, som var 
taget. 

Kongressen sluttede med en Frokost paa, 
Marienlyst ved Hg., og derefter besaa man 
Kronborg og Hg. Skibsværft. 

Rej en til Hg. foregik med Tog 407 fra Kø
benhavns Hovedbanegaard, hvor vi Jernbane
mænd fik Lejlighed til at ærgre os over det 
daarlige Materiel (fra 1890), som var indsat i 
Toget til Kongressens Deltagere, og vi. disku
terede, om det Materiel var blevet brugt, dersom 
det havde været Jernindustriens Arbejdsgivere. 
der kulde have været med Toget. 

J. Knudsen.
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EN TJENESTETIDSSAG. 

Af følgende lille Sag vil det ses, hvor van
skeligt det har været for 5. Maskinsektion at 
forstaa Tjenestetidsreglerne trods Indskær
pelse fra Generaldirektoratet. Af følgende om 

Sagen udvek lede Skrivelser fremgaar det, 

hvorom Sagen drejer sig. 
Sagen begynder med, at Es. Afd. i Anled

ning af en anordnet Tjeneste har gjort 5. Ma
skinsektion opmærksom paa en Tjeneste, der 
var paalagt det dersteds stationerede Personale 
og som var for lang, og herpaa har den men
neskekærlige ektion svaret, at det ikke kan 
indse, at der er noget at indvende. Foreningen 
fik derefter agen overdraget og indsendte den 
17. Januar d. A. følgende Skrivelse til General
direktoratet:

Foreningen har fra dens Afdeling i Esbjerg mod
taget Meddelelse om nogle ved en Særtogsanmeldelse 
(Nr. 417 af ?:7/10 f. A.) anmeldte Særtog C., D., E. og 
F. samt to dermed i Forbinde! e taaende Arbejdstog.
Lokomotivpersonalet, som fremfører disse Tog, faar
en daglig Tjene tetid paa 11 Timer 03 Min., dersom
Toget køres med Lokomotiv Litra G., og 11 Timer 18
Min. der om Toget køres med Lokomotiv Litra D. Da
en saadan Tjeneste er i Strid med de i Tjenestetids
reglerne fastsatte Bestemmelser, har Esbjerg Per o
nale gjo-rt 5. Ma kinsektion opmærksom herpaa, men
denne har i Skrivelse af 26/11 f. A. (Nr. 575) svaret,
at ektionen ikke finder noget at indvende, da det i
Betragtning kommende Personale kun vil faa om
meldte Tjeneste hver 10. a 11. Dag.

Da det her drejer sig om en Tjeneste, som ifølge 
Sektionen egen Erklæring vender regelmæssigt til
bage hver 10.-11. Dag, maa Foreningen hævde, at 
ommeldte Tjeneste er i trid med Tjenestetidsregler
nes Bestemmelse om, at Tjeneste ved Fremførelse af 
Tog kun ganske undtagelsesvis maa vare over 10 Ti
mer, ligesom man maa hævde, at den undtage! esvise 
Afvigelse fra Reglen da kun kan give Ret til en mindre 
Overskride! e af det fastsatte Maksimum og ikke som 
i nærværende Tilfælde med mere end 10 pCt. 

Man tillader sig derfor at forelægge pørgsmaalet 
for Generaldirektoratet med Anmodning om for saa 
vidt Generaldirektoratet er enig med Foreningen, at 
Maskinsektionen underrettes om fremtidig ved Til
rettelægning af Tjenesten undgaar at overskride del 
allerede meget høje maksimale Timetal om General
direktoratet Tjenestetid regler angive/ 

Man tillader sig at udbede Generaldirektoratets 
ærede Svar snare t belejligt. 

Herpaa gav Generaldirektoratet den 13. Fe
bruar følgende imødekommende var: 

I en hertil indsendt Skrive! e af 17. f. M., J. r. 
1 29, har Dansk Lokomotivmand. Forening besværet 
sig over, at der af 5. Ma. kin ektion er tildelt det Loko-

motivpersonale i Esbjerg, som fremfører nogle ved 
Særtogsanmeldelse r. 417 af 27. Oktober f. A. an
meldte Særtog og to i Forbindelse dermed anordnede 
Arbejdstog, en daglig Tjenestetid paa henholdsvis 11. 
Timet· 3 Minutter og 11 Timer 18 Minutter, idet en 
saadan Tjeneste efter Foreningens Mening er i Strid 
med den i Tjene tetidsreglerne indeholdte Bestem
melse om, at Tjeneste i eller ved Fremførelse af Tog 
uden passende Afbrydelse kun ganske undtagelsesvis 
maa vare over 10 Timer. 

I denne Anledning skal man, efter at Sagen bar 
været gjort til Genstand for nærmere Undersøgelse, 
herved meddele, at Maskinsektionen af Distriktet nu e1· 
anmodet om fremtidig at tilrettelægge Tjenesten for det 
omhandlede Personale aalede at det maksimalt, 
Timetal saa vidt muligt ikke overskrides. 

Efter det foreliggende skulde man antage, 
at Arbejdet foregik efter reglementsmæssige 
Former, men antagelig maa Maskinsektionen 
være meget. glemsom, naar Generaldirektora
tets Instruktion saa hurtig er gaaet i Glemme
bogen, at der 3 Maaneder efter er en Sag af 
samme Beskaffenhed eller ogsaa maa General
direktoratets Instruktion have været uklar, thi 
allerede den 6. Juni d. A. maatte Foreningen 
afsende en krivelse af følgende Indhold: 

1 Skrivelse af 17. Januar d. A. (1829) har For
eningen overfor Generaldirektoratet beklaget sig uver, 
at Lokomotivper onalet i Esbjerg ved Fremførelse af 
nogle Særtog og Arbejdstog beordredes til Tjenester, 
som var i trid med Tjenestetidsreglerne, idet de i be
tydelig Grad overskred den fast atte daglige maksi
male Tjenestetid. Ved i Skrivelse af 13. Februar d. A.

