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IS OG SNE OG - SOMMERFERIE 

Omkring Midten af Januar Maaned k- m
pedes der paa Landjorden af Banernes Perso
nale en drøj Kamp mod de Yældige Sn mas er, 
der blokerede omtrent alle Banestrækninger og 
foraarsagede, at Toggangen bragtes til Ophør 
selv paa Hovedbaner, som man antog �aalede 
garderede med Snevolde m. m., at det maatte 
antages, at det der vilde være mulig•t at gennem
føre Driften selv under de ugnnstig te Vejr
forhold. Den arktiske Vinter. vi for 'J iden op
lever, har imidlertid bevist, at· alle Anlæg til 
Trods har Sneen Magten til aJt standse det hel'· 
naar Vejrguderne befaler det. Var det �alt paa 
samtlige Banestrækninger i Januar er det nu 
galt ved samtlige Overfarter i denne Maaned 
paa Grund af den stadige Frost, og der kæm
pes en drabelig Kamp mod Isen af øfartens 
Per onale, -Om nu maa tage deres Tørn for om 
mulig,t at vedligeholde Forbindelserne mellem 
Landsdelene. Der meldes saalede om Ture 
paa op til 3 Døgn for at komme over Storebet.t. 
og vi forstaar i hvert Fald, at vore Kammerater 
der for Tiden maa kæmpe deres Kamp og yde 
. aa meget, som det er menneskeligt muligt. 

F'or Lokomotivmændene er Kampen ikke o µ
hørt, omend den rnaaske ikke er ·aa haard om 
den var, dog melde der og aa nu om Tog
tand ninger paa enkelte Banestrækninger, swn 

er særlig udsatte, f. Ek . Kallundborg og Frede
rik. undsbanen. Det var nog t forha tet, vi fik 
krev t dette, nu melde der om akkurat samm 

Van kelighecler om i .Januar Maaned, aa de 
Krav. der tille · til Lokomotivmændene, er 
af en saa skrap Xatur, at saaYel Lokomotiv-
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inæn lene som Lokomoitiver maa være paa høje
st tilladte eller mulige Spænding for at gen
nemføre Tjenesten nogenlunde planmæssig. Det 
e1· Lokomotiv-, ja Jernbanemændene Lod at 
tage dis e Tørne, naar de kommer, det Liv, de 
maa føre haade i godt og ondt. Trafiken skal

gennemføres, de Forhold, det arbejde under. 
gør, at man med sin bedste Villie ikke kan for
staa Begrebet Sidestilling med andre Etaters 
Tjenestemænd. Selv om Tjenesten maa ke kan 
holdes indenfor de fa tsatte Rammer, kan det 
. · ikkert uden Overdrivelse paasitaas, at de Præ
stationer, der nu maa ydes og om daglig ydes, 
er dobbelt saa anstrengende om under normale 
Forhold, samtidig m d at Per onalet, naar Tje
nesten afsluttes, er aa forkomment af Kulde, 
aJt Hvilepauserne forekommer for korte og i 
Virkeligheden ogsaa er for korte grundet paa 
Forsinkelserne, som med de nuværende "Bor
hold ikke kan undgaas. Vi har i Dagspre en 
set, at Distriktschefen i første Distrikt har ud
talt sig om »Banernes Helte« og under denne 
Beitegnelse bl. a. henført den Kamp, som Loko
motivmændene maa føre mod Elementerne. Di-
triktschefens Erkendel e af det Arbejde. der 

præsteres ude paa Strækningerne for Tiden, er 
det meget rart at høre, men vi mindes ogsaa Ud
talelser om Obsitruktion for et Par Aar iden. 
da det kneb for Statsbanerne under ordinære 
Forhold at gennemføre Trafiken paa Grund af 
overdrevne Indskrænkninger af Personale og 
Maskiner. Der blev den Gang bødet paa de 
mest urimelige Foreteelser, men man fri tes til 
at spørge, hvorledes Statsbanerne mon ha,·d 
ligget i deit, hvis det havde vær t muligt at faa 
Personalet til at ae1111 mfore del. der den U-ang 
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blev iorlangt, f. Ek . med Hensyn ,til Kra" om den de Embedsmands Interesse for en Lø ·ning 
Til idesættelse af de gældende ikkerh d be- af pørg maalet, den Side af agen vil vi e 
temmelser. bort fra, vi antager den nærmest er ganske 

, om anført tilles der for Tiden KraY til automrutisk, kan der blive Tale om Ferie er 
Per onalet, der for at opfyldes forlanger den det godt, kan der ikke er det ogsaa godt. Den 
tør te Ydeevne, Kra,· som Personal t hono- er ganske ma kimnæssig og indstillelig som en 

rerer, og for hvilke de faar Prædikatet »Ba- Vejrmølle efter den Vind, som i Øjeblikket blæ
nernes Helte«: hvorlede· il man nu behandle er, og da den nu blæ er fra Sparehjørnet, ·er 
dem, naar Sommeren kommer, naar der fra hele Maskineriet stillet paa »Spar« - undtagen 
Personalets ide tilles Krav om en tiltrængt i en Retning, og om for saa vidt er ganske i 
Sommerferie for art faa den nødvendige Re- Overen stemme! e hermed, og det er i Retning 
kreation oven paa Vinterens trabad er. af dnyttel e af Personalet, der taar den -paa 

aa faar Piben straks en anden Lyd, saa » Fuld Kraft«. -
skal Vinterens »Helte« vise en anden Art Helte- , Det ser alt aa sort ud for Personalet hvad 
mod - aa skal de resignere, ,thi der findes in- angaar Ferie i den kommende varmere Periode. 
gen Personale til den paakrævede Afløsning. Personalet stiller ikke Krav om Indstilling til 
fordi Statsbanernes Spareaand ikke har tænkt Bel nning af » arnegies Heltefond« for vel ud
paa dette - i hvert Fald ikke tilstrækkeligt. Vi f rt rbejde i denne vanskelige Tid, men kun 
skal saaledes omtale, at paa Statsbanernes stør- om at man ikke lader det bliYe staaende ved 
. te Maskindepot kneb det overordentlig meget smukke Udtalelser til Dagspres en, men træffer 
sid te Aar, vi kan godt bruge Betegnelsen �som- effektive Foranstaltninger til dog i nogen Grad 
mer«, naar vi lader dette Begreb strække sig at efterkomm et be kedenrt Krav om » ommer«
over den meste Tid af Aaret, thi en hel Del ferie. 

Lokomotivmænd kunde der ikke blive Plads til Og det ha.aber vi vil ske - der er endnu Tid 

indenfor Rammerne, naar Ferien skulde have til ai faa bragt denne ag i Orden. 
blot nogen Betydning, for Lokomotivførere 10 
å 12 Dage, for Lokomotivfyrbødernes Vedkom
menrle et endnu mindre ntal Dage, ca. 4 å 5 
Dage. Der ·er al mulig Grund til at omtale dette 
Spørg maal nu thi for den kommend Ferie
periode (vi kriver med illie ikke ommer

periode) stiller Forholdene ig efter hvad vi 
har hørt, endnu ugunstigere end forrige Aar, 
der er som allerede nævnt ingen Folk til den 
nødvendige fløsning. Ved, en Forhandling for
rige Aar med Ma kinbestyreren ble der stillet 
et visit Antal Per onale til H aadighed for Fe
rie, og Per onalet fik Lov til a_t ordne Spørgs
maalet paa den bedst mulige Maade, og Resul
tatet blev det, vi ovenfor har nævnt. Der har 
paany i Aar været ført en arptale med foran
nævnrte Embedsmand om, hvorledes Forholdene 
med Hensyn til Ferieafløsningen kom til at lig
ge i Aar, men om dette Spørgsmaal kunde han 
ikke udtale sig. Re ultatet af Samtalen var at 
det ikke stillede sig saa »gunstigt« om forrige 
Aar. Man havde ikke Personale nok, og med 
den forestaaende Sommertrafik for Øje ar det 
ganske umuligt at sige noget, endmindre at 
stille et Antal P r onale til Disposition til dette 
Øjemed. 

Vi . kal ikke komme inrl paa den paagæl-

FORSLAG TIL NORMERINGSLOV 

' f det af l<'inansminister N eergaa1·d i Folke
tinget fremsatte E orslag til ormeringslov skal 
vi meddele, at det foreslaas at forøge Motorfø
rernes Antal med 40 til 95, og. Bemærkningen 
hertil lyder aaledes: Til Betjening af det nu
havende og det i Ordre værende Motormateriel 
vil der antagelier fra 15. Maj, blive Brug for
i.alt 95 Motorførere. Den ved ormeringsloven
for Finansaaret 1928-29 givne Bevilling af 55
Motorførere søges derfor forhøjet med 40.

Endvidere foreslaas Antallet af Lokomotiv
rne tre af 2den Grad ned at med 1 til 20. Be
mærkningen lyder: Som Følge af Indskrænk
ning af Lokomotivdepotet i Sønderborg kan en 
Post om Lokomotivmester af 2den Grad ind
drages. 

Endelig foreslaas Antallet af Ma kininge
niører af 2. Grad forøget med 1 til 9. Bemærk-
ningen hertil er saaledes: 

Til Medhjælp ved Behandlingen af elekti-o
tekniske Spørsgmaal - herunder Spørgsmaal 
vedrørende det nye dieselelektriske Materiel -
har Maskinafdelingen en Ingeniørassistent med 
den fornødne sp�eielle Uddannelse. Det Ar-
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bejde, der er paalagt vedkommende, er af saa 

selvstændig og betydningsfuld Karakter, 8Jt man 

maa anse det for ønskeligt at faa den nævnte 
Stilling som Ingeniørassistent oprykket til Ma
skiningeniør af 2. Grad. 

Den derver sparede Post som Ingeniørassi
stent samt en tidligere bevilget, hidtil ikke an
vendt Post som Ingeniørassistent ønsker man 
at kunne anvende i Centralværkstedet i Køben
havn, hvor man for paa tilfredsstillende Maade 
at kunne faa ledet Arbejdet i de to Værksteds
afdelinger og navnlig for at kunne gennemføre 

moderne Arbejdsmetoder i Lokomotivværkste
det og til at lede Reparationerne paa Motor
materiellet i Vognværkstedet ønsker ansat 2 In
geniørassistenter, idet samtidig 2 Poster som 
Værkmestre af 2. Grad i saa Fald vil kunne 
nedlægges. 

Tilslut foreslaas det, som det vil ses af foran
staaende, at indskrænke Antallet af Værkmestre 
af 2. Grad med 2 til 43. Bemærkningen lyder 
saaledes: Under Forudsætning af, at den foran 
nærmere foreslaaede Omordning med Hensyn 
til Ledelsen af Arbejdet i Centralværkstedet i 
København gennemf res, vil om anført 2 Po
ster som Værkmester af 2. Grad kunne ind
drages. 

Udover det anførte indeholder Normerings
lovforslaget ikke noget af Interesse for Maskin
afdelingen eller Maskintjenestens Personale. 
For de andre Tjenester er Forslagets Indhold 
ogsaa magert. Forslagets Slutbemærkning ly
der saaledes: Med Hensyn til Lovforslagets øko
nomiske Virkning for det kommende Finansaar 
har man foretaget en skønsmæssig Opgørelse, 

hvorefter der, saafremt Forslagene gennemføres 
i den foreliggende Form, vil fremkomme en Be
sparelse paa ca. 132 000 Kr. 

PRISNIVEAUET 

Det statistiske Depa;tement har siden Juli
HH5 foretaget Beregninger over Prisstignin
gens Indflydelse paa Udgifiterne i et Hushold
ningsbudget. Den sidste Beregning foretoges i
Oktober 1928. Beregningerne er nu fø:r,t op til
Januar 1929 og er foretaget paa ganske tilsva
rende Maade som ved de nærmest foregaaende
Beregninger. 

Resultatet af den nu foretagne Beregning
fremgaar af nedenstaaende Oversigt, i hvilken
er meddelt, hvorledes de Udgifter, der i Juli
rn14 udgjorde '2000 Kr .. fordeler ,:jg paa. de sæd-
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vanlig benyttede Hovedgrupper af Fornøden
heder, dels pr. Juli 1914, dels efter Opgørelserne 

pr. Januar, April Juli og Oktober 1928 samt 
Januar 1929. Endvidere er meddelt Tal for den 
procentvise Stigning for de enkelte Varegrup
per, idet hver enkelt Udgiftspost efter Priserne 
i Juli 1914 er sat lig 100, og Udgifitstallene til de 
forskellige Tidspunkter er sat i Forhold hertil. 

Den samlede Udgiftsstigning siden Juli 1914 
for hele Budgettetf udgør herefter 73 pOt., og 
Indekstallet for Prisniveauet (Pristallet) er
saaledes pr. Januar 1929 173. 

Med Hensyn til Prisbevægelsen indenfor de 
enkelte Varegrupper og Udgiftsposter siden 
Oktober 1928 skal anføres, at Udgif,ten til Føde
varer er steget med 8 Kr., idet der for Smør, 
Mælk og Fisk har været en mindre Prisstig
ning, medens der til Gengæld for Brød, Sukker 
m.m. har været en lille Prisnedgang. Udgiften 
til Brændsel og Belysning er steget med 2 Kr. 
Udgifterne til Skatter og Kontingenter, Beklæd
ning og Bolig er omtrent uforandrede, medens 
Udgiften for Gruppen »Andre Varer« er steget 
med 9 Kr. som Følge af Prisstigning for visse 

Arter af Husgeraad samt for Tobak. Prisstig
ningen for denne sidste Post skyldes de som 
Følge af den ændrede Beskatning foretagne 
Forandring i Priserne, hvorved der fandt en ret 
stor Prisstigning Sted for Cigaretter og en min
dre Prisstigning for finskaaren Røgtobak, me
dens Cigarpriserne nedsattes en Del. 

