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SKAL TURENE STRAMMES 

Det ee alt aa Maskinchefens Mening, hvi 
det kan lade sig gøre, at stramme Turene aa
ledes, at de kommer højere op mod det fast
satte Timetal, uanset om de Tal, man har 
naaet er mere end nok for en rask Lokomotiv
mand. Allerede den 15. Februar gennemførtes 
Omlægning af Kørselen for vis e Strækninger, 
hvorved man opnaaede en mere rationel Ud
nyttelse af Personale og Maskiner. Dette skete 
nu, medens Maskinchefen var nede i JEgypten, 
hvor hans Nærværelse var meget paakrævet, 

og hvor han med sin Sagkundskab bidrog til, 
at de udenlandske Jernbanemænd, han var 
sammen med, fik stor Respekt for d t høje 
Niveau, de danske Statsbaners Repræsentan
ter indtog. 

Men nu er Manden kommen hjem igen, og 
saa gaar det forhaabentlig godt, som det gik 
forinden, han tog paa sin store Rejse, dog vil 
vi haabe, at han meg-et nøje vil overveje, om 
han vil gøre Alvor af sin Trusel at gennemføre 
eller lade Sørensen gennemføre strammere 
Forhold. 

I vort sidst ud endte Nummer gik vi ud
førlig ind paa Spørgsmaalet om Hjertelidelser, 
saaledes som de var omtalt i »Soziale Medizin«, 
og vi skal nu i det følgende beskæftige os med 
Aarsagerne til Pensioneringen. Undersøgelsen 
omfattede ialt 2 673 Mand, som afgik i Aarene 
1929, 1930, 1931, d. v. s. henimod 900 Mand aar
lig. Omtrent 19 pCt. afskedigedes paa Grund 
af aftagende fysiske og psykiske Kræfter, et 
lige saa stort Antal afskediges efter de paa-
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gældendes egen Anmodning, medens 10 pCt. 

faldt for Aldersgrænsen. Paa Grund af ner
vøse Lidelser gik ca. 13 pCt. ,o-g paa Grund 

af Hjertelidelse ca. 9 pCt. De derefter følgende 
Afskedigelses-Aarsager er af mindre Betyd

ning. Der er Anledning til at sammenholde en
kelte af Aarsagerne til Dødsfaldene og til Af

skedige! erne, og man vil se, at 45 pCt. var 
Hjertelidelser, hvilket vil sige, at omtrent hver 

anden Lokomotivmand enten døde eller blev af
skediget af den nævnte Aar ag. Tager vi de 

nervøse Lidelser med herindunder bliver det 
ligeved 60 pCt., der afgaar af di se Aarsager. 

I Henhold til »Le Cheminot syndicaliste« 

for September-Oktober 1932, Organ for Jern
banemændene ved det franske A/S P. L. M., 
der er tilsluttet L T. F. gennem den franske 
Fede1�ation af Jernbanemænd, bar en Delega
tion for Per onalet anmodet Direktionen om, 

»at Lokomotivførere, Lokomotivfyrbødere og

Togpersonale, der erkendes som uarbejd dyg
tigt i fysisk Henseende, maa betragtes som
Ofre for den særlig ansvarsfulde og vanske

lige Tjeneste. Disse Jernbanemænd bør under
kastes en særlig indgaaende Lægeundersøgelse,
før de sættes til Sikkerhedstjenesten«.

Af alt dette, vi her har fremdraget, maa 
det fremgaa, at den Tjeneste Lokomotivmæn
dene udfører, hurtigere end anden Jernbane
tjeneste, nedbryder Helbredet. Der var derfor 
god Grund til, for saa vidt dette er rigtigt, at 
overveje, om det er ubetimeligt, at Lokomotiv
mændene beklager sig over Ture, der kommer 
i Nærheden af det normale maanedlige Time
tal, og specielt naar Turene er ganske uregel-
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bundne. Nu er vi selvfølgelig ganske klar over, 
at selve Sørensen, Manden for Sammenroderi 
af Tjenesten, slet ikke vil erkende Rigtigheden 
af en saadan Paastand, fordi han trod in 
Evne til Sammenroderiet, aldeles ikke forstaar 
Lokomotivtjenesten, aldeles ikke forstaar dens 
Virkning paa Udøverne. Men saadan er det nu, 
og hans Mening om Sagen vilde for saa vidt 
først have nogen Betydning, hvis han en Tid 
lang havde udført Lokomotivførertjeneste paa 
eget Ansvar. Det er noget af den Slags, vi 
burde have frem, hellere end at lave dem til 
1. Grads Ingeniører, fordi de forstaar dem paa
at udnytte og udpine Lokomotivmændene med
nogle sære trekantede Kørselsfordelinger. Vel
udnytter og udpiner de Lokomotivmændene,
men det ses ikke, at den polytekniske Eksamen,
er dem til nogen som helst Nytte i deres
Stilling. Derimod skal de besidde manglende
Forstaaelse og Hensynsløshed. Det maa aner
kendes, at i den Henseende er der ingen
Mangel.

EN KEDELIG HISTORIE 

Vi har foran os liggende en mærkelig Sag, 
en Tilkendegivelse til en Lokomotivfører om, 
at han har forsømt sin Pligt, og derfor finder 
man Anledning til at »beklage« o,. s. v. 