(L. . 612) at underrette Foreningen om, at den paa
gcPldende M:askin ektion nu var anmodet om fremtidig 
at tilrettelægge Tjenesten saaledes, at det maksimafo 
Tjenes.tetimetal saavidt muligt ikke overskrides, har 
Generaldirektoratet givet Foreningen Medhold i sin 
Opfatte! e. Man bavd derfor ventet, at vedkommende 
Distrikt og :Maskinsektion havde rettet sig efter Gene
raldirektoratets Afgørelse, men vi har allerede nu, 
ca. 3 Maaneder efter Generaldirektoratets fornævnte 
Afgørelse, modtaget M e�delelse om, at 3. Distrikt ved 
den i Af krift ho lagt Særtog anmelde! e Nr. 376 har 
beordret Lokomotivpersonalet i Esbjerg til en Tjeneste 
af følgende Varighed: 
Mandage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Timer 30 Min. 
Tir d., Onsd., Torsd., Fred.. . . . . . 11 • 45 • 
Lørdage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 • 20 • 

Da M a ksimumstjenestetiden ved sammenhæn
gende Togtjeneste er 10 Tim r, taar Foreningen 
gan ke uforstaaende overfor Distriktets Tjenestean
ordning; man finder det i høj Grad beklageligt, at 
Distriktet, om oven i Købet af vedkommende Perso
nale er blevet gjort opmærksom paa det ulovlige i be
meldte Tjenesteanordning, mener at kunne tillade sig 
fuld tændig at se bort fra Tjenestetidsbestemmel-
ern . Det anførte om daglig Arbejd tid fra 7,00-

17,00 med en Hdlepause paa ca. 1 Time maa for-
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mentlig være anført af Hensyn til de i Toget be
skæftigede Arbejdere, det kan i hvert Fald ikke ved
røre Lokomotivpersonalet; thi naar Maskinen om 
Morgenen kører ud fra Mask.inafdelingens Sporom
raade, kommer den ikke derind igen før efter Arbej
dets Afslutning om Aftenen, saaledes at Lokomoli.v
personalet altsaa har uafbrudt Tjeneste i det mel
lemliggende Tidsrum. 

Idet man tilsander Generaldirektoratet denne Sag, 
tillader man sig at andrage om, at Generadirektora
tc-t hurtigst gørligt vil give 3. Distrikt fornøden In
struktion med Hensyn til den paaklagede Tjenestes 
Ul )'.'lighed, ligesom man tillader sig at forvente, at 
bcmr.ldte Tjeneste snarest ændres overensstemmenJe 
med Tjenestetidsreglerne. 

l mødeseende Generaldirektoratets ærede Svar.

Særtogsanmeklelse Nr. 376. 

For Ballastering fra Gaarde Grusgrav vil et al
mindeligt Arbejdstog bestaaende af 1. H. Real og 17 
Grusvogne daglig paa Hverdage fra og med Fredag 
den 24. Maj indtil videre befare Strækningen Gaarde
Skjern-Troldhede. 

Daglig Arbejdstid fra 7,00-17,00 med en Hvile
pause paa ca. 1 Time. 

Maskinen overnatter i Skjern. 
For at bringe Maskinen paa Plads samt til og fra 

Udvaskning i Esbjerg tillyses følgende Særtog Fre
dag den 24. Maj og hver Mandag: Nr. 7108 (tom Ma
skine) Kl. 6,15 Esbjerg-Gaarde Ank. 7 ,00. 

Hver Lørdag fra og med 25. Maj Nr. 7137 (tom 
Maskine) Kl. 17,10 Gaarde-Esbjerg Ank. Kl. 18,35. 

Paa denne Skrivelse indløb der den 29. Juni 
følgende Svar: 

Efter at man ved Skrivelse herfra af 13. Februar 
d. A., J. Nr. L. S. 612, havde meddelt Dansk Loko
motivmands Forening, at Maskinsektionen i Esbjerg
af 2*). Distrikt var anmodet om fremtidig at tilrette
lægge Tjenesten for Lokomotivpersonalet sa;=.Lledes, at
det maksimale Timetal saa vidt muligt ikke overskri
des, har Lokomotivmandsforeningen i en hertil ind
sendt Skrivelse af 6. d. M., J. Nr. 1879, besværet sig
over, at bemeldte Maskinsektion desuagtet har tildelt
det Personale, der fremfører nogle ved Særtogsan
meldelse Nr. 376 af 22. Maj d. A. anordnede Sær- og
Arbejdstog, en daglig Tjenestetid paa henholdsvis 11
Timer 45 Minutter, 12 Timer 30 Minutter og 13 Ti
mer 20 Minutter.

I denne Anledning skal man, efter at Sagen har 
været gjort til Genstand for nærmere Undersøgelse, 
herved meddele, at der af vedkommende Distrikt er 
truffet Foranstaltning til at ændre Tjenesten for det 
heromhandlede Personale saaledes, at den for den 
enkelte Dag fastsatte Maksimumstjeneste ikke over
skrides, hvorhos det paa ny er indskærpet Maskin
sektionen at tilrettelægge Tjenesten for Lokomotiv
personalet i Overensstemmelse med Tjenestetidsreg
lerne. 

*) Skal være 3. Distrikt. 