UdgifternPs Ji'01·deling 1wa Rududtets Rowdgrupper: 

.ful i .J,111. April .J nli Oktbr. Jan. 

l9J 4 192 1928 1928 1928 l!J29 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. l<r. 
Fød varer ............ 835 1 267 1 266 J 2 0 1 222 1 230 
Klæder. Fodtøj, Va k .. 225 4/42 446 44-6 446 445 
Bolig . .............. 24 469 '•78 47 478 178 
Brændsel og Belysning 81 154- 154 150 148 150
Skaller, Kontingenter o.l. 203 489 1.39 473 459 459 
Andre Udgifter ...... 4-08 695 695 685 685 61)4

Iall. ... 2 000 8 516 3 52 3 512 3 43 3456 

Udgiften, beregnet i Procent cif Udgiften i Juli 1911

(Udgiften i Juli 

Fødevarer . .......... 

Klæder, Fodtøj Vask .. 

Bolig . . . . . . . . . . . . . . .

Brændsel 

Skalter, 

o. lign.

og Belysning 

Kontingenter 

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

Andre Udgifter ...... 

lait .... 

. Juli 

1914 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Il/Il 

1914 - 100): 

.lan. pril Juli Oktl,r . .lan. 

192 1928 1928 1928 192H 

.152 152 153 146 147 

196 198 198 19 19 

189 193 J93 193 1!:13 

J90 l�O 185 183 1 5 

241 241 233 226 2i6 

170 170 1G8 16 170 
-----

176 17(\ 176 172 173 
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·oETAILPRISERNE I JANUAR 1929

Ved In.dberetninger fra Kommunalbestyrel
serne i København, Frederiksberg og Gentofte 
Kommuner, fra samtlige Købstadkommuner og 
fra noget over 100 Landkommuner er der for 
Januar Maaned 1929 - paa samme Maade som 
for de foregaaende Kvartaler - fremskaffet 
Oplysninger til Beregning af Gennemsnits-De
,tailpriser for Landets forskellige Dele. Oplys
ningerne er indsamlede i den første Del af Maa-
�- ... ! . 0 '. • I, �. • ... �. , • 

nede.J;L,,, ,., , . , . · · .·.,,- · . · . : .  
:., Fra Oktober til, Januar har Prisændri11ger
ne for Fødevarer kun været smaa, bortset fra 
Æg og fersk Fisk, for hvilke Varer der som 
Følge af Aarstiden var en ret betydelig Stig
IJing. Endvidere var der en mindre Stigning 
for Klipfisk og Oksekød, medens Kålvekød og 

'Flæsk m . .v. udviste en lille Prisnedgang. Dette 
var· ligeledes ·Tilfældet for Sukker, Rugbrød. 
Sigtebrød m. fl. Varer, bl. a. tørrede Frugter, 
hvor Nedgangen ·har været forholdsvis stor for 
Æbler. Det skal tilføjes, at den omtrent ufor
andrede Smør- og Mælkepris fra Oktober .til Ja
nuar · i Virkeligheden betyder en Prisstigning 
for. disse ·varer, id.et Januarpriserne normalt 
ligger e·n Del lavere end Oktoberpriserne. 

For andre Varer end Fødevarer var der en 
,ga:nske lille Stigning i Priserne for Kul og 
·Koks, medens Priserne for de øvrige Varer var
omtrent uforandrede.

ET SAGSANLÆG OG EN DOM 

I det følgende skal vi omtale en Sag og et 
Sagsanlæg mod Foreningen, der har sit Ud
spring i det meget omtalte Ekstrakontingent, der 
blev vedtaget af Delegeretmødet i 1925, og som 
blev ratihaberet paa Kongressen i 1927. Det 
maa formentlig antages, alt Medlemmerne af 
D. L. R alie er hekendt med denne Sags H!storie
og at nogle daværende Medlemmer af Forenin
gen fandt sig foranlediget til at skabe saa megen
Uro om den Sag, -som det var muligt, medens
For�ningens Ledelses Standpunkt ·overfor dem
hel�_. Tiden'. var præget af Eftergivenhed i Haab

. om; at de , tilsidst vilde forsta.� Rækkevidden af
deres Pligt som, Medlemmer. af Foreningen.
Denne Holdning blev af dem fe.jlagtig opfattet 
som Svaghed, men de senere Begivenheder har 
antagelig belært dem om, at den Holdning, Orga-

nisationens Ledelse indtog. var dikteret af Hen
synet til Organisationens Værdighed og af Øn
sket om at bibringe dem Forsitaaelse af, hvad 
man kunde kræve af dem om Medlemmer af en 
faglig Organisation. Dette lykkedes ikke, men 
Organisationens ansvarlige Ledelse har ingen 
Skyld i dette, den kan med Styrke hævde, at den 
har strakt sig saa vidt, det kunde lade sig gøre, 
uden alt tilsidesætte Værdigheden. 

I den Sag, som det drejer sig om, er der ud
vekslet et· Utal af Skrivelse1',• og vi kan passem:le 
begynde ae'nne Sags Omta1le ined ·at citere' en 
Skrivelse, ·dei�'bl. a. afsendtes m Lokomotivfører 
Jf. . Petersen den 3. Decemb'er 1927: 

I Tilslutning og med Henv.isning til tidligere til
sendte Skrivelse angaaen_de .Spørgsmaalet om Indbe
taling af et Ekstrakontingent paa Kr. 12,50 skal man 
herved meddele Dem, at H_ovedbesyrelsen paa sit Møde 
den 17. Novem"ber har hesluttet, at Medlemmer, der 
ikke senest den 15. December d., A. har betalt det af 
Delegeretmødet i 1925 udskrevne og af Kongressen 
1927 godkendte Ekstrakontingent Kr. 12,50, fra og 
med Udgangen af indeværende Regnskabsaar maa be
tragtes som værende slettet af Foreningens Medle),lls
protokol. 

Idet jeg herved tillader mig- at bringe ovennævte 
til Deres Kendskab, .finder jeg Anledning til at ,gøre 
Dem opmærksom paa, at kun .... Medlemmer endnu 
ikke ·har betalt forannævnte Ekstrakontingent. 

Man anmoder Dem derfor om, Herr_ Lokomotiv
forer H. C. Petersen, at berigtige ovenstaaende rnd 
enten at indbetale det nævnte, Beløb til. Foreningens 
HoYedkasserer, Lokomotivfører L. M. Schmidt, S:v:in
get 17, 3., Kbhvn. S., eller paa Foreningens Konto).', 
Ny Vestergade 7,. 3., eller til den stedlige Afdelings
kasserer. Lokomotivfører Th. Carlqvist, Sdr. Boule
vard 87; 2., V. Betalingen kan ske pr. Postanvisning 
eller ved personlig Henvendelse, men maa som anført 
finde Sted inden 15. December d. A. -

P. H. \.' 
Med Hilsen. 

Efter at denne Skrivelse var afsendt, modtog 
Afdelingsformanden paa Gb. I et Brev, hvori 
der var indlagt' det omtalte Ekstraliontingent for 
tre MedleJ11�er. led�aget 'af �n versif�c�ret ano-• 

• ,... ' ' ) ! (:1 ;, • • 
� 

nym Skrivelse. Dette Beløb ,blev; tilstillet For-
eningen, der dermed havde faaet Dækning for
de Beløb, der var udestaaaende i Afd. I og derfor
af Organisationen blev modtaget som Dækning,
hvorfor man betragtede denne Sag som ude af
Verden, og det besluttedes at undlade at lade
den i foranciterede Skrivelse omtai.te Beslutning
træde i Kraft. Denne -tolerante Holdning blev
selvfølgelig udlagt som Svaghed, medens den
rettest burde opfattes paa den modsatte Maade.
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Imidlertid hengik der lang Tid, og formo
dentlig fandt der mangfoldige Raadslagninger 
Sted. inden vi fra H. C. Petersen fik var. Først 
den 19. Januar 1928, altsaa ca. 1¼ Maaned ef
ter, at vor Skrivelse Yar afsendt, modtog man 
følgende:*) 

København den 19/1 192 
Til 

Dansk Lokomotivmandsforening. 
I henhold til Skrivelse fra Organationen fra f. M. 

1927 om at saafremt at jeg ikke har betalt Loukt.bi
drag stor 12 KT. 50 Øre ind n den 1a/,2 27. Yilde jeg 
blive Eskluderet af Foreningen fra 1/1 2 . da jeg inu 
ikke har betalt de 12,50 Kr. Og har derfor meldt mig 
ind i Lokomotivførerforeningen af 1927 Ira 1

/, 1928. 
Jeg tillader mig herved at forespørge om det ikke 
skyldes en fejltagelse at der er bleven afdraget Kon
tiget den '/, 192 . aafremt dette er . kedt bedes be
des beløbet tilbagesendt samt mit tilgodehavende i 
Foreningen. Svar ubedes snarest. 

Lokomotivføre1· H. C. Pedersen. Gb. 

Herpaa svarede Foreningen i krivelse af 
26. Januar 1928 følgende:

[ Anledning af Deres Skrivelse af 19. d. :M., hvon
De meddeler, at De i Henhold til Skrivelse fra for
eningen af 3. I. )I. betragter Dem om slettet af 
Foreningens Medlemsliste fra den I., skal man herrnd 
meddele Dem, at Foreningen . olvfølgelig Yilde have 
underrettet Dem. dersom man haYde Ietlet Dem af 
Foreningens Medlemsliste. Sagen er imidlertid den, 
at dot Forhold som dengang da Foreningens nævnte 

krivelse af 3. f. :M. afsendte , gjorde Spørg maalet 
om Deres og forskellige andre Lokomotivførere For
bliven i Foreningen aktuelt. ikkt' længere foreligger, 
hvorfor Fort'ningen vedvarende betragter Dem som 
Medlem. 

Man skal derhos henlede ·Deres Opmærksomhed 
paa, at det maa bero paa en Misforstaaelse fra Deres 

ide, naar Dt' anfører, at der i Deres Lønning er af
kortet Kontingent til Foreningen pr. 1. d. M.; idet 
man netop har taget Hensyn til Deres overfor Kon
trolør Brynjulfsen fremsatte Protest mod at der over
hovedet finder Afdrag Sted i Deres Løn. 'De er altsaa 
Foreningen dette Kontingent skyldig, og man skal an
mode Dem om . narest at indbetale samme 

�ndelig skal_ man gøre Dem opm�rks�m paa, at
De, if�lg� Fore�ngen� L�v.e, ikke samtidig kan n:cre
Medlem af Lokomotivførerforeni'ngen "a:f '1927 og man 
gaar derfor ud fra, at De straks melder D;m ud af 
nævnte Forening, medmindre Deres Oplysning om 
nysnævnte Medlemsskab. skal betragtes som en Ud
meldelse af Dansk Lokomotivmands Fore-u.ing. 

Deres Meddelelse herom forventes snarest. 
Rich. Lillie. 

Det_er værd at lægge Mærke til; alt H. C. Pe
tersen ikke en Gang er vidende om, at der intet 

*) li· C. P tersens Retskrivning. 
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Kontingent er afkortet i ban Lønning, men 
desuagtet skulde han gøre Ophævelser, det var 
den nemm e Maade at faa Forholdet klaret. Vi 
synes, det er noget beskæmmende" for ham, at 
han ikke inden ban fremsætter saadanne Sig
telser, under øger Sagen. Men det for taar han 
vel ikke? 

Paa Skrivelse af 26. Januar modtog For
eningen rnr 6. Februar 192 , om lyder saa
ledes:*) 

J følge . kri ve�se fra Organatio�en den "/ ,., 19�7 
meddelte denne mig at jeg rnr E kluderet af :-amme 
fra den 1/1 192 og det rnr Grunden til at jeg m�ldte 
mig ind Lokomotivførerforeningen af 1927. Da jeg 
ikke vilde risikere at staa uden en Organition. Og· 
om jeg ikk i Øjeblikket St'Pr mig i . tand til at 

Umelde mig af. 
Jeg tillader mig hel'ved at fore vørge om det er 

Organationen bevid t at Lokomotivfyrbøderne i Gb. 
havde paa deres Generalforsamling den 21

/1 28 ved
taget at alle Lokomotivfyrbøder paa Gb. fik en fortej
nel e over de Lokomotivfører paa Gb. som•v.ar slettet 
paa Medlem listen i Dansk LokomotiYmandsforening 
og hvoriblandt min Navn fandtes som er mig en 
Gaade efter som skrivel en fra Organationen fra den 
26/, siger, at jeg inu betragtes som -:Vledlem af cl nne 
da min Esklntion ikke rnr oktuelt. 

Da mit avn nu findes paa denne Lid.�te meddeles 
det at saafremt ikke at mit l avn bliver slettet og 
denne• Afdeling giver mig en uforbeholden Undskyld
ning vil der i løbet af faa Dage indgaa Retforfølgelse 
imod denne Afdeling. 

Min Kontigent til Lokomotivmand foreningen fra 
den '/, og ¼ I 928 kan ubetale naaer som hels af 
mig naaer Kvitt'ringen forelæges. 

· · 

Med Agtelse 
Lokomolidører H. C. Peder:en 

Gb. 
Herpaa fik P. rnr 15. Februar :if følgende 

Ordlyd: 

I Besidde!. e af Deres Brev af 6. ds. ·kal man for 
aa Yidt angaar den af Dem givne Meddele! e ci'iii'° en 

paa et" ::\føde i Foreningens Afdeling 2 truffen ·Beslut
ning · meddele, at Hovedbestyrel en intet -:Ken'dskah 
havde hertil, men map,_ har nu draget. Om o�'g for, at 
det af .Derµ paap_egede Forhold ændres.,, . 

