
29. Aargang N� 16. I REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 20. August 1929. 

GODSTOGSBREMSENS INDFØRELSE 

I SVERRIG. 

Efter det Yen ke Jernbaneforbund Blatl 
»Signalen« gengiYer ,·i følgende angaaende
Kunze-Knon Brern ens lndførel e i v nig.

l Prn en ble,· det nylig fr mhævet. at der
ikke b høvede Togf rnre paa God tog med 
Kunze-Knorr Brem e, hvilket foranledigetle en 
Disku ion om Trafik ikkerheden m. rn. den 
at gaa ind paa dette p rg maal tmde en kort
fattet Redegøre! e for det økonomisk Resultat 
ved Sven ke tat baner af lndførel en af Kun

od tog ,·ære n,[ Inter
esse. 

Allemele ind 11 n1an b gyndte at indføre 
Kunze-Knorr Godstog brem en ved ven ke 
Statsbaner anvendte gennemgaaende 'l'rykluft
brem e ved Malmtran porterne paa Linien Lu
leaa til Rig græn en. Den hertil af atte D 1 af 
Vognparken var udrn t t med den sædvanlige 
Etkammcrbrnm e med Hjælpeledning, d. v. 
samm Bremse y tern, om naarn 1913 førte 
frem for den internationale Bremsekommis ion. 
Eftersom Malmtrafiken er helt adskilt fra den 
øvrige Godstrafik rnd v 11 ke tatsbaner blev 
Udru tningen af det øvrige God togsmateriel 
fuldst· ndig uberørt af MalmYognsparken, da 
den sven ke Rig dag i 1919 besluttede at ind
føre Kunze-Knorr-Brem en om gennemgaaen
de Godstogsbremse. 

Arbejdet herpaa begyndte i 1920. 1 den op
rindelige Plan beregnedes Br m emonteringen 
af det til tedeværende Materiel, hvilket Arbejde
skuld udføre paa Banernes egne Værksteder,
at skulde rnre ti Aar og Arb jdet kulde aa-

ledes være fuldført 1930. Imidlertid Yi te det 
sig und r Arb jdet df relse, at den fa t atte 
Tid uden Vanskelighed kunde afkorte , og da 
dette aavel udfra trafiktekni k som ud fra et 
økonomi. k ynspunkt var meget ønskeligt, er 
Monteringsarbejdet udført saaledes, at dette 
pi•akti k talt var fuldendt ved Aarskiftet 1927 
-192 . Til dette Tid punkt var 96,5 p t. af
samtlig God tog trykluftbremsede.

Antallet med fuld tændig Br m eudrn tning 
forsynede God vogne, om oprindelig var ansat 
til at holdes ved 30 pCt. af amtlige God vogne, 
har af Hensyn til de private Jem baners og a
bolanden God vogne, om indc,aar i venske 

tat baners Tog, og hvilke Vogne kun er for
syned med Trykluftledning maattet forøges til
35 pCt. af God vogn parken. 

V cl Monteringen Tilendebringe! e fandtes 
følgen le Lokomotiver og Vogne: 498 God togs
lokomotiver med Apparater for Kunze-K.norr
Brnm , 7910 odsvogne med Brem e, 14 798 

od vogne med Ledning, 220 Pakvogne for 
od tog med Brem og 167 do. med Ledning. 

Paa rund af Lokomotiv- og Vognparkens 
clru tning med Kunz -Knorr Brem en har 

man i Hovedværkstederne maattet indrette Spe
cialafdelinger for Revision af Reguleringsven
tilerne m. m. Endvidere er der anskaffet Mate
riel til Brug ved Undervisning af Personalet. 
Derimod har man endnu ikke fundet Anledning 
til at anlægge tationære Kompres oranlæg 
paa Banegaarde or Afprøvning af Bremsen. 

De særlige Forhold, som paa Grund af Ver
denskrigen har været raadende i økonomisk 
Henseende, har indvirket i høj Grad paa Be
ko tningen. aavel Arbejdsløn som Materiale
priser har varieret meget betydeligt i Monte-
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DANSK' LOKOMOTIV TIDENDE 

ringsperioden. .Først i 1924 indtraadte nogen
lunde konstante Forhold. Det kan saaledes 
nævne ·, at Middelprisen for U dru tningen a.f en . 
toakslet Godsvogn med K.-K.-Bremsen gik op 
til højst 2 145 Kr. og lavest til 1 328 Kr. Der 
er Anledning til at fremhæve, at svensk Fabri
kation af Bremseapparaterne paabegyndtes 
1920, og at man fra 1923 fabrikerede samtlige 
Dele selv. 

· Den totale Pris for Godstogsbremsens. Ind.�
førelse beløb sig til: for Godstogslokomotiver 
1985761 Kr., for Godsvogne 11858 0 28 Kr. 
for Værk teder og Undervisning 120 9 1 Kr. 
og fo:t Admini tration 130 193 Kr. eller •tilsam
men 14 094 863 Kr. 

Allerede i 1920 trykluftbrem edes visse 
God tog. Denne Trafik var af ringe Omfang. 
Først i 192 1 indførtes planmæssig Trykluft-, 
bremsning af visse ordinære •Fjerngod tog. 
Efterhaanden er aadan Brem ning indført i 
flere og flere Tog aaledes, at i 1928 praktisk 
talt amtlige Godstog trykluftbremsedes. 

Vedrørende opnaaede Personalbespar,el er 
fremhæves. I 1919, der var det sidste Aar med 
udelukkende Haandbrem ning af Godstog, an
vendtes gennem ·nitlig pr. Dag 878 Mand i Kon
duktørtjeneste og 1 388 Mænd som Bremsere. 
Samtlige Brem ere tjenestegjorde i Godstog. 
meden Konduktørerne gjorde Tjeneste i saa
vel Person- som Godstog. 

Aar 1920 indførtes 8 Timers Arbejdsdag. 
Dette medførte en Forøgelse af Konduktøran-

tallet med 7 ,7 pCt. og af Brems_epersonalet med 
10 pCt. Fr;t, 1. J.uU 19_20 gik man over til t 
lavexe Antal betjente. Bremser., h:vor 1ed Ant�llet 
af Bremsere i Togene reduceredes. Den her
ved foraarsagede Formindskelse i Antallet af 
Bremsepersonalet beløb sig til 16 pCt. Saa
fremt 8 Timersdagen og den nye Bremsetabel 
var bleven indført i 1919, skulde der være an
vendt 1883 ·Mand, d. v. s. 477 Konduktører og 

..1 411 Bremsere .. Efter vedkomm,ende .Jernbane
myndigheds Udregning udgjorde det totale An
tal sparede Bremsere i· 1927 til 1 061 Mand oo
Besparelserne i Personalomkostninger til 

3 326 000 Kr. 
Nogen :B orøgelse af det ·tationære Persona

le har ikke været nødvendig paa Grund af Tryk
luftbremsens Indførelse. Nogen Formindskel-
e af Lokomotivtjenesten er ikke opstaaet. Gan

ske vist er Hastigheden for Godstog blevet for
øget til 60 km pr. Time, men denne Omstæn
dighed har med den nuværende Trafik ikke af
stedkommet nogen Besparelse af Lokomotiv-
eller Togperso:r;iale. . 