Naar man har gennemset Sagen, er man 
klar paa, at det just ikke er Salomon'er, der 
er sat til at lede 2. Distrikt - i hvert Fald ikke 
dem, der leder Distriktets Maskintjeneste. Det 
er der vistnok heller ingen, der tror; det vilde 
nok volde ikke saa lidt Bestyrtelse, hvis man 
en skønne Dag saa, at Distriktet var holdt op 
med at uddele sine Beklagelser til højre og 
venstre, uanset om der er Grund til det eller 
ikke. 

Her paa Jorden er det endnu saadan, at 
Menneskene reagerer, naar der sker dem Uret; 
vi formoder, at det er ligesaadan i de højere 
Kredse, hvor Maskinbestyrere og Maskininge
niører (med eller uden Eksamen) færdes, ja, 
det formoder vi, omend vi maa erkende, at 
det maaske kan være vanskeligt for os smaa 
Mennesker at forstaa, hvorledes de af Kongen 
udnævnte og dekorerede Jernbanemænd har 
det i den Henseende; men har de det paa en 
anden Maade end os, der er længere nede paa 
Trappestigen, ja, end ikke er begyndt at stige 
op, saa er det altsaa saadan, at vi ikke helt 
godvilligt modtager Beklagelser, naar de er 
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ufortjente. Det er ikke Grund nok, at man sy
nes, at en eller anden skal have en Omgang, 
fordi de Herrer i Ledelsen af og til maa til
kendegive, at de er til. N aar de saa endelig 
tilkendegiver deres Tilstedeværelse, skulde det 
jo ogsaa helst være- paa en saadan Maade, at 
deres Autoritet styrkes, og ikke saaledes, at 
det modsatte sker. 

Vi kan nu gaa over til at omtale Sagen, 
som ikke vilde være fremkommen i Bladets 
Spalter, for saa vidt man - d. v. s. Maskin
tjenestens Ledelse - vilde eller kunde have 
forstaaet, at Afgørelsen ikke var helt rigtig. 
En Lokomotivfører fremførte en Dag Tog 969 
Fredericia-Aarhus med en »fremmed« Ma
skine, der i Aarhus blev overtaget af andet 
Personale, som kørte Togene 2915-926 Ar.
Rd.-Ar. Nu skete der det, at den midterste 
Drivstang brændte af mellem Lerberg og Had
sten. 

Det er altsaa hele Sagen. De Drivstangs

lag1·e, der brændte af mellem Le1·berg og Had
sten, d. v. s. den Gang, den Lokomotivfører, 
som fik Beklagelsen, sad hjemme i sit Hjem 
i Aarhus. 

Nu spørger vor ærede Læser: Ja, men det 
kan da ikke være Meningen, det maa da være 
en Fejltagelse. Dertil skal vi kun svare: Nej, 
det er helt rigtigt, saadan er det sket i det 
Herrens Aar 1933. 

Vi skal med det samme citere Skrivelsen, 
som den omtalte Lokomotivfører fik, og af den 
kan man se, hvorfor netop han skulde have 
Beklagelsen, eller maaske kan man ikke se det: 

Hr. Lokomotivfører N. N. 

»Under Kørselen med Tog 926 den ... .
stødte Maskinen (Loko. 800) meget i Stang
og Aksellagre, og ved et i Hadsten foretaget 

Eftersyn viste det sig, at saavel Smøredækslet 
paa den indvendige Drivstang som Smøredæks
let paa det indvendige Krydshoved var tabt. 
Forvrideren til sidstnævnte samt Smøredæks
let til Drivstangen er fundet paa Linien. 

Maskinen havde den . . . . kørt Tog 969 
Fredericia-Aarhus, og De havde forinden Af
gangen fra Fredericia foretaget stort Maskin
eftersyn (1 c). Skønt De hævder, at Smøre
dækslet var paa Plads, og at alle Skruerne i 
det var til Stede, kan man ikke anerkende, at 
Eftersynet er foretaget med tilstrækkelig Grun
dighed, hvo-rfor Distriktet herved overfor Dem 
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skal udtale sin alvorlige Beklagelse af det pas-
serede.« 

Under sk1·ift. 

- Distriktet kan ikke anerkende, at Efter
synet er foretaget med tilstrækkelig Gr-undig
hed. Vi kan vel nok sige, at det er godt gjort, 

at Maskinbestyreren tør tillade sig at sige til 
en Lokomotivfører, at et Eftersyn, han har fo
retag t Turen før, ikke er grundigt, fordi der 
sker et el ler andet uheld, efter at Maskinen 

er overtaget af andet Per onale. Hvis det nu 
ikke var Maskinhestyreren, som tillod sig at 
sige saadan, kunde vi vel nok fri tes til at sige, 
at det er en fræk Paastand, men da det nu er 
saadan, om det er, vil vi nøjes med at sigo, 
at det umiddelbare Indtryk, man faar af den 
Afg,irelse, er, at de Herrer i Distriktets Ma-
kinle<lelse vi tnok ikke aner eller ikke for

staar, at ingen anden Dampmaskine arbejder 
11nder aa haarde og aa vanskelige Forhold 
som netop Lokomotivmaskinen. Den nu saa tid
iig døde Ma kiningeniør Suaning forstod dette 
og vidste, at Lokomotivet trængte til Eftersyn 
saa ofte, det lod ig gøre, og i hans Maskin
lære har han hævdet Nødvendigheden af Efter
�yn. Under den nuværende Maskinchef, som 
væsentlig har Forstand paa Skibsmaskiner, 
har man gennemført et System, som kan med
føre endnu uanede Situationer, fordi Eftersyne
ne skal pares. 

