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VINDUESVISKERE 

Vi gaar nu ind i Vinterperioden igen, og 
vi kan som Følge heraf vente, hvad Dag det 
skal være, at vore Udkigsvinduer tildække! · 
med Sne, saaledes at det foranliggende Land
skab :er 11synlig for saavel Fører om Fyr
bøder paa Lokomotivet, og det skulde jo gerne 
være saaledes, at det Personale, der . taar paå 
Lokomotivet, ogsaa ved hvorledes det Terræn 
ser ud, der ligger foran dem. Det er jo ikke 
urigtigt, at Lokomotivføreren staar omtrent 
hjælpeløs, naar Himmel og Jord staar i 
eet som det kan hænde her ved Vintertide i 
Snestorm. 

Lokomotivførerne havde jo ventet efter den 
Stilling, Maskinafdelingen indtog i Foraaret, 
efter at vi her i Bladet havde omtalt Sagen 
med Vinduesviskerne, at der nu. vilde blive 
sat Kraft paa Gennemførelse af denne Foran
staltning, - men kanske der skal gaa baade 
Vinter og Vaar - et Par Gange endnu, inden 

· vi naar at faa forsynet Lokomotivet med disse
uundværlige Indretninger. Hvorvidt der siden
Foraaret er anbragt Vinduesviskere paa nogle
Lokomotiver ved vi ikke, men det er forelagt
os, at Sagen ikke er kommen et Hanefjed læn
gere end den var i Foraaret.

Som bemærket i Indledningen taar vi nu
overfor en Vinter igen, ja, egentlig er vi midt
i den, selv om det Ansigt Vinteren indfl Dato
har vist os, har været af en elskværdig Karak
ter, men vi kan hver Dag vente vanskelige
Forhold, Savn af Viskeren kan blive meget
følelig. Det er jo kedelig at se, at Maskinaf
delingens Leder ikke har Forstaaelsen af, at

. man hellere i Dag end i Morgen skulde sørge 
)o�· ·Anbringelse af dis ·e Apparater. 

Det .er en halv Snes Aar siden dette Spørg 
maal rejstes, et Spørgsmaal, der i hvert Fald 
er af den Beskaffenhed, at det skulde anses 
�.ør udelukket, at der kunde v,�re '11vivl om, 
,hvorvidt man skulde gøre noget eller ej, men 

. :ikke de ·tornindre synes dette at have været 
'.;I'ilfældet. Ganske vi t har man i den halve 

nes Aar anstillet for ·lrnllige Forsøg, men 
naar der er gaaet aa lang Tid er Aarsagen 
�en, at man er gaaet gan ke planløst frem, der 
er kun sket noget, hver Gang Foreningen -har 
rør.t- paa sig, og _ saa er det gaaet' i -,Glemme� 
bogen - hvor Sagen formentlig nu er anbragt. 

Denne Anbringelse er vi nu ikke tjent med, 
der maa være lidt Gang i Sagen, der rnaa Fart 
pal:\,, thi disse Apparater er i Virkeligheden 
ganske uundværlige. Det er jo nemlig me-

ningsløst at forlange at Lokomotivførere og 
Lokomotivfyrbødere i Snestorm skal staa med 
Hovedet udenfor Skærmen for at orientere sig, 
og det er de jo nødt til, fordi Ma kinafdelingen 
endnu ikke har faaet Forstaaelsen af, at det 
ha ter. Det haster i Virkeligheden stærkere nu 
end det før har gjort, thi naar Toghastigheden 
sætte op, bliver Nødvendigheden af at holde 
Udkig yderligere skærpet, og det haaber vi, 
det er muligt at faa de Folk til at forstaa, der 
}1.ar Indflydelse paa Sagen. 

Det er vist, som vi skrev i F oraaret, mang

lende Forstaaelse, der bar bevirket, at Sagen 
er trukket i Langdrag, og selv om man i 
Foraaret lovede os, at nu skulde den Sag brin
ges i Orden, synes vi efter Farten at dømme, 
det er smaat med Kærligheden til denne Sag, 
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hvilket antagelig maa tilskrives paa den mancr
lende Forstaaelses Regning. 

Som sagt, Lokomotivførerne begynder at 
blive utaalmodige, og de ser Vinteren imøde 
med Ængstelse, fordi de ved, at det igen en 
Vinter forlanges, at de under de vanskelige 
Forhold skal staa med Hovedet udenfor Fører
huset for at se, medens Snepartikler fyger ind 
i Øjnene og blænder dem, og i samme Omfang 
dette sker, kan Sikkerheden forringes, for saa 
vidt Føreren ikke tager Farten af sit Tog. 

Vinduesviskere el. lign. bidrager i høj 
Grad til en god Sikkerhedstjeneste og derfor 
bør de omgaaende paamonteres. 

AFSKRIVNINGS• OG FORRENTNINGS• 

SYSTEMET 

Vi har i forudgaaende Artikler paavist, at 
Stat. banerne ikke paa noget Tidspunkt, . aa 
længe de har eksisteret, har været i Stand til 
at forrente den i sine Anlæg og Material an
bragte Kapital; og vi har dokumenteret, at 
Banerne, saafremt det nuværende Afskriv
ning - og Forrentningssystem havde været 
praktiseret ogsaa i de 22 forudliggende Drifts
aar, for hvilke tilstrækkelige Oversigter findes, 
nemlig fra 1903-4 til 1924-25 som gennem
snitligt aarligt Drift resultat vilde have præ
steret et Underskud paa ca. 19 Millioner Kr. 

Vi har undret os over, hvorledes Admini
. ·trationskommissionen med disse Erfaringer 
for Øje har kunnet mene, at det vilde være 
muligt at fremtrylle de Kæmpebeløb, der nu 
er Tale om, ca. 30 Mill. Kr. aarligt. Det har 
været saa komplet ugørligt at præstere Af-
kri vning i alle de gode Driftsaar fra Aar

hundredes Begyndelse til 1924-25, da Stats
banerne faktisk var Indehaver af et 'rrafik
monopol, i hvert Fald iige indtil omkring 1920. 
Hvorlede. skulde det da kunne opnaas under 
den vældige Konkurrence, der er sat ind med 
Millioner af Motorhestes Kraft og tilmed i en 
Depressions tid. 

Det er berettiget at stille disse Spørgsmaal, 
som vi har gjort, men Forrentningssy ternets 

Tilhængere, hvis der endnu er nogle tilbage, 
har indtil dette Tidspunkt foretrukket at tie. 

Men dette Spørgsmaal hører til dem, der 
ikke kan bringes ud af Verden ved Tavshed, 
og vi for vort Vedkommende agter ikke at op-

give Kravet om en ·gennemgribende Ændring 
af den gældende Afskrivnings- og Forrent
ningsordning, der allerede har gjort saa stor 
Skade og fremdeles kun er egnet til at forvirre 
Folks Begreber om Statsdrift i Almindelighed 
og Stats-Jernbanedriften her i Landet i Sær
deleshed. 

Vi erindrer en Udtalelse, der blev fremsat 
af Trafikminister Friis Skotte paa et Møde i 
København i December Maaned 192-4, da Mini
steren talte om Administrationskommissi
onen, Betænkning og det nye Forrentnings
system. 

Statsdrift af Baner behøver ingenlunde at 
være dyr og slet, sagde Ministeren, og han til
føjede, at det maa være en af Socialdemokra
tiets vigtigste Opgaver at føre Bevis for, at 
Statsdrift kan praktiseres saaledes, at den ikke 
alene bliver lige saa god, men endogsaa bedre 
end Privatdriften. 

Vi erklærede os den Gang fuldkommen eni
ge med Hr. Friis Skotte i denne Opfattelse, og 
vi har det Standpunkt endnu. Men hvad vi den 
Gang frygtede og nu er blevet overbevist om, 
er, at man just gennem det praktiserede For
rentnings- og Afskrivningssystem energisk sø
ger at føre Bevis for Statsdriftens Umulighed 
og allerede har overbevist store Dele af Be
follmingen om, at Statsdrift af Baner under 
alle Omstændigheder er en for Befolkningen 
særdeles kostbar Driftsform. 

At man i vide Kredse er blevet fuldkom
men desorienteret med Hensyn til Statsbaner
nes Rolle i Landets Økonomi behøver Yi ikke 
at tvivle om - det kan vi daglig konstatere i 
store Dele af Pres ·en. Og er ikke Højres og 
Venstres sideløbende Forslag om Undersøgel-

eskommissioner I edsættelse med eller uden 
Medvirken af udenlandske Eksperter, det bed
te Bevis for, i hvilken Grad Opfatte] en af 

Statsbanernes »mægtige Millionunderskud« er 
trængt igennem. 

