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ET ALVORLIGT TOGUHELD. 

Er vore Nødbremser gode nok? 

øndag Eftermiddag skete et alvorligt Tog
uheld paa den frie Bane mell m Hellerup og 
Ø terbro med 'I og 616, idet den 4. før te Vogn
af porcdeR paa G-rund af Brud paa en Hjul
barnlage. Toget bragte · til tand ning efter at
der af de Rej ende i"\ ognen rnr trukket i Nød
brem en. D r kom ingen Rej ende til , kade,
men Uheldet foraarsagede foruden en fOl" taae
lig Æng tel. e hos cl Rejsende nogen 'lids
Spærring af det en por. Det Brud, der var
ket paa Bandagen, var af en æregen Be. kaf

fenhed, idet dette, i Modsrctn ing til hvad d r
kan siges at være en almindelig Regel for ind
·træffende Brud paa Bandager, ikke var paa
tvær af Bandagen, men derimod paa lang::s af
denne og ligefrem havde dannet to Ringe. Det
maa iges, nt dot var en Vidunder, at Uheldet
ikke havde amlre Følger end ovenfor anført,
og naar det ikke haYde dette, kylde det uden
Tvivl, at Koblingen, hvori Vognen hang, thi
den hang faktisk i den ene Ende, fordi Hjulene
efterhaanden var borte, -tilfælcligvi. holdt til
den Styrkeprøve, den blev udsat for.

Paa Gru�d af de Om tæncligheder, der knyt
ter sig til dette Uheld finder vi Anledning til
at ledsag dette med noale Bemærkninger. Vi
har gennem Dagspre sen erfaret, at r ødbrem
sen ikke skulle have fungeret som den burde,
og at Stand ninaen i det ve entlige skulde
skyldes, at en 'l'ogbetjent havde skilt et Par
Vakuumslanger ad mellem to Vogne - medens
Lokomotivføreren amtidig sigtes for ikke at
have været tilstrækkelig opmærk. om og for
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il ke nt have opfyldt ::;in Pligt med J lensyn til 
Brem"ning, dter at der var trnkket i I ød
hrem en. 

Kan det være muligt, at en Lokomotivfører 
ikke traks er klar over, naar der trækkes i 
Nødbr m en? Til dette vil vi gerne have Lov 
at udtale o . 

1 aar der køres rned luftbr msede 'l'og, er 
det en ikke ualmindelig Foreteelse, at der un
dervejs viser sig -t tb eder i Ledningen, f. Ek . 
i langer, der. medens Toget holder stille, og 
den foreskrevne Prøve foretages, ikke aabenba
ror ig, fordi Aabningen eller Revnen knibe. 
ammen. Det er ikke ualmindeligt, at saa

dann kjulte Aabninger røber deres Tilstede

værelse, naar Toget er i Bevæge! e, paa den 
Maade, at Val uum falder. Det, der i saadanne 
Tilfælde ker, er at Lokomotivføreren strak. 
giver ig til at uge med den store Ejektor 
for at hindre, at Vakuum falder saa meget, at 
Bremsen træder i , irksomhed, samtidig med 
at han ved at , tilbage langs Toget erkyndiger 
sig 0111, at det ikke er en Bremsning fra Toget. 
Og det er det jo heldigvis almindeligvis ikkfl. 
\ i kan tilføje, at det heller ikke er helt ualmin
deligt, at Lokomotivførerne forlader Udgange:; -

tationen med Tog, hvor Vakuum ikke er helt 
tilfred stillende, cl. v. s. at Vakuum ikke er oppe 
paa 0,65, men hænger nede paa 0,6, ja maaske 
til 'l'ider clenrnder, i Tillid, at Rystelser m. Y. 
Rkal bevirke, at det efterhaanden bliver godt. 
I mange Tilfælde bliver det ikke bedre, men 
daarligere, ja endog saa daarligt, at Vakuum 
maa >"U penderes. Hvorfor kører LokomotiY
føreren nu med et ikke helt tilfredsstillende Va
kuum fra Udgangsstationen? Det gør de for 
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d ,[ k r.-;tu. fordi det ofte Yil I etycle en Forsin
ke I ·e. lt,·is man yiJ bliYe holdende. indtil 1 tæt
h den er fonden. for det andet fordi den funge
rende , 'tntionsbeHtyr r meget ofte bliYcr ner
vø og meget ofte har den Opfattelse, at Loko
motidø1·eren knl'\"Cl' un dYendigt meget af it 
Vakuum, og for ikke at blive an et for at være 
krakilsk n Lnko111oti dørerne mindre nøjereg
nende, end Heglem ntet foreskriver, og kø1·er 
so111 ovenfor omtalt. Det kan haYe den Folge 
at Lokomotivføreren ofte undervejs maa sætte 
den store Ejektor til for at holde Vakuum opp , 
og dette kan igen ha,·c den Følge, at en even
tuelt aabnet Iødbrcrn oventil kan antage eller 
bliver antaget for noget andet end det, det i Vir
keligheden er. Naar vi skriver dette, er frunden 
den, at Lokomotivføreren for det forannæYntc 
rrog ligefrem er igtet for ikke at have v._ r · t 
opmærksom nok, med andre Ord at han il ke 

kulde Jrn,,·e gjort ,•in Pligt, hvad •,i efter det 
for o. oplyste slet ikke er i Tvivl om, at han 
har. 

Der rejser sig derfor et andet Spørgsmaal 
i denne Forbindelse, og det er: Er ødbremsen 
cif kti v nok. naar <len sættes i , irksornhcd? 
Det rnaa vi:=;tnok efter det forefaldne be vareR 
benægtende. Det er jo klart, at det rnaa kunne 
forlange. , at a hning af en :fodbremseventil 
strak. · be,·irker. at den na:.'rrne te Kondu ktø1·
Ycntil automati,-k aabner i17 og derved gi,·er 
Adgang for saa meget ind irømmende Luft, at 
Br 111. ·en straks træd r i Virksomhed, og da 
de11 A,tbning, der er i en Komluktønentil, er 
adskil I ige <tange s tøne end i en Nød hrern e
vcntil, vil en kraftig Brem ning stralrn blive 
Følgen. Endvidere maa Aabning af en ød
brernsc\'cntil tillige give sig et saa kraftigt • d-
lag paa Lokomotivets Vakuummeter, at en 

eventuel fejlagtig Opfatte! e fra Lokomotivfø·re-
1'011 ·'ide er udelukket. Og det er sikkert der. 
Tamµen brænder. Hvis en Lokomotivførnr, 
hver +ang han ser sin Vakuum vise faldende 
rrendens, ski.ilde ætte Brern. en i Virksomhed, 
vilde vi opleve en Mængde ToO'standsninger, 
der er ganske unødvendio-e, d. Y. s. Togforsin
kelser, om kunde undgaas, fordi det er de før 
omtalte kjulte Aabninger eller Revninger, der 
vi er deres Til tedeværelse. Det er temmelig 
klart at aadan som Lokomotidoreren nu er 
stillet, er det uheldigt; der bør altsaa ske det, 
at naar der iværk ætte Nødbremsning, maa 
c1.en virke saa effektivt, at der ingen rrdvl kan 

,wrc om. hrnd det er, der ker. :Nødbrcm nin
gen rnaa v irke . ·aaledes. at baade Konduktør
ventil r og Lokomotivfø1·er n traks træder i 
Yirl<Ro111hed, og for at dette kan ske, bliYer det 
man.ske nødvendigt, at Nødbremserør ne og 
dermed Yentilerne bliver af tørre Dimen io
ner. ,"iaaYiclt os bekendt har disse Rør for 1'i
d n en Lysning paa 13 mm, men Tid efter an
den inclsnævrei,; denne paa Grund af Rust
dannel · r og Snay·s, aalede at Aabningcn 
cfterhaanden bliver meget mindre. Ordnin
gen ar hele ødbremse y ·ternet bør være aa. 
rationel, at Bremsen traks træder i Virk om
hed. 

Vi maa rnaa ke tilsiclst tilEøje, at det prak
ti ke Li,· cfterhaanclen lærer Lokomotivfører
ne en hel Del, bl. a. at det er godt nok, at 
T-oretikeme, dem, der bl. a. skrive1· Regle
menterne, sidder og regner ud, at saadan og
aadan kal det være, naar den daglig' Tje

nest i Reglen Yi er o., at det va1· kønt, hvis
det kunde gaa efter Reglementer m. rn., men
det kan det bare ikke, bl. a .. fordi som i saadan
ne Tilfælde, om det omhandlede, intet gaar,
om det er tænkt. Der r Grund til at haabe,

at det forefaldne Yil gi\'e Anledning til Over
vejelser angaaende Vakuumbremsen Indret
ning og Virkemaad , og at disse Ovenejelser
vil før til en heldig Lø ning af de Problemer.
der rejser sig, og at man bl. a. vil genindføre
den gamle Ordning med Yognpassernes Til-

(•9 )_ 

tedeYærel e ved Prøvning af Vakuum, hvor
ved en hurtiger og rationel Prøvning kan fin
de Sted. Det har jo ogsaa v· �ret en af de uhel
dige Følger af Sparesystemet, at man ligefrem 
har forbudt Vognpas erne at være til tede, 
naar Vakuumprøve af et Tog skulde finde Sted, 
hvilket elvfølgelig ofte har medført ganske 
meningsløse Forhold. 

Der kan efter vor Opfattel e læres det af det 
passerede Uheld, at Brugen af r ødbremsen ikke 
virker paa den tilsigtede Maade, altsaa at Luft
ind trømningen ikke 'er saa effektiv ·som bereg
net, saaledes at den aabner Konduktørventi
lerne og tillige giver et saa kraftigt Udslag paa 
Vakuummetret, at det dikterer Lokomotivføre
ren, uden Reflektioner af nogen Art, at sætte 
Bremsen i Virksomhed. Det maa der stræbes 
henimod, saaledes at Manipulationer som den 
af Togbetjenten foretagne for Fremtiden er ab
solut unødvendige. 
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BESØG PAA 

BURMEISTER & WAINS FABRIKER 

Torsdag den 7. Mart aflagde .\Iedlennner af 
D. L. F. et af Be g - og Festud,·alget anan
gcret Be øg paa Burmeister ar Wain "\'ædt
pa" Chri tian�harn. Henimod 50 Mrcll rnrner
deltog.