Om Resultatet af Trykluftbrem ens Indfø
relse i Go.dsto.g meddeles, at i 1927 sparede 
3 326 000 Kr. paa Persona_lekontoen, men herfra 
maa trækkes Forøgelse i Omkostninger ved 
Driften 179 000 Kr., Vedligeholdelse 245 000 Kr. 
tilsammen 415 000 Kr., hvorved den egentlige 
Besparelse beløber sig til 2 8 2 1  000 Kr., hvilket 
udgør ca. 20 pCt. af Totalomkostningerne 14,1 
Mill. for Trykluftbremsens Indførelse. . 

VORT LØNNINGSANDRAGENDE 

Vi gengiver nedenstaaende det Andragende, der af vor Organisation er 

I i.I. rndt Lønningskommissionen: 

Dansk Lokomotivmands Forening, som repræsenterer ca. 99 pCt. af Statsbanernes 
Lokomotivpersonale (Lokomotivførere, Motorførere og Lokomotivfyrbødere), tillader sig her
ved overfor den ærede Lønningskommission at fremsætte følgende, som man be
der Kommissionen venligst medtage ved sine Overvejelser og Drøftelser, naar Lokomotiv
personalets Lønningsforhold m. v. kommer ,til Behandling: 

1) Beregning af Pensionsald�r.
2 )  Beregning af Pension.

'"3) Nedsættelse af Aldersgrænsen.
4) Lønninger.
5) Klassificering.

For aa vidt angaar de Bestemmelser i Tjenestemandslovens 1. og 3. Del, hvortil man 
i' det følgende ikke har fremsat Bemærkninger, henholder man sig iøvrigt til det af Central
organisation I overfor den ærede Kommission fremførte. 

178 

e 
• s 

s 3 
tl 

s 
s 

s 
s 

s s 

s 
s 

s 
s 

s 

s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

ad 1. Beregning af Pensionsalder. 

l Lov om tat banerne Ordning af 27. Maj 190 fandtes i § 29 tic. e. en Bestem7

mel e af følgende Ordlyd: » Ved Pension beregningen an rettes hYert Aar, i hvilket den til 

Pen ion berettig de har haft An ættelse som Lok0n1.otivfører, Lokomotiv- eller Skib fyrbø

der, Togfører eller Togbetjent, til l 1/u Aar«. Denne Bestemmelse bortfaldt desværre ved Gen
nemføre! en af Tjenestemand loven af 12. September 1919, hvorfor Foreningen under Henvis
ning til nedenanførte tillader sig at andrage den ærede Lønningskommission om, at· omhand
lede Be temmelse for saa vidt angaar vore Medlemmer genindføres i den kommende '11jeneste

mand lov. 
Foreningen har foretaget en nders·øgelse af Lokomotivmændene Alder ved Afgang fra 

Tjenesten, hvad enten Afgangen kyldes Død eller Pen ionering; Undersøgelsen strækker sig 
over de idste 15 Aar, og det har vi t sig, at Gennem nitsalderen ved Afgang fra rrjenesten 
er 53,5 Aar. .r aar Gennemsnitsalderen er saa lav, følger heraf, at Lokomotivmændene kun 
har 23,5 pensionsgivende Aar; d. v. s., at kun en mindre Del af dis e opnaar højeste 
Pension. 

Ved den nys omtalte Undersøgelse har man endvidere konsta:teret, at det alene er de 
i Tjenestemandsloven af 12. September 1919 fa t atte Overgang be t rnmelser der har be
virket, at ca. Halvdelen af de i 15 Aars Perioden afgaaede Lokomotivmænd har opnaaet 
høje te Pen ion, hvorimod Anvendelse af de nugældende Pen ion regler uden Overgangs
bestemmelserne, om kun gælder for de før 1. Oktober 1919 an atte, vilde have foraarsaget, 
at ikke mere end ca. r1 rediedelen af de i Perioden afgaaede vilde have opnaaet højeste Pension, 
og Mulighed n for en Forhøjel e heraf maa vel betegnes som et beskedent Ønske. 

aar den omtalte Bestemmel e i sin Tid er blevet indført i Lønningslovene, kan man 
sikkert gaa ud fra, at Aarsagen har været, at den Tjene te, vore Medlemmer udfører, er af 
saadan Beskaffenhed, at det har været nødvendig,t at indføre Bestemmelsen for at muliggøre, 
at i hvert Fald et pas ende Antal kunde opnaa høje te Pen ion. 

Det turde heraf frerr\gaa, at Genindførelse af den omhandlede Bestemmelse er paakrævet, 
for saa vidt Begrebet »nøjeste Pension« ikke kal være uopnaaelig,t for langt den overvejende 
Del af Lokomotivmændene. Man henleder Kommis ionens pmærksomhed paa, at flere Lande 
anvender følgende Beregningsform 1 Aar = 1 ¼ ar ved dfindel en af Lokomotivpersona
lets Pensionsalder. 

Endelig kan det til igted ogsaa opnaas ,· d en ærlig, hurtigere tigende, Pension -
skala, hvilken Form lig ledes anvendes visse teder i Udlandet. 

Vi føler o forYi et om, at en retfærdig Bed mmelse af de anførte Forhold vil medføre, 
at den ærede Kommission imødekommer Foreningen Henstiiling. 

ad 2. Beregning af Pension. 

Under Henvi ning til § 29 tk. c i Lo,· om tat ban rne. Ordning af 27. Maj 1908, til
lader man siO' at henstille, at der ved dregningen af Pension til Lokomotiv- og Motorfø
rere samt Lokomotivfyrbødere beregne Pension af et Kørepengebeløb, der for Lokomotiv
og Motorførere ansættes til 500 Kr., og for Lokomotivfyrbødere til 350 Kr. 

Man tillader sig endvidere at andrage Kommi ionen om, at der i den nugældende Tje
nestemandslov § 56 ind ættes en Bestemmelse om, at dersom en Lokomotivmand paa Grund 
af svigtende yn maa afgaa fra Tjenesten, regnes dette lig Tilskadekomst i Tjenesten, idet 
vi henviser til, at der - bortset fra Søfartsper onalet - ikke findes nogen Tjene temands
gruppe, for hvem en Fao- ygdom kan være saa kæbnesvanger, som svig,tende yn kan være 
for Lokomotivper onalet, idet denne Lidelse ev ntuelt kan medføre Fjerne! e fra Tjene ten. 

ad 3. edsættelse af Alde1·sgrænsen. 