At det konservative Folkeparti nu har taget 
it Forslag tilbage og at Partiet Venstre har 

tabt den øjeblikkelige Interesse for sit er en 
Sag for sig - det betyder kun, at de to Par
tier anerkender, at Ministeren ved Udnævnel
sen af den nye Generaldirektør har vist sin 
ærlige Vilje til indenfor Etaten at rydde det 
bort, som endnu maatte spærre Vejen for en 
Formindskelse af Underskudet - om dets Ud
slettelse tales der betegnende nok ikke mere. 
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Jo vist er det en af Socialdemokratiets vig
tigste Opgaver at føre Beviset for Statsdriften::; 
Hensigtsmæssighed. Vi har bare ikke været 
heldige med Forsøget i det foreliggende Til
fælde, ikke fordi det ikke vilde have været 
muligt, men fordi vi har stillet os Maal, der i 
sig selv var uopnaaelige. 

De Modeller, Ministeren og hans Medarbej
dere i Administrationskommissionen har brugt 
ved Udarbejdelsen af Statsbanernes nuværende 
Forretningssystem, har som bekendt været 
andre større offentlige eller koncessionerede 
Foretagender som Gas- og Elektricitetsværker, 
Sporveje og Telefo_nselskaber. 

Og det er jo rigtigt, at hele Anlægsværdien 
for disse Foretagender bogføres, og at der af 
Driftsindtægten henlægges en passende Af
skrivning, ligesom der beregnes en Forrent
ning paa 5 pCt. og deromkring - ganske som 
man har indført det ved Statsbanerne. 

Men selv om der nu kan være adskilligP 
Lighedspunkter mellem Københavns og Frede
riksbergs m. flere kommunale Værker samt de 
store Telefonselskaber og Statsbanerne, saa er 
der i hvert Fald et Omraade, hvor Statsbaner
nes Stilling er væsenforskellig fra andres. De 
kommunale Værker og Telefonselskaberne er 
Indehavere af Monopoler, der tillader dem at 
indrette deres Takster efter Afskrivnings- og 
Forrentningskrav og formindsket Udbytte. 
I Modsætning til Statsbanerne, der intet Mono
pol har, men kæmper med en stærk Konkur
rence fra andre Befordringsmidler. 

Derfor har man taget saa afgørende fejl 
i at sammenligne Statsbanerne med de her 
nævnte offentlige Foretagender, af hvem der 
med Rette stilles Krav om fuld Forrentning og 
Afskrivning. 

Naar det samme Krav stilles til Banerne 
kan de ikke opfyldes og alene af den Grund er 
det urimeligt at stille det; men der er heller 
ingen Mening i at forlange en Anlægskapital 
forrentet som det danske Samfund mange Gan
ge har faaet tilbage gennem de kulturelle og 
økonomiske Værdier, Banerne har tilført vort 
Land. 

Vi ønsker gerne at regnes blandt dem, der 
mener, Socialdemokratiet, hvor det overtager 
offentlig Administration, skal bygge Økono
mien op paa et sundt og holdbart Grundlag. 
Men vi maa hævde at man ved at behandle 
Statsbanerne efter en Recept, der kan være 

sundhedsbringende for Gas- og Elektricitets
værker Økonomi, kun opnaar det modsatte af, 
hvad man har tilsigtet, fordi Forholdene her er 
væsensforskellige. 

Der er her efter vor bed te Overbevisning 
sket en Fejltagelse, der kan faa alvorlige Føl
ger, hvis ikke den erkendes og rettes. Jo hur
tigere det sker, jo bedre er det. 

LIVSSPØRGSMAAL I MASKINERNES 

TIDSALDER 

Sammenligner man vor mod-erne Verden med den 

Verden, vore Bedsteforældre levede i, •saa maa man 
sige, at vi med var rrustløse, fremadstræbende Men
neskeaand har bragt det vidt. Vi kan telegrafere og 
telefonere traadløsit over La,nd og Hav; med Flyve
ma;Skine tilbagelæ.gger vi i Timer Vejlængder,.der før 
krævede Dage og Uger, og Radioen tillader os at 
nyde Musik og Taler, der udsendes Hundreder af 
KHometer borte. Hvis vme BedJSteforældre kunde 
sætte sig ind i den Side af vor Tilvære1se, vilde de 
mi, unde os og ans·e os for lykkelige. 

Men Nutidens Mennesker ta:get som Helhed er 
alt andet end lykkelige. AH hvad Menneskeaanden 
har opfunden og skaffet, kommer i sin Udvirkning 
og Udnytteloo kun en forsvindende liUe Del a.f Men
neskeheden tilgode. Folkets Flertal kan dybest eet 
ikke glæde sig derover, men faar mere og mere Æng
stelse for Menneske'bs Opfinds'Omhed, s•om i det ty
vende Aarhundrede har udvist gigantiske Frem
skridt, og som oftest sætter sine Spor i dybeste 
Elendighed. 

Det, som vi og vel alle Opfindere af tekniske 
Forbed.ringer, <har ventet, er des'Værre ikke gaaet i 
Opfy,ldelse. I Stedet for a:t lette Arbejdet og forbedre 
Tilværelsen for alle Mennesker, har man paa mang
foldige Omraader gjort dem overflødige uden Be
kymring over, hvad der ,saa .skal ske med dem. Og 
saa maatte det indtræde, som vi nu oplever. Med 
.ForfærdeJ,se staar ma;n i alle Lande overfor Arbejdig
løshedsproblemet. Alt for sent erkender vore Er
hvervsledere Skyggesiderne ved koncentreret Produk� 
tion under Udnytte1se af moderne Maskiner, og hvor
dan ·skal Enden blive, naar Nutidens Mruskiner paa 
eet Aar producerer mere end :Mennookeheden kan 
bruge paa fem Aar? Man maa dog gøre sig det 
klart, at det er meningsløst at fremme Produktionen 
med alle Midler, n.a.a.r man ·samtidig forringer Af
sætning.smulighederne ved at ka.s-te de Købende ud 
i Arbejd:sløshed! Kredsløbet i det økonomi,ske Liv 
svinder ind, og in.gen kan se E·nden paa Forholde
nes kataS1trofale Udvikling. Uden Forbarmelse fort
sætter vore Dages Ulykke !Sit Løb. 

Arbejdsløsheden er blevet et internationalt Pro
blem. I alle Lande søger man at finde Midler imod 
den, en Opgave, som ,synes ganske uløselig. Sik
kert er det, at man ikke i en Haandevending kan 
lede et a.argammelt og forfejlet ErhverVJSI.System ind 
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paa de rette Baner, dertil vil der medgaa Aar, maa
ske Aartier, hva,d der er svært for os særligt de 
arbejd.sløse at affind-e sig med.· Jo klarere og hurti
gere vi erkender Aars·agen til de fortvivlede Forhold, 
desto hurtigere bliver det muligit at skaffe Brød tH 
dem, der mangler. En ærlig oprigtig Villen, baaren 
af offervillig Næstekærlighed og parret med Erken, 
de1sen af sin egen Pligt og Med.5,kyld vil efterhaan
den bringe Bedring; hh.i den tekniJSJke Udvilcling. hrn1� 
uhyre den end ,ha.r ,·æret, {;)r ikke alene Aarsagen til 
Ondet. det kommer førlS't frem og virker •som en 
Ulykke, naa.r et Faatal udnytter tekniske Fremskridt 
til egen Fordel. 

Staten bør g.aa i Spidsen og ·paa en forsigtig 
Maa,de gaa over til, at ,·is,�e Ma,s•kiner og tekniske 
Indretninger, der for Tiden virker mere -skadeligt 
end gavnligt for Almenhedens Velfærd, bliver under
kastet Kontrol og kun anvendt efter Bebo,·. En ab
surd Ta11ke vil man maaske sige, -men til inangit og 
meget kræves der Koncession eller Bevilling. En Uri
videl.se af Konce iorusafhængigheden !til ogsaa at gæl
de for Benyttelse af vis•. e tekniske Hjælpemidler vil 
ganske vi•&t være et Indgreb i den enkeltes Er1hverr
muligheder, men i Samfundislivet maa almene Inter
esser sættes over Særinteresser. !øvrigt -er Maskiners 
Anve-ndeLse et kraftigt Ind.greb i Folkets Erhverv<;
muligheder. 

Alle i\Iaskiner og tekuiske. FrelDJS'kridt har i Eor, 
bindelse med. Rationalisering kun,; fol.k.eøkonomisk 
Værdi, naar den menneskelige Arbejdsydelse afla:stes. 
og naar der af Besparelse ved Produktionen og.saa. 
tildeles den arbejdende en passende Part af det, der 
indtjenes ved at benytte Maskiner. Tooin!der af Ar
bejds1tagere ,gaar paa Gaden og fris,ter med deres 
smaa Understøttet.ser en kummerlig Tilværelse, mam.
ge Steder under foregivende ruf, at det ikke kan be
tale sig at drive Virkisomheden med de kræveli,e Løn
ninger. Men hva,d .ser man ipaa den anden Side? 