Hr. Ingeniør ]au en bød el kabet Vel
kommen og forevi te o de ornfattend Fabriks
an læg. Vi aa strak , n t det f rst og fremme. t 
er Bygning af' Die elmotorer, om b kæftig r 
Yirk omheden, g vi imponerede i høj Grad af 
de mægtig store Værktøjsma kiner af for kei
lige lags. Det var særligt de kombiner do 
Høvle-, Fræ ·e- og Borerna lciner for en ca. 7 m 
lange eller høje Bunclrarnm r (Fundamenter) 
og tativer til Die elmotorer, der tog Opmærk
somheden fangen og aftrnng o Beundring af 
Ma kinteknikkens UdYikling. Vi saa bl. a. et 
af dis. e meterhøje støbte tatiYer bliYe planer t, 
fræ t eller boret en 5-6 teder paa en Gang, 
og drøftede hvor tor Betydning blot en lille 
Unøjagtighed i Op pænding eller Behandling 
vilde faa. ] en Drejebænk for Krurntapak ler af
drejede den ene Hal vel I af k. len til en 7000HK 
Dieselmotor. Hver Halvdel \'0jer 53 t, det ,·il med 
andr Ord sige, at ksJen til en Motor af den 
Kaliber \'0jer 9 t mere end en af vore -Ma kiner 
i tjenestefærdig Stand. Man saa, hvilken tor 
Betydning Vingo taalet har f01· hele Maskin

.industrien; cl svære paaner, som tages nu 
med en stor Ha tigh 1, vilde Yær gan ke utæn
kelig uden dette Værktøjs taal. Det er, om 
en Kollega sagde, da vi tod mel en Borerna kine 
og saa et 50-60 mm Hul blive boret saa hurtigt, 
at paanerne fløj ud til iden: »Den Orndrnj
ning ha tighed er den høje te, ;11an i gaml 
Dage turde byde et ha!Ytornme neglebor.« 

L Montagehallerne aa ,·i bl. a. to -Cylinder 
Die elmotorer til Japan under Opbygning. 
Disse Gigant r er paa -''iOOO HK., ,·ejer 500 t oo
naar ve\ op j anden . al Højde. �nd.videre en 
3000 RK. Die elmotor til panien under Prøve. 
Den færdigmonterede Die elmotor · prøYes i 
Dage, inden den udgaar fra T ærket. Et, luft
klart dstød fra nævnte Motor ddnede om en 
meget fin Forbrænding.

Ved Indgangen til et Monteringsrum læser 
man: Adg_ang forbudt! Denne Be temmelse var
dog at ud af Kraft under vort Besøg. Vi aa
derinde Motoren til det nye Diesellokomotiv,
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som l)ygge til "'tals! anerne. Det 1· en for 
dett Forrnaal ærligt kon. lrncret 6- "ylinder 
}fotcn· pac 400 HK.. mc11 i \'l'igt skal vi ikke 
paa nuværnnd Tiet punkt komme ind pna Mo
toren Enk llheder. 

\ri I ringer og aa h r Firmaet Burn1ei ter 
& W ain vor Tak for den Ulejlighed, d t paatog 
ig o,,erfor o ; det ,·ar et meget inlern sant Kig 

indenfor de-tt ,·erden kendte f;'irma · y· ægge. 
Og Tak til d'Hn. Uch·algsmedl mm r, ,<;i)m har 
anangeret Be øget. 

FRA DAGSPRESSEN 

L ')�ationalticlemlc« har vi fundet f, lgende 
lille hurnorLti. k _\.rtil el, 0111 pass r og aa 
incfenfor vore Rammer, hYOJ' der ligeledes fin
de tænkende Enere, der altid beskæftiger sig 
m d at skulle lam om fordi de ikke er tilfred . 

Tænkende Enere -

Man maa lade Dr. Axel Dam, at ban r kon
·ekv<'nl. Det har han ,·ist før. Han d l<' det til
On•dlocl forleden, da han indbragte it Partis to-
temmige Forslag om en Ændring i Radio-Udsen

d el en, ·aaledc at anerkendte Kulturorganisation r
kunde kommo til at sende prirnt. Forslaget. Ten
dens l'r rl<'n indly ende, at ærstandpunkter skal
(remm :,;, de lænkende Enere skal høres. l�n »tæn
kende Ener« er . om bekendt i Heglen et Menne ke,
der ikke e,· tilfreds m d noget Parti og derfor be
gynde,· for sig ;;elv. om R t tatspartieL gjorde.
Eller ikke l'L' lilfred med nogen eksisLl'rende el
· kabelig, dramatisk, I ilte-rær, kun lneri k eller paa
anden 1[aade kulturel Forening, og derfor lifter in
C'gen Forening. om mange gør nu og da, gerne
med dødeligt Udfald, men det J. P. Jacobsenske Ord
l'r og'aa Sandhed her: Alle køre J,'ore·n-tnger. cle kan
slet ikke do, før encluu skørere Foreninger er spirede
af deres Fro.*) aalecle. holde Tallet paa de paa 
forskcllig Vis organiserrde »b·l'nkl'nde Enero«s For
enin <'r konstant. Der er rigelig fgang, der er og-
aa r1gelig Tilgang. For Tanken har et 'tort Publi

knm. Ik,ke nog t trofa t Publikum, maaskc, for ikke 
alle JI enne:8ker er kron i k utilfredse m�5l alting, en 
Del er det akut og kommer over det, men ogsaa her 
er Tilgang og Afgang i Balance. aa det er en Fak
tor i amfundet. · man maa regne med. :b'olketing. -
mand, Dr. phil. Axel Dam regner med deL ud fra 
ideali li k Højagte] e. Han re peklerer hver pirende 
selt-stændig Tanke, han hacler alle, cler »gaar i Flok«
og »havner i Baase«.*) Deraf al hans Id, hvis 
Idealisme anerkendes, amtidig med, at et ufoi·ander
ligt Befolkning flertal er noget æng teligt ved at gøre 
Idealerne til \ irkelighed. Denne Æng tel e Yil ogsaa 
*) Frernhæn•l ar os. Reel. 
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gøre ·ig gældende overfor Doktorens Radiofor lag. 
D t er beklageligt, for der er .sund og human Tanke 
bag For laget, det er der bag alt, hvad Dr. Axel 
Dam lægger Navn til. Dets Ide er, at 11tan skal ogsaa 
høre den anderi Pari. En enten saa kla sisk, al 
den findes paa rent Latin. Modern udtrykt vil det 
. ige. at ogsaa den anden Part skal haYe Adgang lil 
at henvende Ordet til Lytterne. Men de vil ige mere: 
For der er 3000 Foreninger her i Landet, der all • 
smykker sig med kulturelle, viden ·kabelige, litterære, 
kunstneriske, sociale etc. Formaal. Og hvem kan 
sige, de smykker sig saa med Urette? Den anden 

Part er organi cret i 3000 Afdelinger, og de vil alle 
tale! Iv[aaske var Axel Dams Ideal af et Parlament 
en Forsamling af 70 Toper aners-Partier. Det Ha
dio-Ideal, han har at frem i sit For lag, kunde tyde 
paa det. Saa maa man tænke sig til, hvordan det 
vil gaa. Men Dam bliver ikke ringere i rnre Ojne af 
den Grund. Han er Idealist. Han eneste Fejl er, 
at han er det uheldbredeligt. 

Peber/uglen. 

Hvor det passer paa vore egne Pappenh i

mere, der paa trods af al sund :B oreningspoli

tik, altid skal kæmpe mod »alle dem, der gaar 

i E lok«, kal frembære deres Idealisme, deres 

Individualisme, dere elvstændighedstrang; 

disse Folk, der altid skal fremhæve det, de ikke

har, som bedre end det de har. Er det sandt, 

at disse Menn sker, der lever for gensidig For

gudelse i en lille køn Forening, er uheldbre

delige? Det er vistnok sandt, at de ikke kan 

samles i en stor Tanke, f. Eks. ammenhold t , 

uden at elY tændighedstrangen spænder Ben 

for dem. 

Red. 

SKRIVELSER OG SVAR 

Foreningen har den 2. Februar i Aar til!<Pndt Di
strikterne følgende krivel e: 

Dan k Lokomotivmand Forening tillader sig her
red at andrage Distriktet om, at Gulvene i de Lo
kaler, som indenfor Distriktets Omraade anvises Lo
komotiv- og Motorpersonalet til forskelligt Brug (Op
holdsværelser, H vileværel er, Spisestuer, Soveværel
ser, Omklædning værelser og Overnatningsværelser), 
forsyne med Linoleumspaalægning. 

Bemeldte Lokaler benyttes jo de fleste Steder Døg
net igennem, hvorfor man bør vise Personalet det 
Hensyn at give Lokalerne et saa hyggeligt og tilta
lende Udseende samt en saa hygiejnisk Indretning, 
som Omstændighederne tillader det, og det kan jo 
ikke nægtes, at omtalte Lokaler, hvis Renholdelse 
overalt foretages af Remisearbejdere, adskillige Ste
der virker langt fra tiltalende og hyggelige. Da Li
noleumspaalægning af Gulvene vil spare de ikke rin
ge Udgifter til Fernisering og ligeledes muliggør en 
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hurtigere Rengøring, vil disse Ting kunne opveje en 
Del af den med Andragendets Imødekommelse for
bundne Udgift, tillader man ig at forvente Distrik
tets Yelvillige Behandling af nærværende Andra
gende. 

( TdbedPncle æret Snn· snare t hclejligl. 

Ærbødigst 

P. F. \. 

Riclt. Lillie. 

Herpaa har man modtaget val' fra 2. Distrikt 13. 
Fehruar d. A. saalydende: 

l Besvare! ·e af Foreningen krivelse af 2. ds. 
mrdclele , at Di ·triktet i Overens temmelse med, hvad 
d.er opnaaedes Enigh d om paa Mødet i 1. Distrikt
den 13. April 1926, vil :øge at faa Gulvene i Loko
motivper onalet Ophold værelser beklædt med Li
noleum, efterhaandeu som de fornødne Midler kan
tilvejebringes af Kontoen: Velfærdsforanstaltninger.

Da Midlerne er begræn ede, maa der fastsætte 
en Yis Rækkefølge gældende alle Depoter. og man 
mener da i første Række at beklæde Gulvene i Reser
Yepersonalet' Opholdsværelse, derefter i andre \'æ
relser i den Rækkefølge, som er angivet i Forenin
gen ovennævnte krivel e l. Stk. 

Aalborg. 

Dorph. 

Og den J. 11art d. A. modtaget følgende var fra 
3. Distrikt:

\'ed 'krivelse af 2. f. M. (J. r. 1 3 ) har For-
ningen ansøgt om, at Gulvene i de Lokaler, som an

dse Lokomotiv-og Motorper onalet Lil forskelligt 
Brug· (Ophold værelser, Hvileværelser, Spi e tuer, 
Læ ·eværel ·er, Om.klædning værelser og Overnat
ningsværeiser) maa blive belagt med Linoleum. 

I den Anledning skal meddeles, at i herværende · 
Distrikt er en saadan Foran taltning allerede gen
nemført ved de fleste Depoter (dog med Undtagelse 
af enkelte Værelser, om enten ikke egner sig til 
Linoleumspaalægniog eller som kun benyttes meget 
lidt). 