Efter dette har 5. Maskinsektion faaet to 
Indskærpelser angaaende to ganske ensartede 
Forhold. Vi faar se, om den tungnemme Leder 
af Sektionen nu kan faa fat paa, hvad det er 
det drejer sig om, saaledes at vi ikke bliver 
nødt til at beskæftige os med ham for tredie 
Gang. 

Vi haaber, at Ingeniøren nu har faaet rigtig 
fat paa Sagen. 

DANSKE JERNBANERS 

AFHOLDSSELSKAB. 

Danske Jernbaners Afholdsselskab afholdt 
den 15. Juni sit Aarsmøde i Nykøbing F. 

Mødet, hvori deltog 34 Repræsentanter og 
ca. 150 Medlemmer, aabnedes af Selskabets 
Formand, TrafikkoJlltrolør Parup, som ef,ter at 
have budt Velkommen præsenterede de tilstede
værende Gæster fra J ernbaneafholdsselskaber
ne i Norge og Sverige og fra Dansk Jernbane
forbund, Jernbaneforeni.ngen, Privatbanefunk
:tionærernes Organisationer og Dansk Lokomo
tivmands Forening. 

Efter at Aarsmødet havde konsti1tueret sig, 
aflagde Formanden Berøtning om Selskabets 
Virksomhed i det· forløbne Aar, hvorunder det 
oplystes, at Selskabet i det sidste Aar havde 
haf.t nogen Tilbagegang i Medlemstallet, som nu 
var 1396 Medlemmer. 

Formanden udtalte endvidere sin Glæde 
over det gode Forhold, som bestod mellem Sel
skabet og de faglige Organisationer indenfor 
Eta,ten. 

Efter nogen Diskussion godkendtes Beret
ningen. Nogle Sager angaaende Lovene m.m. 
drøftedes, og efter at Regnskabet var godkendt, 
besluttedes det wt bibeholde en paa forrige 
Aarsmøde besluttet Kontingentforhøjelse fore
løbig endnu 1 Aar for derved at søge at for
bedre Selskabets økonomiske Stilling. 

Efter et Fanetog gennem Byen sluttede 
Aarsmødedagene med e� selskabeligt Samvær. 

Søndag den 16. Juni foretog Selskabets 
Medlemmer og Gæsterne Udflugt til Warme
miinde og Rostock. Dagen sluttede med en 
Fællesspi ning i Kurhotellet »Berringer Hoffc: 
paa Warnemiinde Badestrand. I Udflugten og 
Fællesspisningen deltog ca. 200, og det fortrin
lige Arrangement gjorde, at denne vellykkede 
Udflugt sent vil glemmes af De1tagerne. 

K. Johansen.
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ARVESAGEN. 

Vi har tidligere bragt Meddelelse om en 

mærkelig Arvesag, hvori bl. a. Dansk Loko
motivmands Forening var interesseret. Denne 
Sag har fornylig været behandlet ved Aarhus 

Skifteret og »Aarhus Stiftstidende< skriver føl

gende derom: 

Den ejendommelige Arvesag, som under Navnet: 
.Proprietær Frederiksens Testamente« i nogen Tid 
har verseret for Aarhus Skifteret, og som har vakt 
Opsigt Landet over - ikke mindst i Jernbanekredse 
_ har omsider fundet sin Afslutning, idet Skiftefor
valteren i Aarhus, Kriminaldommer Hvass, har ta
get det meget sjældne Skridt at omstøde et Testa
mente, der er underskrevet for Notarius publicus. 

Det vil erindres, at Proprietær 0hr. Andre Frede

riksen, Ydby, ved sin Død i Aar paa Aarhus Sinds
sygehospital efterlod en betydelig Formue og et om
fattende Testamente, der indeholdt flere besynderlige 
Bestemmelser. Blandt andet var der afsat et Beløb 
paa 40,000 Kr. til Fordel for et paa Arvefaldets Tid 
eksisterende Børnehjem i Aarhus, og i den Anledning 
har samtlige Børnehjemsbestyrelser i Aarhus med 
Biskop Schiøler i Spidsen maattet give Møde i Skifte
retten for at varetage deres Interesser. 

En anden af de te tamentariske Bestemmelser gik 
ud paa, at et Beløb paa 20,000 Kr. skulde tilfalde de 
paa Arvefaldets Tidspunkt fastansatte, tjenestgørende 
Lokomotivførere, Fyrbødere og Togførere ved De 
danske Statsbaner, saaledes at Beløbet fordeltes lige
ligt mellem dem uden Hensyn til deres Stilling. Det 
vilde i Praksis sige, at der blev ca. 8 Kr. til hver af 
de paagældende Jernbanemænd i Danmark. 

Testamentet blev underskrevet for Notarius publi
cus i Skanderborg, der attesterede, at Testator var ved 
sin Fornufts fulde Brug ved Dispositionens Stadfæ
stelse. 

Arvingerne protesterede imidlertid mod Testamen
tets Gyldighed under Henvisning til de to ovennævnte 
Bestemmelser samt en tredje ligesaa besynderlig Dis
position af mere privat Karakter. 

Under den Sag, der i denne Anledning blev rejst 
ved Skifteretten i Aarhus, hvor Boet behandles, har 
Nervelægen, Dr. Gulstad, der tillige er Reservelæge 
ved Sindssygehospitalet i Risskov, afgivet Erklæring. 
I Erklæringen udtales, at Proprietær Frederiksens 
Sindslidelse allerede paa det Tidspunkt i 1919, da Te
stamentet blev oprettet, maa siges at have været saa 
fremskreden, at Testator ikke kan have været i Be
sidde] e af den fulde Tilregnelighed, som kræves ved 
Oprettelsen af testamentariske Dispositioner. 