Efter et Dortmunder-Blad >tjener verl Privatin
dUJSlrien, i Tyskland 34 032 Direktører og 113 440 
• Tili.syn,sfø.rende « i et Aar 2 268 800 000 ( rundt reg.
net 2 Milliarder 269 Milli(llner Mark). Af Enkeltløn
ninger angives, at en Generaldirektør f.or en stor
Elektrokancern fa.ar 800 000 Mark, Direktør i rinsk,
westfa1sk Industri 650 000 Mark, Direktør i et Skibs
far'tJssels'kab •600 000 Mark, Direk'lør i en ,kemisk Fa-'
brik 500 000 Mark, Direk'lør i en Monta.ntrul.S't 400 000 ·
Mark, Direktør i en Storbank 350 000 Mark, Direktør
i J ernindwstri 304 000 Mark og en Generaldirektør i
et Brun·ku1srværk 250 000 Mark, og deTtil kommer der
mange Steder Tantiemer. Til de ,THsynsførende« ud
betales aarligt Summer, ,hvoraf de højeste er 680 000, 
677 000, 468 000, 200 000 og 171·000 Mark. 

Den principielle Side af Sag@, hvorvidt Lønnin
ger af den StørreLse overhove.det kan være berettiget; 
skal ikke drøftes her; enhver kan have in Mening. 
Men alligevel, som F'orholdene er nu, hvor der sta,di,g· 
kræve. Offer ruf Fo1ket, er det uholdbart, at Privat
indootrie<n. udbeta:ler saadanne Summer til enkelte 
Person.er, det er en Udfordring. og '<:m Haa.n mod Fol-
ket og Folket.is Nød. 

. . . . 

· Betegnende 'er· en U d:taleise ·af et før·ende Medlem,·

Froivein i Rigsfrorb-undet for den ,tyske Industri. Han 
·iger: •Jeg har ved Sammenbrud af Storhandel,s:.. og
Indu tri,Firmaer, i 1hvilke jeg har -haft Lejlighed til 
at gøre fadblik, ofte maattet fastslaa, at Sammen
bruddet kunde h:ave være undgaaet, •hvis den al>so
lut i10drnndige Indskrænkning i peroonlige Bekostnin
ger (Aufwa11d) var foretaget eller foretaget i Tide. 

Uforstaaeligt er det ogsaa for almindelige dødelige, 
at man i Stedet for at bruge de tekniske Fremskridt 
til at forbedre Tilværelsen for alle eller dog for de 
flest mul-ige anspænder en Del af Arbejdstagerne til 
det yderste, og gør den øvrige Del brødløs. Et talende 
Ek,sempel paa Teknikkens Udvikling paa Jernbaner
nes Omraade er de 1sti01,e moderne Lokomotiver. Enri
skønJt der i vore Dage med Lokomotiverne præsteres 
den tredobbeHe Arbejdsydelse mod tidligere. og Loko
moti\·personalet. · tjenstlige Indsat forhøje· i For
hold dertil, falder det dog- ikke Baneledelsen ind at 
udligne Lokomotivpersonalets Mere,An:spændelse un
der Tjenesten med en forholdsv1s Afkortelse af Tje,ne
stetiden til Trod·s for, at der ved Trrufikkens Tilbage
gæng er Per,s,onaJ.e til Raadighed. 

Gan ke vi!S't maa man sige, at de moderne Ma:ski
aer og den frem kred:ne Teknik har Hoved,skylden for 
Arbejdsh,siheden, men Menneskeheden •er ogsaa :skyl
dig derved, at den ved sin materielle Inds'!.illing for
hindrer eller undlader at bruge ,de >tekniske HjæLpe
midler til -hele Sam.fundets Vel.. El)!dnu er der Tid til 
at imø.d�ac'!, Qndet,og. bevare Menneskeheden for !ln 
Kata.strofe. Hvis rnam i alle Forholdsregler til at frel
se Samfundet fra Sammenbrud vil være retfærdig 
mod alle, vrl det lette Gennemføre1sen af det, S'Om 
ingen Nationaløkonom eller Politiker trods gode Vil: 
jer •har formaaet. Silckert yil der en Gang komme 
en 01.'d,ning, men .vor Generation har den Kæmpeop-• 
gave a,t bære de Sorger og Savn, der er forbunden 
med den Overgangstid, som hører med -til Maiskiner
n€is Tid�alder. 

Efter H. G. i ,Voraus«. 

18. Yovember. Det meddeles overalt i Pressen, aJt
Togene skal afgaa præcis, og at dette er det fol'l:tte
Resultat af den nye Generaildirektørs Arbejde.

Valutasituationen bevirker Fol"sinkelse af Støtte
aktionen til de betrængte Privatbaner. 

* 

19. No-vember. »Aarhus Arnstidende« s•kriver: Man
kan ikke mere ,bebrejde De danske Statsbaner Man
gel paa Forstaae1se af Reklamens Betydning. Fra 
S,tabsibanernes Side benytter man nu enhver Lejlig
hed til at 'l)ropagandere, og denne Nyorientering sy
nes allerede æt have haft rsine Virkninger. 
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I disse Dage har Statshanerne i Ba,negaardsko�, 
plak.set aabnet en u ædvanlig nydelig Propaganda
Udstilling. Alle Sider af Stat: banernes Rekla:g:1e y
stem er repræsenteret, og det bør bemærkes, at Pla
katerne og de fol'\Skellige Arrangementer er udført af 
Statsbanernes PerS'onale. Naar Ly;sene er tændt, er 
Udstillingen af meget ,smuk Virkning, og den pynter 
og ly,ser op .paa den mørke Side af Banegaard,splad
sen. 

* 

19. November. •Ekstrabladet« skriver: Statsbanerne
har nu u,dbudt Jord- og Betonarbejdet ved den nye
store Rangeringis-Banegaard i offentlig Entrøpri e.

Banegaarden kommer til at ligge Nord for Ø ter
bro� Staition og d'aar et stort Areal til Raadighed -
saa tort at Togene fremtidig ka11 amles her og fø, 
res lige ind til Boulevardbanerus Perroner, hvorved 
man undgaar de Forsinke]: er, der hidtH ·har været, 
paa tore Dage, fordi der ikke var Plads nok ude 
paa Rangeringisterrænet. 

20. November. »Kriisteligt Dagblad« skriver: For
eningen af Jern.skibs- og Ma,skinbyggeri i Danmark
har rettet HenvendelS'e til Statsministeren om, at de
bebudede Statsbane-Fartøjer til Gedser-Wa:rne
miinde-, Korsør-Nyborg- og Ka.lunclborg....:....Aarhus 
Ruterne maa blive isat' i A'rbejde for saalede.s ar 
nedsætte Arbejd l0shede'Il. Resultatet er blevet; at 
TrafikmfoiJSteren med Finansmini,sterens Billigelse 
har henvendt ·sig til Finansudvalget for at faa Be
mynd�gelse til ,snarest muligt a,t paabegynde Arbej
det paa de to Fartøjer til de indenrigske Ruter. Der 
mangler derimod endnu nogle Forhandlinger med de 
tyske Myndigheder, før man har de endelige Planer 
for Warnemiinde-Færgen klar. Store Bælt-Færgen er 
budgetteret ,til 3 Mil!. og Kalundborg-Baaden til 1,8 
Mill. Kr. 

* 

20. November. »Ekstrabla·det« skriver: Sø- og Han
deJ.srøtten behandlede i Dag en Sag mod Statsbaner
ne. Sagsøgeren er Firmaet Severin Pete•r,sen & Co.,
der har haft Kullosningen for Statsbanerne ved Kal,
vebod Brygge.

Den Overenskomst, der var mellem Parterne har 
Statsbanerne ment at kunne opsige til 1. Juli i Aar, 
medens Severin Petersen hævder, at Overenskomsten 
først kan sluttes i 1933. Firmaet forla,nger derfor 
hos D. S. B. Erstatning for Tidsrummet fra 1. Juli 
i Aar til 30. Juni 1933. 

* 

21. November. Dag.sipressen meddeler, at Generaldi
rektøren i Dagene fra 8.-11. December agter at af
holde Møder med Stationsforsitanderne. I 1. Distrikt
d1$, 8. og i 2. Distrikt den 10. December, og i 3.
Distrikt den 11. December.

De,t skal blive interessan,t at høre Meddelelser 
derfra. 