'For de resterende Depoters Vedkommende vil 
Foranstaltningen blive gennemført efterhaanden som 
de fornødne Midler stilles til Distriktet Raadighed. 

Kihl. 

PROTOKOL 

over en d. 26. ovember 1928 ført Forhandling mel
lem tatsbanernes Maskinafdeling og Dansk Loko

motivmands Forening. 
Til Stede var: 
For Maskinafdelingen: Maskinchef 0. Munck, 

Maskinbestyrer H. G. Dorph og Maskiningeniør T. 
Stahlschmidt. 

For Dansk Lokomotivmand Forening: Lokomo
tivførerne Rich. Lillie, E. Kuhn, C. Thygesen, Ny
borg, E. issen, Lundersko,·, S. A. tjernø, Aarhus. 
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E. Kuhn optog Referatet.
Forhandlingsemne: Dansk Lokomotivmands For

enings Henvendelser angaaende Lettelser i Tjeneste
fordelingerne for 3. Tur i Nyborg, 8. Tur i Lunder
skov, Rangerturen i Silkeborg, og 23. Tur i Aarhus. 

De af Foreningen for hver af de nævnte Sager 
fremsendte Skrivelser oplæstes. 
3. Tur i Nyborg: Der var klaget over for lang

maanedlig Tjenestetid, for lang Tjenestetid paa 4. 
Dagen og for anstrengende Tjeneste paa 9. Dagen. 
hvorfor nogle Tog ønskedes omlagt, lige som der øn
skedes Fritagelse for visse Tog paa visse Ugedage. 

Maskinchefen tiltraadte, at Turen omlægges, saa 
Togene 2021-36 og 2049-28 køres sammen. Perso
nalet bliver fri for 2021-36 en a to Gange om Ugen, 
saaledes at Turens Tjenestetimetal bringes saa nær 
208 Timer som muligt. Enkelthedernes Udformning 
afgøres ved Forhandling mellem 2. Distrikt og Loko
motivpersonalets stedlige Afdelinger. 

. Tur i Lunderskov. Der klages over ror korte 
Hviletider paa Hjemstedet og gentagende korte ��alle
hvil udenfor Hjemstedet. Turf'n ønskes ændret fra 
en 5 Mands Tur lil en 6 Mands Tur. 

I Turen findes ingen Raadighedstjeneste. til Trods 
for at der i 5 Uger falder 6 Fridage og 1 Hviledag, 
er Personalet kun paa Hjemstedet ca. 1�25 Timer pr. 
:Maaned a 30 Dage. 

J\foskincli ef en beklagede, at han af økonomiske 
Grunde ikke kunde imødekomme det fremsatte Ønske>. 

Det blev af Foreningens Repræsentanter paapeget. 
at Hviletiderne paa Hjemstedet var for korte efter 
det af Generaldirektøren under Tjenestetidsforhand
lingen d. 4. Maj 1927 givne Løfte. �faskinchefen 
havde intet Kendskab hertil; dersom Foreningen øn
skede dette Spørgsmaal forelagt for Generaldirek
tøren, maatte den selv foranledige noget saa,dant. 

Rcmyerturen i Silkeborg. De fremsatte Besvæ
relser over for lang Tjeneste, derver at en Times Af
brydelse af Rangeringen som Regel ikke overholdes, 
er imødekommet dels ved Anordning af anden Ran
gertid, dels ved Stationering af større Rangerloko
motiv (Litra F.). 

23. Tur i Aar/111.s. 1/3 af Tjenesten i Turen er Nat
tjeneste; den fremsalte Klage gælder 5. Dagen, Togene 
2938-2957, som findes for lang og ønskes lettet. 
Foreningen ønsker, at Personalets Tjeneste den paa
gældende Dag afkortes f. Eks. ved, at der kun køres 
Godstog i den ene Retning Aarhus-Fredericia eller 
omvendt. 

Efter nogen Forhandling tiltraadle 
Jfaskinchefe11J, at den paaklagede Tjeneste ændre-, 

saa .Personalel kører Godstog Aarhus-Fredericia, 
Person- eller Hurtigtog Fredericia-Aarhus, idet et 
af Hurtigtogene udtoges af rn. Tur, og at der i denne 
Tur i Stedet indlagdes et af Togene 2938-2957. 

M.askinchefen henstillede dernmst til )laskinhe
styrer Dorph, at Forsøgene med H Maskinernes 
Dampfløjte forL<;attes og søgtes bragt til Afslutning 
paa en saadan Maade, at der opnaas Sikkerhed for, 
nl Fløjtesignalenw kan høres af det bremsebetjenende 
Pl'rsonale. 

(sign.) Ore Munrk. (sign.) Emil Ku/111. 

6.5 

EN ER FOR LILLE OG EN ER FOR STOR. 

kitse: Rabalistisk Foreningsliv 

Handlingen foregaar i el Lokale med Re
staurationsborde. i Midten et rundt Bord. 

Om det runde Bord er placeret Medlem
merne af en lille Forening til Fremme af 
Nedrakning af en stor Forenings Tillidsmænd 
og Individets Selvbestemmelsesret, i Særdeles
hed af Foreningsmedlemmers. - A[ og til 
høres forskellige Lyde og Udbrud fra en 
nedenunder beliggende Vinstue. 

Form,anden (en lille selvvelliehagelig udseende 
�i and) taler: Jeg kan se, at vi er mødt fuldtalligt ti I 
vort vigtige Møde, og det glæder mig, at vi endnu er 
saa mange, at alle Pladser om dette Bord er besat. 
(E11 Stemme nedefra: .l2 Baje1·e.) Ja, det passer lige 
til os. (Samtykkende Mumlen.) Siden vi sidst var 
samlet, har Do alle set vort Blad, der er udmærket 
redigeret af vor ærede Kollega der (peger paa en lille 
)fand med Fuldskæg, der ser sig beskedent om og 
nervøst og aandsfraværende nynner: Her slibes Kni
ve, her slibes Sakse), og takket v1:ere en stor For
enings Blad har vi stadig \'æret forsynet med Stof. 
Af nævnte Blad tager vi med klædelig Beskedenhed 
omtrent det hele, vi har i Bladet. Derfor er det et 
godt Blad. (Hør!) Stemmer nedefra: Ja, han hugger 
clef liele!) Da vi startede, vedtog vi, at vi ingen Hen
syn vildo tage til omtalte Forening, men at vort Lø
sen skulde være, at vi altid skulde holde os til Sand
heden, d. v. s saa tæt op til den, som det passer os. 
(Stemmer nedefra: Vil de ikke tro Løgn, skul,de Fa,n 
fortælle dem noget.) Og det kan vi uden Blusel sige. 
at ,·i har opfyldt til Punkt og Prikke. Det glædede 
mig fornylig at læse nogle Udtalelser af Chefen for 
1>sykoteknisk Kontor, Bahnsen, der efter Undersø
gelse af forskellige Personer har konstateret, at do
smaa er de intelligenteste, og da baade Redaktøren
og jeg er smaa (Stemme nedefra: To halve!), er det
klart, at det er uomstødeligt, at vi, i Modsætning til
den store Forenings Tillidsmænd, der er store, er
kloge. Overføres dette paa Foreninger, er det logisk
rigtigt. at en lille Forening er klogere end en stor.
(Bravo! Du er en klog Mand, du kan!) Det er jo
rart at læse saadan noget, skrevet af Videnskabs
mænd, det trøster, hvor man ellers stod tvivlende.
Og vi kan trænge til det, naar vi ser, hvorledes det
gaar med vore Sagsanlæg - det ser næsten ud til, at
Domstolene er klogere end vi - troede. Vi maa til at
lægge vore Hoveder i Blød. ( En Stemmte nede fra: Dit
111aa. 1•ærr blød!) Vort Arbejde har i øvrigt bestaaet 
i at lægge Hindringer i Vejen for en stor Forening, 
og det har vi gjort efter bedste Evne, bl. a. ved de 
forskellige Sagsanlæg. Vi har modtaget til Behand
ling saa mange Forslag, som vi er Medlemmer, an
gaaende Kontingentet. En siger det er for lille, en at 
det er fot· stort, og en mener, at Bestemmelsen skal 
s1:ettes til •Efter Behag«, og han motiverer det med. 
at vor Stilling til den gamle Forening netop var den. 
at vi vilde betale - hvis det passede os. (Et Medlem: 
Det er hørt, først og fremmest Individets Selvbestem
melsesret.) Hvis alle de Forslag gennemføres, skal 
vi have særlige Love for hvert enkelt Medlem. (Et 
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Medlem: Hver Mand sin Forening er Tidens Løsen!) 
Ja, det er egentlig ogsaa min Yndlingstanke, og det 
naar vi ogsaa nok, bare vi haler godt til hver sin 
Side og vore Love viser i Virkeligheden den Vej. 
Nu giver jeg Ordet til ,·or smarte Redaktør. (En

lemme nedefra: Nu skal T høre en Sludder.) 
"f!Jt Medlem: Jeg Yi! i Be ·kedenhed gøre opmærk

som paa, at Formanden har forslaaet Cand. P. Bahn
sen forkert - det var de store, ·om var mest intelli
gente - kedelig nok,·fot· det lød saa dejlig, da For-
manden agde det. Det var ligesom, som ..... . 

F'ormanden: Du har ikke Ordet, det har Redak
tøren. 