Paa Grundlag af denne Erklæring i Forbindelse 
med flere andre mere private Omstændigheder i Sa
len har Skifteretten derefter ment at burde omstøde 
Testamentet og har afsagt Kendelse herom. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Den praktiske Prøve -I 

Med den nye Eksamensordning er der indført en 
afsluttende Prøve, den saakaldte praktiske Prøve, 
der skal foretages 2 Aar efter den faste Ansættelse 
som Lokomotivfyrbøder. - I disse Dage foretages 
denne Prøve for de Lokomotivfyrbødere, der bestod 
den teoretiske Del af Ek amen i 1926-27, og der 
gives dem her Lejlighed til at foretage en Afkobling 
under vedkommende Værkmesters Opsigt og dernæst 
besvare forskellige Spørgsmaal vedrørende Uheld 
o. lign. At denne Prøve er meget værdifuld for den
unge Lokomotivmand er hævet over enhver Tvivl,
idet han paa denne Maade faar Insigt i Forhold, som
vil komme ham til Gode i hans Gerning overfor mu
lige indtræffende Uheld og saaledes, at han til en
hver Tid har Herredømme over en hvilken som helst
vanskelig Situation. Da det var første Gang efter
den nye Ordning, at denne Prøve skulle afholdes,
var den imødeset med en ikke ringe Spænding, men
det skal siges, at ikke alene gik Eksaminanderne til
Prøven med den fornødne Ildhu, men de klarede og
saa alle kærene med Glans, saa man behøver ikke
at frygte, at den nye Generation er daarligere end
den gamle, hvad denne Del af Prøven angaar. Der
er maaske kun det tilbage, at man ledsager Prøven
med at lade Eksaminanden faa Adgang til at skrive
en eller anden fingeret Reparation i Reparationsbo
gen, saaledes at det kan konstateres, om Tingenes
Genstande bliver benævnt rigtig. - Som en naturlig
Afslutning faar Eksaminanderne et Tog at fremføre
under Opsigt af en Maskiningeniør og en Kørelærer,
der naturligvis skal paase, at Kørslen foregaar for
svarlig og at Eksaminanderne kan behandle en Re
gulator og Styring rigtig og saa mulig stille forskel
lige Spørgsmaal. Men det vilde i denne Forbindelse
være ganske interessant, naar Eksamen er endelig
afsluttet, at faa at vide, hvorledes denne Del af Prø
ven er faldet ud, for man kommer uvilkaarligt til at
tænke paa H. C Andersens Eventyr i Kejserens nye
Klæder Jamen, han har jo slet ikke noget paa! For
de fakti ke Forhold - som vi Lokomotivfyrbødere
ikke er uvidende om - er dette, at vi i det daglige
Liv ikke faar Lejlighed til at betjene den højre Side
af faskinen. Der staar ganske vist i Ordre P, 4:
Og han (Lokomotivføreren) skal jævnlig, for at øve
Iokomotivfyrbøderen, lade denne føre Lokomotivet
under sin Opsigt og paa sit Ansvar - ja, saa mange
er Ordene i Ordre P, 4, men desværre giver de fleste
Lokomotivførere ikke Lokomotivfyrbøderen Lejlighed
til at føre Lokomotivet. Man har mange Gange
mere den Opfatte] e, at man er mere et Stykke Værk
tøj i Lokomotivførerens Hænder, end det, man skal
være, nemlig Fremtidens Lokomotivfører, og det tje
ner den nuværende Lokomotivfører til liden Ære, at
de selv har kæmpet for at faa en bedre Uddannelse,
naar den saa ikke bliver ført ud i Livet. - Og for at
der skal være Mening i Tingene, saa lad i hvert Til
fælde dem, der gaar og venter paa denne Prøve, faa
Adgang til at gøre sig fortrolig med Betjeningen paa
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don højre Side af Maskinen, saaledes at han kan 
kornm til den af. tuttende Del af Eksamen med vir
kelig Kend kab til Forholdene og dermed sætte Kro
nen paa Værket: en forsvarlig Uddanne! e! 

0. Løvborg.

En Maskinbestyrer i Lommeformat. 

Man. kinbestyreren for 1. Distrikt har igen fundet 
en Anledning til at vise; hvor lidt det ham underlagte 
Lokomotivper onale interes erer ham. 

·stationsforstanderen paa Kh. Gb. har plud elig
opdaget, at Rangerførerne ikke kender deres Ordrer 
om, at Rangermaskinerne skal være ved Sporgræn en 
ved Rangertidens Begyndelse, og i den Anledning til
sendt Distriktet en Skrivelse. u kulde man tro, at 
Maskinbestyreren idetmindste vilde undersøge, hvor
ledes det forholdt sig med disse Be kyldninger, 
saa var det jo muligt, at han opdagede, at det var 
Trafikkens Personale, som kommer forsent i Re
mi en, naar de skal afhente Ma kinerne. Men det 
fandt man ingen Anledning til, de originale krivelse 
fra Godsbanegaarden under krevet Gerhard, blev sat 
op ved Siden af Rettelserne til Rangerplanerne. 

u er Forholdet det, at der som bekendt er lange
. trækninger fra de forskellige Pakhuse og Pladser til 

Remisen, og jeg tillader mig at anbefale Hr. Gerhardt 
at undersøge, hvorlænge et Menneske - med almin
delige Ben - er om at gaa fra -de forskellige Arbejds
plad er til Remisen, thi da er jeg sikker paa, at man 
vil opdage, at del, der tiltrænge , er, at Ledsagerne 
skal have noget mere Tid, - men det er jo nemmere 
uden ndersøgelse at give Lokomotivpersonalet Skyl
den. Ma kinbestyreren forsvarer jo ikke ine Under
ordnede, saa der er jo frit lag. 