* 

24. November. I Pressen forlyder det, at det enten
bliver Kontorchef W. Her<sohend, Trafikbestyrer
Haarløv eller Trafikinepektør Hyllestad, som kommer

til at overtage. Di trik1.schef po,,..ten. naar Eir gaar 
den 31. Januar 1932. 

* 

27. November. »Politiken« ·meddeler· om en Af.fære
ved Sorø--Slagelse Landevej. hvor denne skærer Ba
}1ehnien, idet en Bil var kommen ind paa Banelinien 
og ved LedvogterTus Konduite undgik at blirn knus,t 
af Toget. Der var 5 Personer i Bilen. 

*·

30. November. En Banearbejder blev i forges Kl. 8
mellem Gentofte og Hellerup dræbt af et pa erende
r"og. Det vide ikke lworledes han er kommet i Be
røring med Toget.

Der er Planer fremme om at etablere Færgeover, 
fart fra Rødby Havn til Tysklan&s Kyst ved Lybæk. 
Det er »Kongelig dansk Automobilklub•, der ,staar 
bag. 

NYE LOKOMOTIVER AF P ACIFIK� 

TYPEN TIL PENNSYLVANIA 

RAILROAD 

\'i Yendel' nu · tilbage til Pacifik-Lokomotiverne. 
Den næste -Udvikling i Lokomotivbyggeriet paa Al:. 
toona-Værket. var K 4 Lokomotiverne i 1914. Disse 
blev kon. trueret med det for Øje at forbedre den 
hidtidige Udføring af 2 C 1-Typen og med det For
maal at opnaa større Kraftudvikling og samtidig 
unclgaa større Materialepaavirkninger ikke alene un
der Start, men ogsaa under Fart, hvorfor Cylindrene 
blev gjort større og Ristearealet og Hedefladerne for
øget. Ved nye konstruktive Ændringer opnaaede gode 
Resultater og i Lighed med E 6-Lokomotivet blev 
den lette, fine Konstruktion og det elegante Udseen
de bevaret saavel for Kedlen som for de bevægelige 
Dele. Den bageste Truck var ogsaa her staalstøbt i 
eet · Stykke og danner samtidig Understøtning for 
Lokomotivrammen, en Konstruktion, der endnu er 
Standard-Type for Pennsylvania Railroads Loko
motiver. Da K 4 var bygget, var den det stærkeste 
Pacifik-Lokomotiv beregnet · for de største Køre
hastigheder. Det var ligeledes her det store Aksel
tryk, 30 Tons pr. Aksel, der var Basis for Lokomo
tivets Trækkeevne. Ved Forsøg med K 4 Maskinen 
paa Prøvestand opnaaedes et Maksimum af 3184 
H. K. mod E 6-Maskinernes 2488 H. K., men Lo
komotivets Vægt pr. H. K., 48,5 kg, blev bibeholdt. · 
Senere byggede Lokomotiver forbedredes, bl. a. ved 
at udrustes med Damp-Gangskiftningsapparat i Ste
det for Haandhjul og Skrue og en ny Styring af 
Krydshovedet, men i HoYedsagen er den originale 
Form bevaret. 

Pacifik-Lokomoti?;erne K 5. 
,. ed Konstruktionen af K 5, som . es i Billedet 

i forrige Nummer, er der atter foretaget Forandrin
ger til at forhøje Lokomotivets Ydeevne, og som 
hovedsageligt bestaar i en større Kedelkapacitet, idet 
Hedefladen i Kedlen saavel som paa Overhederen 

323 

... 

-s s 
s 

• s 

r 

. 
i 

SS 
s s 
s 

- --
s 

s 
s 

• 
-- . 

• , . . 

.. 
• 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

er ble ret betydelig . tørre, og Damptrykket er hæ
vet fra 14,5 til 17,5 Atm. Med samme Formaal er 
Lokomotivet udrustet med en Fødevandsforvarmer. 
og H.øgkamret er omkonstrueret og udrustet med en 
Skorsten af større Diameter og en ny Form af Ud
gang. hætten, med hvilket Hensigten er at anvende 
la1·ere Spildedamptryk og derved reducere Modtryk
ket paa Dampstemplerne ved en given. Træk- og 
Dampudvikling. Til Kedlen. er anvendt Plader af 
samme Dimension som til K 4, men af Nikkel taal 
med en Brudgrænse af -1-9 kg pr. mm2 og med føl
gende Indhold: 

Kulstof i Prncent 
Mangan 
Fosfor 
S,·ovl 
Nikkel 

0,2 
0/L-0,l 
0 045 
O,Q/�5 
2,75-3,25 

Nikkel taalpladerne er fremstillet af Luckens
Steel-Com11any. 

Maskinens Ramme er med Cylindre, Tværafstiv
ninger, Pufferplanke, Røgkammersadel og Støtte for 
Fyrkassen tøbt i et Stykke af Nikkelstaal. Cylinder
volu menet er gjort større ved at fordele Slaglængden, 
ligesom Gliderens Dampfordeling er undergaaet en 
Forandring af Hensyn til den særegne Konstruk
tion il f Udgangshætten. 

Af nedenstaaende es den procentvi8e Forhøjel
se af Dimensioner og Ydeevne af K 5 i Sammenlig
ning med K -1-: 

Damptryk ......... . 
Total Hedeflade .......... . 
Lokomotivets Vægt ........ . 
Adhæ. ion ,·ægt ........... . 
Trækkekraft .............. . 

22,55 Procent større. 
18,75 
3,2 
3,0 

2:-3,0 

Det ·es deraf, at skønt Damptrykket i Kedlen er 
forhøjet 22,55 Procent og Hedefladen er 18,75 Pro
cent større, er den procentvi e Stigning i Lokomo
tivets Vægt kun 3,2. Den ringe Forøgelse i Vægten 
er . aa meget mere bemærkelsesværdig, naar det ta
ges i Betragtning, at K 5 blev udrustet med et For
va rmeraolæg, der vejer 2 700 kg. 

Lokomoti Vl'amrnc og Cylindre støbt af Staal E!l Stykke. 

Ny Konstruktion af en Udgangshætte. 

Kedlens Konstruktion er omtrent som K 4-Ked
lens og har 170 Stkr. 3 ½ " Rør og 90 Stkr. 2 ½ " 
Rør, som er 5,8 m lange. Overhederrørene har en 
Diameter af 1"/tø ". Af den samlede Hedeflade ud
gør Overhedefladen 27,6 Procent. Forvarmeren er 
en ,Vorthington-Forvarmer af S-Typen placeret i 
Røgkamret bag Skorstenen, hvor den tillader en god 
Pa. sage for Røggassen. Det kolde Vand pumpes ind 
i Forvarmeren af en Centrifugalpumpe, der drive 
af en Turbine, og som begge er samlet i eet Aggregat 
og anbragt paa Siden under Førerhuset. Det for
varmede Vand pumpes paa Kedlen med en alminde
lig Stempelpumpe. 

For at forøge Trækken i Fyret og faa mindre 
Modtryk paa Dampstemplerne er der som nævnt fo
retaget konstruktive Ændringer af Skorsten og Ud
gangshætte. Skorstenen har faaet en større Diame
ter og U dgangshætten har ligeledes en forøget Stør
stediameter. Hætten er mangekantet og forsynet med 
seks radielle Aabninger, om løber sammen i :Mid
ten. Denne Form vil, som det fremgaar af Tegnin
gen, forøge Dampstraalens Areal, hvorved der op
naas større Friktionsflade mellem den udstrømmen
de Damp og Røggassen, saalede at der med et for
hold vis lavt Tryk paa Spildedampen · opnaas det
samme Vakuum i Røgkamret som med højere Spilde
damptryk og en almindelig Udgangshætte. 

F. Spøer.
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

HOVEDBESTYRELSESMØDE 

den 23., 24. og 25. November 1931. 

K. Johausen fravæl'ende paa Grund af Sygdom.

Punl,;t 1. Forhandlingsprotolcollen. 

Forhandlingsprotokollen oplæstes og godkendtes. 

P111i/;;t 2. Meddelelser fra Formemden. 

Formemden refererede de siden sidste Hovedbestyrel
sesmøde behandlede eller afgjorte Sager. 

Da de i den for kort Tid siden udsendte Kvartalsberet
ning givne udførlige Oplysninger ogsaa omfatter det over
vejende Antal af disse Sager, vil kun dem af væsentligst 
Betydning blive omtalt her. 

.Det er ved Forhandling med Generaldirektoratet op
naact, at Afslutningstiderne for de Maskiner, der kommer 
fra Personbanegaarden i Aarhus,forlænges med 10 Min. 

Generaldirektoratet har tiltraadt et af os fremsat Øn
ske om i Ordre A at optage en Bestemmelse om, at For
flyttelsesansøgninger, som er i Bero, kun kan sættes i 
Kraft med 1 Maaneds Varsel. 