Redaktøren (med Pibe i Munden, kryber op paa 
en »B. T. • for bedre at ses. Han er synlig nervøs): 
Man vil af den Aargang af Bladet, der nu er afslut
tet, have set, at der kun findes en eneste selvstændig 
Tanke, og vor selsvstændige Originalitet bestaar i, at 
vi skriver paa en saadan 1\'f aade, at ingen forstaar os, 
og derfor spekuleres der paa, hvad vi mener og hror 
vi vil hen. Bladet skal saa vidt muligt gaa .irnoJ. en 
stor Forening og dens Blad, og derved kan det ikke 
undgaas, at vi kommer til at bære os fjollet ad -
det forstaar sig. Saadan blev det sidste Gang Yed
taget, og det er vi heldigvis stadig enige om. De vil 
nok ogsaa have ·et, at jeg, naar jeg citerer, ikke er 
bange for at lade, som jeg ikke kan læse - for det 
kan jeg (En Stemme nedefra: Skal vi da læse til en
Bajer!), men det cr jo i Overensstemme! e med, at vi 
skal holde os til Sandheden, men at Yi, naar det pa -
ser os, pynter paa den. Vi ved jo, at en Løgn, der har 
fireogtyve Timers Forspring, ikke er let for andre at 
indhente. Heldigvis! Det cr et op lidende Arbejde og 
en udsat Post jeg har, og mine Kommentarer og 
smaa Artikler vidner, mener jeg, om, at jeg har Evne 
til at klippe og om, at jeg ikke er saa lidt overfladisk. 
De ved, at jeg holder paa Individets Ret fuldt ud, og 
jeg kan derfor slutte mig til de indsendte Forslag .. 
baade om mindre og om større Kontingent og om 
Forslaget »Efter Behag«. Dem er der Mening i!! 
Her maa ingen Tvang være, derfor stiller jeg Forslag 
om, at ·vi lægger alle Forslag i en Hat, og saa binder 
vi et Medlem for Øjnene (En Stemme nedefra: Han
gaar i Blinde i F'orvejen!) og lader ham trække et
Forslag ud af Hatten (En Stemme nedefra: Skål vi
klunse!); og det skal saa være gældende Lov, dog saa
ledes at forstaa, at hvis et Medlems Individualitet 
krænkes deraf, gælder det ikke for ham og heller ikke 
for dem, der har modsatte eller a�dre :Meninger. Det 
er kl-art som Dagen og let at praktisere. Der er et 
Ord, der siger, at »Ærlighed varer længst» derfor 
m'aa vi, det er Indiviaets Ret, ty til andre' Midler. 
(Et, Medlerrr. D'et er hørt, det er et godt og gfnnem.:
tænkt Forslag og tilfredsstiller alle.) Endelig vil jeg 
blot meddele, at jeg, som sidste Gang, har lavet en 
Vrøvlevise (En· Stemme nedefra: Det har du let ved!)
med O�kvæd, til Hæder for min dybsindige og flittige 
Medarbejder. Den begynder saaledes: ,Jaj siger, Jaj
siger«, og Omlcvædet er: ,Fine Sager, Fine Sager, 
tre for en Skilling« og gaar paa Melodien »grøn
ne Kranse«. (En Stemme nedefra: Den er der Skæg i!)
Til Slut kan jeg meddele, at Formanden og mig har 

tænkt at ud ætte en Præmie for det bedste Forslag til 
et agsanlæg - men en Sag vi kan vinde, og endelig 
en Præmie for en Anvisning paa et positivt Arbejde 
for Standen. i Modsætning til det negative Arbejde, vi 
hidtil har beskæftiget os med. Formanden og mig 
har trods Anstrengelse ikke kunne finde paa noget. 
Derfor sæt Spekulasen i Gang, thi en blind Høne kan 
ogsaa finde et Korn. 

Et Medlem: Bravo! det er brillant, lad os saa blive 
færdig med Lodtrækningen! Et andet Medlem (med 
en ru og sprukken Stemme): Er der Tale om Grønt
sager, maa jeg saa være med. Tag med mig en Dag 
paa Grønttorvet, vi kan være i mit Køretøj allesam
men, og min lille Islænder kan trække hele Bundtet. 
·Den er ogsaa lille og derfor ligesaa intelligent som
rores Formand og Redaktør. Deruq_e skal I se Ho
veder, Hvidkaal og Rødkaal og Salat. - Spinat ken
der vi, vi træder jo i den hver Dag. Et tredie Med
lem: Lad os bare komme godt op at køre, - aa, pr,it
lad mig faa en Stjerne, synger ,Snart dages det
Brødre -•

· · 

Formande11 (farer op ); Ingen politiske Diskussio
ner her - med mindre det gaar efter Uretspartiers
Program. Ret skal være Uret. Vi er upolitiske. -
Mødet er hævet.

Fler·e Medlemmer i Kor: Ovenpaa den aandelige
F'øde ·kal det Y,ere godt at Eaa noget i Skrutten. det
kan man da forstaa i Stedet for al den Videnskabe-
lighed. (Nynner: Fine ager. - fine a"er ..... . 
ha .. ha .... 

(Tceppel falder.) 
Lurifax. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

OMKRING KONGRESSEN 

Tilfældig stødte jeg en Dag paa en gl. 0. H. r. 
2, L og kom Yed at læse de Forberede! es- og Af
. lutningstider. man den Gang havde fastsat, til at 
tænke paa, at mangen Lokomotivmand paa davæ
rende Tid tænkte: ,Ja, men kan vor Hovedbestyrelse 
da Yirkelig ikke indse, at de Tider ikke nær vil slaa 
tilc, hvilke Tanker maa nu ikke de samme gøre sig, 
da Administrationen med brutal Magt har bestemt, 
hvor megen Tid der skal bruges, d. v. s. naturligvis 
kun. hror megen Tid der kan ooregnes for Tjeneste
tid; thi der er elvfølgelig ikke Tvivl om, at blev der 
ikke brug,t mere en� den bere�nede Tid, saa vilde 
Følgerne blive en hel Mængde ubehagelige Smaating 
-for Lokopersonalet under hele Kørselen og et Ned
brnd af og til mere paa Grund af, at en eller anden
Ting, fordi det ikke var passet tilstrækkelig godt,
nægtede at fungere, som det skulde. Ingen Loko
mand er i TYivl om, at Aarsagen til, at der ikke sker
flero Uheld som Følge af mangelfuld Maskinefter
syn, netop er, at Lokomotivtjenesten er gaaet enhver
navnlig af de ældre Lokomotivmænd saa dybt i Blo
det, at de !made paa Grund af Ubehagelighederne
ved et Nedbrud og den deraf følgende altid uund
gaaelige Forsinkelse, amt paa Grund af den ned-
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arvede Tradition, at enhYer ærekær Lokomotirmand 
altid gør, hvad der staar i hans :Magt for at føre sit 
Tog til Endestationen, hellere am·ender en mindre 
Del af den i Fonejen knapt tilmaalte Fritid til :Ma
skinplejen. end udsrrtter sig for et Nedbrud. 

Fo�· de for Tiden tjene tegorende Lokofyrbødere 
gælder det jo og aa, at de all1; er aa <>amle i Tje
nesten at den fra Fortiden nedanede Aand om at 
,,ære �rdentlig færdig, naar der køre, ud af Hu , 
er gaaet saa dybt i Blodet, at der, som ovenfor an
ført. liellere gøres lidt Fritidsarbejde. end ud ælte 
, ig for Nedbrud eller andre Følger af en mangel
fuld Opsmøring. 

Men kun-de man • med .H.imeli° hed tænke sig det 
mulig. at den opYok ende �lægt af Lo�omæud og. aa 
paavirkes af samme Aancl? Nej! elvfølgelig ikke, 
ingen Lokof. vil kunne fol'lange af sin Lokofyrb., at 
han. saafremt han ikke kan bli\·e færdig med , it 
Arbejde paa· den ham tilmaalte Tid, da kal møde 
tidligere og I enytte sin Fritid til Klargøring af �ra
skinen. lugen seh· nok saa maskindygtig Ingenor 
vil kunne bestride, at Tiderne til Forberedelse og 
Afslutning og a i 0. R. 271 var ret knappe i enkelte 
Tilfælde, med ns de mulig til andre Tider var rige
ligere, alleredo da reagerede enkelte Lokof., og syn
tes det var yderst uretfærdigt, at han f. Eks. ikke 
kunde forlange sin Lokofyrh. til at møde tidligere. 
end anført i Kør elsfordelingen, hvorledes vil ikke de 
samme nu tille sig til de af Administrationen dik
terede Tider, maa ke ligesom Red. af Lokomotidø
reren, et Blad, som Gud red af hvilken Grund 00' 

ved hvilke Mid!Pr, af og til ·e ligge paa Ophold -
va:irel erne; denne Red. rar jo, efter hYad han skr ,·. 
godt tilfred med Tiderne til Ma,kineftersynet, gan
ske simpelt af den Grund. at da de ikke altid kan 
slaa til. ja, ·aa er der jo Fritid ude, som ogsaa kan 
anvendes, del maa sikkert være en Fornøjelse for 
Administrationen al forhandle med den lag l!..,olk, 
og hvor vilde ikke en saadan Ledelse for en Orga
nisation kunne føre ine :Medlemmer frem til bedre 
Kaar, naar der kan forhandle med aa fordragelige 
Principper. Forresten kriYer Hr. Liljekrans, en 
Mand, om efter sit Rygte at domme uden Tvivl netop 
er en af de betydeligste Mænd inden for den fine 
Forening, en lang Artikel om, at et eller andet, om 
det er vanskeligt at blive klog paa hrnd er, men at 
han ikke vilde betale de 12'/2 Kr. til de lockoutede 
Kolleger, øger han da bl. a. ogsaa. at forklare, hvil
ket jo skulde synes ret tmyttigt, da sikkert ingen 
mistænker Hr. L. for at anvende sine Penge til saa 
gode Formaal. 

Andet Sted i samme Blad læ es, -at Hr. Lillie nu 
i Foraaret ønsker at trække ig tilbage og det var 
jo egentlig ikke forba,· ende, om en Organisations 
Ledelse i de nuværend Tider tabte Humøret navn
lig da ifald der var mange, som havde Hr. Lilj�krans' 
Syn paa Org. Arbejde, men heldigvis er dette jo c1a 
endnu ikke Tilfældet. er man tilbage til 1920, aa 
er Resultaterne jo kun Nedskæring og Tryk øverst 
oppe fra. om af villige Embedsmænd paa mange 
O�raader er ført langt ridere, end elv den mest 
mdkære Venstrepolitiker kunde ønske sig: thi intet 

Parti - seh· del me -t . parsommelige - ønsker at 
skabo et Tjene ·temand proletariat som under og ef
ter Krigen. og intet. Parti· ønsker at tage An rnret 
fol' Brud paa den almindelige ikkerhedstjen . te, 
oy 8ker ikke clette omtrent daglig som en naturlig 
Polge af Per onaleindskrænkninger, at de f. Ek . in
gen led r ellel' saa godt som ingen �l der har en 
efieklfr ,\ edbrucl. reserre og flere Tide!' af Døgnet in
gen Reseri:e111ci°skine, ja enkelt leder er endog Re
senelokoføreren anbragt paa en tjenestegørende 
Rangermaskine, ja. ·der kan jo nærnes mange fler 
højs uheldige Fol'bold, som Yel desværre ikke alle 
attel' bli1·er l'ettede. før der sker o.n ellei· anden al
rnrlig ·Ulykke>. som derefter bevirker, at de sand 
Forhold fremdrages i Dag pres en; kommer hertil, 
at Pel' onalets Tjene.-te i de faste Ture trods de 
indskrænkede Forbel'edelses- og Afslutnirigstider -
e1· lagt saa. tæt op til Grænsen som mulig, saa for
staa r enhrer . eh· ikke Lokomotivmand. at det ikke 
er lystelige Tider hverken for de almindelige Med
lemmer eller for Ledel en af en Org. 