){,,ae\ angaa1: Spørgsma;,ilet om De1.-es Kontingent-
1·r ·tam·c- henvises til vore Lciv€'s· §

°

" 4· !'i\fedlemme'rne 
er selv ansvarlige for Kontingentets rettidige Indbe-
taling. . 

Med Hensyn til Deres Forhold· som Medlem af 
Lokomotivførerforeningen af 1927 er .dette, sorn alle
rede anført i vor Skrivelse af 26. Jamiar d. A. stri
dende mod voi.- Forenings Love, § 3 ·c. ·Då'det imid
lertid af Deres Brev fremgaar, at De·gern vil melde 
Dem ud af nysnævnte Forening, men ikke ·i Øjeblik
ket ser Dem i Stand dertil, vil man give Dem el)., -ri-

*) H. C. P tersc>n. Retskrivning, 
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melig .Frist til Ordningen af dette Forhold. Udmel
delsen maa dog være effektiv sene t 31. Marts d. A. 

Deres var desangaaende mfla være Foreningen 
i Hænde senest den t5. Marts cl. A. -

P. H. V. 

Rich. Lillie. 

Af den sid t citerede Skrivelse vil det se , at 
D. L. F. stillede ig meget imødekommende, vi
kan nu sige altfor imødekommende overfor P.
og gav ham en under alle Omstændigheder god

Tid til at ordne i,t lovstridige Forhold i og og
saa rummelig Tid til at svare.

Man modtog derefter et den 23. Februar 1928 
daiteret Brev fra ham af følgende Ordlyd:*) 

I henhold til min tidlige Skrivelse angaaende den
ne Listefortejnelse som Lokomotivfyrbøderne paa Gb. 
over hver enkelte havde over de Lokomotivfører der 
ikke var Medlem af D. L. F. og hvor i blandt mit Navn 
fandtes og som Organationen tilskrev mig at det var 
under Overv(}jel e tillader jeg mig herved at fore
spørge Organationen om hvad der er bleven gjordt 
eller hvad denne vil foretage sig angaaende denne Sag 
da jeg betragter det som en Æreskrænkelse fra denne 
Afdeling og anmoder herved om svar snaret eller vil 
jeg henvende mig paa andre Steder med min besvæ
ring. 

Ærb. 
Lokomotivfører H. C. Pederse Gb. 

Af denne Skrivelse kan det ses, at han nu 
kun interesserer sig for den i denne og ham, 
foregaaende Skrivelse omtalte Liste, ja at han 
endog betegner det som en Ærekrænkelse at 

blive beskyldt for at staa udenfor D. L. F. -
men samtidig undlader han selv at skabe den 
nødvendige Baggrund for den formentlige Æres

krænkelse ved helt at undlade at give noget 
som helst Svar paa Skrivelse fra os af 15. Febr. 
om hans Forhold til Lokomotivførerforeningen 
af 1927. 

Da Foreningen endnu ikke den 22. Marts 
1928 havde modtaget noget Svar fra P ., tilstil
ledes der ham følgende Skrivelse: 

Da man ei" uden Svar paa den Dem under 15. Fe
bruar d. A. tilstillede Skrivelse af følgende Indhold: 

(Citat af Skrivelse af 15. Februar 28. Se foran) 
meddeles det Dem endnu engang: at Deres Medlems
skab i Dansk Lokomotivførerforening af 1927 er stri
dende mod § 3 c i Dansk Lokomotivmands Forenings 
Love; at saadant lovstridigt Forhold ifølge samme 
Loves § 7 a medfører Fortabelse af Medlemsretten. 

De maa derfor pr. Brev, der skal være Foreningens 
Kontor i Hænde senest d. 26. ds. Kl. 12,00, fremsende 
fyldestgørende Bevi. ligheder for Deres Udmeldelse af 

*) li. C. PelPt'R! nR Retskrivning. 

Dan k Lokomotivførerforening af 1927. I modsat Fald 
vil de fra og med denne Maaneds Udgang blive slettet 
af Dan k Lokomotivmands Forenings Medlemslishi 
paa Grunrl af foran citerede lovstridige Forhold. 

P. H. V. 

Rich. Lillie. 

Heller ikke paa denne Skrivelse modtoge::s 
noget var, hvorfor Foreningen paany den 30. 
Mart 1928 tilstillede ham følgende: 

Med Hen vi 'Iling til de af Dem i Breve af 19. Jan. 
og 6. Febr. d. A. givne Meddelelser om, at De fra og 
med d. 1. Jan. d. A. har indmeldt Dem i Dansk Loko
motivførerforening af 1927, har Dansk Lokomotiv
mands Forenings Hovedbestyrelse i Skrivelser af 21. 
Jan. og 15. Febr. erindret Dem om, at et saadant For
hold er stridende mod Foreningens Love. Som Følge 
af at man af Deres Brev af 6. Febr. fik det Indtryk, 
at De gerne vilde melde Dem ud af ovennævnte Loko
motivførerforening af 1927, gav man Dem en rimelig 
Frist til Ordningen af dette Forhold, hvorhos man ved 
Skrivelse af 22. ds. forlængede Fristen amtidig med, 
at man underrettede Dem om, hvilke Følger Deres lov
stridige Handlemaade vilde faa for Deres Vedkom
mende. 

Da Foreningens krivelser af 15. Febr. og 22. 
Marts begge er ubesvarede, underrettes De herved om, 
at De paa Grund af Overtrædelse af § 3 c i Dansk Lo
komotivmands Forenings Love har fortabt Retten til 
at være Medlem af nysnævnte Forening (se Lovenes 
§ 7 a), hvorfor De fra og med d. 1. April d. A. at
regne vil hlive slettet af Foreningens Medlemsliste.

P. H. V. 

Rich. Lillie. 

Dermed betragtede D. L. F. Sagen afsluttet 
for sit Vedkommende. Men den 3. April 1928 
modtog Lokomotivførerkredsen en saalydende 
Skrivelse. fra Overretssagfører Dalberg: 

Af Lokomotivfører H. C. Pedersen, Dybbølsgade 
22, 4., hersteds, har jeg faaet overleveret Ho-vedbesty
relsens Brev af 30. f. M. (Journal Nr. 1690), hvori 
der meddeles ham, at han paa Grund af Overtrædelse 
af § 3 c i Dansk Lokomotivmands Forenings Love fra 
og med 1. April d. A. er slettet af Foreningens :Med
lemsliste. Paa Herr Pedersens Vegne skal jeg her
ved protestere mod denne Udslettelse, idet jeg frem
hæver, at han har betalt ethvert ham lovligt paalagt 
Kontingent til Foreningen, og at hans Optagelse i 
,Dansk Lokomotivførerforening af 1927« udelukkende 
skyldtes de skriftlige Meddelelser, han i Slutningen af 
Aaret 1927 modtog fra Dansk Lokomotivmands For
ening, ifølge hvilke han paa Grund af Restance med 
lockout-Bidraget Kr. 12,50 var at betragte som slettet 
fra ca. medio December 1927. Da han ikke vil staa 
udenfor enhver Organisation, idet han alle Dage har 
været en god Foreningsmand, indmeldte han sig i 
Lokomotivførerforeningen, og det er en Selvfølge, at 
fordi ,f)å'O.Sk'Lokomotivmands •Forening« under Paa-
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beraabelse af, at der anonymt Yar fremkommet Penge 
bl. a. til Dækning af hans Lockout-Bidrag (han har 
intetsomhelsl Beløb indsendt), erklærede, ,tt han alli
gevel ikke var slettet, kunde han ikke_ paa taae�de
Fod bringe Medlemsskabet til Lokomotivførerforenrn
gen til Ophør, men vRr nødt til at blive staaende i 
denne Forening i hvert Fald en rimelig Tid samtidig 
med al 1,_,tn vedligeholdt Medlemsskabet til Dansk Lo
kom�tivmands Forening. Den mærkelige Bestemmelse 
i Dansk Lokomotivmands Forenings Love, som ved
toges sidste Aar, uden at der dog foreligger Bevis for, 
at Vedtagelsen var lovlig, ifølge hvilken et ·Medlem i 
Dansk Lokomotivmands Forening; ikke tillige kan 
være Medlem af en anden faglig Organisation, har 
Herr Pedersen aldrig for sit Vedkommende sank
tioneret og godkender den heller ikke nu. 

Idet Lokomotivfører H. C. Pedersen saaledes be
tragter den stedfundne Eksklusion som ulovlig. skal 
jeg herved paa hans Vegne anmode om, at enten Eks
klusionen hæves, saa at han fortsat bliver staaende 
som Medlem af Dansk Lokomotivmands Forening mod 
at betale sit Kontingent, ellel' at der, hvis man ikke 
vil gaa hertil, udbetales ham hans Andel i Forenin
gens Kampfondsmidler, formentlig ca. 120 Kr., hvor
over nærmere Opgørelse imødese . Jeg skal tilføje, 
at saafremt Foreningen ikke •imødekommer ham paa 
et af disse Punkter, er det hans Agt at anlægge Sag 
mod Foreningen. Ærbødigst 

C. Dalberg.
Der kunde jo være god Anledning til at kom

me ind paa forskelligt af den i denne Skrivelse 
udtalte, men vi skal afholde os derfra, fordi vi 
hele Tiden i dette Spørgsmaal kun bar beskæf
tiget os med Realiteterne og ikke Vendinger, 
som kun er medtaget, for at det skal e saa 
smukt ud som muligt. 

Paa sidstnævnte Skrivelse svaredes der Dal
berg af Organisationen den 11. April 1928 føl
gende: 

[ Anledning af Deres Skrivelse af 3. d . ved
rørende Lokomotivfører H. C. Peder en Forhold til 
Dansk Lokomotivmands Forening skal man herved 
meddele Dem, at man maa fastholde den tidligere 
trufne Afgørelse, hvorefter den paagældende Lokomo
tivfører i Henhold til Lovenes § 7 a jvf. § 3 c fra og 
med den 1. ds. at regne er slettet af Foreningens Med
lemsliste, og at man som Følge af den i Lovenes § 20 
under Afsnittet • Kampfonden« indeholdte Bestem
melse om, at 

•Medlemmer, der - uden at afgaa fra Tje
nesten - udtræder af Dansk Lokomotivmands 
Forening paa Grund af Restance, Eksklusion, Ud
meldelse eller paa anden Maade, taber ethvert 
Krav paa Andel i Fondens Midler.-• 

savner Hjemmel til at imødekomme Lokomotivføre
rens Ønske om Udbetaling af hans Andel i Forenin-
1-,'f'ns Kampfondsmidler. -

P. F. V. 

Rich. Lillie. 

Der hengik nu 5 Maaneder, forinden der hør
tes mere til den Sag, og indenfor D. L. F. var 
man efterhaanden kommen til den Opfattelse, at 
der intet mere vilde blive foretaget i den Sag. 
Men som sagt efter 5 Maaneders Forløb den 
13. September 192 modtog man fra Overrets
sagfører Dalberg følgende Meddelelse.

Under Henvisning til min Skrivelse af 3. April 
d. A. og Deres Svarskrivelse af 11. s. M. vedrørende
Lokomotivfører H. C. Pedersens Eksklusion af For
eningen og hans Krav paa Udbetaling af den ham til
kommende Andel i Kampfondspengene undlader jeg
ikke ht•rred at meddele, at den bebudede Ret.s ag nu
vil blin• anlagt.

Det -;:-11nme vil blive Tilfældet med Hen ·yn til Lo
komotivfører 0. Lilliekrans*) Fordring paa Andl•len i 
Kampfonden samt det Laan, han i Anledning af Re
kreationshjemmets Opførelse har ydet Foreningen 
renterit til et Beløb af 120 Kr., som af ham er bleret 
indbetalt i Afdrag. Dette Laan har Herr Lilliekrans*·) 
opsagt til Udbetaling ammen med Kampfondsprn
gene den 1.5. Juli d. A., og da Beløbet ikke er blevet 
ham tilstillet, har han nu overgivet Fordringen til In
ca · ation hos mig, hvorfor jeg herved skal anmode 
Dem om i LølJet af 4- Dage fra Dato at sende mig 
Laanebeløbet 120 Kr. samt Andelen i Kampfonds
pengene ca. 125 Kr. - nærmere Opgørelse over det 
paa hans Konto indestaaende Beløb udbedes - for
uden de med lncassationen forbundne Omkostninger, 
der i Tilfælde af prompte Indbetaling ansættes til 
Kr. 25,00. Jeg tilføjer, at en Udeblivelse af Beløbet 
medfører, at der uden yderligere Var el anlægges Sag 
til Betaling. 

For Herr Lilliekrans*) gælder ligesom for Herr 
Petersen, at Foreningen uberettiget har slettet disse 
gamle Medlemmer, der ikke behøver at finde ig i en 
Vedtægtsændring, som tilsidesætter deres velerhver
vede Rettigheder og . tiller dem ringere end før Ved
tagelsen. Og under alle Omstændigheder kan man 
ikke benytte en saadan Vedtagelse til at konfiskere de 
de ældre Medlemmer tilhørnnde Pengemidler. 

Ærbødigst 
C. Dalberg.

Der var nu intet andet at gøre ved den Sag 
end at afvente Sagsanlæget. Angaaende det i 
sidstciterede Skrivelse anfør-te Forhold Yedrø
rende 0. Liljekrans skal vi komme nærmere ind 
paa i et følgende Blad. 

Imidle1�tid forløb Sagsanlæget fra H. C. Pe
iter�en paa normal Maade, og den 20. December 
1928 faldt Dommen ved Københavns Byret. Vi 
gengiver følgende: 

3!) 

Dom. 