Vi foreslog i Foraaret Kørelærernes Antal forøget med 
22. Generaldirektoratet vilde kun gaa med til en Udvi
delse paa 6; ved fortsat Arbejde med Sagen er det dog
lykkedes at faa udnævnt ialt 12 nye Kørelærere. Der fin
des altsaa nu i det hele 40 Kørelærere, fordelt saaledes:
København 10; Korsør 2; Nyborg 4; Fredericia 6; Aar
hus 8; Aalborg '4; Struer 4 og Esbjerg Q.

En Sag angaaende Uddeling af Kørelærerhonorar for 
en Lokomotivmesteraspirants (Haandværker) Atte tkørsel 
er bragt i Orden. 

Vi har godkendt et af Generaldirektoratet stillet For
slag om, at Lokomotivmesteraspiranter fremtidig tillige 
skal gennemgaa Motorføreruddannelsen og bestaa Motor
førereksamen, saavel 1. som 2. Del. 

Vi har tilskrevet Generaldirektoratet om at faa gen
nemført en ensartet Ordning af Tjenesten for de Loko
motivfyrbøclere, der normalt skulde køre hos de Lokomo
tivførere, clr er KørhN·crc. men som er fjernet herfra, 
fordi der er Aspiranter til Attestkørsel. 

Generaldirektoratet har ønsket at have nogle flere mo
toruclclannecle Lokomotivmænd paa de Depoter, hvor rle�· 
er Motortjeneste. Ved et Par om Sagen førte Forhand
linger er der opnaaet Enighed om i visse Tilfælde at 
kunne dispensere fra Forflyttelsesreglerne. Protokollen vil 
i nær Fremtid blive optrykt i D. L. F. 

Gennemførelse af de nye Regler for Personalets Ret 
til Turplacering efter ,fri Anciennitet« har enkelte Steder 
været opfattet paa den Maade, at alle Pladserne i Turene 
var ledige, hvoraf følger, at Lokomotivmænd med høj 
Anciennitet, men som paa Grund af Forflyttelse gik uden 
Tur, idet der ikke tidligere havde været Pladsledighed, 
skulde kunne komme i Tur, hver Gang der er Turvalg. 
Dette er ikke overensstemmende med Hovedbestyrelsens 
Opfattelse af Reglerne, og det har heller ikke været vor 
Mening at ville fremsætte Forslag derom; thi i det af 

os til Generaldirektoratet fremsendte Forslag angaaende 
Tusbesættelsesregler, hvilket Forslag er lagt til Grund for 
de nye Bestemmelser, er det udtrykkeligt sagt, at Plad
ser i Ture ikke er ledige paa Grund af Turvalg. (Se den 
sidste Beretning, Side 42.) Vi har tilskrevet Generaldirek
toratet i Sagen. 

Lokomotivfører M. Røgilds er ved det nys afholdte 
Valg valgt til Medlem af Bestyrelsen for Kong Christian 
den 9.s Understøttelsesfond. 

Formandens Meddelelser godkendtes. 

Pim.l.t 3. Hoved/;;assererens Beretning. 

Hoveellcasseren fremlagde en Regnskabsoversigt for Ti
den fra 1. Januar til 30. September d. A. Balancen var 
509 453,03 Kr., hvilket i Forhold til sidste Regnskabsover
sigt var en Formuefremgang paa 7 716,84 Kr. Revisions
institutet har den 3. November revideret Regnskabet og 
fundet det rigtigt. 

Efter at det kritiske Udvalg havde fremsat enkelte 
Bemærkninger, der ikke gav Anledning til Debat, god
kendtes Hovedkassererens Beretning . 

Punkt 4. Behandling af foreliggende Sager. 

Propforeningen ,p. anmoder om Støtte til fattige Kon
firmanders Paaklædning. Der bevilgedes 25 Kr. 

En Sag angaaende Ydelse af Stedtillæg til Persona
let i Lunderskov henvistes til Forretningsudvalget. 

Der foreligger nu Afgørelse i den iReferatet af for
rige Hovedbestyrelsesmøde omtalte Sag vedrørende Uover
ensstemmelse mellem Administrationens og vor Opfattelse 
af Beregning af Pensionsalder for Lokomotivmænd, der er 
ansat som saadanne før den 1. Oktober 1919. Finansmini
steriet og Generaldirektoratet vil kun beregne Pensionnen. 
som om de !1/6 Aar gjaldt fra clet 35. Leveaar, hvorimod 
vi hævder, at de gælder fi;a det 30. Aar, hvilket i det 
foreliggende Tilfælde giver en Forskel paa 3/60 i Pensio
nens Størrelse. Bemyndigelse til eventuelt at forfølge Sa
gen videre. 

Et Udkast til Forslag til ny Hnedistinktion blev fore
lagt og godkendt. 

Punkt 5. Sager henvist fra Kredsene. 

En fra Gedser Lokomotivfører-Afdeling modtagen Sag 
vedl'ørende Lokaleforholdene i Orehoved, hvilken Sag Lo
komotivførerkredsen har undersøgt, blev henvist til For
mandens Behandling. 

Et Forslag angaaende visse Forandringer paa Loko
motiver Litra ,Se henvistes til Velfærdsudvalget. 

En Sag angaaende Motorførernes Anvendelse i Damp
lokomotivtjenesten og det dermed i Forbindelse staaende 
Spørgsmaal om Lokomotivførernes henholdsvis Lokomotiv
fyrbødernes Interesser i samme Sag henvistes til et Ud
valg bestaaende af H. P. Christensen, E. Kuhn, Rosen
kilde Laursen og A. Lønqvist. 

En fra nord- og østjysk Motorførerafdeling modtagen 
Henvendelse vedrørende Motorførernes Lønforhold toge,; 
til Efterretning, iclet Hovedbetsyrelsen henholdt sig . til 
tidligere Beslutning i lignende Spørgsmaal (Sag Nr. 25 ·i 
Kvartalsberetningen). 

En Sag angaaende Beregning af Flyttegodtgørelse for 
eri Motorfører henvistes til Forretningsudvalget. 

1 Anledning af, at et Medlem, som · i nogen Tid har 
staaet udenfor vor Organisation, har genindmeldt sig, har 
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den Afdeling, hvoi'af den paagældende tidligere var Med
lem, fremsat Anmodning om at faa ·den Afdelingerne al
mindeligvis tilkommende Kontingentandel ogsaa af det 
efterbetalte --kontingent. Da· <let pilagældende Forhold er 
ordnet i Overensstemmelse ·med de enkelte tidligere Til: 
fælde. kunde den fremsatte Anmodning ikke imødekommes 

Pimk/ 6. Eventuelt. 

Intet at forhandle. 

LOKOMOTIVFØRERKREDSENS 

BESTYRELSESMØDE 

24. November 1931.

E. K. 

Kredsformirnden fraværende paa Grund af Sygdom. 

Punkt 1. Foreliggende Sager. 

Den fungerende Kredsformand S. M. Scb_midt om
talte en Signalsag, som man enedes om at tilskrive det 
paagældende Lokomotivførersignalkommissionsmedlem om. 
En Sag angaaencle en Rangerkørselsfordeling for en Un
derafdeling tilskrives .saavel Underafdeling som Afdeling 
Endvidere forelaa en Sag angaaende en Uoverensstemmel
se mellem en Lokomotivfører og en Lokomotivfyrbøder 
Denne Sag henvistes til Hh. Der forelaa en Henvende�se 
angaaende en Anciennitetssag. Man enedes om, efter eu, 
Undersøgelse af Sagen,· at der intet var at gøre ved den. 
Forskellige Velfærdssager henvistes til ·Hb. 

Der forelaa Svar fra Generaldirektoratet ang�·aende 
en Sporspærring, Kredsen skrev om i Marts. Der var 
givet Tilladelse til under særlige Forhold at ændre Spor
benyttelsen paa Fb. og Lersøen. Forskellige smaa Sager 
refereredes og til Slut omtaltes en Sag angaaende Af
løsningsforholdene i Næ., naar en Motorvogn er i Styk
ker. Sagen henvistes til Hb. 

Kredskassereren forelagde Regnskabet pr. 15. Novem
ber, der balancerer med 35 894 Kr. 94 Øre. 

Toges til Efterretning. 
C. M. C.

MOTORFØRERNES KREDSBESTYRELSESMØDE 

Mandag d. 23. November. 