Det Lokomotiv, der her er Tale om, havde 
efter Ankomsten til Aarhus 45 Minutters For
beredelsestid, og i Randers var der et Ophold 
i Remisen paa en god Time, og ikke desto min

dre træffes den vise Afgørelse i Distriktet som 
omtalt. Denne Sag har fundet sin Afgørelse; 

den Mand, om har faaet Beklagelsen, er al<le
les overbevist om, at den er faldet paa et for

kert Sted; det skal dog ikke forstaas saaledes, 
at det er gan ke klart, at der burde falde en 

Beklagelse, thi det er jo aadan, at da Loko
motivmaskinen er den Maskine paa Jorden, der 
arbejder under de vanskeligste Forhold, er 
Følgen den, at der meget hurtigt kan opstaa 
Situationer, man ikke er Herre over, fordi Ma
skinen ikke kan være under effektivt Eftersyn, 
medens den arbejder_ 

Dette ved enhver Lokomotivfører, -0g dette 
burde enhver· Maskinbestyrer og Maskininge

niør ogsaa vide, og af den Grund betænke sig, 
inden de ka ter dere dumme Beklagelser i 
Grams. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Unikum! 
Under ovennævnte Over krift har Hr. Løvborg 

skrevet en Artikel, hvis sidste Afsnit ikkert har 
f�aet de Medlemmer, der har beskæftiget sig lidt 
med Organisationsarbejdet, til at studse. 

Hr. Løvborg skriver, at det altid har været den 
almindelige Mening indenfor Organi ationen ikke at 
deltage i Ledelsen, aa lang Tid Statsbanerne lede
des som kapitalistisk Foretagende. 
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Det var sandelig ikke godt, Organisationen hav
de en saadan Indstilling, den vilde i saa Tilfælde 
aldrig have haft Lejlighed til at udrette noget, idet 
den Side af Statsbanedriften, der vender mod Per
sonalet, altid har været ledet som et kapitalistisk 
Foretagende, og Løvborg vil sikkert ikke frakende 
vor Organisation Indflydelse paa de Goder, Loko
motivpersonalet har opnaaet i Aarenes Løb. Selv om 
det kan kritiseres, at vi har maattet aflevere bety
deligt igen, saa har det dog altid været for at hjæl
pe den Kategori af vore Medlemmer, Løvborg for 
Tiden tilhører. 

Hvorledes tænker Hr. Løv.l:iorg sig de private 
Arbejdere vilde forhandle med Ledelsen af de ka
pitalistiske Virksomheder, de arbejder for. Det er 
selvfølgelig ·rigtigt, at vi ikke har de samme Midler 
til at fremtvinge vore Krav; der er dog naaet et 
godt Stykke frem i den Retning, og }..;g tror, Ud
viklingen vil medføre, at Statsbaneledelsen og Tje
nestemandsorganisationerne vil komme til at staa 
som lige Faktorer i alle disse Forhold. 

De private Arbejderorganisationer har paa Pro
grammet: Indførelse af Bedriftsraad? 

Var det ikke noget? 
Statsbanerne har jo givet Tanken en vi Tilslut

ning igennem Oprettelse af det saa meget omtalte 
Stykgodsudvalg. Selv om dette Udvalg ikke er po
pulært, fordi dets Opgave i høj Grad forulemper 
Tjenestemændene, saa ved vi dog alle, at de Ting, 
det nævnte Udvalg har beskæftiget sig med, i Ho
vedsagen vilde være blevet gennemført, uanset om 
f. Eks. »Dansk Jernbaneforbund« havde nægtet at
gaa med ind i Arbejdet; men jeg vil dog tro, at
Forbundets to Medlemmer i Udvalget paa forskellig
Maade har udrettet noget for deres Kolleger.

Jeg ved godt, at der er flere, der har kriti eret, 
at ,Dansk Jernbaneforbund« vilde gaa ind i <lette 
Udvalg, ud fra samme Synspunkter, som Hr. Løv
borg hylder; jeg tror nu, at Jernbaneforbundet gjor
de klogt, og kunde dette Udvalg faa en mere alsidig 
og af Funktionærklasserne mere fyldig Repræsen
tation, tror jeg, at mange Ting kunde behandles og 
faa en fornuftig Løsning der. 

Fredericia i Februar 1933. Th. Jensen. 

Det saakaldte Stykgodsudvalg vel ignelsesrige 
Virksomhed er bragt til Ophør, og Udvalget er af
gaaet ved en blid og rolig Død. Efter Forlydende 
skyldes Dødsfaldet, at Mindretallet (D. J. F.s Re
præsentanter) efterhaanden blev for anma ende. 
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Maskiners Benyttelse og Personalets 

Forhold dertil. 

Man har nu læst mange Artikler i »Lokomotiv
tidende«, og alle har de behandlet Forhold i 1. 
Distrikt, saa man skulde tro, naar der ikke hørte 
fra 2. Distrikt, var det saare vel; men nej, det er 
det langt fra. Ved efterfølgende vil jeg fortælle om 
Forholdene i det høje ord, for vi kan sandelig nok 
mærke Administrationens Sparebestræbelser - jeg 
skriver Bestræbelser, for det har, naar det kommer 
til alt, ikke vist Besparel er. 

Der er først Maskinløbet. Der er færre Maski
ner i Tur; det skulde, som Maskiningeniøren en
gang træffende udtalte, vi e Besparelse paa Paviret, 
men saadan vil Distriktet have det, og det er saa
mænd ikke aa morsomt. Per onalet er forlængst 
ked af det, det tager ens Arbejdsglæde. 