Et andet Eksempel. En Lokomotivfører (en af 
de Gule) fik pludselig den Indskydelse, at han ikke

vilde have den Lokomotivfyrbøder med mere, der hav
de kørt med ham i Maaneder, og Maskinbestyreren 
beordrede Lokomotivfyrbøderen til Remisetjeneste ind
til agen blev undersøgt. Det vil sige, der var inegn 
Sag for Lokomotivfyrbøderen var sig ingen Brøde be
vid t, men ikke destomindre maatte Lokomotivfyrbø
deren gaa i Remi en en Dage som en anden mis
tænkt Person; først efter den Tid, da vedkommende 
Lokomotivfører ikke kunde bevise, at der var noget 
at beklage sig OYer, blev Lokomotivfyrbøderen sat i 
sin Tur igen. 

Hvad Ma kinbestyreren i det hele taget mener 
med den Slag Chikanerier (det er ikke før te Gang), 
er en Gaade, om sikkert aldrig bliver løst, men en 
Ting er sikkert, at Lokomotivfyrbøderne efterhaanden 
kommer til den Overbevisning, at fra den Side skal 
man ingen Retfærdighed vente; men om Statsbanerne 
i det lange Løb er tjent med den Slags Embedsmænd, 
hvis fornemste Opgave bl. a. skudle synes at være, 
at dele Sol og Vind lige, enten man er Stationsfor
s'tander eller Lokomotivfyrbøder, var der snart An
ledning til at tage op til Overvejelse; vi lever dog i 
1929, og ikke som Maskinbestyreren for 1. Distrikt, 
der synes at være født ca. 50 Aar forsent. 

Høvdinoen. 

. »Betragtninger«. 

Efter de Artikler, der i de sidste Par Aar hai
været optaget i vor Fagorgans Spalter, betitlet: :Mo
tordrift, Motorfører o. lign. ses tydeligt med hvor 
stor Interesse, at viss.e af Kreds U's Medlemmer til
lægger dette Spørgsmaal, og ikke uden Grund. 

De ældste Lokomotivfyrbødere ser Yed det nye 
Fremdrivningsmiddel tore Udbredelse det Tids
punkt for Forfremme! e til Lokomotivfører, ·om de 
i en Aarrække har ventet og et hen til, skudt et 

tykke ud i Fremtiden. · 
En Del yngre Kolleger synes at have ind tillet 

sig paa Forholdene vel vidende, at de.re· Tjene te
tid om LokomotiY,fyrbøder er forlænget paa en uvis 
Tid, men maask i Besiddelse af noget af den Op
timi me, som vor ærede Redaktør forsøger at ind
gycl� visse Medlemmer, der i det stille tænker OYer 
Problemerne. 

At vi alle efterhaanden maa indstille o. paa og 
gøre o fortrolig med Motorens Indpas og Frem
gang som Fremdrivningsmiddel ved Togfremførsel, 
maa staa o klart og regne dermed. At YOr Hoved
bestyrel e har gjort et stort Arbejde ved overfor 
Admini trationen at hævde Anci nnitet rækkefølgen 
ved indsendte Ansøgninger, er Anerkendelsesværdigt. 
men dog syne jeg, at samme Hovedbe tyrelse lægger 
for megen Vægt paa de af Administrationen forlang
te Kvalifikationer. Thi hvad Vægt kan en tænkende 
Lokomotivmand give dis e Udtage! er efter Kvali
fikationer, naar man ser Togbetjente - med en Mo
torplad for Øje i en kort Periode skaffer sig et 
Kørekort - Kvalifikationerne er til tede. Endvi
dere yntes man, at Administrationen gennem sit 
Kartotek kunde sætte ig ind i hver Mands hele For
hold, og derigennem give hver enkelt Ansøger sin 
Biografi, og aa ellers fritage den enkelte for at 
skulle henvende sig hos Firmaer, l1Yor de har ar
bejdet for en Aarrække tilbage, for der at faa en 
maaske 15 Aar gammel Attestation for sit den
gang paa Værk tedet udførte Arbejde. 

elvsagt har disse Anbefalinger ingen reel Værdi; 
men D. . B. har selv en udmærket Oversigt over 
sit Personale; saafremt man vil gennemgaa den en
keltes Arbejde om Lokomotivmand. Vi, som alle er 
Ma kinmænd, har dog, omend ikke alle har udført 
praktisk Gerning ved Fabrikation eller Reparation af 
Motorer, en vis Portion teoretisk Indsigt med Moto
ren og dens Virkemaade - og som ved nærmere Stu
dium kunde opfylde de forlangte Kvalifikationer. 
Ligeledes burde Hovedbestyrelsen arbejde hen til, at 
fotorførere, som betjener Diesellokomotiver og -Vog

ne, kan komme i lønklasse sammen med LokomotivJ 

førere. Begrundelsen herfor synes ligetil. De nye 
Motorlokomotiver med deres komplicerede Maskineri, 
og tillige det, at Manden paa Maskinen er alene om 
at pa se denne, saa vel som Signalerne; og det sidste 
ved enhver Lokomotivmand kan have sine store Van
skeligheder, naar det ikke saa sjældent indtræffer 
med u igtbart Vejr, saa er -dog fire Øjne bedre end to. 