Alle var tilstede. 
Kredsformanden aflagde Beretning om Arbejdet og 

omtalte· herunder en Forhandling om Motorføreraspiran
ternes Stationering. - Det var lykkedes at løse Spørgs
maalet om Udbetaling af Højhelligdagsoverarbejdsgodtgø
relse for en Motorfører i Ae. - En Sag om en Misbilli
gelse til en ·Motorfører i Rd., var det lykkedes at ændre 
til en Henstilling om Agtpaagivenhed. - En Sag om 
Paakørsel af en Port havde været behandlet i Forret
ningsudvalget, der af Hensyn til Konsekvenserne ikke

ønskede at forfølge Sagen videre. - De indkomne Kør
selsfordelinger var til Undersøgelse og viste sig meget 
forskellige med Hensyn til Forberedelses- og Afslutnings
tider, samt Benzin- og Oliefyldningstider. - En Række 
af Velfærdsforanstallninger, 1) Flytning af Bremsehane 
paa Ml, 2) Tætning af Førerpladsen paa samtlige Motor
loko. og -Vogne, 3) Fjedrende Sæder paa samtlige Mo-

torloko. og -Vogne, vedtoges det at fremme. - En Re
solution fra Nord- og Østjyllands Motorfører-Afdelinger 
fremsendtes til Hovedbestyrelsen. 

Kassereren oplæste Regnskabet, der godkendtes. Under 
sidste Punkt drøftedes Kredsens Repræsentation i For
retningsudvalg og ved Forhandlinger. Hovedformanden, 
der var kommen til Stede, lovede. at tage videst mulige 
Hensyn til en ligelig Repræsentation for alle Stillinger. 
Spørgsmaalet o mMotorførernes Anvendelse til anden Tje
neste omtaltes, og Hovedformanden anbefalede, at Sagen 
gjordes til Genstand for Undersøgelse i Hovedbestyrelsen. 

0. Berrig, Sekretær.

LOKOMOTIVFYRBØDERNES KREDS, 

BESTYRELSESMØDE 

den 23.-11.-31 paa Kontoret. 

Alle var mødt. 
Dagsorden: 

1. Forhandlin!l'sbogen.
2. Foreliggenrle Sager.
3. Meddelelser fra Kredsformanden.
4. Regnskabsoversigt.
5. Eventuelt.

Punkt 1. 

Forhandlingsbogen blev godkendt. 
..
...

. 

Punkt 2. 

Den. fra forrige Kredsbesty.relsesmøde omta:fte 'l'urbe
sættelsessag fra Padborg er nu bragt til Afslutning paa 
tilfredsstillende Maade. 

I en Tjenestetidssag fra Gb. maatte man holde for, at 
Distriktets Afgørelse var rigtig. 

Fra en forhenværende Lokomotivfyrbøder forelaa An
modning om Genansættelse, Generaldirektoratet havde af
slaaet dette. 

I en Funktionssag fra Esbjerg maatte man holde for, 
at den trufne Afgørelse var rigitg. 

Den af Kredsen foretagne Indsamling til forhenværen
de Lokomotivfyrbøder Ovesen, Aalborg, er nu bragt til

Afslutning. 
Beløbet, 1870 Kr., er anbrag paa en for Lokomotiv

fyrbøder Ovesen og Kredsen tilfredsstillende Maade .. 
En Sag angaaende Kontingent fra Helsingør over

sendes til H. B. 
En Sag angaaende Kullempning i Randers for Aalborg 

Personale (Tog 962) er løst paa tilfredsstillende Maade. 
Fra Gb. forelaa en Sag. Kredsen har oversendt denne 

til H. B. 
Punkt 3. 

En Sag fra Brande angaaende Udstationering var be
svaret i Overensstemmelse med Tjenestemandsloven. 

Kredsformanden omtalte en Del Sager fra forskellige 
· Afdelinger, som toges til Efterretning.

Kredsbestyrelsen drøftede ligeledes indgaaende den 
kommende Elektrificering. 

Punkt 4. 

Kredskassereren fremlagde Regnskabet, som udviste en 
Indtægt paa 24 638,02 Kr., og en Udgift paa 25 158,43 Kr. 
Kassebeholdning pr. 23. November 1931: 1369,40 Kr. Ba
lance: 26 527,93 Kr. 
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Kredsbestyrelsen drøftede Regnskabet indgaaende og 
tog det til Efterretning. 

Punkt 5. 

Intet. 
Carl C. 

JULETRÆSFEST! 

De københavnske Lokomotivfyrbøder-Afdelinger afhol
der deres aarlige Juletræ�fest On dag den 30. December 
1931 i Haandværkerforeningens store Festsal, Kronprin
sensgade 7. Børnetesten begynder Kl. 18,00 og slutter 
Kl. 22,00, derefter Bal for Voksne lil Kl. 3,00. - Til 
Festen inclbyrles enhver Lokomotivmand, samt Medlem
mers Familie og Bekendte, se iøvrigt det fremlagte Pro
·gram for Festen, samt de udsendte Tegningslister. Husk
at støtte Juletræsfesten ved at købe en Lodseddel, meget
fine Gevinster. Adgangskort og Børnebilletter faas hos
Festudvalget.

P. U. V. 

0. Løvborg,

Veslerfælledvej 61, 2. Eva 165 

PENSIONSORDNINGEN 

Foranlediget ved den af Generaldirektoratet udsendte 
Meddelelse angaaende Pensionsforholdene og foranlediget 
af mange Henvendelser til Foreningen desangaaende skal 
vi tillade os at meddele, al der senere her i Bladet vil 
fremkomme en Artikel, i hvilken der redegøres for For
hold vedrørei;ide Pensionen. 

i,,· ---,r:-·· ..... - : 

: 
' 

Et Lokomotiv under Damp i 25 Dage. 
St. Louis-San Francisko-Jernbane har i Fjor anstillet 

en Prøve paa, hvorlænge et Lokomotiv kan holdes i varig 
Drift. Den 19. Juli blev et 1 Di-Lokomotiv paa 254 Tons 
fyret op og holdt under Damp til den 13. August. I disse 
25 Dage har det tilbagelagt 11 834 Kilometer og forbrugt 
2670 Kubikmeter Vand og 425 Tons Kul. Togene, L9komo
tivel fremførte, bestod gennemsnitligt af 55 Vogne. Des
værre forlyder der intet om, hvormange Gange Kedlen blev 
slammet i Forsøgsperioden. 

Lønnedsættelser ved de østrigske Jernbaner. 
I Slutningen af September Maaned har d�n østrigske 

Regering i Parlamentet forelagt en saakaldt Saneringslov, 
ifølge hvilken bl. a. Lønninger og Gager for _Statens Tje
nestemænd, deriblandt ogsaa Jernbanemændene, skal ned
sættes med 6 pCt., uden Hensyn til Lønningsklasserne. 
Endvidere skal Pensionsbidragene forhøjes med 2 pCt., 
medens Jernbanemændenes Særtillæg skal nedsættes 
For Jernbanemændenes vedkommende kommer Nedskæ
ringen derved op paa 1!1/3 pCt. Lovudkastet har mødt 

energisk Modstarul hos Jernbanemændene, ikke alene 
paa Grund af den foreslaaede Nedskæring. Højde, men 
fremfor alt, fordi Lønnedskæringens Procent ats er ens 
for alle Lønklasser, og fordi dette Udkast gør Forsøg 
paa at gaa udenom Bedrift. raadet. Indtil �u har det 
nemlig været Sædvane at behandle Personaleanliggender 
sammen med Bedriflsraadel, men nu har man uden vi
dere dikteret en Forringelse af Arbejdsbetingelserne og 
indrømmet Regeringen vidtgaaende Rettigheder med 
Hensyn til Per. onalepolitik. 

Paa Grund af den socialdemokratiske Oppo. itiop.s Op.
træden maalle Regeringen give efter, og til idst blev Lo
ven saaledes, at Lønninger og Gager blev nedsat med 
4-6 pCt., alt efter Lønningsklassen; Pensionsbidragene
forbliver uforandrede, ligeledes Særtillæggene. Loven kan
kun gennemføres, naar Bedriftsraadet er indforstaaet
med den; aafremt man ikke kan ene. om den, bliver det
ikke - som oprindeligt var krævet - Regeringen, men
Parlamentets Hovedudvalg, der skal træffe Afgørelsen.

De tys/re J ernbanernænd værner sig mod Lønnedskæ
ringen. 

Enhedsforbundets Hovedbestyre! e har siden 12. Okto
ber beskæftiget sig med Lønoverenskomstens Opsigelse fra 
Rigsbane elskabets Side. I en Re olution prote lerede 
man skarpt mod det nye Lønrøveri og kræver, at yder
ligere Lønnedsætlelser skal indstilles. Ledelsen forbereder 
Modtræk og har ud endt el Opraab t.il alle uorganiserede 
Jernbanemænd om at støtte Forbundets Aktioner. I Ber
lin har Kampen taget sin Begyndelse ved Afholdelsen 
af et Massemøde af Jernbanemænd, hvor man tog Stil
ling til Rigsbaneforvaltningens Angreb paa Lønnings
mveauet. 