Efter Køreplanskiftet den 20. faj var det Me
ningen, at alle :Maskiner skulde udvaskes og repa
reres i Aarhu , og alt skulde udgaa derfra; men det 
varede ikke ret længe, før der kom en Skrivelse fra 
Distriktet, der gik ud paa, at for at fordele Arbej
det skulde Maskiner, der hørte hjemme henholds
vis i Aalborg og Frederikshavn, reparere nævnte 
Steder, kun det, der hørte under Udva kning, skulde 
foretages i Aarhus. Paa Forespørg el udtalte Ma
skiningeniøren, at de ikke kunde overkomme det i 
Aarhu , allsaa et første Bevis paa, at centralisere 
det hele .i Aarhus ikke kan lade sig gøre. 

Vi har mange Beviser for, at selv om man skrev 
Reparationer, aa blev de ikke lavet. Ting, som end
da var meget nødvendige, f. Eks. Støttebolte, utætte 
Fyrkasser, Renseklapper, Pakninger m. m. Jeg for 
mit Vedkommende kunde nævne mange Eksempler; 
nu er det altsaa blevet saadan, at kan en Maskine 
ikke gaa, saa ætter man den ud, og det sker jævn 
lig, men hvad er der saa sparet? Det kuriø e er, at 
naar Maskinen udvaskes og staar kold hele Dagen, 
skal der ikke laves noget, men derimod, f. Eks. som 
i Frederikshavn, hvor der skiftes Vand i varm Til
stand, skal alle Reparationer foretages. Ma kinen 
er i Rem.isen godt 4 Timer. I Aalborg er det lige
saadan. 

Maskinløbet er saa sindrigt lavet, at bliver en 
Maskine slaaet ud af Tur, saa trækker den andre 
med sig; somme Tider haves der slet ingen Maskine. 
Det at køre med alle mulige Maskiner, er det øko
nomisk? Vi, der bar lidt praktisk Forstand, siger 
nej. Lad os først se paa Olieforbruget. Jeg lagde 
Mærke til et Maaneds-Regn kab, der viste de 
16 Maskiner, som kørte i Aalborg, et Olieforbrug 
paa 1245 kg for meget; de 8 Maskiner i Frederiks
havn viste et Forbrug i Forhold dertil. I de senere 
Maaneder er det knapt saa meget, men saadan et 
Olieforbrug Landet over har det da ingen Betydning. 
Det store Olieforbrug er en Følge af denne Skiften
Maskine. Lokomotivfyrbøderen vil være sikker paa 
at komme til Vejs Ende, og brændes der af, faar 
han jo en Reprimande. Derfor: naar han ikke ken
der Maskinen, smører han, saa ban er paa den 
sikre Side. Før Indførelsen af nuværende Maskin-
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løb viste der sig ikke nævneværdigt Olieforbrug ud, 
over det tilladte. 

Saa er der Kendskabet til Maskinen. Selv om 
Lkf. er nok saa interesseret og dygtig, kan han ikke 
køre alle Maskiner lige økonomisk, og derfor bliver 
Kulforbruget større under nuværende Forhold. Kul
forbmget, spiller det ingen Rolle? 

Maskinernes Udseende lader meget tilbage, det 
er ogsaa en Følge af den forcerede Kørsel, og det 
er vist ikke helt urigtigt, at Driftssikkerheden er 
meget forringet. Endnu er der ikke sket nævnevær
dige Ulykker, hvad kun er godt, det er atter et Be
vis paa, at Statsbanerne har et Elite-Mandskab, 
Personalet føler endnu sit Ansvar, men det er knapt, 
at man kan sige dette om Administrationen overfor 
os; endnu gaar det, men mange Lokomotivmænd er 
ked af Situationen og spørger: hvor længe skal vi 
finde os i disse Forhold, idet de siger: nu er snart 
min Interesse og Arbejdsglæde gaaet tabt, det er 
ikke til at holde ud. Der er Anledning til at raabe 
saa højt et Varsko som muligt til Administrationen. 
Træk lidt i Land paa de Bestræbelser, der gaar ud 
paa at gøre det trangt for Personalet, vi er Mænd, 
der føler vort Ansvar, og vi vil gøre vor Pligt, men 
giv os taalelige Forhold at arbejde under, vi er alle 
interesseret i, at Jernbanen kan svare sig, men det, 
der i disse Tider bliver gjort af Sparebestræbelser, 
skyder over Maalet. r. m. 

»Liden Aarsaj! stor Virkning«.

Under Rubriken fra »Medlemskredsen« i D. L. T. af 
20. f. M. stod en lille Artikel med en Paamindelse til Be
søgende paa Læseværelset i Randers. For dilnne vil jeg
gerne som Tillidsmand takke Forfatteren, det viste sig
nemlig, at den havde Ærinde lige til rette Vedkommende,
for ca 2 Dage efter, at D. L. T. var udkommen, fandtes
nemlig nævnte indbundne lcamiliejournal igen paa sin
rette Plads. Det bemærkes, at ovennævnte Familiejournal
har været forsvundet fra Læseværelset i cirka 2 Maane
der, ligesom jeg har bragt i Erfaring, at Blade og Aviser
nu godt kan faa Lov at blive paa Læseværelset saa længe,
de er af nyere Dato. Det er jo ret kedeligt, at der skal
ab olut saadan et radikalt Midde! til, eftersom der er op
hængt Forbud mod at fjeme Læsestof fra Læseværelset.
Jeg gør, hvad jeg kan for at faa saa meget Læsestof som
muligt, saadan at der stadigvæk er nyt for vore Gæster.

Med disse faa Ord vil jeg gerne henstille tii alle at 
være behjælpelig med at overholde Forbudet. 