I April Maaned 1925 afholdt agsøgle, Dansk Lo
komotivmands Forening, i Aarhus et Delegeretmøde

i 

som vedtog af Foreningen Kasse at yde et Bidrag 

*) Skal være liljel,rans. Red. Bern. 
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paa 25 000 Kr. til de da lock-outede mede, hvad der 
betød et Ekstrakontingent paa 12 Kr. 50 Øre pr. Med
lem. D r var Tvivl om hrnrridt Forslaget, der ikke 
ha Yd været forelagt de enkelte {delingers :M edl m -
møder til Behandling før Delegeretmødet, var lovli{l' 
vedtaget og da n Del fedlemmer, deriblandt ag
søgeren, Lokomotidører H. C. Pedersen, derfor ikke 
vilde betale Ek trakontingentet, blev Forslaget Ved
tagelse ratihab ret ved et nyt Delegeretmøde i 1927. 

Medens nu en Del Medlemmer udtraadte af For
eningen og liftedo Lokomotivførerforeningen af 1927. 

vedblev Sag øgeren at være Medlem, men betalte ikke 
Ek trakontingentet. 

I cl.en Anlf)dning s ndte ag øgte Sag øgeren fol
g<'nrle ,�k ri rrl:<' af 0. fa, ·embcr 19:n: 

. •l Tilslutning og mc-d H nvisning til tidligere til
sendlc- hivel et· angaaendc pørgsmaalet om Indbe
taling ;:if el Ek trakontingent paa Kr. 12.:iO skal man 
henccl meddele Dem, at Ho,·cclhe tyre! ·en paa sit 
Møde den :17. Noveml;er haYde besluttet, at �fcdlem
mer, der ikke cncst den 15. December rl. . havde h<'
talt det aE Deleg retmødet i 1925 ud havne og af Kon
gre. en LH27 godkendte Ekstrakontingent Kr. 12,!50 
fm og med Udgangen af indeværende Regnskabsaar 
maa betragtes som Yærende lettet af Foreningen. 
Medlem J,Jrotokol. • 

agsøgeren betragtede . ig herefter om . lettet af 
Foreningen fra Udgangen af 1927 og indmeldte sig 
den 2. Januar 192 i Lokomotidørerforening n. 

Imidlertid var dette Ekstrakontingent anonymt ble
ven betalt for de Medlemmer. der protesterede, og Sag
søgte . ·endte da ag øgeren følgendr Skrive 1. e af 26. 
Januar 1928: 

•I Anledning af Deres kriv<'l e af rn. d. M" hvori
De meddeler. at De i Henhold til Skrivelse fra For
eningen af 3. f. 1f, hetrflgler Dem som slettet af 
Foreningens fodlern liste fra den 1 ste. kal man her
ved meddele Dem, at Foreningen sehfølgelig vilde 
have underrettet Dem, der. om man haYde slettet Dem 
af Foreningens :Medlem li ·te. agen er imidlertid 
den. at del Forhold, som dengang da Foreningens 
nævnte SkriYelse af endtes, gjorde pørg maalet om 
Dere og forskellige andre Lokomotivføreres Forbliven 
i Foreningen aktuelt, ikke Ja,ngere foreligger, hvorfor 
Foreningen vedvarende betragter Dem som fodlem.• 

»Endelig skal man gøre Dem opmærksom paa, at
De ifølge Foreningens Love ikke samtidig kan være 

Medlem af Lokomotivførerforeningen af 1927, og man 
gaar derfor ud fra, at De straks melder Dem ud a[ 
nævnte· Forening, medmindre Deres Oplysning om 
n UH'vnte Modlemsskab skal bch·agtes som en Udmel
delse a[ Dansk Lokomotivmand. Forening. « 

Da 'agsøgeren ikke vilde melde ·ig ud af den nyø 
FOl'ening, endte det med, at agsøgte meddelte ag
søgeren, at han paa Grund af dette Forhold blev slet
tet a[ Forening n )1:edlem li te fra 1. April t!)2 
at regne. 

Under denne Sag paa tnar nu, agsogcren ag øgte 
tilpligtet at betale ham 125 Kr. eller det Beløb inden
for nævnte um, som en Opgorelse af Sag øgeren 
indbetalte Andele i Foreningen «Kampfond• maatt 
andrnge. tilligemed Renter heraf 3 pCt. aarlig fra 

agens Anlæg d. 24. November 192 , til Betaling sker. 
Sag øgte paastaar sig frifunden under Henvisning 

til 1927-LoYens § 20 d, hvorefter Medlemmer, der -
uden at afgaa fra Tjenesten - udtræder af Dansk 
Lokomotivmands Forening paa Grund af Restance, 
Eksklusion, Udmeldelse eller paa anden Maade, taber 
ethvert Krav paa Andel i Fondens Midler, hvilken 
Be temmelse uden at være optaget i de ældre Love, 
allerede var optaget i Kampfondens Vedtægter fra 
1920. 

tillingen var den 1. Januar 192 den, at Sagsogte 
ifølge :in Skrivelse af 3. December 1927 havde med
delt agsøgeren, at ltan paa Grund af Restance var 
. lettet fra Udgangen af 19:27 om Medlem af Forenin
gen. og denne kunde da ikke ved sin Skrivelse af 
26. Januar 192 oply e agsøgeren om, at han staclig
var Medlem, thi dertil vilde der kræves en Indmel
delse fra Sag·øgerens Side. Eksklusionen fra 1. April
192 er her fter betydningsløs bortset fra, at For
eningen den·ed viser, at den ikke har opretholdt Ud
slettelsen paa Grund af Re. tance, men nu sletter Sag
. øge-ren i Henhold til 1927-Lovens § 0 c, hvorefter
){edlemmer ikke uden Hovedbestyrselsens ··amtykke
samtidig 111aa v,cre :.\.fcdlem af nogen anden faglig
Tjene temand sammenslutning.

Afgørende for Paa. tanden bliver herefter Stillin
gen for I. Januar 192, men efter de for Kampfon
den gældende Love (og tidligere Vedtægte1·, kommer 
det nu ikke til al betyde noget, at Sagsøgeren er slettet 
uden Grund, idet den ene te Maade efter § 20 d, hvor
efter udtrædende ,f edlemmcr kunde bevare deres Krav 
paa Andel i Kampfonden er den. at de afgaar fra 
Tjenesten. 

D l tilføje , at Sagsøgeren efter Kongres en i 1927 
ikke ses at kunne prote tere mod Betalingen af Ekstra
kontingentet, aa at den første Udslettelse oprindelig 
rnr tilstrækkelig begrundet. 

, ag øgte vil herefter nure at frifinde. 
Sagens Omkostninger hmves. 
J ntet Stempelforbehold. 

4(1 

· Thi kende for Ret:

, agsøgte, Dansk Lokomotivmands Forening, bør 
for Tiltale af Sagsøgeren, Lokomotivfører H. C. Peder
en, i denne Sag fri at være. 

Sagen Omkostninger hæves. 

E. Pihl.

Der er- egentlig .ing n Grund til at led ·age 
Domm�n med an�e_Bemærkninger end' den, at 
vi h!:lr været paa L6;vens Grund hele Tiden, og 
at Oro-anisationens Handlemaade overfor H. C. 
Pccler,fcn Yar gennernfør,t imødekommende og 
overbærende, men dette manglede P. enhver 
Forstaaelse af. 

Dommen er ikke appelleret, og det er mærk
værdigt, at man ikke har forsøgt sig veq en 
højere Tn tan . det haYde dog været naiturligt 
efter alt. h,·ad der er foregaaet. Dommerne har 
nok taget fejl. 
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FRA MEDLEMSKREDSEN 

DREJESKIVEK OG KULINDKØB! 

1 eu Polarvinler som denne, Yi gennemlever fo1· 
Tiden, bliver der stillet store Krav til Persoualet.· 
Ydeevne, og ikke mindst gælder det under aadann<' 
Forhold, at man har det bedst mulige 111ateriale at 
arbejde med, men det er de. værre ikke i den Orden. 
som vi Lokomolivmænd k11nde ønske o: det skulde 
være. Der er allerførst aadan en vigti' Ting som at 
faa drejet vore Maskiner og komme lil og fra Hu 
men del <'I' l Uere sagt end gjort, for agen er nemlig 
den, at de allerfleste Drejeskiver et· af en aadan Be
skaffenhed, at de forlæng L burde være ka " er l og er
stattet mod mere nye o): tid;'l!'l'ar nd llrejeskiYer, og 
det behov<'r ingenlunde at vrorc motordrevne, naar 
man se,· hen til f. Eks. Dr(•jeskivcn i 111.·., som lel 
lader sig betjene af lo Mand . elv i daarlig Vejrlig. 
Det der sa•rlig har Betydning r. at en Dreje kive har 
den fornødne Radius og elvfølgelig P.r rigtig afbalan
ceret. - Og for at nævne et Forhold, som er ærlig 
grelt, nemlig Dreje kirnn i Hg. - for at kunne dreje 
denne - i. ær den østre - kræve d r ikke alene, at 
Maskinen kal staa meget haarfint men og aa at det 
fornødne Mandskab er til tede. Det er et meget al
mindeligt Syn at se en 8-10 Mand under Ledelse af 
Lokomesteren forsøge at dreje Ma ·kinerne for saa 
efter ihærdige Anstrengelser at faa Forsøget kronet 
med Held. Det siger sig selv, at der gaar megen Tid 
tabt med at dreje Maskinerne i Hg. for slet ikke at 
tale om de Udgifter ved Reparationer aadanne Dreje
skivrr ko ter D. S. B. Fra Per onalcts ide vil det 
blivr hilst med Tilfredsl10d, at dis e Forhold bliver 
ændret til det bedre. - Et andet Forhold, som tit har 
været kritiseret ikke alene i Fagbladet, men ogsaa 
i Dagspressen, nemlig tatens Kulindkøb, at Perso
nalet ingen Indflydelse har paa disse Kulindkøb siger 
sig selv. for vi kan ikke afgøre do for kcllige PTisfor
skelle, der kan være imellem ælger og Køber, men et 
tør vi i hvert Tilfælde udtale os om, nemlig Kullene · 
Beskaffenhed lil at udvikle den fornødne Varmeevne. 
og at den ikko helt er til tede har mange maattet 
bekende, thi det kan ikke skjules, at det er et" dag
ligt amtalemne Mand og Mand imellem, hvilken An
strenge! e det er at kaffe den fornødne Damp under 
Kørslen, og det gælder under Fyringen baade Wale. 
og sorte Kul. u ved vi meget godt, at der er noget 
der hedder Kulprøver, som avnet angiver til at 
prøve do forskellige Arter Kul, for derigennem ·at 
skaffe Resultater om Kullenes Vo ·meenheder møn 
om disse Forsøg bliver lagt' til Grund for Indk�bene 
eller Priserne er det afgørende, ·ved vi aldeles ikk� 
noget om, det er en Unikum for mange og maii. kan 
vel godt sige o� dette pørgsmaal »�aa stille, tal 
sagte«, og det vilde sikkert ikke være· urimeligt at 
forlange at faa at vide, hvilke Faktorer der be tem
mer_ Kulindkøbene. Hvfa den fornødne Forstaael c
er hl tede er det ganske givet, at der kan naas gode 
Res�ltater paa dette Omraade i Særdeleshed for Øko
nomien og Arbej�ets gode Udførelse. Det kan Yel i 
den

_ 
Forbindelse ogsaa· nævnes, at i en tør Frost

periode - livor man absolut ikke kan vande Kullene 

-H

r det meget uheldig, naar· man kulforsyner, at fa& 
friske Kul - ærlig Wal Kul - da der under 
Kørslen staar en tøvsky af Kulpartikler ned over 
Per onalet, som igen sætter sig fa l i Øjenkrogen og 
'limhinder op paa saadan en Maad , at d t van

skeliggør Udkikket. Meget vilclo kunne opnaas, hvis 
man altid i Kulgaarden havde lagredr T ul at tage af. 

0. Løvborg. 

MÆRKELIGE DISPOSITIONER 

U i: synle at herske vild Kao og Fonirring i de 
Di po ition r, der foretages af dmini lralioncn, og 
i s rlig Grad kan man pore dcnn planlø ·e Disposi
tion af P r onale indenfor Lokomotivpersonalet. Di e 
'Iil tand har nu rnret siden 1. eptember 1927, og 
man maa nu alvorlig haabe, at der snart foretages 
saadanne Foranstaltninger, der kaa bringe denne mc
ningslø e Laden taa til-Politik til Ophør. 

Fra 1. ptember 1927 paabegyndte de tore Per-
onaleind knenkninger indenfor n. . B. clet vil . ige, 

det rnr ikke o,· ralt indenfor cl 1 nno tat in ·litution, 
at der ,·ar for meget Per onale. ej, fra en be temt 
Lønning kla so og nedefter tog man fat med ha�rd 
Haund, f ,. at det kunde bli\·r saa. meget mildere, naar 
man skuld til at begynde med den oYcr te Ende. 

For Lokomotivpersonalet re ultered denne »Spa
reclill •· dfoldelse sig i en Tjenestetidsreduktion. 
hvi · Resultat nærmest maa betegn .- om uhyggelig. 
Inddragningen af 2 Mandsbetjeningen ved et Magt
ord tjener ab olut ikke til •Ærr• for dem, der h11r 

n varet for denne Handling. 
Foraar. aget heraf paafulgt fsk digel erne i :l 

Tempi af Lokomotivfyrbøder-A. piranterne, og for de 
Ældste Vedkommende Overflytning til Centralværk
stederne, men herved var Bunden endnu ikke naaet, 
idet der endnu var et Antal Lokomotivfyrbødere for 
mange, som man aa fandt Am·endelse for i Remise
værkst dorne til Afl0 ning for dr afskedigede Aspi
ranter og Ek trahaandværkere. 