Under Henvisning til Tjenestemandsloven § 54, hvori er bestemt, at der for visse Klas
ser af Tjenestemænd kan fa tsættes Bestemme! e om, at di e paa et tidligere Tidspunkt 
end det i Paragraffen angivne har Pligt eller Ret til at søge deres Afsked fra tatsbanernes 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Tjene te, tillader Foreningen sig herved at andrage den ærede Lønningskommission om at 
ville foranledige, at der for Lokomotivpersonalets Vedkommende fastsættes Bestemmel e 
om, at enhver under dette Personale henhørende Tjenestemand iøvrigt under de i § 54 og 
følgende Paragraffer gældende Bestemme! er er pligtig til at søge sin Afsked fra Udgangen 
af den Maaned, hvori han fylder 65 Aar, samt at Retten til at erholde Afsked med Pension 
paa Grund af Alder indtræder, naar de nævnte Tjenestemænd er fyldt 60 Aar. 

Naar vi frem ætter dette Øn ke skyldes det, at saavel tekniske Forhold om trafikale 
Forhold i de enere Aar er undergaaet omfattende Forandringer, hvoraf eksempelvis kal 
nævn s: større og mere komplicerede Lokomotiver, hurtigere kørende Tug, hyppigere Tog
gang m. m. Den daglige Tjeneste tiller meget store Krav til Lokomotivpersonalet, særlig til 
Lokomotivførerens Nerver og til hans minutiøse Paapasselighed og Aarvaagenhed, saalede 
at di se Tjene temænd er opslidt paa et betydeligt tidligere Tidspunkt end Tjenestemænd i 
Almindelighed. Det er bekendt, at Lokomotivmændene paa Grund af de Forhold, hvorunder 
de udfører deres Tjeneste, allerede i ret ung Alder lider af Gigit og lign. Sygdomme, endvidere 
er det af Læger udtalt, at den paa et kørende LokomotiY herskende intensive Støj angriber 
og nedsætter Høreevnen. Som omtalt i det foregaaende Afsnit (ad 1) har det vist sig, a-t Lo
komotivmandens Germem nitsalder, naar han forlader Banernes Tjeneste, er ca. 53,5 Aar. 
Ved denne Under øgelse er endda Lokomotivmænd, som i en meget ung Alder er afgaaet 
ved Døden, ikke medregnet, i saa Tilfælde vilde ennemsnit alderen være blevet betydelig 
lavere. 

ldersgrænsen for Lokomotivmænd er da og aa i adskillige europæiske Lande lavere 
end i Danmark; f. Eks. s k a 1 en Lokomotivmand i Sverrig og Holland afgaa fra Tjene
sten ved det 60. Leveaar; i 0 trig og Norge er Grænsen 65 Aar, hvilket for de nævnte 
Lande tillige er en lavere ldersgræn e end fast at for andet Personale. 

ad 4. Lønninger.
L o k o m o t i v  f y r b ø d e r e  3150 Kr. aarligt, stigende hvert 3. Aar med 180 Kr. indtil 

3690 Kr. 
For saa vidt en Lokomotivfyrbøder 15 ar efter sin Ansættelse i denne Stilling ikke 

har opnaaet Forfremme! c ydes der harn endnu et 'l'illæg stort 200 Kr. 

M o t o r  f ø r e r e  3990 Kr. aarligt, stigende hvert 3. Aar med 300 Kr. indtil 4590 Kr. 

L o k o m o t i v  f ø r e r e  4200 Kr. aarligt, stigende hvert 3. Aar med 360 Kr. indtil 
5280 Kr. 

I de anførte Lønninger, der bør være af samme Størrelse uanset om Lokomotivmanden 
er gift eller ugift, er indbefattet de nugældende Konjunktur- og Dyrtidstillæg, men ikke Sted
tillæg, hvilket Tillæg altsaa skal lægges til de i Betragtning kommende Løntal. 

Idet man gaar ud fra, at Lønningskommissionen kommer rtil det Resultat, at en Del af Tje
nestemændenes Lønninger ogsaa fremtidig skal kunne reguleres efiter forskellige samfundsmæs
sige Forhold, gør man opmærksom paa, at Fo1:eningen er indforstaaet med, at en Del af de 
foreslaaede Lønninger dannes af et Reguleringstillæg, der kan tjene til at tilpas e Lønningerne 
efter f. Eks. Prisforhold, Levestandard og Lønninger i de private Erhverv. 

ad L o k o m o t i  v f y r  b ø d e r  e. aar Foreningen foreslaar de anførte Lønsatser, er 
det i 0Yeren stemmel e med den Stilling Lønningskommi sionen af 1917 indtog; idet denne 
Kommission, der generaliserede samtlige Statstjenestemandsstillinger, indførte en Løngruppe, 
som gennemførtes jndenfor saa at sige samtlige Styrelsesgrene, nemlig en Gruppe, hvori 
Haandværkere eller tillinger, til hvilke der kræves haandværksmæssig Uddannelse, place
redes (jævnfør Bemærkningerne til Paragrafferne 430, 612, 637, 652 m. fl. i det af nysnævnte 
Kommis ion udarbejdede Lovforslag; for Statsbanernes Vedkommende 14. Lønklasse). Selv 
om det maa hævdes, at de Stillinger, vor Forening repræsenterer, ikke tjenestemæssigt kan 
side tille med no()'en anden Stilling indenfor tat tjene ten Rammer, kunde man dog se nogen 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Forstaaelse derved, at Begyndelseslønnen for Tjenestemænd i 14. Lønklasse ved Gennem

førelsen af Tjenestemandsloven af 12. September 1919 ansabtes til en Sum, som svarede til 
det da oplyste med Hensyn til Haandværkerlønninger i Metalindustrien ( de 3 første K var
talers Gennemsnitsløn var i 1919 165 Øre pr. Time). Det man dengang opnaaede er imidlertid 
bortelimineret gennem de stedfundne Lønned ættelser, aaledes at ikke alene samtlige Loko
motivfyrbøderlønninger, men endog Lokomotivførerlønnen saa godt som alle Steder er lavere 
end de Lønninger, taten betaler Maskinarbejdere, der er beskæftiget ved f. Eks. Orlogs
værftet, Hærens Værksteder samt tatsbanernes Værksteder og Remiser. Ud fra samme Be
tragtninger, som de af fornævnte Lønningskommission anlagte, fremsætter Foreningen nu 
sine Forslag til Lønninger for Lokomotivfyrbødere; ved Beregningen er anvendt de i For
aaret 1929 gældende Lønninger i Metalindustrien. Det maa nemlig hævdes, at Lokomotiv
fyrbøderstillingerne, hvortil kun udtages Ma kinarbejdere og Klejnsmede, hvis Kvalifika
tioner for Lokomotivtjene ten undersøges og bedømmes ved forskellige Prøver, der afslutte 
med en Ek amen paa Jernbaneskolen, ikke kan være af mindre Betydning for Staten, end de 
Maskinarbejderstillinger, hvorfra Lokomotivfyrbøderne udgaar. Disse Tjenestemænds Be
gyndelsesløn bør derfor ikke være lavere end Maskinarbejdernes Gennemsnitsløn, aa man 
ophæver det nuværende Misforhold, at Maskinarbejdere ved Forfremmelse til Lokomotivfyr
bødere faar en Løn, som ligger betydeligt under den oppebaarne Maskinarbejderløn. 