Med Tak for Optagelsen. 
P. S. Petersen, 

Lokfb., Randers. 

OM DEN NUVÆRENDE KRISE 

ET PAR ORD 

(Sluttet.) 

Ved første Øjekast vil man maaske mene, at en 
saadan Opgaves Løsning, bortset fra den nødven
dige Kreditreform, vil kræve betydelige Ændringer 
i hele Beregningsapparatet. Men dette er ikke Til
fældet. Det er aldeles ligegyldigt, om man ved Op
stilling af Formlerne regner med Kroner og Ører 
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eller med Hvedekorn eller andre Vareenheder, naar 
blot de indkomne Præmier kan anbringes paa en saa
dan Maade, at Udbetalingen af de forfaldne Summer 
i sin Tid kan foregaa i samme Enheder som Præmie
betalingen. 

Pessimister vil maaske hertil indvende, at man 
jo ikke har Krav paa, at der vil være Hvedekorn 
nok i Verden i sin Tid, naar Forsikringerne skal 
indfries. Dette er rigtigt. Vi ved i Virkeligheden uhyre 
lidet om de økonomiske Forhold i Fremtiden. Man 
kan da sige, at Forsikringsselskaberne holder sig 
paa den sikre Side, naar de kun lover Betaling i 
Penge. Samfundet vil dog vel altid have Raad til at 
holde Seddelpressen i Gang. Men det er i Virke
ligheden en tarvelig Løsning, der kun giver Papirs
penge for Brød. Maaske tør man vel ogsaa overfor 
denne pessimistiske Indvending fremhæve en vis 
optimistisk Opfattelse. I lang Tid har vi levet under 
de tekniske Fremskridt Tegn, og der er ingen Grund 
til at tro, at disse Fremskridt skulde afløses af 
Tilbagegang. Den nuværende økonomiske Elendig
hed heroer ikke paa, at der ikke produceres nok, 
Aarsagerne ligger paa helt andre Punkter. 

Det egentlige Sygdomsfænomen er og bliver Ar
bejdsløsheden. Mener man, at Samfundet for Øje
blikket er fattigt, saa ligger dette i, at man ikke 
udnytter den uhyre Rigdomskilde, som udgøres af 
de mange Millioner arbejdsledige Mennesker, der 
findes Jorden rundt, og som ikke faar Lov at del
tage i Produktionen. De tore tekniske Fremskridt 
har deres Andel i denne Arbejdsløshed. Radioen og 
Filmsindustrien har gjort en Masse Kun tnere over
flødige, og saaledes i det 11endelige; Varernes Stan
dardisering, og de stedse fuldkomnere Maskiner vir
ker i lignende Retning. De profetiske Ord åf Aristo

teles om, at Slaveriet kunde ophøre, hvis Plekteret 
slog Citharen selv, og Skytten kunde gaa af sik selv 
paa Væven, har i Virkeligheden Ærinde til Nutiden. 
Der er mange, der vil mene, at den naturlige Konse
kvens deraf maa være en Nedsættelse af Arbejds
tiden, f. Eks. til 6 Timer daglig. Det er muligt, at 
man kunde opnaa noget ad denne Vej,. idet man 
regner den opnaaede Fritid for de beskæftigede Ar
bejdermas er som et Gode, der fuldt ud kan stilles 
ved Siden af Produktion af Varer. Men det maa er
indres, at· den menneskelige Forbrugsevne i Virke
ligheden er meget stor, og mange vil føle sig mest 
tilfredse ved at faa et rigeligt Livsophold under Bi
beholdelse af den for Tiden sædvanlige Arbejdstid. 

At faa den Merproduktion i Gang er et rent tek
nisk Problem, ganske vist meget indviklet og detail
leret. Det er lettere at opfinde en Maskine, der gør 
en Mands Arbejde overflødig, end at finde paa noget 
nyttigt, som denne Mand saa kan blive sat til, og 
skaffe ham de fornødne Redskaber dertil. Men saa
ledes som Udviklingen har været i de sidste Aar_, 
med den indbyrdes Aflukning af Landene, er det 
lettere at overkomme en saadan Opgave, end hvor 
det drejer sig om hele Verdensproduktionen. Den 
nuværende Produktion er i høj Grad planløs, og vi 
trænger netop til en. gennemført Planøkonomi, byg
get paa en grundig Statistik over, hvad Befolknin-
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gen behøver, og hvad den kan producere. Danmark 
er i Vir�eligheden et rigt Land, med et højt udvik
' 1 Landbrug og en intelligent Arbejderstand, og det 
er ingen Umulighed at skaffe rigeligt Udkomme for 
de 3,6 Mill. Mennesker, der lever indenfor Landets 
Grænser. Der skal en hel Del Disciplin dertil, og man 
maa ikke være bange for kraftige Indgreb. Staten 
egner sig i og for sig ikke dertil, den kan ialtfald 
ikke løse Opgaven alene, men i Erhvervsorganisa
tionerne har man netop de Kræfter, der behøves. 