Vel vidende om Foreningens store Arbejde i og 
for Uddannelsesspørgsmaalet, hvor man maa formode, 
at nye Aspiranter til Lokomotivdrift i Fremtiden maa 
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underkaste ig Prøve i Maskinlære for Dampmaskine 
saavel som Motor, kunde som midlertidig Overgang 
tænkes den Ordning, at de yngste Lokomotivførere 
og de ældste Lokomotivfyrbødere, som jo er dem" der 
er mest interesseret i Motordriften, af Administratio
nen fik udleveret Maskinlære for Motor, og som efter 
et Studum af samme lod sig indstille til en Prøve, 
hvorefter og aa Fremførsel af fotortog kunde over
lades disse. 

Jeg er dog ikke blind for, at der hos nogle af de 
ældre Lokomotivmænd vilde falde Ord om, at de er 
for gamle til at sætte sig paa Skolebænken igen, men 
dem, som virkelig interesserer sig for Spørgsmaalet, 
tror jeg gerne vil gøre et Stykke Arbejde, selv om 
det vil ko te en Del af Fritiden i det Tidsrum, det 
staar paa. 

Af Beretningen fra Kongressen ses, at Tanken om 
Ophævelse af Emolumenter har været fremsat, det 
vilde utvivlsomt hilses med Glæde om dette skete, 
forsaavidt at vi som Ækvivalent fik vor Grundløn til
svarende forhøjet, det kan og skal ikke skjules, at 
vi dog, for at opretholde vore Hjem paa et saa maa
deligt iveau, som dog skulle være ønskelig for en 
Mand, der er saa lykkelig at have Arbejde hver Dag, 
maa bruge disse Penge til ovennævnte og ikke. til, 
b.vad de ellers er beregnet til. 

torm. 

DEN INTERNATIONALE 

FAGBEVÆGELSES OPGAVER. 

Af et Foredrag, holdt ved D. J. F.s Studiekreclsmøcle 

paa Knudshoved, den 4. Juni 1929. 

Af Sekretær C/1r. Vejre. 

Det internationale Fagforeningsarbejde sy
nes for mange mere at være Udtryk for en 
Teori end for en Realitet. 

De Indtryk, man i Almindelighed henter fra 
internationale Kongresser, kan maaske ogsaa· i 
nogen Grad opfattes som ammenkomster, der 
kun resulterer i højstemte Resolutioner, hvis 
Skæbne man som Regel ikke hører mere til. 

· Imi,dlertid gaar d t ikke an at bedømme den
internationale Fagbevægelse, ud fra dette flyg
tige Indtryk. Vil man trænge ind i Bevægel
sens Væsen, skal man - om ikke tage yv
milestøvler paa - aa dog prøve at betragte 
Sagen gennem Briller, der gør Øjet langtræk
kende. '!'hi den internationale Fagbevægelse 
Opgave - og i denne vil jeg for aa vidt gerne 
indfatte hele den internationale Arbejderbevæ
gelse, altsaa ogsaa den politi ke og kooperative 
- vil det i høj Grad tilkomme Fremtiden at
løse.

Dermed være ikke sagt', at den internatio
nale Fagbevægel e ikke a I lerede har bragt 
praktiske Re ultater. Jeg dl først og fremme t 

pege paa, at den forko1,tede Arbejdstid, 8 Ti

mers Dagen, er et P1·odukt af Arbejdet paa den 
internationale Enhedsfront. 

Det ligger i Sagens .r atur, at et Spørgsmaal 
som 8 Timersdagen var særlig egnet til inter
national Behandling. - Det er for saa vidt 

pørgsmaalet Lønforhøjelse - eller Arbejdets 
rimelige Part af Udbyttet - ogsaa, men det 
fremtræder ikke saa klart som pørgsmaalet 
om Arbejdstid, thi hvad der er en rimelig Løn 
kan ikke besvares ens i alle Lande, hverken 
relativt eller absolut. Alene det, ait Møntfor
holdene ligger forskeliigt, gør, at Lønsagen ik
ke kan behandles paa saa enkelt en Maade, som 
Kravet om 8 Timers Arbejdsdag, ithi 8 Timer er 
8 Timer, hvad enten man arbejder i England, 
i Danmark eller paa Balkan; men ogsaa Va
lutaens forskellige Værdi - Pengenes uen ar
tede Købeevne rundt i Lahdene - gør agen 
kompliceret. Og dertil kommer endelig den for
skellige Levefod i de forskellige Lande. 

Derfor er Lønspørgsmaalet i første Række 
lænket til det enkelte Lands Fagbevægelse -
og her ligger det jo endda udparcelleret til de 
enkelte og Faggrupper, i hvert Fald, hvor det 
drejer sig om Enkelthederne, men alligevel har 
Lønspørgsmaalet en betydelig international In
teresse, hvad jeg senere skal bevise. 

Der er en anden Gren af Fagforeningsar
bejdet, som længe har været modent for direkte 
international Behandling - ·det er Spørgsmaa
let om Hygiejnen paa Arbejdspladserne. Her 
kommer jo visse forskellige Forhold i Betragt
ning. Jeg vil saaledes tro, at t. Eks. Kravet: 
»Hver Mand sit Haandklæde« ikke er lige aa
vigtigt i Italien som i Sverige eller Danmark.
Men i Hovedsynspunk-terne er her i hvert Fald
saa megen Lighed, at det med Fordel lader sig
tage op som en international Opgave. Det gæl
der vel i en endnu højere Grad et andet Spørgs
maal, som i mange Henseeender er sidestillet
Hygiejnen og ofte sammenhængende dermed,
nemlig Spørgsmaalet om Arbejderbeskyttelse,
d. v. . Kravet om Tilvejebringelse af Foran-

taltninger, der beskytter Arbejdernes Liv og
undhed mod Farer under Arbejdets Udføre! e.