Et andrt �elY for en indviet ret uforstaaeligt For
hold er, at naar der f .. Eks. køres Fa-Hr, aa er 
Lokomoth- og· Togtjene ten under en anden Norm, 
saa kan der fonettes heil op til 234 Timer Lokomo
tiY- og Togtjeneste pr. 30 Dage, uden at der bliver 
Overtid, ja, forstaa det, hvem om kan, og hvorfor 
ikke gennem Lokotid. søge at forklare Medl., hvor
lede. en Times Tjene te paa t Lokomotir eller i et 
Tog kan blive mindre paa det ene por end paa det 
andet. 

Det bør Yære Kongrc sen Opgare at gøre op
mærk om paa disse Forhold, nu er �Jaalet fuldt, at 
det· daglig nu under Fro tperioden til Lokomotiytje
neste a m·ende · mindst Hund rede Arbejdsmænd Lan
et over, er en Kend gerning, at der ligeledes daglig 
paa Grund af Per onalemangel maa nægtes M:a ki
uer til Særtogskørsel, er og aa eu Kendsgerning, om 
selrfølgelig i høj Grad falder tilbage paa l lantogene, 
der . aa godt om altid kører med Forsinkelser der 
andrage1· flere Timer, Forsinkelser, som altid i sidste 
In tans falder l1aardest tilbage paa Tog- og Lokoper
sonalet. hvi Tjeneste derved daglig forøge i timevis, 
med ns der taclig Landet over findes Ai·bejdsløshed 
uden Lige, maa. være til trækkelig Grund til for at 
forlange, at de 1lennesker, der er Tjene temænd og 
som saadan andelig ikke arbejd lø e, dog ogsaa har 
KraY paa at føre en taalelig Tilværel e som Menne-
ker. At den :\faade, Sparsommeligheden praktise

res paa, i mange Tilfælde er, doJ)belt aa dyr, som 
ifald man havde tilstn--ekkel1g Per onale. er vel ikke 
noget, som Admini 'tratione'n tager Hens;n til, at der 
f. Eks.: nu i flere Aar er, prakti. eret parsomme
lighed paa den :Maade at forflylt .Folk fra et Depot
til et andet, hvor der ikke er Lejlighed, .og som saa
clan kal betales Godtgøre! e for dobbelt Husførel e
til de paagældende, medens der saa til Depotet, hvor
fra d forflyttes, udkommanderes Personale til Er
statning, er jo nu saa. almindelig, at det ikke mere
gør Indtryk, at :\[otørkørselen har kostet mange flere
Penge, end der gennem mange Aar kan indvindes,
er jo ogsaa Form for Spar ommelighed man snart
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er fortrolig med, men det maa nu være Kongressens 
Opgave at træffe Beslutning til Ændring af disse 
Forhold, Beslutninger, der støtter Hbst i dens Ar
bejde for Medlemmerne, selv om der ogsaa i Kø
benhavn findes et Par Lokof., som ikke holder sig 
for gode til at falde Kammeraterne i Ryggen, den 
Slags Elementer maa man jo altid regne med, er 
det maa ke endda bedre at have dem, hvor de er i 
Øjeblikket end inden for Org., saa lad dem fortsætte 
deres ly sky Agitation, indtil det hele opløses af sig 
selv, og giv Hbst. Udtryk for, at Medl. har Tillid til 
den og staar bagved og kræver, at der gøres noget 
for at forbedre de Forhold, der for Tiden arbejdes 
under. 

Esbjerg, i Marts J 929. 
H. C f<'c.iring.

FOR LIDT OG FOR MEGET 

For den, der er besjælet af en ærlig Tro paa 
Lokomotivmændenes Muligheder og Opgaver i Frem
tiden, og som nærer et oprigtigt Ønske om gennem 
et maalbevidst Arbejde at være med til at fremme 
Lokomotivmændenes Interesser paa bedste Maade -
indadtil som udadtil -, maa det unægtelig virke 
noget beskæmmende at lægge Mærke til visse Tale
maader, som jævnlig i den senere Tid er kommen 
til Udtryk, hvor Begivenheder og Forhold vedrørende 
vor fælles Sag kommer til Drøftelse. 

Jeg tænker her ikke paa selve Dansk Lokomo
tivmands Forening som saadan; thi den er god nok 
som den fælle Basis, der samler alle ansvarsbevid le 
organisationsforstaaende Lokomotivmænd og for 
hvilken enhver af o altid vil være parat' til at yde 
vor Indsats, naar og hvor vi kan gøre det. Nej, jeg 
tænker paa den indre Uro, den Tendens til Splittelse 
og Stridigheder indenfor visse, men ganske vi t faa 
Lokomotivmænd, og som efterhaanden er naaet saa 
vidt, at man nu snart offentlig er begyndt at belære 
hverandre (lønningsmæssigt set) om for lidt og for 
meget. 

Det skal ikke være mit Princip at blande mig i 
denne Disku sion; thi Diskussion af nævnte Art kan 
ikke gavne nogen, men kun i al Almindelighed skade 
Lokomotivmanden; men ikke destomindre er det 
maaske paa Tide at raabe Vagten til Gevær. Der er 
saa meget mere Anledning dertil, som det jo ikke 
kan skjules, at der i den seneste Tid har ladet sig 
Toner høre, som mest af alt minder om en Stor
tromme i et Strygeorkester, og soo;i derfor kun tjener 
til at skabe Disharmoni. 

Lad os ikke negligere hinanden - men bolde os 
til Kendsgerninger. Hvad er Aarsagen til, at man 
snart daglig stille overfor den af mange Medansatte 
brugte Statistik? Den Gang havde en Lokomotivfyr
bøder saa meget mindre - Lokomotivfyrbøderne har 
faaet alle Fordelene - vi andre (Lokomotivførerne) 
ingen. 

Disse Betragtninger nytter alt sammen intet, hvis 
man ikke ogsaa tager Hensyn til Spørgsmaalets an-
den Side. 

Hvilken Pris maa Samfundet betale den enkelte, 
for at Samfundsmaskinen kan gaa? At det er for
delagtigt og nødvendigt for Samfundet at betale en 
desto . tørre Pris for Arbejdet jo større, vanskeligere 
og betydeligere det er, maa enhver indrømme. Men 
man er her tilbøjelig til at forestille sig denne sociale· 
Trappe alt for stejl. 

Det burde være saaledes, at den samfundsmæs
sige fortjente og den økonomisk nødvendige Indtægt 
forblev nogenlunde ens for alle Landets Borgere, som 
udfører amfundsnyttigt Arbejde, og det er givet, at

jo længere Samfundets Demokratisering skrider 
fremaid med eller imod enkeltes Vilje, des mere nær
mer vi os en jævnere, retfærdigere fornuftigere Ind
tægtsfordeling. 

(i8 

Derfor, lad være med Storm paa det Spørgsmaal, 
<'len fornuftige Lokomotivmand vil her virke som 
Talsmand for Organisationens Bundklasse. 

Lad det være sagt en Gang for alle: Enhver Lo
komotivfyrbøder ønsker selvfølgelig, at den Stilling 
(Lokomotivfører), som han formentlig selv engang skal 
tiltræde, bliver saa attraaværdig . om muligt, og vil 
altid paa saglig Grund støtte Organisationen i Kam
pen for dette Maal, men maa samtidig, ·uden seh- at 
syntes egoisti k, have Lov til at takke Ledelsen for 
dennes Kamp for Opnaaelsen af Lokomotivfyrbøde
rens lønningsmæssige Placering i 1919. 

Jeg har altid været af den Opfattelse, at Loko
motivmændenes fornemste Opgave er at styrke 

ammenholdet og derigennem tømre Organisationen 
saa fast op, at den staar som en samlet Blok, der 
l"irkelig er i Stand til at udrette et Arbejde i alle 
Lokomotivmænds Interesser, og i dette Arbejde har vi 
hverken Plads eller Brug for nedbrydende Kl'æfter, 
lige saa lidt som vi har Ørenlyd for falske og skur
rende Toner, der kun kan tjene til at virke øclelæg
p;Pnde paa Sammenspillet. 

København, i Februar. 
A. E. Mortinsen. 

JO LÆNGERE - JO VÆRRE! 

At Statsbanerne er ude at svømme af Mangel paa 
Personale, det ser man et tydeligt Bevis paa for hver 
Dag der gaar. Men det bemærkelige i hele denne 
Sparecampagne er dog Provinsdepoterne, hvoraf Ros
kilde er et af dem, der tynger svært paa Udgifts
budgettet som Følge af tilkommanderet fremmed 
Mandskab. Dersom de sidste 2 Aars Regnskab for 
Udkommando af fremmed Mandskab til dette Depot 
alene blev fremlagt, vilde det sikkert forbavse, men 
mærkværdigt, del tales der ikke om, man maa over
hovedet ikke kritisere den høje Direktion, der ved at 
udligne den store og dyre Udkommando vilde spare 
meget ved at sende det Mandskab tilbage, der i aarevis
. øger hjem til Depotet. 

Lokomotivførere mangler der overalt. Ranger
maskinerne saavel i Roskilde som Landet over og: 
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ikke at forglemme det store Kbh., bliver snart alle 
Steder betjent af Lokomotivfyrbødere, skønt dette 
Spørgsmaal er dyrt betalt af Organisationen, for at 
disse skulde betjenes af kun Lokomotivførere. 

a. b. c.

HER GAAR DET GODT? 

I Sommeren 1928, hvor vi manglede ca. 30 Lkfb. 
paa Gb., og af den Grund kun fik ca. 4 Dages Som
merferie (gennemsnitlig), levede vi stadig i Haabet, 
at det vilde blive bedre til Vinter, men del er nær
mest blevet værre, en Foranstaltning som altid al 
aave en Nedbrudsreserve, har Depotet Gang paa 
Gang praktiseret paa den Maade, at en tilfældig Re
misearbejder, eventuelt en, der gør rent paa Stuerne 
(de gaar der jo i forvejen), har faael Ordre paa, at 
han havde Nedbrud (at han aldrig havde været 
-oppe paa et Lokomotiv, mener Depotet tilsyneladende
har mindre at sige), indtil der eventuelt kommer en
Lkfb., som maaske kom fra en længere Tur, faar
saa Besked om at blive indtil videre.

Tjenestetidsreglerne har man Gang paa Gang gan
ske set bort fra. 2 Hovedtjenester med 4 a :'i Timers
Ophold imellem synes Lokomotivmestrene ikke er saa
farlig. D rsom der fremsættes en pagfærdig Be
mærkning om, al der er for lidt Tid, saa faar man
det var, ja vi har ikke andre, og De kan jo bare
sige, om De vil eller ikke, og som Regel faar de Held
af den tilslørede Trusel. Men d.et er jo uforstaaeligt,
at Depotet ikke er underkastet Ordren med mindst
8 Timers Ophold mellem 2 Hovedtjenester, men maa
ske Distriktet har løst dem fra denne, det skulde
man næsten tro, da Afdelingen Gang paa Gang har
gjort opmærksom paa dette Forhold.