Man kunde tænke sig, at man bekyndte med Land

bruget, hvis Udførsel har saa stor Betydning for 
hele Samfundets Økonomi. Landbruget kan ikke bære 
ig med de nuværende Eksportpriser. Der er da 

ikke andet for at gøre end at komme ind paa en 
Prisregulering (saaledes som vi havde den under 
Verdenskrigen), idet den samlede Betaling for det 
indenlandske prisregulerede Forbrug og for Eks
porten gav Landbruget saa meget Udbytte, at en 
dygtig Landmand, der ikke var overforgældet, kunde 
betale sine Renter og Drift udgifterne. Det er i saa 
Henseende ganske overflødigt at følge det engelske 
Pund mere eller mindre slavisk, som vi har gjort det. 
Dernæst maa Turen komme til de øvrige Erhvervs, 
idet man nøje undersøger, hvad de enkelte Indu
. trigrene kan paatage sig at producere, og hvilke 
Varer det kan være ønskeligt at indføre, alt under en 
passende Standardisering og Rationalisering af Pro
duktionen, idet man samtidig giver den individuelle 
Smag tilstrækkeligt Spillerum, og f. Ek .. ikke uden 
videre lukker af for enhver Luksusvare. 

I manges Øren lyder Planøokonomi som et uar
tigt Ord, men den fører i Virkeligheden ikke Sam
fundet bort fra den Udviklingslinie, hvorpaa det for 
Øjeblikket befinder sig. Den tilsigter Orden i det nu
værende Kaos, og kan denne Orden ikke fremkom
me af sig selv, saa maa man finde sig i, at der 
foregaar Indgreb. 

Man vil maaske indvende, at der kræves betyde
lige Midler for at faa alt dette i Gang. I saa Hen
seende bør man ikke være bange for at belaste Frem
tiden med et Laan. Hvis man virkelig faar et pro
duktivt Foretagende i Gang, der kan give Menne
sker Brødet, og som i Længden kan bære sig, er der 
ingen Grund til at være betænkelig ved at laane 
Pengene. 

Hvis det lykkes ad denne Vej i alt væsentligt at 
faa den industrielle Reservearme i Arbejde - en 
mindre Rest vil der selvfølgelig altid blive -, saa 
vil der fra mange Sider lyde Klager over, at Folk 
ikke kan komme paa de rette Hylder. Dette kan 
ikke være anderledes. Hvis en Mand gerne vil til
egne sig en vis Faguddannelse, behøver han ikke 
derfor at faa Brev paa at faa Anvendelse netop i 
dette Fag. Det er ingen Skam, om man i saa Fald 
gaar ind i de meniges Rækker. 

Et maalbevidst Arbejde vil det kræve at komme 
ud af det nuværende Kaos. Den optimistiske Tro hos 
de klassiske Nationaløkonomer og deres Epigoner, 
paa, at alt vilde ordne sig elv, maa man, som oven
for udviklet, opgive. Hovedsagen er, at man ikke 
frembringer et nyt Kaos ved tankeløst at indlade sig 
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paa Foran taltninger, der er mere vidtrækkende, end 
man fra først af har villet, aaledes som Tilfældet 
er med vor ulykkelige Kronepolitik. Men uden be
tydelige Indgreb kan man ikke vente, at der kal 
komme bedre Tider. 

· HIST OG HER

En Læser kriver i ,Berlingske Tidende«, paa 
Foranledning af Generaldirektør Knutzens Udtalel
se om at Farten skal sættes op, om de manglende 
3. og 4. Spor København-Roskilde, der efter han
Mening er en nødvendig Forudsætning for en Ha
stighedsforøgelse paa den Del af Banerne. Endvidere
mener, han, at det er en Svaghed, at vi ikke har
faaet indført Trykluftbrem en, som jo er indført i
de fleste europæiske Lande. Over kriften for det an
førte er »Statsbanerne og Arbejdsløsheden«, og det
er jo fuldstændig rigtigt, at her er et Stykke Ar
bejde at gøre, et nyttigt og nødvendigt Arbejde, der
vilde kunne sætte mange kor'slagte Arme i Sving.
Det vilde være rart om Trafikminister Fri is-Skotte
kunde finde paa at faa dette sat i Gang, i Stedet
for, hver Gang Hr. Knutzen faar en Mand ud i
Arbejdsløshedens Øde, at nikke bifaldende.

Nu drejer det sig om at bevare Midtbanen, ser 
man af forskellige Foreteelser, f. Eks. vedtog Bil/ris
Gødningsforening forleden paa sin Generalforsam
ling, at Tran porten af den indkøbte Kunstgødning 
t.11 Foreningen udelukkende skal be ørges af Banen.

Personalet ved de ø tsjællandske Baner har for
ledfm Dag gjort Skridt til Udlæg i Banen Materi
aler for et Beløb paa 7 000 Kr., Banen blev sidste 
Sommer dømt til at betale 17 000 Kr., men den har 
kun betalt 10 000 Kr. Endvidere har Personalet ved-
1.aget at rej e ny Sag mod Banen denne Gang
til Betaling af 25-30 000 Kr. for tilgodehavende
Løn. Personalet er klar over, at disse Skridt meget
let kan føre til Banens Standsning, men Forholdene
11r saadan, at Banen bringer sine Tjenestemænd til
ll,t gaa til Hjælpekassen, fordi de ingen Løn faar.
Der er saaledes Mulighed for, at Banens Mænd bliver
Ranens Banemænd.

Forleden Nat da Ekspressen østpaa Kl. 23 ½ 

mJsserede Strækningen mellem Gelsted og Aarup be
mærkede Lokomotivføreren, at Maskinen hoppede og 
qJingrede, medens Sne og Grus kastedes op i Fører
rummet. Lokomotivføreren satte Bremsen paa og 
standsede paa 200 Meter. Personalet løb tilbage for 
at efterse Strækningen. Man fandt intet, men man 
mener, at ondsindede Per oner har gjort Forsøg paa 
at afspore Toget. 