Nu kulde man jo antage, al Ancienniteten her 
ha,·de gjort sig gældende, men da det jo var et op
høj t li'onnaal, nemlig Balance paa. Budgettet, der 
rnr det afgørende, saa ovcrfly1ted man Lokomotiv
fyrbødern til Værkstederne, om det pa ede i dette 
Formaal. Intere se, uden at tage Hensyn til at man 
derver ramte Lokomotivfyrhødere med indtil Aars 
Anciennitet. 

At dette Yar uretfærdigt, er der Yel nR1ppe nogen, 
der vil be. tride. 

Lokomotivpet"Onalet·har saalcd ikke v ret for
skaanet for at yde Ved til Hr. tensballes »Offer
baal« og d rtil kommer, at os der nu i ca. 17 Maa
neder, som Haandværkere i RPmiReværk tederne, har 
arbejd t ca. 70 Kr. billigere pr. Jlaaned end den der
vær nde Arbejdskraft. 

Det er imidlertid altid en Trø t at vide, naar man 
bringer et Offer, at det tjener en god Sags Fremme, 
og det har vi stadig haft for Øje i den før te Tid, vi 
saaledes arbejdede billigt for D. . B. · men det for
slaar jo kun aa lidt, naar man ser, hvorledes det 
derved indvundne ødes paa and n :Maade. 

, i kal tillade os 'at uærn nogle Ek empler, som 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

vi mener langt fra ltj,.-1 per til at bringe Balance paa 
Budgettet. 

Man har i afvigte Sommer set det Særsyn, at et 
meget stort Antal Lokomotivfyrbødere daglig har væ
ret udkommanderet fra deres Hjemstedsdepot til an
dre Depoter, hvor der . aaled.es maa have været Man
gel paa Personale; delte kan der forsaavidt intet ind
vendes imod, saafremt de Udkommanderede havde 
været overkomplette paa Hjemstedsdepotet; det var 
imidlertid ikke Tilfældet, nej, der var saagar Loko
motivfyrbødere, som man uden videre tog ud af fast 
Tur og erstattede dem med Remisearbejdere. I flere 
Tilfælde har man endog tilladt sig den Luksus at ud
kommandere Lokomotivfyrbødere fra Depoter, hvor 
man i Forvejen havde mattet rekvirere Udkommando 
fra andre Depoter. 

Et andet Eksempel: Fra et Depot har man nd
komnrn nderet Lokomotivfyrbødere til et andet De
JJOt, hvor man havde 0 Lokomotivfyrbødere beskæf
tiget som Haandværkere i Remisen. Ja saaledes kan 
der nævnes endnu flere Eksempler paa, hvorledes 
man forstaar sig paa at •spare« indenfor D. S. B., for 
ikke at forglemme det store Antal Remisearbejdere, 
der i Sommer og enkelte Steder endnu kører som Lo
komotivfyrbødere, alt imens der gaar Lokomotivfyr
bødere i Remiseværkstederne. 

At saadanne Dispositionear skaber Bitterhed hos 
os, der ved Tidernes Ugunst har maattet forlade vor 
Gerning paa Maskinen for at optage Arbejdet som 
Maskinarbejdere og endda til en mindre Betaling, end 
man ellers fik udført dette Arbejde for, kan forhaa
bentlig finde For ·taaelse hos alle. 

De forløbne 17 Maaneder har heller ikke undgaaet 
at sætte sine Spor økonomisk set, da det jo har væ
ret et haardt pekuniært Tab at miste sine Natpenge 
ca. 2 Maaneder efter en brutal Lønreduktion paa ca. 
20 Kr. pr. Maaned. 

Det er jo heller ikke utænkeligt, at der mellem 
os, der nu i 17 Maaneder ærligt har ydet vort til en 
Forbedring af Balancen indenfor D. S. B , findes Lo
komotivfyrbødere, som ved Flid og Sparsommelighed 
har erhverve[ sig en Ejendom i den forløbne T'id, 
med ikke ringe Uro har set Fremtiden i Møde, dels 
ved den saaledes forringede økonomiske Stilling og 
s.idsl og ikke mindst ved en skønne Dag at se sig
lvangsforflyttet fra Hus og Hjem for at lide et nyt
økonomisk. Tab ved Salg af den i de fleste Tilfælde
med store Ofre erhvervede Ejendom.

For de paagældende bliver da intet andet tilbage 
end. Bevidstheden om at have ydet saa og saa meget 
af deres ·.·urt erhvervede Sparepenge til Frembrin
gelse af Balance paa D. S. B.s Budget. 

Balance, ja vel kun Optimister ha.r kunnet tænke 
sig, at denne saa genialt tilrettelagte Spareoffensiv 
skulde tjene til at frembringe den saa stærkt efter
tragtede Balance, endsige være i Stand til at for
bedre denne, hvilket da ogsaa tydeligt fremgaar af 
det i Folketinget for faa Dage siden forelagte Tillægs
hcvillingslodorslag, der for Lokomotivtjenesten ud
v.iser en Besparelse paa Lønningerne paa 160 000 Kr., 
men en Udgiftsforøgelse paa 180000 Kr., dette maa 
wl nok siges at 1·ære «genialt». naar man for at 

spare 160 000 Kr. bruger 180 000 Kr., og saa ser 
det endda endnu mere graverende ud for Stations
og Søfartstjenestens Vedkommende. 

Hvad Personalet forøvrigt ikke har været i Tvivl

om, er nu officielt afsløret, nemlig en storstilet for
fejlet Sparepolitik, som med et mildt Ord kan beteg
nes· som en »kæmpemæssig Fiasko«, kan man kun 
beklage, da det her drejer sig om, at Statens Inter
esser er bleven vanrøgtet og det endda paa en for Tje
nestemændene temmelig ublid Maade. 

Der er et gammelt Ord, der siger, at »Haabet be
skæmmer ingen«, lad os da haabe, at al falsk Stor
hed smides overbord, og at der forsøges paa at op
rette lidt af det, der siden 1. September 1927 kun har 
foraarsaget det modsatte, nemlig skal vi sige et i god 
Tro og Hensigt Forsøg paa Oprettelse af Balancr paa 
D. S. B.s Budget.

•Trekløveret«.

TANKER FØR KONGRESSEN 

Nu nærmer sig atter det Tidspunkt, da D. L. F. 
skal afholde Kredsgeneralforsamling og Kongres. 
Denne Gang skal det være i Aarhus. 

For Kreds 2,s Vedkommende vil Kredsgeneral
forsamlingen have en ganske særlig Interesse, fordi 
vi skal vælge flere helt nye Mænd ind i Kredsbesty
relsen, deriblandt en ny Formand. 

Det er vanskeligt at vælge nye Mænd til disse be
betroede Poster, særlig Formandspladsen er vanske
lig at besætte, denne vor første Mand i Kredsen skal 
jo være ganske særlig egnet, og man kan meget let 
tage fejl i Valget; vi maa have en Mand, som er Di
plomat ved Forhandlingsbordet, med en god Hukom
melse og skarp Hjerne, ellers opnaas ingen gode Re
sultater. Med disse Tanker og Forhold for Øje vil 
jeg gerne rette en Henvendelse til Afdelingerne og 
deres Repræsentanter Landet over for at gøre dem 
opmærksom paa, hvor stort et Ansvar· de har, naar 
der skal vælges Kredsbestyrelse, at det bliver de rette 
Mænd, der bliver sat ind paa Pladserne. Husk Du 
ofte selv er Skyld i, at ikke alt gaar, som Du ønsker, 
ved at forsømme at besøge Møder og Generalforsam
linger, naar Bestyrelsen kalder. Men lad det nu være 
Slut, kom naar Du kaldes, tag Stilling og vater efter 
Overbevisning. Desværre er ·der mange Lokomotiv
mænd, der kritiserer Ledelsen, som oftest ubeføjet, 
naar de mødes i Remi·sen og andre Steder, og er util
freds med alt, hvad der gøres af Organisationens le
dende Mænd; hvorfor gaar disse Mænd ikke til Møder 
og stiller Krav til deres Bestyrelse om, hvad man øn
sker. Ofte slaar Bestyrelsen ganske ene om at tage 
Stilling til Forhold, som indtræffer, men bagefter, 
naar der er disponeret, er man alligevel utilfreds og 
retter svære Bebrejdelser med en Frimodighed, der 
ma� forbavse. 

Derfor vil jeg gerne raabe Vagt i Gevær: Gal� til, 
Møder, indprent edets Folk hvad I ønsker og haaber, 
bed dem lade være med at foreslaa Kandidater til 
Kredsbestyrelsen, hvis man ikke er fuldstændig sik
ker paa, at Manden kan bestride Pladsen, vi maa 
have de bedste Mænd frem, ligegyldigt hvad de hed
der eller hvor de bor, Jael eder ikke besnære af flam-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

roende Ord, men vælg efter bedste Overbevisning, sæt
Sagen højt over Personen. Hvis alle Repræsentanter
er indstillet efter denne Recept, saa kan man ikke
frygte Udfaldet og trøstig se Fremtiden i Møde for 
Organisationen og dens Arbejde. 

Januar 1929. 
Cl. Eisenbichler, Ar. H. 

TRANSPORT AGENTURETS 

VIRKSOMHED. 

P'oredrag i Jernbaneforeningen den 22. November 1928 

af Trafikinspektør Arn. Jensen. 

(Efter •Vor Stande.) 

(Fortsat.) 

Stationernes Ekspeditfo.nstider. 
Det har ved Undersøgelsen vist sig, at der rundt 

om i Landet er etableret Lukketid af Varehus, un
dertiden ogsaa af hele Stationen, paa Tider, der 
falder i den almindelige Arbejdstid for Befolknin
gen. En· saadan Fremgangsmaade er ikke holdbar. 
Det er lidet tilfredsstillende for en Forsender, der 
indfinder sig paa en Station Kl. 14,00, at finde 
Opslag om, at Stationen først lukker op Kl. 15,00, 
eller hvis han er saa heldig - trods Lukningen -
at slippe af med sit Gods, da i Tilgift at faa nogle 
mere eller mindre energiske Anvisninger paa en 
anden Gang at møde indenfor Tiderne. Den paa
gældende skal nok fremtidigt i saa vid Udstrækning 
aom muligt gaa uden om Stationen. 

I den Tid, der er Arbejdstid for den almindelige 
Befolkning, maa Stationen være betjent, og det tør 
forventes, at der træffes saadanne Foranstaltninger, 
at dette naturlige Krav opfyldes. By- og større Land
stationer bør ikke have Middagslukning og ikke lukke 
før 6 Aften. 

Ilgods og Frimærkepakker bør saa vidt muligt 
modtages i hele den Tid, Stationen er aaben. 

Anlæg af private Sidespor m. v. 
Et privat Sidespor eller ... et Pakhusanlæg paa Sta

tionens Grund til Brug for større Forsendere er altid 
et_P_lus til Fordel for Banerne, det samme gælder Ud
leJnmg af Arealer til Handel eller Industri, og man 
bør derfor stadigt stræbe efter at fremme saadanne 
Anlæg. Anlægene bør udføres billigst muligt, og skal
Brugeren deltage i Anlægsudgifter, bør dennes Andel
fastsættes under vidtgaaende Hensyntagen til de
Transporter, der ved Anlæget kan ventes tilført Ba
nerne, og Brugeren bør som Regel ikke belastes med
Rangeringsafgifter for Rangering til og fra Spor ellerPakhus. 

Areallejeafgifterne bør ligeledes fastsættes underHensyntagen til, om der ved saadan Udlejning tilføresBa�erne Transporter. I saadanne Tilfælde bør Lejea!giften sættes lavest muligt medens man ved UdleJ·-run t'l F ' 
b 

g 1 ormaal, der ikke bar Berøring med Jern-
,_ 

anetransport, fastsætter saa bøje Afgifter som der�an opnaas. 

d 
Her var i saa Henseende vel Anledning til at un·ersøge, hvilke Arealer de.:r. paa større Stationer kan

udlejes, og saa f. Eks. ved Opslag paa Stationen be
kendtgøre dette for Publikum. 

Man bør i det hele taget forlade den Betragtning, 
at idesporanlæg m. v. er særlige Entrepri er, for 
hvilko Etableringsomkostninger og Driftsudgifter maa 
paalægges Lejerne som særlige Afgifter. Ligesaalidt 
som man for Havnebaners Vedkommende kan for
lange, at disses Drift skal bæres af Harnebanefragten 
alene, ligesaalidt kan tilsvarende Krav opstille over
for Sidesporanlæg. 

Begge Arter af Anlæg er nu - mere end nogen
sinde tidligere - en nødvendig Betingelse for at be
vare og oparbejde Transporterne med Jernbane. 

Hurtigere Befordring. 
Forholdet er her dette, at Lastautomobilerne præ

sterer Ilgodsbefordring til Fragtgodstakster eller til 
billigere Takster, og ihvorvel Banerne bar sat Tem
poet for Befordring af Fragtgodset betydeligt op, og 
stadigt søger at mindske Befordringstiden, mangler 
der dog endnu ofte meget i at komme paa Højde med 
Lastautomobilernes Ek peditionsevne. Fordringen fra 
Forsenderne er den, at det paa en Station i Løbet af 
Dagen til Oplandet eller til Oplandskøb taden indle
verede Fragtstykgods maa befordres saaledes, at det 
kan være rede til Udlevering eller Udkørsel næste 
Morgen. Togplanerne og i Sammenhæng hermed 
Godstogsplanerne maa derfor revideres og bearbejdes 
fra Grunden af med dette for Øje. 

Stationerne og Godsekspeditionerne maa iøvrigt i 
fuldeste Grad skænke Befordringen af Godset sin Op
mærksomhed; hvor Vogne af en eller anden Grund 
nødvendigvis maa efterlades af et Godstog, disponere 
saaledes, at Banernes og Forsendernes Interesse i en 
hurtig Befordring ikke tilsidesættes, og principielt 
bør der ikke være noget til Hinder for at sende en
kelte efterladte almindelige Vogne med Persontog, 
naar dette kan gøres uden paaviselige Ulemper. 