Distriktet har for nogle Aar siden udstedt en 
Ordre om, at en Arbm. og en Lkfb. ikke maatte køre 
sammen, men naar det passer Depotet, bryder de sig 
Pokker om det og sender en Arbm., lige fra Pudse
kassen, ud sammen med en Lkfb. N aar det paatales, 
har man en Masse Undskyldninger, Trafikken vilde 
bryde sammen og lignende. Skønt der har kørt fra 
5 til 20 Arbm. siden 1. Juni 1928, har den høje 
Administration dog ikke før til 1. Marts 1929 ment 
det nødvendig at genantage Aspiranterne, som blev 
afskediget til August 1927; man giver hellere en Arbm. 
<:a. 87 Kr. om Ugen for at køre end genantager de 
unge, veluddannede Aspiranter, som aflønnes med 
71� Kr. om Ugen, det er ikke let at se den forretnings
mæssige Ledelse i det Tilfælde. 4 Aspiranter, som 
man har bekostet en dyr Skoleuddannelse paa, har 
indtil for ganske nylig (hvor det var ved at gaa istaa) 
arbejdet i Værkstedet, skønt der som ovenfor nævnt 
har kørt indtil 20 Arbm. Tilsyneladende kan der godt 
antages Folk til alle andre Kategorier, bare ikke di
rekte til Lokomotivtjenesten. Man har set, at Depotet 
har antaget indtil 40 Ekstra-Arbm., fordi der har kørt 
saa mange Arbm. som Lkfb., men naar der skal gen
antages nogle unge Maskinarbejdere, som Statsba
nerne har uddannet og derefter afskediget, skal der 
gaa ca. 1 ½ Aar, før man mener det er tiltrængt at 
genantage dem. 
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Ifølge Hof- og Statskalenderen er Herman Mads 
Jensen Cohr Lokomotivmester af 2. Grad paa Kjø

benhavns Godsbanegaard. Vedkommende er snart 
een hel Fabel, for der er snart ingen Grænser for, 
hvad Vedkommende tror at kunne byde det ham 
underlagte Lokomotivpersonale. Manden gør hæder
lige Forsøg paa at være vittig, altid paa andres Be
kostning, og det er som Regel paa en saadan Maade, 
at det virker i allerhøjeste Grad irriterende paa de 
paagældende, hvilket sikkert ogsaa er tilsigtet. Et 
Eksempel: En Lkfb., som skulde i Auditørforhør, 
sag-de til Lokomester Cohr, at han jo ikke kunde sige, 
ltvornaar han kom igen (han havde Raadighed). 
Lokfbr. fik det Svar: »Ja, det afhænger vel af, hvor
mange Værtshuse der er paa Vejen fra Svineryggen 
til Remisen.• Det var selvfølgelig i do andre Mestres 
Paahør, ellers var der jo ingen til at goutere Vittig
heden. 

H øvclingen. 

TRANSPORT AGENTURETS 

VIRKSOMHED. 

foredrag i Jernbaneforeningen den 22. November 1928 

af Trafikinspektør Arn. Jensen. 

(Sluttet.) 

Et Firma med Sidespor, med hvilket en Aftale 
blev afsluttet, har øget sine Jernbanetransporter saa
ledes: 

1927 1928 
Augu t aflæ . ·et J 5 Vogne :24 Vogne 

paalæsset M 74 

ialt 59 Vogne 98 Vogne 

eptember aflæsset 9 Vogne 22 Vogne 
paalæsset 30 81 

ialt 39 Vogne 103 Vogne 

Oktober aflæ et 9 Vogne 13 Vogne 
paalæ set 46 96 

ialt 55 Vogne 109 Vogne 

Inden jeg afslutter, skal jeg lige berøre enkelte 
Forhold vedrørende Persontrafiken. 

Til den Konkurrence, Banerne altid har haft fra 
Indenrigs-Dampskibsfarten, er siden hen kommet 
Konkurrencen fra Automobilerne. Per onrute-Auto
mobilerne, der med Forkærlighed har valgt sig Lan
dets tæt befolkede Egne til Operationsbasis, har na
turligvis berøvet Banerne talrige Kunder, ligesaa de 
mange Vognmandsforretninger, der beskæftiger sig 
med tilfældig Kørsel, Turistkørsel og Søndagskørsel 
til hvilken sidste benyttes lige fra velindrettede Per
sonbiler til store Lastbiler, der ved et Par Fjæle ind
rettes til Personkørsel. Men det største Indgreb i 
Banernes Persontrafik er sikkert foretaget gennem 
den stadigt mere og mere om sig gribende Selvejer
kørsel. Til nærmere Belysning af dennes Omfang 
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, kal jeg ano-ive Dem Tallene paa inclregi trerede 
Per onJJiler: 

Antal Aulo111obil<T i Drift. 

Personautomobiler 
inkl. Drosker ..... 

Aar J924 Aar 1927 
37 142 59 126 

Omnibusser . . . . . . . . . . '05 920 
pr. 30. eptember 1928 yderligere ligning 15 pCt. 

De førstnæYnte Tal taler for sig selv. 
Selvejerkørselen kan ikke mod virkes synderligt. 

Luksustrang, Bekvemmelighed - og Nyttehensyn m. v. 
piller ind her. Banerne 'kan blot konstatere cle·n 
tedfunclne U dYikling og niaa derefter indrette sig 

paa at .-øge Erstatning for "c.let tabte ved at gøre Jern
banebefordringen lu.ir.tig, ·:J)ekvemi og billig for den 
store Part af Befolkningen� der vedvarende vil findes 
uden for Selvejernes Rækker. 

Hurtig og hyppig Kørsel i vel belyst, vel opvarmet 
og vel renholdt moderne og hekvemt :Materiel er de 
Kra1·, der rent befordrinsmæ. sigt maa stille. til Ba
nerne. 

I Ekspre togene er Krarnne med Hen yn til Mate
riel beredskab Yel fuldt opfyld te, men i Persontogene 
vil der rel nok være el og andet at rette. 

Vod Siden af det tekniske Bered kab melder sig 
Spørg maaJet om en hensigtsmæssig Propaganda 
saavel i Indland som i Udland. 

Indtil for ganske nylig var Incllandsreklamen 
stærkt begrænset - Plakatreklame for Salget af Maa
nedskort og den Reklame, der ligger i Udsendelsen 
af den halvaarlige Lommekøreplan. 

Hvad angaar denne, bør den formentlig udvides, 
saalecl.es at den i mere udpræget Grad fremtræder 
som en Kursbog for Danmark og altsaa kommer til 
at indeholde Køreplaner for Ruteautomobiler og Fart
planer for Indenrigsskibsfarten. Endvidere Planer 
for Postvæsenet. personførende Ruter. 

For Planer fra andre Befordringsentrepriser end 
D. S. B. kan der ikkert regnes med noget Vederlag
fra paagældende Entreprise.

Salget af Køreplaner bør støttes ved at der paa 
Stat banernes Stationer (fra Billetkontorerne) ikke 
sælges andre Køreplaner end Statsbanernes egen og 
saaledes f: Eks. ikke prirnt uclgiYne Køreplaner (som 
f. •Eks. Fabers).

I Udgivelsen af maa pecialkøreplaner for Nær
trafiken ligger et udmærket Grundlag for en virksom 
Propaganda, _saavel for Per. onbefordring som for 
Godsbefordring, og det bør derfor overvejes, om ikke 
Jernbanen igen selv hør tag"e denne Opgave op. 

Herudover bor · en hensigtsmæssig Reklamering 
iværk ættes i Tilfælde, hl"OI' Grundlaget for en saadan 
foreligger. eksempelvi,; bør Statsbanernes Billigkørsel 
paa Søndage, Etableringen af ·ærlige Udflugtstag 
Salget af 8 og· 14 Dages· Kort til Ferierejser m. v. 
yderligere understøttes ved clsendelse af Reklame
tryk ager og ved Avisannoncer. Ligeledes bør man 
overveje, om det ikke vilde være hensigtsmæssigt i 
Købstæder og paa Landet at lade anbringe Vejviser
skil te til Statione1'ne, ev·entuelt supplere Skiltene med 
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Koreplansopslag. Skiltene burde i Landstationernes 
Opland og i selrn talionsbyerne anbringes Ye·d Veje 
"Iler Biveie, der fra 1-foYechej fører til Statio]J.. 

For Københa l'DS \'eclkommende maa Salget af 
8 og 14 Dages Kort kunne oparbejdes Yæsentligt un
der Udnytlel ·e af Statshanernes eget Rejsebmeau, 
der i Vintermaaneclerne maa kunne f01·berede den 
nødvendige Udsende] ·e af Heklametryksager. I selve 
Feri.e-Liden bør der da sættes ind med Al'isa1moncer 
og Pre emeddelel er. 

Reklamen i Udlandet kan Yel for den mere spredte 
Reklames Vedkommende OYorlade til Turistorgani
sationer og Rejsebureauer, og cli se sidste maa gen
nem en Provisionsydelse for Kuponsalget interesseres 
for Agitationen, men Stakbanerne hal' to best<ilmt af
grænsede Qpgaver, ,der bør lø. es paa, eget Initiativ,;• 
Propagandaen i Berlin, Millionbyen 10 Timers Kør
sel fra København, og Propagandaen i England for 
Trnfiken Harwich-E,;bjerg-København. For Tu
i-i.-Lerne fra begge Sider gælder, at Besøget i Køben
havn og i Nordsjælland er obligatorisk. Det gælder 
da for Banerne at øge den be taaende Trafik og atter 
at øge �orclsjælland ·turisttrafiken overført til Jern
banen. 

Det el' muligt, at Statsbanerne Rejsebureal1 i Ber
lin allerede nu har -taget Propagandaen op. Er dette 
ikke sket, bør den snarest organi eres. Brochure
ud endelse, Reklameplakater, Foredrag i Rigshoved
stadens mange Foreninger, periodiske danske Vind
uesudstillinger, idstnæl'll te ogsaa i de talrige tyske 
Rejsebureauer, der har D. S. B. Kuponer oplagt til 
Salg, suppleret med Avisannoncer i Ferietiden maa 
være Midlerne, og en særlig Kupon mitte See-Gjed
ser-Kjøbenhavn-Helsingør og retur bør oplægges, 
muligt til en nogeL reduceret Pris. Ved Salget af 
cl enne lægger man allerede i Berlin N ordsjællancls
udflugten over paa Stat banernes Hænder - nu har 
Turistbilerne langt det meste. 

For Englandstrafikens Vedkommende maa et 
Samarbejde kunne iværksættes med D. f. D. S., der 
har den store Interesse i Nordsøoverfarten. Ogsaa 
her bør der oplægges en særlig Kupon Esbjerg-Kjø
benhavn-Helsingør og retur, ligeledes om muligt til 
reduceret Pris. London & orth Easlern Railway 
vil sikkert ej heller Yære millig til Deltagelse i Re
klameudgifter. 