Denne Del af Virksomheden er indenfor 
mange Omraader kun i sin Vorden. Men 

pørgsmaalet besk ftiger i stigende Grad de 
int rnaitionale Fagcentraler, ligesom Arbejd -
bureauet i Geneve er optaget af et Undersøgel
e - og kematiserend Arbejde til Belysning 
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og dredning af disse Forhold. Inden for det 
jernbanefaglige Omraade har det særlig været 
Faren ved enmandsbetjente Lokomotiver og 
Udførelse af Sammenkoblingsarbejde mellem 
Pufferne, man har beskæftiget sig med inter
nationalt. Det sidstnævnte pørgsmaal blev af 
I. T. F. rejst overfor den internationale Ar
b jdskonference i Geneve i Foraaret 192'7.
Konferencen henviste det m en særlig Kom
mission, der endnu ikke har afgivet Betænk
ning; men I. T. F.s Jernbanesektions Møde i
Prag i Januar 1928 rettede en kraftig Opfor
dring til Konferencen om at paaskynde sit Ar
bejde, bl. a. under Henvisning til de mange
Ulykker mellem Pufferne, der forekommer paa
de :tyske Rigsbaner. Der nedsattes paa Konfe
rencen et mindre Udvalg paa 3 Medlemmer fra
I. T. F. til at søge Foretræde for Kommissio
nen. Jeg skal i denne Forbindelse nævne, at
der paa samme Konference i Prag blev rejst
forskellige andre Spørgsmaal under Kategorien
Arbejderbeskyttelse. BL a. rejstes Krav om en
Anordning, der formindsker Faren ved, at det
rangerende og andet Personale paa Banegaar
de faar Foden i Klemme i Vingeskinner og
Tvangsskinner.

Undersøgelse af hvilke Baner, der endnu 
praktiserer den livsfarlige Billettering uden 
paa Togene under·Kørselen, samt Undersøgel
se af Spørgsmaale:t om, hvilke Foranstaltnin
ger, der kan træffes for at beskytte Baneved
ligeholdelsespersonalet mod i Taage og usigt
bart Vejr at blive kør:t ned af Tog, særlig paa 
fri Bane. 

Disse Spørgsmaal modtoges af Konferencen 
med megen Interesse og henvistes til nærmere 
Undersøgelse og Varetagelse i Sekretariatet. 

Med Hensyn til selve Organiseringen af det 
internationale Samarbejde rent fagligt, er der 
nu ved ait blive Klaring over Billedet, som hid
til bar været noget udvi ket. 

Der eksisterer som en Slags international 
Hovedorganisation Den internationale faglige 
Central med Hovedsæde i Amsterdam. Hertil 
slutter sig de Lands-Hovedorganisationer, der 
arbejder-politisk tilhører den saakaldte 2den 
Arbejderinterna,tionale, 3die Internationale har 
som bekendt Hovedsæde i Moskva, men tæller 
uden for Ruslands Grænser kun faa og spred
te Organisationer som Medlemmer, men des
uden findes der en Række Internationaler -
man kan kalde dem en Slags internationale Ka-

tegoriafdelinger - delvis grupperet efter Indu
striforbunds-Princippet. F. Eks. Internationalt 
Metalarbejderforbund, Internationalt Levneds
middelarbejderforbund, International Stats- og 
Kommunalarbejderforbund, og ikke at forglem
me det, vi selv staar i: Internationalt Trans.
por.tarbejderforbund, .forøvrigt et af de største 
af alle Industriforbundene. - I. T. F. har lige
ledes Hovedsæde i Amsterdam. Det bestaar, 
som avnet antyder, af alle ved Transport be
skæftigede Arbejdere: Havnearbejdere, Sø
mænd, Chauffører og Kuske, Sporvejsmænd og 
Jernbanefolk, og nu den senest oprettede Sek
tion: Funktionærer ved Trafikvæsenet. -Hver 
af disse Kategorier har sin Afdeling, af hvilke 
Jernbanesektionen er den største. Formanden 
for I. T. F. er Englænderen Mr. Cramp, og de 
to Hovedsekre:tærer er Hollænderne Eddo Fim
men og den tidligere Sekretær i det hollandske 
Jernbane- og Sporvejsforbund H. Natans. Og
saa I. T. F. sluttede sig til 2den Internationale, 
omend der af og m har været lidt Koketteri 
med Sovjet, hvilket dog eliterhaanden er ophørt. 
Disse internationale Organisationers Opgaver 
har hidtil været af rent oplysende og - jeg kan 
godt sige - skematiserende Art. Men i de sid
ste Par Aar er der Tegn til, at vi staar over for 
en mere praktisk Ar bejdsperiode. Jeg erindrer 
blot om Spørgsmaalene Automatisk Kobling m. 
v. og disses Behandling. Og med Hensyn til det
internationale faglige Arbejde ligger det jo og
saa saaledes, at der ved det gennem Folkenes
Forbund oprettede Arbejdsbureau i Geneve er
tilvejebragt et internationalt Organ, som dan
ner den nødvendige og ønskelige Basis for den
internationale Fagforeningsbevægelses prakti
ske Virksomhed.

aar Spørgsmaalet nu stilles: Er dette inter
nationale Arbejde nødvendigt eller er det end
ogsaa blot ønskeligt?vil jeg gerne sige: Jeg 
tror, det er baade ønskeligt og nødvendigt, og 
jeg skal begrunde hvorfor. 