Adskillige Klager over for lang Befordringstid for 
Godset er behandlet og med tilfredsstiJlende Resultat. 
Jeg kan eksempelvis nævne: 

Kjøbenhavns Bystation. 
Det i Dagens Løb indleverede Fragtgods blev først 

afleveret til Kjøbenhavns Godsbanegaard den følgende 
Dag. Forsinkelse forlods - ca. 24 Timer. Forholdet 
lykkedes det at faa ændret efter Forhandling med Di
striktet. 

Kjøbenhavns Frihavnsstation. 
Vogne læsset i Frihavnen mellem 12 Fm. og 5 Em. 

blev overleveret D. S. B. Kl. ca. 17, men forblev ben
staaende i Frihavnen til næste Formiddag Kl. 10.
Ligeledes en Forsinkelse paa ca. 24 Timer. Under 
disse Forhold var Konkurrence jo vanskelig, og det 
var derfor nødvendigt at søge en bedre Befordring 
fremkaldt. Dette lykkedes ogsaa mod en Betaling til 
Toldvæsenet af ca. 800 Kr. pr. Aar, et Beløb, der 
selvfølgelig er ganske uden Betydning for D. S. B. i
Forhold til de Indtægter, man afgjort mistede ved 
den store Forsinkelse af Vognene. Ved For handling 
med Distrikterne blev enkelte Godstogsplaner omlagt 
til do for Godsbefordringen bedst passende Tider. Og 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

adskillige Vogne, hvis Last krævede hurtig Befor
dring, blev lagt i fast Plan og paaklæbet Hutesedler. 

Hvad Godsbefordringen over torebælt angaar, da 
mangler man Færgeplads. �VIe et Gods sinkes i Kor
sør og Nyborg i den Anledning. 

Bel ord ring fra Dør til Dør. 
Den Fordel, Automobifbefordringen tilføl:te Be

folkningen ved Transport fra Dør til Dør, var af saa 
stor Betydning ved Forsendernes Tilrettelæggelse af 
Transporten, at den afgjort medførte, at meget store 
Transporter, der ellers naturligt vilde komme til Be
fordring med Jernbane, blev unddraget Banerne. 

En fuldstændig Omordning af Forholdene med 
Hensyn til Udbringning og Afhentning af Gods var 
derfor nødvendig og er nu nart gennemført paa føl-
gende Grundlag: . 

. . 

Paa Landstafioner. 
Kørsel etableres aa vidt muligt overalt, og saa

ledes al man eventuelt lade>r en Entrepri. e omfatte> 
flere tationer. 

Entreprisen overtages af Vognmænd, een eller 
flere, hvis Forholdene nødvendiggør det. 

•Kør elen omfatter saavel Afhentning som Til
bri11gning, aavel Vognladningsgods som Stykgods. 

Kørselen omfatter saavel tationsby som det Op
land, der naturligt hører ind under Stationen. Op
landet maa gennemkøre. og Indlevedugssteder op
ret'tes. 

Vil· Entreprenøren drive Kommissionsvirksomhed 
i Forbiudel. e med Kørselen, understøttes han ved ef
ter Konkurrenceforholdene afpassede Jernbanetakster 
for Gods fra nærmeste Købstad eller Hovedby (Fragt
rhandsvogne). 

· Kørselstakslerne er fa tsat af Stat banerne og En
treprenøren i Forening, Grundfaget er en 10 kg's 
Takst med en vi Mind tebetaling pr. Sendin<>. Taks
terne ligger paa fra 20 ,0 a 50 Øre pr. 100 kg, 
50 Øre, Taksten kun for Kørsel over lange Afstande. 

Kørselsetableringen er overalt blevet publiceret i 
Dagspressen samt ved Uddeling af maskinskrevne 
Meddelelser og saaledes. at ikke alene Beboerne ved 
Stationen og i Oplandet har faaet Underretning, men 
ogsaa Grossi terne i Købstaden. 

Paa Grund af det nuværende ringe Omfang af 
Godsmængden -paa mango Landstationer har man for 
at faa Kørselen i Gang ofte maattet yde et mindre 
Til ·kud pr. 'Maaned. me>n det har Yed Fasts,�ltelsen 
af disse Til kud været en Forudsætning, at de skulde> 
regulere,; - erenluelt bortfalde> - naar Entreprenø
ren og talionen •havde· opa�bojd�t Entreprisen saa
ledes. at den gav e>n, Timelig Indtæg,t for den Tid, det 
tog at udføre Kørse>le>n. Med andre Ord, Entrepre
nøren maatte ikke 'i: alJe Tilfælde regne med, at der 
ved Kør ·elen for Jernbanen var skabt ham '3n Leve
vej, for mange1 smaa Stationers Vedkommende kunde 
der jo kun blive Tale om Kørselen som en Biindtægt. 

hærk ættelsen af denne Korse! har selvsagt be
redt mange Vanskeligheder, og navnlig maa frem
føres, at de i Hule kørende La ·tbilejere har stillet sig 
afgjort fjendtlige overfor et Samarbejde. Man har 
da mattet klare sig paa anden Vis, og i Øjeblikket 0!' 
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ri saa langt fremme, at l.7dkør el praktisk talt er eta
bleret fra alle Station r. Jernbanen er saaledes nu 
den Institution, der har laget flest Biler i sin Tje
neste, og jeg tror nok at kunne sige, at denne Gang 
er det Hutebilerne, der har forpas et det gunstige 
Øjeblik. 

Fornøjeligt er det for o, ude i Landet at se et lille 
Flag eller Vimpel paa en lille Stang, det betyder ikke,

at kolelæreren skal komme og spille L'hombre men 
at der er Gods til Jernbanens Vognmand - og. aa en 
r"orm for Reklame -. 

!øvrigt bør et amarbejde med Postvæsenet og
saa ofte kunne etableres paa Landet, hvor Posten be
sørge fra Kontor til Kontor pr. Bil, og Stationen har 
Opland kør el. Hvorfor skal der køre 2 Biler, naar 
I kan gøre det. 

1 m-indre Købstæder. 
· Den højere Bebyggelse betinger noget høje1'e Kør

selstak ter, men der er iøvrigt her saa mange Mulig
heder for at supplere Station ·kørselen med lokal By
kørsel, al en Kør el. entreprise kan gøres ret effektiv., 
Det er her nødvendigt at have Vognmænd, der har det 
fornodne moderne Materiel til Haadighed, og elve 
Kørselen organiseres som paa Land tationerne og om 
fatter altsaa o YSaa Oplandet. 

I Hovedbyerne: 
He>r ligger Forholdenr betydeligt vanskeligere, 

navnlig i Kjøbenhavn, i Aarhus og i de store Køb
stæder. Udpræget· høj Bebyggelse betinger højere 
Tak ter, Entreprenørerne benytter fagorganiseret Ar
bejd kraft og er med Hen yn til Betalingen af denne 
tvunget ind under Hammer, der trækker nøje Græn
ser for Chaufførens (Kuskens) Deltagelse· i Arbejdet, 
og fastsætter særlige Tillæg for Opbæring af ·Gods. 
Gennemført Afhentning af Gods kan ikke etableres, 
alene af den Grund, at de :tore Firmaer ikke 'har 
Godset klar til Afsendelse før Dagens sene Eftermid
dagstimer. En aadan Afhentning vilde kræve et 
stort Materielberedskab i Tiderne Kl. 15,30-16,30, et 
Bered kab for hvilket der kun vilde være ringe An
vendelse i Dagens øvrige Timer. Man bør imidlertid 
forsøge at komme Forsendiirne i Møde ved Oprettelse 
af' særlige Indlewring steder i det Omfang, i hvilket 
det· er Trang for disse, men Godset maa ikke sinkes 
af denne Aarsag, og man bør. untlgaa at' belaste For
sendelserne med for høje Afgifter for Kørsel fra lnd
levc•rings ted til Stationen . aaledes som det· nu er 
Tilfmldet ved Bystationen i Kjøbenhavn. Jernbanen 
kan mt1lig med Pordel i Kjøbenhavn oprette ·saadanne 
Tndleveringsstedei· ·og foreløbigt fade 'disse 'betjen'e 
red eget Perso'nale, ·der blot skulde tri.6dtage. God'set, 
medens selve Ekspeditionen af Papirerne maatte finde 

ted paa den Station, til hvilket Godset ved Indleve
ringens Afslutning bleY kørt. Afhentningan af det 
indlernrede ·Gods kunde ikkert, da det her vilde dreje 
ig om samlet Afhentning af tørre Partier til be
tem te Tider, udføres 'for en forholdsvis ringe Beta

ling. 
I Aai:hus og i de fleste store Byer er Kørselsentre

prisen ændret til det afgjort bedre. 
I Kjøbenhavn vil en Ændring' finde ted, men 
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Forholdet C't' her saa omfattende, at der vil medgaa 
nogen Tid. 

Re-ten af de store Byer kommel' snart. 
luttelig . kal jeg lige hcrore pøl'gsmaalet om 

UdførelsC'n af 

Kommissionsforretui11ger. 
Befolkningen Trang til et personligt :i\follemled 

mellC'm Køber og ælger har i høj Grad støttet Ud
viklingen af La. tbilbefordringen. og de Indtægter der 
flyder af disse uden for selve Tran portopgaven lig
gende Forretninger har bidraget til at gøre det mu
ligt at besørge . ehc God transporterne til meget .bil
lige 'i.'ak11ter. I di . e Kommission. forretninger, qer 
strækker ig over mango Felter (Bankfor.retnin.ger. 
Fornyelse af Lotterisedler, Indkøb, Tr�nsportopgaver 
ro. v.) og . om af . in UdøYer kræyer et stort per on
ligt Arhcjde. et Arbejde, del' trækker ig over et 1·et 
stort Tal af Døgnets Tim.er, er Jernbanen allerede fr_a 
tidlig)il_P Tider indgaaet om et Mellemled. Ved Auto
mobilets Ibrugtagon som Transportmiddel, er en tor 
Del af Kommissionsforretningerne - herunder· ogsaa 
en stor Part af elve Godstransporterne -· overført 
til Lastbil jere, og dette er naturligt i høj Grad gaaet 

. ud over de Kommissionærer. hvis Transporter var 
baseret paa Anvende] e af Jernbanen som Mellemled. 
I Forstaaelse af det nødvendige i. i saa vid Udstræk
ning som muligt at holde Jernbanekommissionærer
nes Forretninger oppe, har Banerne i de senere Aar 
tilstaaet Kommi sionærerne Lempelser af forskellig 
Art - som f. Eks. hurtig Befordring af deres sam
meulæssede Vogne, i bestemte forud fastlagte Planer, 
lavere Takstberegning for Befordringen ro. v. Des
uagtet er der paa Afstande indenfor Automobilernes 
Virkeomraade indtraadt en væsentlig Tilbagegang i

Transporterne. 
Ved Befordringen mellem Landsdelene (fra Kjø

benhavn til jydsk-fyn ke Provinsbyer med Havne) 
har Kommissionærerne taget Konkurrencen op med 
godt Resultat. 

Jernbanekommissionærerne bør derfor vedvarende 
støttes ved hurtig og præcis Befordring af deres be
læssede Vogne og ved Takster afpasset efter Konkur
renceforholdene paa den By, paa hvilken Kommissio-
nærerne virker. 

Forskellige Privatbaner paa Sjælland har for at 
beskytte deres Stykgodssendinger, iværksat samlet 
F�rsendelse i belæssede Vogne af Stykgods til og fra
KJøbenhavn i Forbindelse med Udkørsel fra Modt!,\
gelsesstationen. Det,h�r herved været muligt at neds�tte Fragten ,væsentlig. E� qpg�rels�· over det idisse Vogne Iorsen�\e.,Gqds vis r en betydelig Frem-gang i Befordringsmængde·n. 

Statsbanernes Takster m. v. Først paa Grundlag af et vel tilrettelagt Beredskab kan Banernes Takster virke fuldt ud og vedUndersøge) en traadte Spørgsmaalet om Taksterne derfor til_ at begynde med noget i Baggrunden. 
A 

D�t viste sig dog ret snart, at ihvorvel den sidst
� pril 1927) stedfundne Takstnedsættelse havde over
ørt en Del Varesorter til Jernbanetransport saa kun

de Jernbanen dog ikke med de nye Takster\ Nærtra-

Iikken (indenfor Afstandene 100-1..20 km) el'hvern� 
de Parter af God efter højere Takstklasse ( tykgod 
og Gods efter Tak 'terne '�-6), der naturligt burde 
tilfalde Jernbanen. Mælk, mør. Æ ,, fer ·k Kød og 
Flæ k fra aa godt som hele jælland blev i over
,·cjende Grad tilført Hoved. taden med Automobil, og 
i Retur kør elen tog Bil• rne da tykgod , Foderstof
fer, Kul m. Y. 

I den Redegør I e dvalget fremsendte til Gene
raldirektoratet har man derfor paapegot nogle af de 
'.rakstændringer, der mulig burde gennemføres, paa
peget de \ arer der i ær trafikken (indenfor Afstan
dene 1.00-120 km) særligt var Genstand for utomo
bil- eller. Skibsti:ansport, fordi Jnnban�fragtcn Yar 
for høj. . 

Hensynet til, liYilke Transportomkostninger en 
Varo efter sin Værdi maatte formode at kunne bære, 
har ml indtil for nylig ,·æret ret afgørende for Spørg. -
maalet om, i hvilken Tarifklasse man anbragte Va
ren, og under Forhold, hvor Banerne havde Mono
pol paa store Parter af foreliggende Transporter, vij.r 
dette Princip for Klassificeringen af de forskellige 
Varearter det, der bragte Banerne det bed te økono
miske Udbytte ·og gav For enderne den rimeligste 
Takstberegning. , . 