Paa Strækningen Nyborg-Svendborg skete der i 
en Motorvogn en Eksplo ion, som forhindrede Toget 
i at køre videre. Motorvognen blev trukket tilbage 
af et Damplokomotiv. Man er ikke klar over, hva<l 
det er for en Eksplosion, der er sket, da man ikke 
har set lignende Tilfælde før. 

Statsbanerne skal være interesseret i at kom
me i Betragtning, naar Koncessionerne paa en Ræk
ke Bilruter paa Koldingegnen udløber til Nytaar. 
Det er meget udbyttegivende Ruter, der er Tale om. 

Kolding-Vejle, Kolding-Hader lev og Kolding
Snoghøj-Fredericia. Endvidere har man Kig paa 
Ruterne Vejle-Fredericia og Vejle-Viborg. 

Paa de Færger og Dampskibe, som Statsban rne 
udrangerer til Foraaret, naar det nye Materiel la
ges i Brug er der fra Tyrkiet kommet Forespørgsel 
om, hvormeget de skal koste. Men ogsaa i Norge 
01· man interesseret og har spurgt paa Pri en. Del 
ser saaledes ud til, at det ikke volde Vanskeligheder 
at faa det gamle Materiel afsat. til rimelige Priser. 
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En Kommission, der blev nedsat i Fjor af den 
norske Regering til Undersøgel e af Stat banernes 
Forhold, har fremsat en Plan til Omordning af 
Statsbanernes øver le Administration. Planen vil 
medføre en omfattende Rationali ering og Ophævel-
e af 50 Stillinger, deribland 4 Fagdirektører, der 

nu sorterer direkte under Generaldirektøren. 
Der er indsat nye moderne Vogne i Togene paa 

Nordvestbanen i Stedet for de gamle Ry tevogne. 
Foreløbig er del kun Strækningen Kh.-Hk., der 
faar Glæde af de nye Vogne. De Vogne, vi omtalte 
i forrige rummer, som Maskinchefen har indsat 
Togene til Brug for søfarende, løber stadigvæk. 

KONGRES 

Ordinær Kongres og Kredsgeneralforsamlinger afhol, 

des i Aarhus den 3., 4. og 5. Maj d. A. 

Valg af Kongresrepræsentanter. 

Kongresrepræ entanler vælges i følgende Ornfang: 

Afd. 1 og· 2 tilsammen 376 Medl. hver Afd. vælg. fl Repr. 
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HOVED BESTYRELSESMØDET 

den 21., 22. og 23. Februar 1933. 

Yn1væ1·ende paa Grund af Sygdom: H. P. Christensen. 

Punkt 1. Forhandlingsprotokollen. 

J<'ol'l1ancllingsprotokollen oplæ. lcs og godkendtes. 

Punkt 2. F'ormcmdens Beretning. 

De forskellige betydniugsfuld'e Spørgsmaal Hovedbe
styrelsen i den ·enere Tid har beskæftiget sig med: 
. End ringet· i Familiefripasbestemmelserne for voksne Børn, 
Hegler for Afkortning af Lønfradrag for Sygedage, Bereg
ning af Godtgørelse paa 1,25 Kr. pr. Dag ved Ud ·tatio
nering uden Udkommandogodtgørelse, nyt Uniformsreg
lement og Regulativ, Ændring i Fridagsbestemmelserne, 
saa der sikres Personalet 4 ordinære Fridage pr. Maa
ncd og 13 pr. Kvartal, er nu traadt ud i Livet i Ordre
form. Vi har haft Anledning til at udtale os til en Model 
af det Lokomotiv, der ·kal anbringes i Lokomotivførernes 
og Lokomolivfyrbøde1·nes Skulderdistinktioner; Modellen 
er godkendt. 

En Sag angaaendc dobbelt Hu føre! e, hvor Statsba
nerne havde nægtet den paagældende en saadan, er, efter 
a.t vi havde anmodet Generaldirektoratet om al behandle
Sa,,.en paany, gaaet i Orden.

Vi har overfor Generaldirektoratet rejst Spørgsmaal 
0111 Lønanciennitct ved -Forfremme! e fra Motorfører II 
til Togføre1·, nemlig for saa vidt angaar de Motorførere II, 
�om før 1. Juli 1931 var Motorførere i .12. Lønklasse 
og derfor har personligt Tillæg. Vi har i Sagen gjort 
gældende, at det personlige Tillæg maa tages i Betragt
ning, naar det skal afgøres, hvilket Løntrin den paa
gælclende skal anbringes paa i Togførerklassen. 

Efter at Organisationerne havde gjort Indsigelser mod 
de tidljgere omtalte Ændringer i Feriereglerne, har Ge
neraldirektoratet, under Hensyn til at der for Tiden er 
en Del overtalligt Personale, ud ·at Spørgsmaalet om Æn
d 1·inger i Feriereglerne indtil Personaleforholdene er 
mere normale. I Tilslutning hertil har Generaldirekto
ratet forespurgt, om vi kunde tiltræde en Henvendelse til 
Personalet om at søge en Del af næ te Aars Ferie alle
rede i indeværende Ferieaar; vi ha 1· i den Anledning 
meddelt, at vi, hvis Generaldirektoratet Formodning om, 
at der e1· et uforholdsmæ ·igt stort Antal overtalligt Per
sonale er rigtig, kan tiltræde en Henvendelse til Perso
nalet. 

Antallet af Lokomotivførere foresloas paa Normerings
loven nedsat til 1050, men Forslaget ledsage: af en Be
mærk1ting om, at det faktiske Behov kun er 1028. 