Indførelse af »Ferie«hold ved de irske Jernbaner. 
Paa Grund af Færdselskrisen havde Ledelsen for den 

irske Sydbane til Hensigt at indskrænke Værkstedsperso
nalet. Jernbanemændenes Forbund skred ind, og man 
enedes derefter om, at de 1800 Værkstedsarbejdere skul
de inddeles i Hold paa 600 Mand hver; hver Gruppe vil 
nu i den kommende Tid faa en •Ferie« paa 4 Uger uden 
Løn. For at gøre Lønlabet mindre føleligt, bliver Ferien 
delt i to Dele. 

Spændingen i Indien udløst. 
Den af den indiske Regering nedsatte Undersøgelses

Kommission,s som skal søge at finde en Løsning paa

Konflikten indenfor de indiske Jernbaner, har paahe
gyndt sit Arbejde den 9. September. Som bekendt har

den All-indiske Federation af Jernbanemænd besluttet 
ikke at deltage i Kommissionens Arbejde, fordi den me
ner, at de Spø1,,;smaal, som Kommissionen skal beskæf
tige sig med, er utilstrækkelige. Men først . skulde man 
endnu engang forespørge Kommissionen om dens Be
føjelser. I Kommissionens første Møder deltog Jamnade 
Mehta paa den All-indiske Federations V.egne. Han har 
forelagt Federationens Indvendinger. for Kommissionen, 
og paa hans Forespørgsel desangaaende .har Kommissio� 
nen besluttet, at den vilde komme Federationen imøde, 
idet den har erklæret sig villig til at behandle Personalets 
Ønsker - med U�dtagelse at Spørgsmaalet om Lønned
sættel. L - men under Forb.ehold af, at disse Ønskers 
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Berettigelse skal prøves fra Tid til anden. Federationens 
Repræsentant var tilfreds med dette Svar, hvorefter 
Federationen har hævet Boykotten overfor Undersøgelses
Kommissionen. 

Besparelser paa Personalets Bekostning i Syd-Afrika. 
Allerede i Begyndelsen af dette Aar har man, med 

Henblik paa den daarlige Stilling, som Jernbanernes 
Kasser var i, forringet Jernbanemændenes Arbejdsbetin
gelser paa forskellige Omraader. Man begyndte bl. a 

med en Nedsættelse af Tillæggene for Overarbejde og 
Søndagsarbejde. Endvidere bekendtgjorde Premiermini
steren for Syd-Afrika, at en anden nødvendig Besparelse 
var at afskaffe Stedtillæggene, som ydes til Statens Em

bedsmænd og Jernbanemænd i visse Distrikter, ab 1. Sep
tember. For mange betyder dette et Løntab paa mindst 

10 pCt. 
Endvidere har Jernbanernes Forvaltning udnævnt en 

Kommission, som skal undersøge, hvorvidt en Personale

indskrænkning er gennemførlig for Værkstedernes ved
kommende. Den skal i Særdeleshed fastsætte, hvormange 
Tjenestemænd der kan pensioneres, og til hvilken Grad 
der kan sættes yngre Kræfter i deres Sted. Men selv 

disse Forholdsregler syntes al være utilstrækkelige for 
Jernbaneforvaltningen, thi den forordnede desuden endnu 
en Indskrænkning af Arbejdstiden til 44 Timer om Ugen 
fra 1. September d. A. Dette betyder en Nedsættelse af 

Indtægterne paa over 1 ½ :E om Maaneden. Europæisk 

Personale berøres ikke af disse Forholdsregler. 

Lønkampen ved den tyske Rigsbane. 
Forligskendelsen i Lønkampagnen ved de tyske Rigs

baner, som gaar ud paa en Nedsættelse af Grundlønnin
gerne paa 4½ pCt., er erklæret for bindende fra den 
8. November af Arbejdsministeren efter Anmodning af 
Rigsbanernes Hovedledelse. Overenskomsten kan opsiges
første Gang til 31. Marts 1932.

Erklæringen har selvfølgelig ikke bidraget til at be
rolige Gemytterne. Jernbanemændene har bestemt for
kastet Kendelsen, og Enhedsforbundets Fortroenderaad 
har endnu i sidste Øjeblik advaret Regeringen indtræn
gende mod at erklære Kendelsen for bindende. Det OH 
tilsluttede Enhedsforbund retter en skarp Kritik baade 
mod Forvaltningens og Regeringens Fremgangsmaade og 
kommer til den Slutning, at de nuværende politiske For
hold bærer Skyld for det daarlige Resultat for Jernbane
mændene, samt at det er nødvendigt, at Jernbanemæn
dene træder i Sk!'anken for en gennemgribende Ændring 
af disse Forhold. 

Nye Arbejdsinskrænkninger og Afskedigelser ved de 
polske Jernbaner. 

Det polske Trafikministerium har forordnet nye Ar
bejdsinskrænkninger i Jernbaneværkstederne. I Tiden fra 

26. Oktober til 31. December er der for en Del af Værk
stederne 6, for en anden Del 8 Fridage uden Løn

Desuden afskediger man i Lemberg saadanne Værk

stedsarbejdere, der ejer mere end 3 Morgener Jord; ogsaa 

Arbejdere, der har 12 til 15 Tjenesteaar paa Bagen, 

rammes af denne Forholdsregel. Det polske Jernbane
mændenes Forbund har protesteret mod disse Forholds

regler, men som sædvanlig for døve Øren. 

Den polske Militarisering. 
Som bekendt har den pol8ke Regerin� fremsat et 

Forslag i Parlamentet, efter hvilket Loven om Stat ba

nernes Militarisering i Krigstid ogsaa kan blive anvendt 

i Fredstid. Udkastet er blevet behandlet i Parlamentets 
Militærudvalg, hvorefter det er blevet fremlagt i Rigs
dagen, som vedtog det efter skarpe Protester fra de ven
streorienterende Medlemmer. Den polske Reaktion har 

altsaa gennemtrumfet sin Vilje. Det er betegnende; at alle 
Artikler i Pressen, hvori Loven blev angrebet, helt eller 
delvis er blevet strøget af Censuren. 

Der skrides ind mod den tjekkoslovakiske Filialfor
valtning for det Internationale Sovevogns-Selskab. 

Ogsaa den tjekkiske Filial for I. S. S. nægter al op
fylde Personalets Krav, skønt det iføige de tjekki kc 
Love er pligtig dertil. Indtil nu har alle Forsøg paa 
en Overensstemmelse fra Personalets Side været frugtes

løse, idet Forvaltningen lod haant om Fagforeningen� 
Breve, hvorfor Personalets Ledelse - et Gruppeudvalg 

indenfor den tjekkiske Jernbanemændenes Union - d•m 
5. November har besluttet, at tilstille Forvaltningen et
Ultimatum. Saafremt Forvaltningen skul<le nægte al træ

de i Forhandling med Personalet vedrørende Kravene,
vil hele Sagen gaa til Rigsdagen, samt forelægges d')
kompetente Steder, for at Personalets lovmæssige Rettig
heder hos udenlandske Foretagender kan forsvares.

Jernbanemændene i Tjekkoslovakiet danner en Alc:: 
tionssammenslutning. 

Den vanskelige Situation, som ogsaa de tjekkiske Jern
banemænd befinder sig i, har foranlediget Landets for
skellige Fagforbund, der organiserer J ernbanepersonal"', 

til at danne en .Aktionssammenslutning. Den os tilsluttede 
Union af Tjekkoslovakisk Jernbanepersonale har indbudt 
Jernbanemændenes Forbund, Lokomotivførernes Federa
tion (begge Forbund tilhører I. T. F.) og det saakaldte 

nationale Fagforbund af Jernbanemænd, til et fælles Møde 
mecl det Formaal at fastsætte et fælles Aktionsprogram. 
Dette Møde fandt Sted den 13. Oktober og har haft det 
ønskede Resultat. De fire Organisationer, der er Tale om, 

repræsenterer et samlet Medlems lal paa 150 000. Tre e f 
dem har tidligere haft Samarbejde igang. 