Den ind atte . tærke Konkurrence fra Automobi
ler nødvendiggør nu at anlægge nye ynspunkter for 
Klassific�ringen, og herunder først og fremmest .at 
tage i Betragtning, til hvilken Pris Godset kan be
fordres paa anden Maade, og om der foreligger saa 
omfattende Transporter, at der ligger en Forretning 
for Banerne i at ansætte Varen i en Tarifkla e. det· 
ikke ene er bestemt ved .Varens Værdi. 

Transporterne af <le Varer, der er Genstand for 
væsentlig Omsætning, maa derfor paa det nøjeste 
følge , og ved Tilbagegang i Transporterne maa man 
eventuelt sætte ind ved Detariferinger eller ved Fragt
aftaler. De Oplysninger, som vi gennem tatistisk 
Kontor har faaet og som er blevet sammenholdt med 
Stationernes Materiale. har hidtil v�ret os til megen 
Nytte. 

De ændrede Forhold, under hvilke Banerne nu 
maa virke, nødvendiggør en fuld tændig Gennemgang 
af Banernes offentlige Tarifbestemmelser og af de 
interne Bestemmelser der slutter sig til disse, og man 
maa herved søge at fjerne det, der ikke længere er 
tidssvarende. (Fortsættes.) 

AMERIKANSK OLIEELEKTRISK 

LOKOMOTIV 
Efter J<ai/,vay and- l,ocomotive Engineeri11g ved F. Spøer. 

Til New York Central Railroad har General 

Elect1·ic. American Locomotive and Ingersoll

Rand Kompagniet bygget et olie-elektrisk Loko-
motiv. 

· .•• ' 
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Den første i Amerika af qenne Art b ggedes 
i 1924. Det nye Lokomotiv er udrustet med en 
Oliemotor og lektri k Tran mission. I en Dy
namo om ættes den udvikled Kraft til elektrisk 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Energi, om i Elektromotorer anvendes til Lo
komotivet Fremdrift. 

Lokomotivet, hvis Vægt er 145 t, er i Stand 
,til at fremføre et Tog paa 500-550 t og skal er
statte Damplokomotivet paa ew York Central 
Banen. Det er del,t i tre Afdelinger: et stort 
Ma kinrum i Midten og et Førerrum i hver 
Ende. I Ma kinrummet finde Oliemotoren med 

Amerikansk olieelektri k Lokomotiv. 

Dynamoer. , trømkontroller, _ fbrydere etc.; 
endvidere en Luftkompressor til Motorens 
Igangsætning, Luft-Køleanlæg for Motorens 
Kølevand og endelig Brændolie- og Vandkasser. 

Oliemotoren er en sekscylindret 4-Takt In
gersoll-Rand Motor med 375 mm Boring og 
410 mm Slag. Den udvikler 750 HK ved 500 
Omdr./Min. Selve Motoren arbejder uden Kom
pressor, idet Brændolien af Brændstofpumpen, 
som drives af :Motoren, indføres i Cylinderen. 
Den elektriske Installation bestaar af en Hoved
og en Hjælpedynamo, fire Elektromotorer samt 
de nødvendige Kontroller, hvormed Lokomotivet 
kan manøvreres enten alene eller sammen med 
et eller flere Lokorhotiver af samme Type, hvil
ke kan til luttes ved Kontakter, som findes i 
Førerrummene. 

Lokomotivet anvendes nu i Godstrafik, men 
dets senere Anvendelse i Persontrafik imødeses 
med stor Intere se. 

STEMPELDAMPMASKINE -

DAMPTURBINE 

TO HØJTRYKS,STEMPELDAMPMASKINER 

PAA HVER 6000 HK. 

Efter Borsir, Zeilung ved F. Sporr. 

Foranlediget ved Anvendelsen af Højtryks
-damp staar Dampma kinen foran et Vende
_punkt i sin Udvikling. Dampturbinen Kon-

kurrencedygtighed overfor Stempelmaskinen 
satte en Stopper for Bygning af Stempel
maskiner paa over 3000 HK til Damp-Kraft
anlæg. De gode Resultater, der i de senere Aar 
- i Særdeleshed paa Bor sig- Værket - er gjort
l"led Højtryksdamp i Stempeldampmaskiner, har

atter aabnet Vejen for Stempeldampmaskiner
med stor Ydeevne.

E:Mer en Udskrivning om Bygning af to 
Dampmaskiner paa hver 6000 HK til de for
enede Stater i Nordamerika fik Firmaet Borsig 
overdraget at bygge Maskinerne efter de af Bor
sig givne Forslag. Endskønt det i det forelig
gende Tilfælde vilde være billigere at anskaffe 
Dampturbiner, bestemte den amerikanske Af

tager sig dog for Borsigs Højtryks-Stempelma-
kiner, fordi disse i Driften er billigere, da 

Dampforbruget ligger 12 pCt. under, hvad en 
Dampturbine med samme Ydeevne forbruger. 
Merudgiften ved Indkøb af Stempelmaskiner vil 
ved kontinuerlig Drift i Løbet af fire Maaneder. 
indtjenes ved Maskinernes gode Økonomi. 

Maskinerne er opretstaaende Tregangsma
skiner (Tretrinsmaskiner), i hvilke Dampen i 
Høj- og Mellemtrykscylinderen efter Schmids 

Anordning kun virker paa Stempl�ts ene Side. 
Høj- og Mellemtrykscylindrene er ved Flanger 
direkte forbundne med hinanden. Paa Høj
trykscylinderen findes ingen Stopbøsning, der
imod er der paa Mellemtrykscylinderen en Stop
bøsning for Damp af 50 at Tryk. 
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Høj- og Mellemtrykscylindrene har Ventil-
tyring med Stempelventiler, hvoraf Højtryks

Indstrømningsventilerne styres med en Prollsch 
Styreaksel. Lavtrykscylinderen har Stempel
gliderstyring med Hochwald Glider. 

Kraftdampen strømmer ind i Maskinen med 
100 at Tryk og en Temperatur af 425 Grader. 
Efter aJt Dampen i Høj- og Mellemtrykscylin
drene er ekspanderet ned til ca. 17 at, strømmer 
den gennem en Mellemoverheder og overhedes 

til ca. 280 Grader; derfra til Lavtrykscylinde
ren, om den forlader med et Tryk af ca. 4,2 at. 
Spildedampen med 4,2 at Tryk og en Tempera-

tur, om ligger 25 Grader over Mætningstem
peraJturen, anvendes efter Behov. Mellemover
hederen er anbrag,t paa selve Maskinen. Til 
Ophedning af denne anvendes stagnerende 
Friskdamp med en Temperatur af 425 Grader. 

• 
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FASTELA VNSFEST 

De københavnske Lokomolivførere af D. L. F. afholder 
Fastelavnsfcst Torsdag den 7. Marts Kl. 20 med Tønde
slagning i Brorsen's Se! kabslokaler i Valdemarsgade 8. 
:Medlemmrr af D. L. F. med V nner og Bekendte er vel-
kommen. Festudvalgef.

AFSKEDSFEST 

Med Udgangen af Januar 1929 blev vor Kollega V. 
Btt,ndgaard, Østerbro, afskediget med Pension. Østerbro 
Lokf.-Afdeling indbød da Bundgaard til en Afskedsfest 
med Vin og Cigarer paa Opholdsstuen, hvor Hr. Inge
niør Capito overrakte Bundgaard en anerkendende Skri
velse fra Generaldirektoratet for 43 Aars tro Tjeneste som 
Lokomotivmand ved Stat banerne. Derefter sagde Hr. 
Capito, Lokomotivmester Kann og Lokomotivfører Skjold
ager nogle kønne Ord til Bundgaard, som tilsyneladende 
gjorde ham godt. Bundgaard satte sit Minde ved at 
skænk en kærkommen Pengegave til Lokomotivmændenes 
Frriehjrm. S.

LA TERNEN 

Foreningen tore, aarlige Fest afholdes Fredag den 
1. Marts Kl. 19 pr. i Sass elskabslokaler, Linnesgade,
Hj. af Frederiksborggade. Arrangementet byder paa Fæl
lesspi ning, Underholdning og Bal. Til Festen har hvert
Medlem Ret til al medtage en Dame, og der betales
3,50 Kr. pro persona· inklusive Fællesspisning, Under
holdning og Ballet. Efter Spisningen kan Fremmede del
tage mod at betale 1,50 Kr. Billetter faas hos Kas
serer n, Th. Olsen, Ægirsgade 68, 4. Sal, N.

Festudval�fll-

Ved Lokomotivfyrbødernes 
Julefest i Randværkerforeningen den 6. Januar 1929 

blev følgende Numre udtrukket: 
374 - 742 - :IB4 -. 645 - 1401 - 1202 - 892 -

678 - 430 - 439. 
Da Numrene ved en beklagelig Fejltagelse fra Under

tegnedes Side er kommet senere i Bladet end beregnet 
udskydes Fristen for Afhentning af Gevinster til 1. Marts 
1029. K. Svendsen.

De norske Tjenestemænds 
Sagsanlæg mod Regeringen angaaende Lovligheden af 

den fra 1. Januar 1928 stedfundne Lønnedskæring er som
bekendt gaaet Regeringen imod. Norsk Lokomotivtidende
�ar i Anlednll:111" �f pommen udsendt et Ekstranummer
mrlrhnldt>nde: Advo)catcrn.e, '.r1tler 1)1. Il]. 

.,)i . r 

Regeringen har allerede besluttet at appellere denne 
meget vigtige Afgørelse til Højesteret. 

En Præst 
skriver følgende i »Kansas Labor Weekly•: 
•Alt, hvad Arbejderne har høstet eller vil høste, kom

mer til dem gennem Organisationen. Enkeltvis er de 
hjælpclø e overfor den organiserede Rigdom, men er de 
organiserede, bliver de uovervindelige alcno ved deres 
Tal. Men der er det uretfærdige ved Rr�nllalrrnr, der 
er opnaaot gennem Fagforeningentl', al Mæud, som intet 
ha1· hPtalt for dis. c Forbedringer, Mrcnd, som har nægt t 
at gaa ind i Organisation rn •, Mænd, . om har fordømt 
dem, de har dog alle med Glæde høstet Frugt n. Det 
er ikke rigtigt. Og hvis de uorganiserede Arbejdere i Dag 
skulde arbejde under de Vilkaar, som de vilde have væ
J.'et n·ødt til al arbejde under, om ikke Organisationerne 
havd været, saa vilde de ophøre med at være Ikke-Med
lemmer. « 

Godstogene i England 
løber hovedsagelig ved Nattetid. De relativt korte Af

stande, man som Regel har at regne med her, gør det 
derfor muligt at det om Eftermiddag n ind.leverede Gods 
kan være Modtagerne i Hænde den paafølgende Morgen. 
AL denne Planlægning af Godstrafiken kan være af stor 
Betyd�ng i denno Bilkonkurrencens Tid er tydelig. I 
denne Sammenhæng kan nævnes, at Jernbanerne i Eng
land i stor Udstrækning tilrettelægger Systemet »fra Dør 
til Dør«, hvorved man ogsaa medregner Transportomkost
ningerne for Opsamling og Di�tribuering i ·Prisen. 

Ved Georgia,Jernbanen 
i Amerika udbetaltes Aar 1920 omkring 600 000 Dol

lars, cl. v. s. mere end 2 Mil!. Kroner i Erstatning for 
�ortkomne lier ødelagte Godsforsendelser. For at ned
bringe dette betydelige økonomiske Tab har man indført 
et gan ke interessant Hjælpemiddel. Man har saaledes 
igangsat en Beregning over de forskellige Varehusbetje
ninger, og der udsættes en Pris til det P rsonale, som 
kunne opgive den mindste Skade paa behancllet Gods. 
For at kunne gennemføre en nøjagtig Beregning har man 
inddelt Pladserne i forskellige Klasser og derved naaet 
e1-i retfærdig Uddeling af Prisen. 

Sveriges Finanser. 

»Riksrdkenskapsverket« har ov rrakt Rcgci:ingen et
Overslag for Aaret 1929-30, i hvilket det anslaar Ind
tægterne til 595,9 Mil!. Kr. I den medfølgende Oversigt 
siges, at Situationen i Almindelighed trods den uheldige 
Virkning af Arbejds.konflikterne i indeværende Aar er 
god; Købeevnen synes ikke al være formindsket, og 
Bankernes Stilling er overraskende stærk. Imidlertid er 
Importoverskuclet for de første 10 Maaneder af Aaret ret 
høih nemlig 178 Mill·. Kr. Den i Aarene 1927 og 1928 
fort alle erhvervsmæssige Fremgang synes a.l give sikker 
Udsili_t til en normal Stigning af Produktion og Omsæt
ning, ogsa� ,i det ·kommende Regnskabsaar. Særlig be
mærkelsesværdig er, at Aktieselskabernes skattepligtige 
Indkomst anslaas at ville stige fra 43 til 60 Mill. Kr.,
og at Automobilskallen vil gaa op fra 30 til 42 Mill.
Del foreslaas, at Automobilskatten, der i 1924-25 kun 
11rlgjorrlt• 9 Mil!. Kr .. fremtidig. skal indgaa i det almi11-
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cl lige Budget i. tcdclfor om hidtil al blive anvendt Lil 
ærlige Øjemed ti0m Vejbygning o. s. v. Paa denne 

Maade vil clen vok nde Automobil kal kunne bidrage lil 
al lctll' RPfolkningen øvrige katt byrde. 

Det var den Gang. 