ad M o t o r f ø r e r e. Den overvejende Del af disse Tjenestemænd er udgaaet fra Loko
motivfyrbødernes Rækker; idet dministrationen for disse Stillingers Vedkommende kræver 
en forudgaaende Uddanne! e og Indsigt i Motorteknik. Efter at være udtaget som Motor
føreraspirant underka tes den paagældende de foreskrevne Prøver paa Jernbane kolen, een 
for almindelige Benzinmotoranlæg m. v. og een for dieselelektriske- samt benzinelektriske 
Anlæg m. v. Motorførernes Gerning er Fr mførelse af Tog, der almindeligvis ikke er saa 
store som Tog, der fremføres af Damplokomotiver, men som dog kræver en Paapasselighed 
og Agtpaagivenhed, der bør honoreres med Lonninger, om ligger noget over Lokomotiv
fyrbøderlønnen, men lidt under Lokomotivførerlønnen. 

ad L o k o m o t i  v f ø r e  r e. Disse Stillinger er Lokomotivfyrbødernes naturlige A van
cementssti 'inger, hvortil endvidere de fra Lokomotivtjenesten udgaaede Motorførere kan avan
cere. Lokomotivfører tillingerne opnaas i Almindelighed 14-16 Aar efter Ansættelse som 
Lokomotivfyrbøder. Som dem, der i langt overvejende Grad har Ansvaret for Togenes 
præcise og sikre Fremførelse over Banelinierne, har Lokomotivførerne Aar efter Aar set 
deres Gerning gjort mere og mere anspændende, ikke alene som før nævnt ved Betjeningen af 
de større og mere komplicerede Lokomotiver, hurtigere kørende Tog og hyppigere Toggang 
med deraf følgende flere Uregelmæssigheder - Forhold, der alle stiller større og større 
Krav til Lokomotivførernes Agtpaagivenhed -; men ogsaa derved, at Indførelsen af Motor
drik ved Togfremførelse efterhaanden har beslaglagt en betydelig og stigende Del af den 
lettere Damplokomotivtjeneste. 

Idet vi iøvrigt henviser til det i denne Skrivelses 1. og 2. Afsnit anførte om Lokomotiv
tjenestens Indvirken paa dens Udøvere, maa vi hævde, at Lokomotivførernes Løn bør fast
sættes som· anført. 

ad 5. Klassificering. 

Vi tillader os at gøre opmærksom paa, at som Tjenestemandsloven nu fastsætter Løn
ningerne for de enkelte Lønklasser, er Forholdet det, at Lønnen i nogle :»højere< placerede 
Lønklasser er mindre end i Lønklasser med »lavere< Placering; det er ·efter vor Opfattelse 
et Forhold, som bør ændres. 

Som omtal.t i Indledningen repræsenterer Dansk Lokomotivmands Forening ca. 99 pCt. 
af Statsbanernes Lokomotivpersonale. Dette Personale Tjeneste hører afgjort til den 
betydning fuldeste Del af Sikkerhedstjenes·ten; der maa overvaages med samme usvækkede 
Agtpaagivenhed Nat og Dag, Hellig og Søgn, i Taage og i klart Vejr, i ne og Kulde saa
vel som i den stærkeste Sommervarme; en Tjeneste, som ikke alene er psykisk, men ogsaa 
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fy isk nedbrydende. Det turde Yære almindeligt bekendt, at LokomotiYtjene ten i taaget 
Vejr, i Snefog og under Islag i særlig høj Grad skærper de Krav der stilles til Loko
motivpersonalets Agtpaagivenhed og Ydeevne, aa Personalet under aadanne Forhold an-
p· ncles til Grænsen af det menneskeligt mulige: 

Da det her omtalte Personales Tjeneste, som før nævnt, ikke kan sidestilles med nogen 
anden Gerning indenfor Statstjenestens Rammmer, maa de paagældende Tjenestemænd have 
KraY paa, at der ved Fast ættelsen af deres Lønninger ,tages tilbørligt Hensyn til alle Forhold. 

Ærbødigst 
Paa Foreningens 'Vegne 

SOPH. JE SE '· 

PRISNIVEAUET. 

Det statistiske Departement hal' siden Juli 1915 
foretaget Beregninger over Pris tigningen Ind fl yclel e 
paa Udgifterne i et Husholdningsbudget. 

Re. ultatet af den nu foretagne Beregning frem
gaar af neclenstaaende Oversigt, i hvilken er meddelt, 
lworlede de clgifter, der i Juli 1914 udgjorde 2 000. 

Cdgiflerne.· F'orcleling paa Budgettets Hovedgrupper: 

Juli Juli Oktbr. Jan. April Juli 

1914 1928 1928 1929 1929 1929 

Fødevarer . .. .. . 35 1 2 0 1 222 1 230 1 249 1 243 
Klæder. Fodtøj. 

ask ........ :22:) 4M'i 446 445 44.1 /HO 

Bolig . . . . . . . . . . 24 4.7 47 47 485 4. 5
Brændsel og Be-

lysning ....... 1 150 14 150 154 150 
katter, Kontin-
gen ter 0. lign. 1:59 459 456 41�4 

Anclr Udgifter 6 5 694 694 694 

lait . . . . 2 000 3 512 3 4.3 3 456 3 479 3 4.-5 

l,;cl,gif leu. b regnet i /Jro ·enf af Cclgiften i Juli 1914: 

l'dgi/len i Juli 1914 

Foderaret· . . . . . . . .

Klæder, Fod tøj. \Vask 
Bolig . . . . . . . . . . . . .

Brændsel og Belys-
ning . ..........

katter. Kontingeo-
ter o. lign. ......

Andre dgifter 
Ialt 

....

. . . . 

Juli Juli 

1914 1928 

JOO 153 
100 19 
JOO J93 

100 1 :'i 

100 :233

100 16 
100 176 

= 100): 

Oktbr. Jan. Apt·il Juli 

1928 1929 1929 1929 

14,6 147 150 149 
19 19 196 196 
193 193 196 196 

1 3 1 5 190 j 5 

226 225 219 
170 170 170 

172 173 174 173 

Kr" fordeler sig paa de sædvanlige benyttede Hoved
grupper af Fornødenhed r, del pr. Juli 1914, dels 
efter Opgørel erne pr. Juli og Oktober 1928 amt Ja
nuar, April og Juli 192'9. End.videre er meddelt Tal 
for den procentYi e ligning for de enkelte Varegrup
per, idet hver enkelt dgift po t efter Pri erne i Juli 
1914 er ·at lig 100, og Udgift tallene til de forskellige 
Tidspunkter er sat i Forhold hertil. 

Den samlede Udgifts ligning iden Juli 1914 for 
hele Budgettet udgør herefter 73 pCt., og Indekstal
let for Pri. oireauet (Pri tallet) er . aaledes pr. Juli 
1929 173. 