Et fast Beløb anvendt Aar efter Aar til denne spe
cielle Propaganda vil i det lange Løb oparbejde Tu
risttrafiken paa disse Ruter. og dermed tilføre Ba
nerne forøgede Indtægter. 

Hvad angaar Jernbanens Ta1rnter ei De jd all� 
bekendt ·med de Ændringer, clei· allerede'•�r foretaget'·
i Tariferne. • 

Som -en ·Modvægt mod R utebilkørseleri, de nye 
neclsatle Takster for Dobbeltbilletter indenfor en vis 
Kilometerafstand, og som en almindelig Takstned
sættelse de nye Priser for Rejser paa· 2. Klasse. Det 
er endnu for tidligt at bedømme Virkningerne af disse 
Ændringer, men Personstatistiken viser nu Opgang 
i Trafiken, mod tidligere Nedgang, og der forløber -jo 
erfaringsmæssigt altid nogen Tid, inden en saadan 
Tak tneclsættelse bliver fuldt indarbejdet. 
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Til d næ,·nto Taksh�ndringer kommer cnchid r 
den Di trikterne mcddelle Bemyndigelse !il Etablering 
af særlige Udflugt. tog til ltah· ordinær Billelpri pr. 
Deltager. Til ·varende Foranstaltninger har jo alle
rede gennem lang Tid neret prakli ·erot ,·ed Udlandet 
Jernbaner og med afgjort Held, og del rnr derfor 
kun naturligt. at vi og. aa, fulgt med. 

Efter de Resullalor. der foreligger. e1· Udflugt-
togene gennemgaaende laaet rrodt an, og det er gan
ske utdvl omt, at der ved di· e To, er tilført Ba
nerne ny Trafik. er aabnet Adgang· til H.ejser med 
Jernbane for Lore Kredse af Befolkningen, for hrem 
en Jarngcre Udflugt med Jernbane tidligere rnr en 
Mulighed, der af økonomiske Grunde maalte lade 
ude af Betragtning. Jernbanen har derved erhverret 
mange nye Venner, og de indvundne H.e ullater op
fordrer kun til Fort ·�elt(!lse. \'ed den uclrm rkcde 
Maade, paa hvilken Di,,;triktcrno har organiseret To
gene og de i Forbindel:,:e med Togene staaende Arran
gementer af for kellig Art (Hotelophold, Be øg ,·Nl 
seværdige leder Teaterbe øg m. v.) kan der og. aa 
til næste Aar paaregncs god Hesultater. 

:Men lworfor ikke forsøge at udvide Hammerne 
noget. Jeg tænker her paa f. Eks. Etablering af sær
lige Udflugtslog Berlin-Kjobcnhavn. Hvorfor ikke 
gøre Forsøg paa at korne d n stærkt rejselystno, men 
mindre bemidlede Berliner i ilode red Etablering af 
et Par Udflugtstog fra B din. Deutsche Reichsbahn
gesell chaft vil . ikkert ,·ære meget lydhør overfor 
For lag i den Retning; fohhaa,hentlig maa Pa spørg -
maalet kunne ordnes. 

Og den med et Forsøg forbundne økonomi ke 
Risiko ril jo ncre uden Betydning for de deltage11de 
Baner. 

De n 1e Trafikmidler har jo ubestridt i før te Om
gang berø,·et Banerne adskillige Kunder saavel i Gods
trafiken som i Persontrafiken, men vi gør dog vel i al 
erindre, at den Tid, Yi lever i. ubønhørligt krævede 
hurtige Transportmidler . om en nødvendig Betingelse 
for den videre Udvikling. 

Det er derfor ikke Samfundets Opgare at øge 
de tekni ke Fremskridl. Tiden bringer, hemmede i 
Udviklingen, men at søge de nye Transportmidler til
passet til Jernbanens Brug, og dette ud fra den Be
tragtning, at Jernbanen er og formentlig i lange Tider 
vil være en Faktor af afgørende Betydning bl. a. for 
hele Handels amkvemmet. 

Men Jernbanen maa lage Automobilet i Brug, 
enten indirekte, saaledes som det nu er forsøgt ved 
Etableringen af de mange Oplandskørseler, eller di
i:ekte - gennem egen Automobilpark - saaledes som 
i:3anerne i Udlandet ikke er veget tilbage for. 

Paa Tilpasningsarbejdet mellem gammelt og �rt 
bør alle gode Kræfter inden for Etaten sætte alt Ar
bejde ind, og det skal da nok vi e ·sig at Jernbanen 
ikke har udspillet sin Rolle. 
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25 AARS JUBILÆUM 

' )

Lokf. \'illtetm Hcwsrn, Villa ,Rota«. Fjordsvej, Nyborg, 

kan den 1. April fejre sit 25 Aa1.· Jubilæum som Loko

motivmand. 

Jubilaren, der er en støt og ligevægtig Lokomotivfører, 

en brav og tjenstvillig Kammerat, forslaar som faa at 

turnere . ine Oplevelser, saalede. at de, vistnok ham selv 

ubevidst, faar den friske og højoriginale Kolorit, som vir

ker til megen Mor. kab og Opbyggelse for Kollegerne. Dis

se hans gode Egen ·kahcr gør naturilgvis Jubilaren sær

deles vel. et og vellidt af siue Kammerater, som alle af 

et glad og taknemmeligt Sind vil minde ham paa Jubi

Jæumsdagen med et hjerteligt ,Til Lykke«. 

E. T. 

VALG AF REPRÆSENTANTER 

Til de foranstaaendt• Kredsgeneralforsamlinger og til 

Kongressen kan Afclelingl'rne nplgl' Rl'præs<'ntanter i føl

gende Omfang: 

Afdeling og- 2 nrlger hver U 

5 . li . 2 

-; � > I

H . 10 . :2

11 > 12 . 2

13 . I/i > I

15 > IG > 2

1, > I� ' 2

19 , 2.> > 3

21 . 22 . 3
I 

23 :"!4 2 . . 

:25 > 26 . 1 

,r _, . 2 > 2

2f) > 30 > 2

31 > 32 . j 

33 > 34 > 2

3,, > 86 > 1 

3, . 3 > 5

39 40 1. 

/il . /42 > 2

43 > ,'IJL . 2

45 > 46 • 1 

,., > 4 . 1 

49 > 50 . 1

51 > 52 • 2
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A {delingernes Be tyrelse anmodes om al tilstille For

ningens Kontor Underretning om Navn paa de valgte 

Repræsentanter saa vidt muligt senest 15. April, for aa 

vidt . aadan focldelel e ikke allerede er tilgaa t Konton•t. 

Paa Landets største Maskindepol findes sikkert vor 

største Lokomotivmester, i det stor og b lP <'n stor 

Mand, altsaa lull r Storhed. 

Til denne store Lokomotivmester kom en Uag en Lo

komotivfyrbøder med el Permissionsandragende, som i 

Rubrikken ,i Anledning af, rnr begrundet med ,min 

'ødsters Bryllup«. Lokomotivme teren opdagede i sam

me u Fejleu med det indsatte •cl• i Søster, hvilket 

han saa nemt kunde, da han foruden sin Tjenestegerning 

ved Statsbanern indvier vordende Ma kini ter i Mat -

matikken vidunderlige Rige og altsaa daglig tuml r med 

a1-b1-c1 og følgelig ogsaa d1
. Man kan dPrfor let 

tænk sig, at det er noget af dl't letteste for omtal1e 

Lokomotivmester at kritisere andre Menneskers Skriver:,•r, 

da han daglig har saa m gel med Bogstaver al gøre, ng 

han henytter ogsaa sin formodede Overlegenhed i fuldeste 

Maal, bvor og naar ban kan komme til det. Bemelure 

Lokomotivfyrbøder blev ogsaa straks belært om, al der 

ikke skulde »d« i Søster og snart var »d«et gemt bag 

l't tykt Lag rød Blyant. 

Nu har Lokomotivme teren imidlertid ekserceret saa 

megC'l med »d«er indenfor baade Matematikken, Kritikken 

og andn• Tikken; Omraade, saa del nu bar laaet Klik 

for ham. Han affattede en Skrivelse, som skulde under

skrives af rn Lokomotivfører. Her svigtede Ku1dskabet 

til »d«ernP ham, '>1' indenfor Skrivelsens Ordlyd blev 

Ordet ,vist« til ,vidst«. Delle beviser, al selv den. dl'r 

føles sig kaldet til at irettesætte andre, kan bcgaa de 

. ·amm Fejl selv, og al thvert Menneske, ligegyldrgl hvem, 

kan fejle. Den l<'ejl5krivning, Lokomotivfyrbøderen gjol'dc 

sig skyldig i, blev imidle,·tid inden for Distriktets Om

raade, Lokomotivmc tel'ens derimod skultle til andre Myn

digheder. altsaa udenfor talsbanerne, bvilkPt gør drn 

saa meget kedeligere for vedkommende. 

København. i Marts 29. 
.cr1 •. 

TAK 

Alle, som har været med al rejse det smukke Mindes

mærke ove1· min kære afdøde Mand, bedes herved modtage 

min bedste Tak. 

Frn V. Jørgensen, Dybbølsgade :!2. 

Overfor/ som ekstraordinære Medlrmmer: ,, 
Pens. Lokomotivfører P. Kristensen, Kor�r.

Pens. Lokomotivfører F. B. Hansen, Aalborg. 

Pens. Lokomotivfører P. T. A. Ovesen, A11lb6rg. 

Pt"ns. T.okomotivføl'er K. A. Kristensen. �,-111•r. 

lokomoliv/'ørerkrcd en: 
Gedsi-r: Kassererens avn og Adresse rettes til: H. B. 

Hansen, Vestervoldgade 26. 

Langaci: Afdelingsformandens avn og Adresse r li 

til: . L. Laursen, Lomannsgaclc. 

lokomolivfurbodcrl,;reclsen: 
Kobcnlwv11 Ø: Kass rercns Aclressr rettes til: Aalborg-

gad<' 2:l. Mezz. Ø. 

I dnæmu:/se fra 1-4-29: 
Lokomotivfører A. K. J. T. , Johnsen, Aarhus H., efter 

Ansøgning ifølge Opslag til Lokomotivmester II ved l{ø

benhavns Godsbanegaard (min. Udn.) . 

Tilladdse tit at bytte Opholdssted /ret 1-4-29: 
Lokomotivfyrbød rne A. V. A. Rundstrøm, Kalundborg, 

og . V. E. Jensen, Helsingør. 

Afsked fra 31-3-29: 
Lokomotivfører V. G. V. Kruse, yborg, efter Ansøg-

11 ing paa Grund af Srngelighecl med P<?nsion (min. Afsked). 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avisposlkoniorei d. 20. Maris. 