Fagforeningsarbejdet inden for de nationale 
Omraader har sin ret snevre Begrænsning, al 
den Stund man ikke i det enkelte Land gennem 
et nok saa intensivt Fagforeningsarbejde kan 
naa synderlig længere end »Naboen« vil, eller 
maaske ret:tere end han kan. Konkurrencen 
spiller her afgørende ind og anbringer den 
Remsko for rbejdet, Madsen Mygdal vilde 
kalde den naturlige Begrænsning for Arbejds
lønningernes Himmelflugt, men som i Virkelig-
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heden er et Udtryk for, at de Landes Arbejdere, 
hvorfra Konkurrencen kommer, er udsat for 
en urimelig Udbytning af Kapitalen og er for 
svage til at frigøre sig for den. 

... aar f. Eks. den danske kotøjsarbejder 
gaar ledig, fordi Landet oversvømmes af Sko
tøj fra Czekoslovakiet, saa ka,n det rent formelt 
være rigtigt, hvad Hr. Madsen Mygdal og hans 
Retning paastaar, at den danske Skotøjsarbej
der er for højt lønnet. Men vi, som ved, at de 
danske kotøjsarbejderes Fortjeneste, naar han 
arbejder Aaret rundt, kun ligger paa ca. 60 Kr. 
pr. Uge, hævder med Rette, a,t de hverken kan 
eller bør tvinges ned paa en lavere Levefod. Og 
den virkelige Sandhed er heller ikke den, at det 
er de danske Arbejdere, hvis Løn- og Arbejds
vilkaar, hygiejniske Arbejdsbetingelser o. s. v. 
er for gode - men lige det modsatte, at de cze
koslovakiske er for daarlige. 

Her overfor vil vore Modstandere maaske 
sige, at det saamænd er meget muligt, men at 
det nu en Gang ikke er os, men Folkene i Cze
koslovakiet, der fastsætter Vilkaarene dernede, 
og a,t vi herhjemme maa indrette os efter Ver
densmarkedets Pri - ogsaa hvad Arbejdsløn
nen angaar. 

Skal vi svare paa det, er vi ved Konklusio
nen: ødvendigheden af internationalt Sam
virke, og mine ærede Tilhørere vil af det, jeg 
har antydet her, have faaet Forstaaelsen af, a,t 
rent lønningsmæssige Interesser o. s. v. rækker 
ud over Landegrænsen, og at vi i Virkelighe
den er dybt interesserede i, at Fagforeningsar
bejdet, efter at være organiseret nationalt, til
lige organiseres internationalt. 

Paa samme Maade som Arbejderne i den 
danske Skotøjsindustri i sine Vilkaar er hem
met af den czekoslovakiske Skotøjsarbejders la
ve Lønniveau, er den engelske Tekstilarbejder 
iDJteresseret i, at de indiske Væveriarbejdere or
ganiseres og faar en rimelig Løn, thi ellers kon
kurreres han selv ud eller synker ned mod den 
indiske Kulis Niveau. 

Heri maa den praktiske og reelle Bevæg
grund for den internationale Fagbevægelse sø
ges - og i Ophævelsen af de U ensartetheder i 
Løn- og Arbejdsvilkaar i de for kellige Lande 
ligger dens Hovedformaal. 

Men foruden disse Opgaver for den interna
tionale Fagbevægelse, siger det sig selv, a,t den 
desuden alene ved sin Tilstedeværelse bidrager 
mægtigt til den mellemfolkelige Forstaaelse, 

som en Gang maa vokse sig saa stærk, at Krig 
mellem civiliserede Samfund simpelthen umu
liggøres; med andre Ord: vi arbejder ogsaa i 
Fagforeningsinternationalen mod det Maal at 
faa lagt Folkenes Skæbne i Folkenes egen 
Haand, hvilket vil være den største Garanti for 
Folkefred og Folkelykke. 

Af det, jeg har nævnt, vil det fremgaa, at 
der staar en Række for Arbejderklassen meget 
betydelige Opgaver paa den internationale Fag
foreningsbevægelses Arbejdsprogram. Det er 
da ogsaa en glædelig Kendsgerning, at For
staaelsen af det interna:tionale Samarbejde mel
lem Fagorganisaitionerne er vokset meget 
stærkt i Aarene efter Verdenskrigen, thi kun 
ved at gøre Bevægelsen stærk, kan. Arbejdet ta
ges op med den Fasthed og Energi, som er nød
vendig for at opnaa de rig-tige Resultater. 

MOTORFØRERNES KREDSBESTYRE LSESMØD E 

afhold.es Fredag den 28. Juni paa Foreningen Kontor. 

Alle var tilstede. Desuden var Formanden for Hoved

bestyre! en, Soph. Jensen tilstede. 

Formanden aabnede Mødet og bød Velkommen, takkede 

Hovedbe lyrelsens Formand, fordi han var kommen til

stede for at overvære Kred ens første Bestyrelsesmøde. 

Udtalte Haabet om et godt Samarbejde mellem Kred

sen og Hovedbestyrelsen til Gavn og Glæde for D. L. F. 

Formanden for Hoveelbo tyrelsen takkede for Vel

kom ten; afgav derefter en kort Beretning om Sager ved

rørende Motorførerne og Motorfører-Kredsen. 

Kredsformanden gik derefter over til Dag ordenen. 

Punkt 1. Valg af Næstformand og Sekretær. 

Valgt blev Axel Jensen, Odense. 

Punkt 2. Meddelelse fra Formanden. 

Herunder behandledes Sagen angaaende el Laan til 

Ifred en. 

Punkt 3. 

Forskellige Sager fra Afdelingerne vedrørmde Ture, 

Forberedelses- og A[slulqingstjenesle behandledes. 

Pimkt 4. Eventuelt. 

Herunder drøft des forskellige Spørgsmaal for kom

mende Arbejder. 

A. J. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Det bedes bemærket, 

at Formanden nu har faaet oprettet en Telefon, 
og Telefonens Nummer er Fredericia 1146. 
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