".\I ed Hensyn til Pl'isbenl:'gel en indenfor do en
kelte Varegrupper og dgift po ter siden April ·kal 
anføre·, at Udgiften til Fødernrer er faldet med 6 
Kr. og Udgiften til Brændsel og Belysning med 4 Kr. 
For Skatter og Kontingenter er Udgiften gaaet ned 
fra, 4.56 Kr. til 444 Kr. hvilken Nedgang gan ke 
ornrvejende skyldes kattebeløbet. Dette refererer ig 
v d denne Beregning til kalteaaret 1929-30 (Ind
tægten i 192 ). Udgiften til Beklædning ro. v. er 
omtrent uforandret, og ligeledes er Udgiften til Bolig 
uforandret, idet tati tik ornr ;Huslejen kun kan fore
tage. en Gang aarlig og _allerede Aprilberegningen 
hviler paa den sidst foretagne Statistik over Husleje-
tign ingen indtil November 1928. Endelig har der 

heller ingen Prisændringer Yæret for Gruppen •An
dre Udgifter« . 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Motorspørgsmaalet paa Kongressen. 
• ( Beretningen fra Kongre sen i Aarhus finder jeg

under Punkt 12- e følgende:
•Pallesen, Herning, Yilcle he1wi e til :Motorernes

8robring af Landevej n, øen og Banern . og kommer 
ind paa Forhold agen uvedkommende. Pallesen af
brydes af Dirigenten paa Opfordring af Forsamlin
gen. « 

For at faa konstateret, at min Tale i.kke vae •Sa
gen« (Afd. 51's Forslag) uvedkommende, maa jeg 
bede om Plads til ordret Referat af min Tale. Den 
rnr følgende: 

•Det glaicler mig, at der i denne Forsamling pores
n a1iclen temning overfor ".\fotorspørgsmaalet nu, 

encl for 7 Aar . iden da dett pørg maal første Gang 
bleY rej t inden for .Aarhus Afdeling . 

11'en det er endnu ikke gaaet tilstrækkeligt op for 
Størsteparten af Lokomotivper on.;tlet, bYilken Betyd
ning det har og senere vil Iaa. 

Som tøtte for denne Paa tand kan jeg hem·i e 
lit llfotorens fuld tænclig Erobring af Trafiken paa 
Landevejen, saa det alene af Konkurrencehensyn er 
nødvendigt at indføre llfotordrift med den hyppige 
og hurtige Befordring, som denne muliggør. For 
cl t andet har Motoren jo konkurreret Dampmaskinen 
ud baade paa Landjorden ved de stationære Anlæg 
og paa Søen. 

Og nn.a1· ,·i n\cl. hvor økonomi k de stationære 
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DANSK LO�(?MOTIV TIOENDE 

J)amproa kiner arbejder i ammenligning med Loko
rnoth'et, . aa syne det ikke rno keligt · at bedøni'fne 
Udfaldet af Ko11k'unencen mellem· Damplokomotivet 
og Motorlokomotivet. 

Men uan. et l dfa,ldet af denne Konkurrence maa 
Organisationerne handle og foretage deres Dispositio7 
ner, om om de er klar 0\'Cr Motorens ejr, saa laas 
der nemlig ikk noget i tykker, selr om denne Sejr 
udebliver, derimod vil der gaa noget i tykker, der
som de foretager dere Dispo itioner under For1,1d
sætniog flf. at Motordriften kun e1· en Døgnflue, og 
under denne sidste Forudsætning har Hovedbestyi·el
sen handlet. traffen er heller ikke udebl vet; idel 
der allerede er gaaet flere •Terriner« i tykker. 

Den stør te og flotte te af di se Terriner er For
fremme] e efter Anciennitet. Den Terrin har L_oko
motivper. onalet flllid og med rPtte miret tolfE- af, 
men den er jo nu de ncrre gaaet i tykker, idel dC'l' 
til Motorførere er blevet udnmvnt Lokomotivfyrbødere 
blandt dC' alleryng te. N aar rlet saa endda i alle 
Tilfælde var de ærlig kvalificerede, men det er jo 
ikke Tilfældet, da der ogsaa er Togbetjente, . om ikke 
har and re K rnlifih.tioner end et Kørekort og saa 
et skæglø t An igt med brune Øjne og milehuller. 

Den anden TPrrin, der gik i tykker, er ikke min
dre eller implere, det er nemlig dette, at Lokomotiv
førerne' maa se paa; at Togbetjente og unge Lokomo
tivfyrbødere fortrænger dem og tager deres Arbejde 
til en lavere Løn, meden Lokomotivførerne seh er 
;tf kaaret fra at faa di se Pladser. 

::-;i aar jeg fremsætter denne Kritik, saa er der vel 
dem, der tænker: .ja, det er let nok at kriti ere bag
efter; men ige i Tide, hvordan der skal handle . det 
er noget andet« . Dertil vil jeg rnre med at gøre 
Forsamlingen op1merk om paa, at Motorfører H. P. 
Chri tensen og jeg allerede i 1922 fik ved taget en 
Resolution i Aarhu Afdeling med omtrent denne 
Ordlyd: •Aarhu Lokomotivfyrbødera·fdeling opfor
drer Hovedb styrelsen til at arbejde for, at rotor
førertjenesten forbeholde Lokomotivpersonalet, om 
fornødent i amarbejd med D. S. og Ma kinarbejder
forbundet at blokere Motorvognene for Reparationer. « 

Da denne og en Resolution noget senere var sendt til 
Hovedbestyrelsen uden Virkning fik vi en lignende 
Skrivelse vedtaget som For lag til Delegeretmødet, og 
der blev den ved taget. Først da maatte Organisatio
nen til flt arbejde med denne ag. Man da var der 
jo desværre allerede gaaet meget i tykker. 

Jeg tror, at tør tedel n af denne Forsamling er 
klar over. at de nuværend Til lande er ganske util
freds. tillende for Lokomotivfyrbøderne i Almindelig
hed og for Lokomotivførerne i ærdele hed. Dorfor 
maa der ske en Ændring, saaledes at Førertjeneste 
og aa paa Motonognene bliYer forrettet af Lokomotiv
førere og til Lokomolivførerløn, for denne Løn er 
ikke for tor for dette Arbejde og det Ansvar, denne 
ene Mand har med Hensyn til ikkerhed tjene ten 
paa disse hurtigtkørende Per antog. 

Derfor maa de før te Bestræbelser gaa ud paa at 
forhindre, at der fremtidig antage. Togbetjente og 
Pol'lorer lil dette Arbejde. 

Drtlf\ mener jeg kan forhindres ,·ed at D. L. F. 

oa Dansk Jernbaneforbund i Fælle skab krærer l\Jo
torvognen be at med en Lokomotivfører og en Tog
fører, og aalede , at hver Kategori bliver inden for 
sine egne Rammer, eller dersom dette viser sig umu
ligt, da ved Samarbejde med Dan k mede- og l\la
skinarbejderforbund at blokere Reparation af dis e 
Y agne indtil YOrt Kra ,. opfylde .