REDAKTION: Vesterbrogade 98 A, 2. Sal, Kjøbenhavn V. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14 613. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
_ ____I51!.1ies paa alle Postkontorer i Skandinav1rn. 

A O CE-EKSPEDITION: 
Ny Vestergade i 3. Sal, Kjøbenhavn K.

Telefou Central 14 nl3. - Kontortid Kl. 10-4. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

.NYE« FAGLIGE RETNINGSLINIER. 

li:t'tel' ,Jem- og Metalarbejllc1·e11,. 

Den hastige Udvikling, der præger Nutidens tek
niske og økonomiske Omraader, spores ogsaa i Spro
get, der rydannes og forøges med Ord, som ved deres
Opkoms• ·r ganske fremmede for den store Masse,
men sorr. i Løbet af forbavsende kort Tid fæstner sig
i BevidstLa len og anvendes, som om de havde man
geaarig E.ævd. Hvorlænge er det mon siden, at Or
det Rationalisering trængte igennem? Kun nogle
ganske faa Aar, og nu har allerede et nyt fæstnet
sig til Trods for, at det næppe er et Aar gammelt,
nemlig ,Mondismen•. Egentlig betegner det først:
nævnte Ord jo kun rationel Drift, men det er ligesom
at dette Begreb, der dog har været kendt lige saa
længe, som der har været Industri, er trukket kraf
tigere op gennem Ordet Rationalisering, og dermed
giver Udtryk for den til det alleryderste gennemførte
rationelle Drift, teknisk og økonomisk, der er Nuti
dens Særkende, og i høj Grad vil blive Fremtidens.

Paa samme Maade er »Mondismen• - afledt
af Navnet paa Ophavsmanden til de nye Ideer ved
rørende Forholdet mellem Arbejder og Arbejdsgiver
i England - blevet en Slags Fællesbetegnelse for
Bestræbelser, der gaar i Retning af at formindske
de sociale Krige, men ligesom Rationaliseringen kun
-er et mere koncentreret Udtryk for den stadig sti
gende rationelle Driftsform, saaledes er Mondismen
-et Udtryk for de mere omfattende og paa større Om
raader sigtende Bestræbelser for at skabe Samarbej
de mellem Arbejdere og Arbejdsgivere. Det er lige
saa fejlagtigt at betegne Arbejdernes Tilslutning til
disse Bestræbelser som en ny Retning indenfor Fag
bevægelsen, som det er at ville betegne Rationali
seringen som et nyt og hidtil ukendt Begreb i den 
industrielle Virksomhed. Det er vor Opfattelse, at 
det altid har været Fagbevægelsens Opgave gennem
Forhandling at faa ryddet opstaaende Stridsspørgs
maal med Arbejdsgiverne af Vejen og dens Bestræ
belse at opnaa en Ligestilling med Arbejdsgiverne i
Spørgsmaalet om de Vilkaar, under hvilke Arbejdet
skulde udføres. Det er ikke manglende Forstaaelse
hos Fagorganisationerne af de her henhørende Pro
blemer, der er Aarsag til Arbejdskampene. men det
er den haardnakkede Modstand, der altid fra Ar
bejdsgivernes Side er ydet imod at gøre Indrømmel
SPr, som har givet sig Udslag i den sociale Ufred,
men ligesom Krig mellem Landene afføder en vis
Reaktion, der ytrer sig som en stærk Uvilje imod
Krigen og afsætter sig i Bestræbelser for at undgaa
den, saaledes er det interessant at iagttage, at de
sto_re sociale Krige, de omfattende Arbejdskampe,
altid følges af Reflektioner over hvad der nu kan
gøres for fremtidig at undgaa sa�danne eller i hvert
Fald at formindske deres Antal og Omfang. Den
-engelske Industrileder Sir Mond nu Lord r[elchetts
"Bestræbelser for at tilvejebrin�e en større social
Fred, er sikkert et Udslag af en vis idealistisk Stræ
ben, der har faaet sin særlige Baggrund i den store
-engelske Minearbejderkonflikt i 1926. Paa samme
11:aade maa sikkert den svenske Socialmini ter

Liibecks Bestræbelser ses paa Baggrund af den om
fattende Grovarbejderkonflikt i Sverige i Aar.

I Danmark er det de omfattende Arbejdskampe
i 1921, 1922 og særlig i 1925, der har bevirket, at
Spørgsmaalet om •social Frede er sat paa Dags
ordenen i den offentlige Diskussion, men samtidig
er der, ikke mindst fra Landbo-Side og gennem den
siddende Regering, fremsat en meget stærk Kritik
af de faglige Organisationers Virksomhed, en Kritik,
der er øvet overfor saavel Arbejdsgivernes som over
for Arbejdernes Organisationer, og medens man fra 
den svenske Regerings Side har sat ind for at til-
vejebringe en Tilnærmelse mellem Arbejdere og Ar
bejdsgivere, er den danske Regerings Overvejelser re
sulteret i det berygtede Forslag til Lov om Arbejds
og Erhvervsfrihed. Medens man altsaa i Sverige for
søger at udbygge Fagorganisationernes Indflydelse,
gaar man fra de danske politiske Magthaveres Side
den modsatte Vej, vel egentlig af Frygt for den Ud
viklingslinie, som tegner sig for den danske Fag
bevægelse. Her er Forholdet jo nemlig dette, at med
Hensyn til organisationsmæssig Ligestilling, til al
mindelig Anerkendelse af Fagorgansationerne og til
vrganisationsmæssigtt Samarbejde mellem disse og
Arbejdsgivernes Organisationer har Danmark hidtil
været betydelig længere fremme end de fleste andre
Lande. Aarsagen hertil maa sikkert søges i, at vi
i Danmark paa et tidligt Tidspunkt, nemlig allerede
i 1899, fik det store faglige Opgør, paa Baggrund af
b.vilket Arbejdsforholdene legaliseredes gennem Sep
temberforliget, der fik in Udformning ved Den per
manente og senere Den faste Voldgiftsrets Kendel
ser, og paa Baggrund af hvilket de kollektive Over
enskomster og Fagenes Voldgiftsregler opstod.

Hertil kommer, at de danske Fagorganisationer
gennem den dybtgaaende Organisering har besiddet
en Styrke, som Udlandets ofte endog meget mangel
fulde faglige Organisering har savnet, og endelig kan
det vel heller ikke lades ude af Betragtning, at Mod
sætningsforholdet mellem Arbejdere og Arbejdsgivere
ikke i Danmark har været saa stort som i andre
Lande, hvor Industrien, baseret paa Landenes na
turlige Hjælpemidler og uden det haandværksmæs
sige Præg, som i høj Grad karakteriserer den danske
har været de svage Fagorganisationer langt over
legen.

Ser vi paa de Opgaver, som de engelske Fagfor
eningers Generalraad ammen med de engelske Ar
bejdsgivere under Ledelse af Sir Mond har stillet
til Løsning, vil man se, at det i ikke ringe Grad
drejer sig om saadanne, som den danske Fagbevæ
gelse har sat sig, i visse Tilfælde i Forbinde! e med
den politiske, og sotn i ikke ringe Udstrækning er
løst. For blot at tage det før te Emne, om man i
England er enig om i det fremtidige amarbejde kal
optages til Drøftelse, nemlig Fagforeningernes Aner
kendelse, saa er dette som ovenfor anlørt forlæng t
sket. Naar alligevel de engelske og svenske sociale
Fredsbestræbelser har vakt saa m0.gen Opmærksom
hed, ogsaa hos os, skyldes det sikkert, at de paagæl
dendes Landes Meddelelsesmidler har sat disse Be
stræbelser i Relief paa Baggrund af de større Mod
sætninger mellem Arbejdere og Arbejdsgivere, der
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pr -ger disse Låndes Arbejdsforholcl, og medens man 
nu saa stærkt fæstner sin Opmærk om.hed ved Be
træbel erne for at nærme de mod taaende Organi
ationer til hinanden, saa synes man at glemme, hvor 

Ondet Rod findes, nemlig i rbejdsgivernes ene-
vældig Herredømme paa Arbejdspladsen. 

Det er i saa Henseende ejendommeligt, at i Ame
rika er Tendensen til at give Arbejderne Indflyd l. 

indenfor Virksomhederne tørre ena' til at affinde ig 
med d. faglige Organisationer, men dette har ik
kert in Forklaring d ri, at Fagbevægelsen i Amerika 
er meget svag, og derfor har vanskeligt ved at hævde 
sig, samtidig med at de amerikan ke Arbejdsgivere 
er dere Fordel i ved Oprettelse af n vis Arbejder

repræsentation indenfor Virksomhederne at bibringe 
Arbejderne illusion om Medbestem.mel esret. (torts,u, ). 

Saml alle Deres Kredi'torer paa een Haand. 

Hent en Rekvisition 1 c!J� 

Dosseringen 4 Tlf. Nora 484 v 

Nordisk Handske- og Skindbeklædning. �J 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Oeh lensch lågersgade 2.
(Hjørnet af Vesterbrogade.) I 

Ko:rsø.- l 
I LØVE � 
I Ma:Pgarine. 

FA B R ·I ·KS p R I s E R 

Tilbud til Tjenestemænd. 
CIGARER - CIGARILLOS De kan [or Fremtiden fait aabnet en Konto paa 1. Klas-

ses Herre- og Dameskræderi samt Herre- og Damekonfektion, 
SKRAA & SHAGTOBAK Kjoler og Drengetøj. tort Lager af Vinterfrakker og Ulsters. 

fra 
Konfektions-Bestillinger til Lagerpri . 

Alt paa Ratebetaling til ab olut koutaute Pri er. 

Vi Ih. Langes Fabriker Med Høja_qtelse 
J. V. Jensen, Skrædderme■ter. 61._K_onaev�j 1358. Vester 4610.

Forlanges overalt. Forlanges overalt. Ud"n 1.T<lhct al i 11::; 1Jde11 lJdbetalinc 

KØB DANSKE V ARERI STØT DANSK INDUSTRI! 

Ægleskabs�og en 
TANDLÆGE 

Hvordan man begrænser Børnefødslerne 
Oplysende - 1 gode Billeder 
Pris 1 Kr.+ Porto. - S. Vogel, 
Ves1ergade :1. København K. 

- � ··, TAGE HANSEN'S EFTF. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

S. A. MARTENSEN 

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

AlBANI PlliNIR 
erbedst. 

Brug Svendborg Eksport Mil-Co 
med 12°/o Fedt. 

Drøjere i Brug og mere velsmagende. 
(Almindelig Eksport Fløde har kun 90/o) 

ENGHAVEPLADS 6 TLF. VESTER 3330 

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop og Maag A/S. 

Købmagergade 48. - København K. 

Telefoner: Central 768 og 10028. . . . 
Bandager og SyuepleJearttkter 

I stort Udnlg, 

Speclalll,t: 

Bandager til vanskelige TIifæide. • 
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