I Pn gammel M ddelelse af 16. Juni 1 88 finder vi føl
gende Tak. krivciSl' I il Personalet, . om del maaske kan 
int r ssu·c Nutid n� .Jprnbanemænd al stifte BPkendt
.·kab med: 

,GjC'nnem 1:-I n /�. F. Esmann, Odense, har Generaldi
rektoral<'l modtag t følgende Skrivelse. der er underskre
v n a[ 1 støn fyn. k Firmaer: 

• ndertegnedc Exportører paa Fyn finde Anledning
til. nu dn Trafikforholdene igjen erc komne i den normale 
Gænge, al rette Pn Tak til Tra[iknispekløren, lationsfor
standc ren i Odense og alle de til Linien Odense-Esbjerg 
knyttedP Jernbanefunktionærer samt til !<'ørerne af Damp
skibsfærgerne over· Lillebelt for den Energi, Omsigl og 
Imødekommenhed i enhver Retning, der under de vanske
lige ne- og faforhold i Marts Maaned har været udvist 
for al faa de ugentlige Forsendelser af Gods til Esbjerg 
cxpederede i rette Tid. 

Vi have denne Energi og Dygtighed fra Statsbanens 
Funktionærers Side al lakke for, al vi saa godl som uden 
Afbrydelse har kunnet exportere vort Gods ugenltlig over 
Esbjerg til England, og vi finder del derfor al være vor 
Pligt al frembære vor Tak for det høje Jernbanedirektoral 
med ærbødigsl Anmodning om al give de paagjældende 
Jernbanefunktionærer Meddelelse om denne vor Takskri
vel ·e. « 

Hvilket herved meddele! til ECterretning for alle Ved
kommende.« 

Ja. det ,,ar clou Gang! Nu er Tonen eflerhaauden for
andrPt omtrent til det modsalle gennem en stadig Kritik 
af Banerne �om B fordringsmiddel, bl. a. i Sammenligning 
m d Bilernr - dog ikke i disse Snevejrsdage. 

De engelske Sydbaner 

har udrustet en Del Pakvogne med en Anordning no
get lignende et Periskop paa en Undervandsbaad, hvorved 
Togf rere11 fra sin Plads i Toget kan iagttage Signaler 
m. m. Anordningen bestaar af to i 45° Vinkler liggende
.'pl'jlc, af hvilket det nederste er anbragt paa Bordet i
Kupeen og det andet er anbragt pa.a Taget.

Der foreligger intet om den ytte, Apparaterne gør, 
og det kan v<'I ogsaa være tvivlsomt, hvorvidt de gør den 
tilsiglecl N ·ttP bl. a. i u. igtbart Vejr og naar Damp og 
Røg svøbe,· i;ig 0111 'rogel. 

De amerikanske Godstogs 

Gennemsnitshastighed var fo1· otte Aar siden ca. 16 
km i Timen, nu er den omkring 20 km. Nu bestaar Gods
togene i Gennemsnit af 48 Vogne mod 36 Vogne tidligere, 
og det . kal b mærkes, al de amerikanske Godsvogne i Reg
len er 4-ak lede Boggievogne. Endvidere er Antallet af 

Tornvogne i de enere Aar forøgl'l i Forhold til de lastede, 
hvilket økonomi k set betyd r en Forøgelse i Drift. om
kostning rne og en edgang i Drift udbyllel. Af clr 36 
Vogne tidligere var g nn msnitlig JO tomme, nu 01· af 
de 4 Vogne 17 tomme. Dette er sammenbængendl' med 
don Omstændighed, at Vognfordelingen er b cire ordn I end 
tidligere og svarer b cire til de tørre Krav. Voguma11gel 
et ted og Vognover kud et andet Sted forekommrl' ikke 
som tidligere, mon delle bevirker, at man ofte maa an
ordne Tomløb. Godstogenes Præstationer c1· trorls dette 
ved sin størr Længde og større Ha ·tighcd forbedret med 
ca. 33 pCt., nemlig fra 11 980 til J5 960 Tonkilometer L 
Tim u. amtlige Godstog i Amerika tilbagelft'gger daglig 
en tr;ckning paa 2,7 Millioner km. 

Overfør./, som ekstraordinært Medlem. 

Pens. Lokomotivfører L. . P. ielsen, Kjøbc11ha.vn L. 

Lokomotivførcrl.red e11. 

l<.jøbcnliav11 Ø: Afdeling formandens Adrrsse rc•ttes til: 
Randersgade 31, 2. Sal. 

Viborg: Afdelingi<formanclen.· Navn og Aclrrs. P l'elles 
til: C. . Laursen, Midclagshøjvej. 

toko111otivfurboderJ.-redsen. 

Geclser: Afdelingsformandens Navn og Aclrr ·se n•ttl's 
til: H. J. Løschenkohl, Alexandrinevej. 

Fredericia: Afdelingsformandens Navn og Adresse ret
tes til: J. R. PcclC'rsen, Sjællandsgacl<' 4-0, 1. Sal. 

( ld11æv11cl.�e fm 1-2-29:

Lokomotivmester lI C. A. E. Aarkrog, Randers, efter
Ansøgning ifølge Opslag til Lokomotivmester I i Randers 
(kgl. Udn.). 

Lokomotivfyrbøder K. Pedersen, Aarhus H., eftei· 
Ansøgning ifølge Opslag til Motorfører i Næstved (mirl'. 
Udn.), ·og Lokomotivfyrbøder A. Holmloft, Fredericia, efter 
Ansøgning ifølgr Op�lag til Motorfører i Næslvecl (min. 
UclD.). 

1\'wn,"'rt',nt!P 1' ummu Pr q/leveret paa 

REDAKTIO : Vesterbrogade 98 A, 2. Sal, Kjøbenhavn V. 

Avisposfkonlorel d. 21. Februa,. 
-----------

ANNONCE -EKSPEDITION: 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14 613. Ny Veslergade 7. 3. Sal, Kjøbenhavn K. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. Telefon Central 14 613. - Kontortid Kl. 10-4. 
Teanes paa alle Postkontorer i Skandinav1rn. Postkonto: 20 541. 

-----------------------

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

KALKULATORISK OPGØRELSE 

af Statsbanernes Drifts-Indtægter og Drifts-Udgifter m. v. i December Maancd 

April-December 1928 og en Sammenligning med de regnskabsmæssige Beløb 

1927 i runde Summer. 

192 

det 

samt i Tid rnrnmet 

tilsvan'mle Tidsrum 

Personbefordring ........................... . 

Gods- og Kreaturbefordring ................. . 

Postbefordring . ............................. . 

Andre Indtægter . ........................... . 

Orifts-Indtægter ialt 

Drifls-Udgifter .................................... . 

Af krivning (Gennemsnitsprocent ca. 2,3 p. a.) ..... . 

Bn,tto-Overskud 

Forrl'ntning (5 pCt. p. a.) ....................... . 

December Maaned 
1n2 1927 

KalkulatoriRk 

390000 

3 i90 000 

560 oou 

270 COO 

8 600 000 

9 210 000 

850 000 

10 060 000 

+ 1 460000

1 700 000

3 980 000 

3 870 000 

570 000 

l 0 000

8 600 000 

9 630 000 

840 000 

10 470 000 

+ 1 870000

1 690 000

1928 

Forøgelse Formind,skelse 

0 000 

10 000 

!JO 000

420 000 

10 000 

410 000 

410 000 

10000 

N etto-Oversk11d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. + 3 J 60 000 + 3 560 000 400 000 

Personbefordring ........................... . 

Gods- og Kreaturbefordring ................. . 

Postbefordring .............................. . 

Andre Indtægter . ........................... . 

Drifts-Indtægter ialt . ............................. . 

Drifts-Udgifter .................................... . 

Afskrivning (Gennemsnitsprocent ca. 2,3 p. a.) ..... . 

Ht·ufto-Overskt1d 

April-December 
1928 1927 

Kalkulatorisk 

40 360 000 

37 790 000 

4 560000 

25 0 000 

85 290000 

80160 000 

7 660 000 

87 820 000 

+2 530 000 

41 100000 

36860 000 

4 350 000 

2 320 000 

84 630 000 

83 980 000 

7 520 000 

91 500000 

+ 6 870000 

1928 

1''orøgelse Forminclske!se 

74-0 000

930 000 

210 000 

260 000 

660 000 

3 820000 

14-0 000

3 680 000 

4 340 000 

Forrentning (5 pCt. p. a.) ............. • . • .. • • • • • • • • 15 3'10 000 15 210000 100 000 

Netto-Overskud ............•................. + 17 84-0 000 + 22 080 000 4 240 000 

JULETRÆET 

I Lokomotiv Tidende fra 20-1-29 læser jeg med 

. tor Forbavselse Hr. Otto Løvborgs Artikel angaaende 

.Juletræsfesten, som desværre for Børnenes Vedkommende 

-er fuldstændig urigtig, hvad Otto Løvborg meget godt 

ved. Det første forkerte er, al man marcherede ind til 

Tonerne af »Højt fra Træets grønne Top«, det var Loko

motivmændenes March. Lidt senere hørte vi Børnene 

synge hvert it Vers a( Glade Jul, fordi man havde sparet 

at lade angen-e trykke, hvilket jeg tidligere har kriti-

ereL Julenissen gjorde sit bedste, men til ca. 200 Børn 

burde der have været 2 isser, da en umuligt kan under

holde saa mange Børn. Delle var nok Grunden til, at 

nogle af Børnene faldt i Søvn under Festen. Jeg selv 

-hørte baade Børn og Vok ne gentagne Gange sige: kommer

der ikke snart noget morsomt, jeg skal hertil sige, at vor 

Formand selv Festaftenen sagde, at det var skidt med 

Børneun1derholldningenr Saa jeg tror man skal være 

meget nyforlovet for at faa saadan et Glansbill-ede ud af 

det, som Otto Løvborg tilsyneladende har faaet. Jeg spør

ger: hvor blev Oceanerne af Wienerbrød og Kager ser

veret? Wieuerbrød fandtes overhovedet ikke, og der var 

mange Børn, som kun fik en Kage, der var simpelt hen 

ikke flere. e Festen, som Randers Afdeling har holdt, 

deraf kan Be ·tyreisen lære, hvordan en Børneunderhold

ning bør være. Jeg havde pligt kyldig inviteret en Fa

milie med Børn med til Fest n, men de blev i sidste 

Øjeblik forhindret, hvilket var min største Glæde, da jeg 

simpelthen ikke kunde være den Fest bekendt, naar jeg 

tænker paa, hvad man gør for Børnene ved andre Jule

fester. Til Slut; det ser ikke godt ud, naar Bestyre! en 

ro er ig selv, som Otto Løvborg i dette Tilfælde har gjort. 

Lokfb. . A. Jensen, Gb.

Redaktøren har vist mig den Venlighed at lade mig 

gennemlæ e ovenstaaencle Indlæg - og uden dog at 

---- ---------~------
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komnw nærm re ind pila den frem' at[e Kritik kal jeg 
R\'are. at jeg ikke an. er en Di ku ion her i Bladet for 
formaal tjenlig, i ærdeleshccl for Bladet andre Læsere 
Du1 Fr mstilling af Juletræ fe ten, som jeg har gi\-et, 
hviler paa cL objektivt t Ind endereu har t 
andet yn paa Fest n, er for aa vidt ikke noget yt; 
111 n vi l'l' begge nig om, aL Juletræsfesten bør vær 

aa god og vellykket, son\ den kan blive, derfor hen vi e1: 
jeg den fremsatte Kritik til d t Forum, hvo.r den hører 
hjernme, nemlig vt•d rnr Afdl'lings Møder. 

Otto Lovberg. 

Hermed betragte' denne Disku sion som af. lullet. 
Reel. 

Saml alle Deres Kred1:torer paa een Haand. 

Hent en Rekvisition 1 /J.lf!:.(JJJ!!::!: 

Dosseringen 4 Tlf. Nora 484 v 

Nordisk Handske-og Skindbeklædning. I 

k�J 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Oehlenschlågersgade 2. 
(Hjørnet af Vesterbrogade.) Ko:r�øF l 

- LØVE 

FA B R I KS p R I s E R
I Ma:rga.rine. 

Tilbud til Tjenestemænd. 
CIGARER - CIGARILLOS. De kan for Fremtiden faa aabnet en Konto paa 1. Klas· 

ses Herre- og Dameskræderi samt Herre- og Damekonfektion, 
SKRAA & SHAGTOBAK Kjoler og Drengetøj. Stort Lager af Vinterfrakker og Ul ters. 

fra Konfektions-Bestillinger til Lagerpris. 
Alt J)aa R&tebetaling til absolut kontante Priser. 

Vi Ih. Langes Fabriker Med Høja_qtelse 
J,. V. Jen■en, Skrædderme■ter. ,61, Kong_evej 1358. Vester 4610.

Forlanges overalt. Forlanges overalt. Udt>n 1Jdhe1ali11g: Utlen Udbetalinc 

KØB DANSKE V ARERI STØT DANSK INDUSTRI! 

Ægteska�sbogen TANDLÆGE 

Hvordan man begrænser Børnefødslerne 
Oplysende - 18 gode Billeder 
Pris 1 Kr.+ Porto. - S. Vogel, 
Vestergade a. København K. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

TAGE HANSEN'S EFTF. 
8. A. MARTENSEN 

KONSULTATION: 10-3 OG 6-7 
LØRDAG: 10-2 

� 
� 

ALBANI ØL 
OG 

AlBANI PlllNIR 
' er bedst. 

Brug Svendborg Eksport Mil-Co 
med 120/o Fedt. 

Drøjere i ll1·ug og mere ,,el magende. 

(Almindelig Eksport Fløde har kun 90/o) 

ENGHAYEPLAOS 6 TLF. VESTER 3330 

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop o_q Maag A/S. 

Købmagergade 48 .• København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028. . 

. . 

Bandager OD SyaepleJeartlkler 
I stort Udvalg, 

Spectaltt,t: 

Bandager til vanskelige Tilfælde. 
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