Delte amarbejd er Dansk mede- og Ma kin
arbejderforbund villig til, men Initiatirnt skal elr
følgelig komme fra D. L. } . « 

om det fremgaar af oven taaende, gaar . aavel 
mit som Afdeling ot's Forslag ud paa al faa i\fotor
voghen betjente af Lokomotivførere. Det er kun 
::\1 idlernl' til Opnaaelse af Kravel, der er for. kel lige. 
og livilke [idler, del' anrende , er underordnet, naar 
blot 1Iaalet naa . 

Herning, i Juli 'l!l:2fl. K. T_ Pallesen.

Det er en gan ke urigtig Opfattelse, den ærede 
Indsender har af H. B. Virk omhed i denne Sag, 
thi den har ingenlunde Yentet paa Hr. Palle en,; 
Initiati,-. Dette pørg maal har jo og aa berørt an
dre Organisationer, der og aa havde Interes r at 
varetage. Det har vi t sig umulig at forbeholde disse 
Pladser kun for Lokomolivper onalet. !øvrigt er clC'r 
lagt meget merl' Arbejde for denne ag. end Ind-
senderen anl'r, ____ Red. 

Et smukt Træk. 

I lette Nummer af •D. L. F. « findes en Tak igelse 
fra Fru Petersen, Ms., som er Enke efter Togbetjent 
r P. Peter en, der forfejled et pring paa God·

tog r. 2067 ved Afgangen fra , ordingborg t. den 
'1.7. /[aj cl. A. 

Togbetjenten ble,· dn bt paa Stedet, og man for
staar den Sorg, der ble,· i Hjemmet. 

Lokomotivfører Vilh. Andreas n, Godsbanegaar
den, . om fremførte Tog 2067, blev ilde berørt og 
stærkt ry tet af det kete, men endte Enken en Kon
dolenceskrivel e ammen med en større Pengesum, 
om han vid te, der vilde blive haardt Brug for i de 

første tunge Dage for den haardt ramte Familie. 
Foruden delte vi te Andreasen sit gode Hjerte ved 

at deltage i Begravelsen. men det mukke i Andrea
sens Handling er, at han ønskede, at intet kom frem 
om det, han havde gjort, og kun ved en Tilfældighed 
fik jeg det at vide, og Andreasen bad mig da mere 
end een Gang om ikke at omtale Forholdet, men da 
nu Fruen elv ved in Tak bringer Andreasens avn 
frem. aa vil Yi oo-saa her i Afdelingen have Lov at 
ige ham Tak for hans noble Optræden, da omhand

lede Ulykke indtraf. 
Andrea en er kendt over det ganske Land fra 

} oreningens Kongresser, men ikke alle ved at der 
indenfor hans Bryst bl}nker et saa varmt Hjerte, men 
vi, der kender Andreasen, ved, at det ikke er første 
og ene te Gang han blotter sig som et ædelt og godt 
Menneske. 

En Tak til dig, Andreasen, fra Afdeling I for din 
ædle Handling. 

Rosenkilde Laursen. 
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STATSBANERNES .r'REMTID 
,Fortsat'. 

Tran portagenturen er et "Organ, der har til 
Opgarn at varetage den direkte personlige For
bindelse med Trafikanterne og at virke for Er
hvervelse af Trafik. Agenturet er direkte un
derlagt Chefen for Trafikafdelingen, og dets 
Virksomhed forestaas af en Trafildn pektør 
med Bistand af en anden Trafikinspektør for 
Jylland-Fyn Vedkommende. Til Bistand med 
Arbejdets Udførelse er der tildelt Transport
agenturet et Antal Assistenter, der hver virker 
inden for sit begrænsede Omraade af Landet 
som Repræsentant for Agenturet. Agenturet 
holder Dis,trikterne underrettede om det Arbej
de, der foretages, og om saadaillle Oply ninger, 
som Agenturet har fremskaffet, og som maa 
antages at være af Interesse for Distrikterne. 
Agenturet stedlige Virksomhed foregaar i 
nøje Samarbejde med Stationerne og Godseks
peditionerne, saaledes at · ogsaa disse i saa 
stærk en Grad som muligt er med i Arbejdet 
for 'l'rafikerhvervelse. Man har nemlig ved 
Agenturets Oprettelse ikke tilsig,tet at overflø
diggøre Stationernes og Godsekspeditionernes 
Arbejde paa Erhvervelse af Trafik, men ved 
Agenturets Virksomhed har man ment at skabe 
den bedste Mulighed for Videreførelse af Sta
·tionernes og Godsekspeditionernes Arbejde
med Trafikerhvervelse, og saaledes at alt Ar
bejde for Trafikerhvervelse kan samles under
en ensartet hele Statsbaneomraadet omfattende
Plan.

'l'ransportagenturet kan under visse Forud
sætninger træffe Aftale om Fragtbegunstigelser 
af Fragtmandsvogne og afslutte visse Fragtaf
taler med For ·endere, og det søger at holde sig 
a jour med de Bortlicitationer af Godstranspor
ter, der maatte finde Sted Landet over og ind
give eventuelt Tilbud paa saadanne Transpor
ter. 

Endvidere holder Agenturet sig a. jour med 
<:len Del af Eksporten, der kan foregaa pr. Ba-

. ne, og søger Oplysning om, hvilke Forbindel
ser med dlandet, nærmere og fjernere, der i 
denne Sammenhæng frembyder Interesse, for 
at der kan tages Hensyn hertil ved Fastlæg
gelsen af de internationale Godsbefordrings
planer. 

Endvidere søger Agenturet ved Henvendelse 
til Foreninger og gennem almindeligt Oplys-

ningsarbejde at erln·en-e F oreningsudflugter 
o. l. for Banerne, ligesom det skal holde sig
it jour med Automobilernes Virksomhed i hver
Egn for eventuelt at kunne muliggøre rettidige
Modforan taltninger til Bekæmpelse af Kon
kunencen fra Automobilernes Side.

Transportagenturet har derhos i Henhold 
til særlig Bemyndige! e etableret Oplandskør
el og nyordnet den Vognmandskørsel, der hid

til har været indrettet ved forskellige Stationer, 
aaledes at man nu kan regne med, at der er 

oprettet Oplandskørsel ved de fleste af tatsba
nernes Stationer. 

I Forbindelse med Distrik-terne skal Agen
turet derhos foretage nødvendig stedlig Rekla
mering i Anledning af Etablering af Opland -
kørsel, udvidet og forbedret Vognmandskørsel, 
Aabning af nye Godsforbindelser etc. etc. 