De norske Baner indskrænker Personalet. 
Ogsaa Jernbanerne i Norge er besat af Indskrænk

ningsmanien. Enmandsbesætningen ved elektriske Loko
motiver har man allerede gennemført under Personalets 
og de betræffende Organisationers Protest. Nu vii man 

gaa el Skridt videre, idet man ogsaa vil indskrænlrn 

Antallet af Konduktører. For at dette kan gennemføre/I, 
e1· det nødvendigt at stryge § 142 i Tjenestereglementet. 
Distriktschefen i Oslo har derfor indgivet et Forslag des

angaaende, men skønt Jernbaneforvaltningen overhovedet 
tndnu ikke havde beskæftiget sig med Sagen, var Chefens 
»Sparedille« saa stor, at han uden videre gennemførte
en Indskrænkning i Antallet af Konduktører. Da Perso
nalet gjorde ham opmærksom paa denne Forholdsregels
Utilladelighed, fik de til Svar, at man dog havde indgivet

et Forslag vedrørende denne Paragrafs Ophævelse. At
det rejsende Publikums Sikkerhed bringes i Fare, synes
ikke at spille nogen Rolle.
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Det amerikanske Jernbanepersonale forkaster Løn

nedsættelsen. 
Den økonomiske Krise sætter ogsaa de amerikan ke 

Jernbanemænd paa en haanl Prøve. De sidste Oply nin

ger fra Interstate Commerce Commission (Trafikkontor) 

siger, al Jembanepersonalet i U. S. A. i Løbet af August 

Maaned er blevet form ind ket med 22 000 Mand; i Sam

menligning med August 1930 udgør Indskrænkningen 

endda 226 000 Mand! Det interessanteste er vel, at Inler-

tate Commerce Commission har forkastet Jernbanesel

skabemes Forslag om at forhøje Tarifferne med 15 pCt. 

Selskaberne. som allerede under Behandlingen af deres 

Forslag havde op. tillet en Løirnedsætlelse som el Alterna

tiv fo1· Tarifforhøjelsen, udfolder nu el Offensiv for at 

faa gennemført en Lønnedsættelse paa 10 pCt. Da Løn

ningerne er fastsat ved Lov, og den lovmæssige Vej vilde 

tage alt for lang Tid, har Jernbaneselskaberne umiddel

bart henvendt sig li! Jernbanemændenes Organisationer 

med Anmodning om at gaa mecl til den ønskede Løn

nedsættelse. Denne Anmodning blev dog bestemt afslaaet. 

(I Canada har man alleL·ede begyndt paa lovmæssigt1 

Fo ,·I igsforhandlinger. Jern baneforvalln in gerne kræver en 

Lønneclsætlelse paa 10 pCt. for Lokomotivførere, Fyrbø

dere, Kondnktø1·ee, og andet Togpersonale, Jernbane-Tele

grafister, Godsmagasinarbejdere og Vognrengørere.) 

I et Møde, hvori de 21 vigtigste Organisationer a! 

Jernbanemænd deltog, og hvor man drøftede Stillingen. 

blev det besluttet at henvende sig til Jernhaneselskabernes 

Organisation med Forslaget om at faa afholdt en fælles 

Konference for der at drøfte alle Forslag, der skulde 

indkomme, deriblandt ogsaa Spørgsmaalet om de arbejds

løses nuvæ,·ende og fremtidige Understøttelse og en Sta-

bilisering af Beskæftigelsen. (I. T. F.) 

Eksprestog fra Paris til Manchuriet. 
Ifølge officiel sovjetisk Meddelelse har Sovjet til Hen

sigt at søge gennemført en direkte Togforbindelse mellem 

Vesteuropa og Manchuriet. Togene vil komme til at gaa 

fra Paris over Berlin, gennem Østersøstaterne over 

Moskva til Manchuli, og vil føre 3 Klasser Sovevogne 

saml cen Spisevogn (Das Reisebiiro.) 

Nyt tran.ssibirisk Eksprestog. 
Til Forbedring af Trafiken mellem Europa og det 

fjerne Østen er der nu en Gang ugentlig indsat et �æl'iigt 

Ek preslog mellem Niegoroloje (polsk-ms isk Græn. esta

lion) og Manchuriet. Toget øslpaa afgaar fra Niegoroloje 

hvet· Onsdag, og Toget mod Europa afgaar hver Man

dag fra Manchuriet. Toget bestaar udelukkende af Sove

vogne, I og II Klasse med 2 Pladser i hver Kupe. For

plejningen i Spisevognen er som paa en første Klasses 

Restaurnnl. (Das Rcisebiiro.) 

Sygebefordring vr. Jernbane. 
Til Befordring af Syge har de t1:ske Rigsbaner ladet 

bygge specielle Vogne. Foruden et mindre Antal Syge

Salon vogne har man foreløbig til Publikums Disposition 

60 almindelige III Klasses Kupevogne med specielt ind

rettede Sygekupeer. Man har ligeledes truffet Foranstalt

ninger til, at Syge i Rullestol, Kurve og paa Baarer kan 

befordres med alle Tog paa en bekvem Maade. Paa nogle 

Stationer raader man endda over Baarer, Rullestole, 

Trapper etc., som staar til de Rej endes Disposition uden 

Vederlag. Del er Krigens Virkninger, som ogsaa paa denne 

Maade mærke . (Das Reisebiiro.) 

Orient-Ekspressen. 
Orient-Ek pressen O lende-Wien-Bukarest-Istanbul 

har fra 1. Decembe1· d. A. foruden første Klasse og aa 

anden Klasses Vogne. Dobbeltafdelingerne, der hidtil har 

været første Klass , er fra samme Dato ogsaa tilgængelige 

for anden Klasse. Passagerer. 

(Deutschei· Vcrkehrdienst.) 

Fra Banelinie til Automobilvej. 
Guvernøren i Suez har henstillet til Trafikmini ·teriet, 

al Banelinien Cairo-Suez omdannes til Automobilvej. Re

geringen har taget Forslaget op til alvorlig Undersøgelse. 

(Das Reisebiiro.) 

Rndioavisen. 
Ved en beklagelig Fejltagelse havde vi i det i forrige 

Nummer gengivne Interview med Generaldirektøren 

glemt al angive Kilden. Denne var »Fyns Tidende•, og 

Inlel'Viewet var laget af Redaktør Svend Thorsen. 

Optaget som ekstraordinære' Medlemmer. 
Pen .. Lokomotivfører r. C. Kirstein, Nyborg. 

Lokomotivmester A. C. Mortensen, Tønder. 

Pens. Lokomotivfører A. Petersen, Roskilde. 

S. J. Simon en, København. 

0-verført fra. D. S. & !tf. F. til D. L. F. 
1. November 1931: Lokfb. E. N. Chri tensen, Brande.

0-verført frn D. J. F. lit D. L. F.
1. November 1931: Motorfører K. Angelsø, Kbhvn. Gb

1. Novembe1· 1931: Motorføret· N. H. Jensen, Viborg.

Uclnæ-vnelse fra 1.-12.-31: 
Lokomotivfyrbøder E. C. Poulsen, Nyborg, li! Lokomo

tivfører i Gedser (min. Udn.). 

Uclnæ-vnelser fra 1.-12.-3.l: 
Følgende Ekslrahaandværkere er udnævnt til Lokomo

tivfyrbødere: 

N. I. Karlsen, Kbh. Gb., i Slagelse.

S. E. Christensen, Kbh. Gb., i Kalundborg.

0. P. Jørgensen, Helsingør, i Aabenraa.

H. C. Sprogø, Nyborg, i Lunderskov.

S. P. G. Nielsen, Frederikshavn, i Aale trup.

L. C. R. Jensen, Kbh. Gb., i Glyngøre.
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"Forflyttelse fra 1.-12.-31: 

Følgende Lokomolivfo,·ere er forflyttet efter Amøg
ning: 
A. J. Tørngren, Korsør. lil Kbh. Gb. 
0. P. 0. 01 en, Lunderskov, til Korsør.
H. K. Rasmu. en, Ged er. Lil Lunderskov.

J'ølgendc Lokomotivfyrbødere er forflyttet efter An øg
ning: 
H. P. B. Orstrand, Lunderskov, til Helsingør. 

l 

UTE�--�-
--

LOO�,-l 

ERMOL 

C. B. Jensen, Glyngøre, til Frederikshavn.
N. H. Blume, Gedser, til Randers.
H. H. ielsen, Aale.strup, til Gedser.
J. Kri ten�en, Padborg, til Tønder.

.Af J.:ecl: 

Lokomotivfører A. C. Christen en, Esbjerg, under 28.

-11.-3 l (min. Afsked).

HARALD .HANSEN 
A K TIESELSKAB 

NYGADE 7 11 

Damekonfektion, 
færdige og efter: Maal. • • • 
• • • Imprægnerede Frakker.
Kun mod Rekvtsition. 

Tlf.: Byen 3537. · 

Blomsterforretning 
H. D01me11be,-g.

-.iaagaardagade 25 

Lagertid 9-5 1/2. 
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Brug· Svendborg Eksport }li-Co.l 
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fin, frisk og fyldig! 

Tlf • .Nora 1979 Tlf. Nora 107\J

AlBANl0L 

Drøjere Brug og mere velsmagende. 

Medlfmmer erholder 10 pCt. 
Varerne bringes overalt. 

TANDLÆGE 

S. A. MARTENSEN 
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