Som det vil fremgaa af det foranudviklede, 
har de danske Statsbaner søgt at gøre sig saa 
moderne og konkurrencedygtige som vel muligt, 
og meget synes at tyde paa, at det saaledes 
planlagte og udførte Arbejde i hvert Fald i 
<trafikal Henseende er lykkedes Banerne vil til 
enhver Tid søge at holde sig vaagen over for 
de berettigede og naturlige Krav, der i saa 
Henseende vil kunne stilles til dem fra Trafi
kanternes Side, og naar henses til, at Befor
dringsmængden i det sidste Aar synes at være 
steget, og at Trafikbehovet formentlig i de 
kommende Aartier vedblivende vil vokse, synes 
det, som om Banerne, hvad Omfanget af Tra
fiken angaar vil kunne se Fremtiden lysere i 
Møde end før, og dette saa meget mere som 
Jernbanerne i Praksis tilfulde har vist deres 
Overlegenhed over Motorkøretøjerne, naar Ta
len er om Massetransporter samt Transporter 
over lange Afstande og under vanskelige Vejr-
forhold. 

Selv om imidle:ritid Billedet tegner sig gan
ske lyst, hvad Udsigterne for Statsbanernes 
Trafik angaar, er dermed dog ikke sag.t, at man 
kan nære de amme lyse Forhaabninger, naar 
Talen er om Statsbanerne Økonomi. En for
øget Trafik skal under normale Forhold give 
forøgede Inditæg,ter, men samtidig giver den 
ogsaa fo�øgede dgifter, og Spørgsmaalet bli
ver da, om Indtægterne kan holde Udgifterne 
Stangen og helst paa en saadan Maade, a:t der 
fremkommer et Overskud ved den forøgede 
Trafik. Nu ved man vel at en Forøgelse af 
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Omsætningen i Almindelighed ikke giver en for
holdsvis lige saa stor Forøgel e af Omkostnin

gerne, og Trafikforøgelsen giver saaledes i sig 

selv en betyedlig Chance for Overskud. Alli
gevel vil det være selve Taksterne, der bliver 
det afgørende. Vil Statsbanerne have Udsig,t 
til at kunne arbejde med Tak ter, der er .til
strækkelig høje til 8!t gøre Driften lønnende? 
Det eneste sikre, der lader sig sige om denne 
Side af Sagen, er, at Yi under den skarpe Kon
kurrence, Statsbanerne er udsat for, maa regne 
med et forholdsvis lavt Tak tniveau ogsaa i 
Fremtiden, men da der jo ogsaa for Konkunen
terne er Grænser for, hvor langt de kan gaa 
ned for overhovedet at kunne eksis,tere, har 
man Lov at haabe, at tatsbanerne kan følge 
med i Konkurrencen og dog drive en drifts
mæssig set lønnende Forretning. 

I pørgsmaalet om Statsbanernes Økonomi 
spiller imidlertid ogsaa en anden Fakitor ind. 
Som d'Hrr. vil vide, er der i Formen for Stat 
banerne Regnskabsopstilling i de senere Aar 
sket den Ændring, at Forrentningen til St8!ten 
af Banernes Anlægskapital i alt væsentligt -
i Modsætning til tidligere - føres til Udgift paa 
Drift regnskabet. For Tiden andrager denne 
Udgiftspost ca. 20 Mill. Kr. aarlig, og da der 
derhos forlanges en hurtigere Afskrivning af 
Anlægskapitalen end tidligere bliver Drifts
regnskabet yderligere belastet med ca. 5 Mill. 
Kr. aarlig mere end før. Da Anlægskapitalen 
som Føge af store tationsudvidelser, Anlæg 
af nye Dobbeltspor, Bygning af Lillebæltsbro, 

Anskaffelse af nyt Materiel m. m. derhos vil 
være ret betydelig,t voksende i de kommende 
Aar, vil Banernes Udgifter til Forrentning og 
Af krivning stige væsen tJigt. For at illustere. 
hvad disse Rente- og Afskrivningsudgifter for 
Tiden betyder for Regnsl'abet, kal jeg oplyse, 
at i det nylig af luttede Regnskabsaar 192 -29 
gav den rene Drift et Over kud af ca. 2,6 Mill. 
Kr., men da Regnskabet belastes med Rente- og 
Afskrivningsudgifter til et Beløb ca. 30,1 Mill. 
Kr., fremtræ,ter St3:,t banerne for Offentlighe
den med et Aars underskud paa ca. 27 ,5 Mill. 
Kr. kønt jeg er fuldt enig i, at tatsbanerne 
bør drives med det Formaal for Øje, at forrente 
sig bedst muligt, maa jeg do()' efter de hidtil 
gjorte Erfaringer nære Tvivl om, hvorvidt 

Stat banerne i en nærmere Fremtid vil blive 
i Stand til 1:tt forbedre sin Økonomi paa en saa-

dan Maade. at der kan opnaas Balance paa 
Grun�lag 1.1,f de Krav, der for Tiden stilles med 
Hensyn til Forrentning, endsige et regnskabs
mæssigt Overskud. 

Ærede Redaktør! 

Har De hørt, at forhenvæl'ende Trafikminister 
J. P. tensballe, der med haard Haand i ca. 2½ Aar 
dikterede Statens Tjenestemænd nogle Arbejdsvilkaar, 
dei- hørel' Forti-den til, og derved fik drevet ca. 1000 
Tjenestemænd ud i Arbejd løshedens :Mørke, for gan-
ke nylig fristede en lignende kæbne men slap noget 

bedre fra det. 
Den fynske Presse meddeler, at J. P. Stensballe 

har været paa Val en fra København til Oden e for 
al søge Arbejde eller Under tøltelse. Ankommen til 
Oden e bankede han paa ho Sydfynske Jernbaner, 
og bliver indladt for gammelt Bekendtskabs Skyld. 

Dil'eklionen troede til at begynde med, at Stens
ballo rnr kommen for al tilbyde sin Arbejdskraft i 
den vanskelige økonomiske Situation, som S. J. F. 
0r udo for i Øjeblikket. 

Men det var on Mi forslaael. e; det rnr kam 
ikke hans Mening, nej, han havde hørt, at der Yar 
en Plad ledig til en Snes Tusind om Aarel uden 
nævneværdigt Arbejde, og en saadan Stilling kunde 
han godt lænke sig at overtage. 

Nu blev der Røre i Andedamm n indenfor S. F. 
J.s Direktion, for en saadan Mand hMde de egentlig
ingen Brug for, da hele Foretagendet kører med Pum
perne til for at bolde Skuden oven Vande.

De maalte nu gøre Hr. J. P. lensballe opmærk
som paa, at de f. Eks. ikke kunde imødekomme ,deres 
gamle veltjente Tjenestemænds Anmodning om Af
sked Yed det fyld te 65. Aar, fordi de ingen Penge 
ha Yde i Ka en til at udbetale Pension med. 

Pengene, som deres Tjenestemænd gennem mange 
Aar Yed Afkortning i Lønnen ha1·de indbetalt til Pen
sionska en, var gaael ind i Driften og medgaaet Lil 
Di:ckning af nderskud og Tantieme. 

Og samtidig maalle de meddele Hr. tensballe, at 
de lige havde haft Besøg af Organi ationslederne for 
deres Tj0nestemænd, som ønskede en retslig Ordning 
reclrør0nde hele Pen ionsspørgsmaalet til ikring for 
deres gamle, udslidte Kammerater, men de havde 
rnaatlet afl'ise dem for Gud ved hvilken Gang, fordi 
der ingen P0nge fandtes i Kas. en til Udbetaling af 
Pension af deres gamle, veltjente rbejdere. 

Men Sten balle var jo kommen for at søge on let
tere tilling og ikke for at børe paa saadanne ube
hagelige Meddele! er som f. Ek ., at S. F. J. Tjene
stemænd gjorde KraY paa at faa ikret deres Pension. 

Og det synes som om den fynske Presse har Ret, 
naar cl0n skr irer, at det gik vi tnok ikke helt glat med 
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Anlagel en, men en Kendsgerning er det, at ten·
balles Vals fra København til Odense for at søge Ar
bejde er bleven belønnet, idet han nu er antaget som 
tekni. k Direktør med en Løn af 12 000 om Aaret, og 
uden sa:irl ig an trengende Arbejde. 

�fou kan De alligevel for taa, Hr. Hedaktør, at 
en .\fand som tensballe, der i ca. 2 ½ Aar har re
geret med Jernhaand over Statens Arbejdere, og ta
digt krævet længere Arbejdstid og Jnindre Løn for 
dis ·e, nu, da det er ham selv, det drejer sig om, 
har faaet lige den mod alte Opfattelse: •Meget stor 
Lon og lidt med Arbejde • ja, og det endda i en 
Skude. der er saa læk, at Tians Person mere i Fai·
tøjet kan være medvirkende til at k uden gaa L' 
ti I bunds. 

Peter ,_ ydul. 

JF.RNBANELÆGERNE 

Jernbanelæge W. Otte en, Amagerbrogade 73, er bort
rejst Ira den 8. August til ca. l. cptember d. A.; hans 
Prak is varetages i nævnte Tidsrum af Læge Oehlen
ch liig r. Amage1·brogade 172. Konsultationstid Kl. 12 

-H samt Torsdag Kl. 18-19.

J rnbanelæge A. G. Lauritzen, Vesterbrogade 82, c-r
bortrejst fra den 13. August d. A. i ca. å, Uger; hans 
Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Læge Ringsted, 
der afholder Konsultation paa Jernbanelægens Bopæl til 
sædvanlig Tid. 

HJERTELIG TAK 

I Anledning af Hr. Lokomotivfører Vilb. Andreasens 
(Gb.) Opmærksomhed og Deltage! e overfor mig ved min 
Mands Døcl og Begravelse bringer jeg ham herved min 
hjerteligste og dybtfølte Tak. 

En særlig Tak for den kærkomne Pengegave. 
Ma ned und, i Augu t 1929. 

Fru Petersen, 
Enke efter Togb. . P. Petersen. 

Overfort fra D. S. & M. F. til D. L. F.: 
1-7-1929. Lokofb. 0. J. B. Saalbach, Gedser.

Overført som ekstraordinære Medlemmer: 
Pens. Lokomotivfører A. M. Petersen, Frederikshavn. 
Prns. Lokomotivfører N. }I. Nielsen. Frederikshavn. 
Lokomotivfyrbøder Cbr. \'est, Aarhu . 

Loko-mot-ivfyrboderkredsen: 
Esbjerg: Formandens avn og Adresse rettes til: ::,.i_ 

M. Hansen, Peter Gydesvej, Boldesager.

Udnævnelse fra 1.- .-29: 
Lokomotivfyrbøder C. A. Olsen, Kalundborg, til Loko-

111ot ivrører i Gjcdser (min. Udn.). 
Følgendt• Haandværkere til Lokornolivfyrbøderc> : 
N. C. pøer, Kbhavns Godsbgd., i Østerbro. P. 0.

Rohdc, J"bhavn God bgd., i Lu11derskov, P. B. PetersP11. 
Thi ted, i Thisted, C. Jen en, Aarhus H., i Aarhus H., J. 
P. M. Jen en, Fredericia, i I• redericia, M. Sørensen, Aar
hus H" i Aarhus H., H. C. E. Cbri topher c>n, Kbhavn
God bgd., i Haderslev, H. M. Mikkel en, Esbjerg, i Bran
de, E. A. Mad. cu, Fredericia, i Fredericia, J. B. M.
Kjær, Aarhus H., i Aarhus H., A. M. Chri�ten. C'n, Esbjerg.
i Brande, . T. Stc>nkvist, Kbhavns Godsbgcl., i Padborg,
B. . H. ·Jensen, Vibo'rg, i BranclP. 0. J. . Bag•er.
Kbhavns Godsbgd., i Padborg, E. E. Frikk , Langaa, i
Aarhus H., A. L. J. Sell, yborg, i Lunderskov, H. K.
Mikkel en, Viborg, i Aarhu, H., A. R. K. ørensen, Aar
hus ·H., i Aarhus H., E. C. L. Brandt, Kbhavns Godsbgd.,
i Brande, A. R. E. Knudsen, Kbhavns Godsbgcl., i Brande,
E: L. Ohlsen, Aarhus H., i Aarhus H., A. K. ørensen,
Østerbro. i Aarhus H., N. L. Andersen, Aalborg, i Aarhus
H .. K. J. R. Jensen, Struer, i Struer, . P. Thomsen,

truer, i Struer, H. P. B. Cronval, ICbhavns God bgd., i
Aarhus H., I. W. J. Petersen, Kbhavas Godsbgd., i Aar
hu. H., og . W. A sen , l"bhavn God bgcl., i Thisted.

"Forflyttelse efter Ansogning fra 1-8-29: 
Lokomotivfør rne K. Kristen en, Padborg, til \"ib01·g, 

og A. Helt, Gjed er, til Padborg. 
Lokomotivfyrbøderne M. Jen en, Padborg, til Had r -

lev, 0. B. Nielsen, lage! e, til Kalundborg, C. M, Jenseu, 
Ting)ev, til Aabenraa, L. M. A. Larsen, Slr;ern, til Esbjerg, 
C. Jacob. en. truer, til Viborg, L. J. Andersen, Tønder,
til Østerbro, L. G. • ielse11, Thisted, til Østerbro, :.\f. F.
C. Martinussen, Struer. til Aalborg, C. A. Jespersen,
Kbharn. God bgd., til Aalborg, J. P. Blenstrup, Brande,
til Aalborg, . C. N. Edeh·olcl, Brande, til Fredericia,
A. V. Vendt, Aarhus H" til Fredericia, C. H. Gjort vang,
Lunderskov, til Fredericia, K. B. H. Lorentzen, B�ande,
til Aarhu H., E. . Christensen, LunderskoY. til Aarhus
H., A. P. Rasmu en Tønder. til Aarhus H., E. S. C. 
Pedersen. Padborg, til Kbhavns Godsbgcl., H. F. B. Lund
by, E bjerg, til Øster.bro, H. N. Skibby, Brande, til Fr cle
ricia og A. Hansen. Brande, til Esbjerg.

Afskecl: 
Lokomotivfører F. P. Børgesen, Kh. Gb. p. Grund af 

Srngelighed fra 31- -29. (Min. Afsk.) 
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