I Sagen angaaende Motorfører tillingerne i Køben
havn elektrificerede Nærtrafik har dee været ført Fo1·
handling mellem Generaldirektoratet og vor Organisa
tion. Generaldirektoratet kunde ikke helt imødekomme 
vore Øn ker, . om gik ud paa, at de paagældende Stillin
ger skulde oprettes i 12. Lønkla. se, de vil blive anbragt 
i 13. 

I Sagen om Beregning af 1 1/6 Aar fra det 30. eller 
fra det 35. Aar er der foretaget forskellige Henvendelser, 
men det har endnu ikke været muligt at bringe Sagen 
ind i et Leje, der tyder paa snarlig Løsning. 

Vi har behancUet et Spørgsmaal angaaende Depotfor
standerhonoraret· Beregnfog, og da der af og til opstaar 
Mi. forstaaelser desangaaende, oplyses her, at Honoraret 
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fastsættes for ect Finan:aar ad Gangen og paa Grnnd
lag af det Personale. som ved det paa,,.ældendo Finans
aars Begyndelse er tationerel ved v dkommcnde Depot. 

Prntokollen angaacnclo Forhandlingern om visse Tje
nestefordelinger paa. Godsbanegaarden, i Hoskilcle, Korsør 
og Ma. neclsund foreligger nu i underskreven Stand. 

�- Di. trikt synes af og til at glemme, al den mahi
male Tjenestetid for Hangerture er 195 Ti1ner. Distriktet 
havde f. Eks. tilrettelagt en Rangcl'lu1· i Nyborg med 19 
Timc1· og henholdt si" overfor vor Beklagelse til, al dette 
var i Overensstemmelse med Tjenestetidsreglernes Fod
note om ccnmandsbelj(lnle Lokomotivc1·. Efter at vi imid
lertid hat· bevist Distriktet, at 1!)5 Timer er Maksimum, 
e1· Turen ændret. 

Genc,·aldirektoralet har indkaldt An. øgninger til Mo
torkursu ·, og vi har i den Anledning udscncll Cirkulære 
til Lokomotivførere, som maattc have Interesse i det paa
gældcnde Spørgsmaal. 

En i 1927 rejst Sag angaaencle Velffc1·dsforanslaltnin
�er i Kalundborg vil nu gaa i 01·drn, idet der er givet 
A1·bcjd ordre til de paagmldendc Foi-anstaltningcrs Gen
nemføre] c. 

Der er opnaaet en Ordning, saa Kalundborg og Ros
kilde Personalet faar anvist et Hvile- og Ophold værelse 
i Stationsbygningen i Ro. kilde. 

So111 et Led i de fortsatte He tncbclscr for Udsmyk
ning af Ophold. - og Læseværelserne vil dce atter i Aar 
blive anskaffet en Del Bade1·ingcr, om til . in Tid vil 
hlivc udsendt. 

r Anledning af al Staten frn og med l. Maris cl. A. 
overtager Banerne paa Als skal der til D. S. B. ovcr
fø1·es 6 Lokomotivførere og 3 Lokomotivfyrbødere. De paa
gaildendc skal, forinden de anvendes til Tjenesten bet·. 
gennemgaa en vis dda1melsc. Stalioneringsstrder, An
ciennitet�"pørgsmaal o. I. er endnu uafgjort. 

Nogle Spørgsmaa I om Tu nondringcr, Tu ,·valg c. l. 01· 
behandlet og afgjort. 

J<'orrelning. udval,,.el ba1· opstillet Kredsformand fol' 
1'-1·ed: 2, Lokomot.iv-fyrbødel' Alf. T,ø11qvist, som Kandidat 
ved det forestaaende Valg af Rcpn-cscntantskab i den jysk
fynske Sygekasse. 

Foranlediget ved. al 2. Distrikt i den sen •re Tid har 
tildelt Pel'sonalet ll'eUes,'l:'llelser. T'aalaler eller lfoklagel
so1· for • For:eclser•, den paagældendc faktisk ikke er 
Skyld i, har vi i ccn bestemt. ag anmodet om Auditør
under øgelse for at fan den i retlesa Ile Lo kom ol vi mands 
Uskyld i den paaslaaecle Fo1·,ecl. e bevist: men Gencral
direkto1·atet har ikke villet indgaa hel'paa: Sagen he
trngtcs dog endnu ikke som afsluttet. 

Forskellige Spørgsmaal hor medfør/, ol vi efterhcm11-

de11 er blevet klar over, ot Aftosningsforholdene ved en 

Del Depoter i/,;/,;e er i Orden, idet Rongertnrenes fuslr' 

Personale betragtes og anvendes soin Afløsere for L-inie

lurene, hvilket jo i/,;/.e er Meningen; delle mcm si.uldes, 

at Afdelingsbestyrelsen ikke er tilstrækkelig ogtpaagivencfr 

med Hensyn /il, l1vor ,11·wnge [okomolivførere del er nø1 l

vend-igt at lwve ·i Reserven til Sygdoms- og Orlovsaf/øs

ning for Linieturenes Personale. 

Som sædvanlig er der behandlet cl Antal Sager af 
mere personlig Arl. 

I Anled.ning af eu gennem Depoterne til Afdelingcl'lle 
i 1. Di. lrikt udsendt Fornsporgsel angaacndc en vis Stan-
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dardi.·ering af Værktøj og Reservedele paa Maskinerne, 
har vi - idet 2 Afdelinger har indsendt Sagen til Ho
beslyre!. en, hvorimod de øvrige Afdelinger formodentlig 
selv har besvaret dem, antagelig paa højst forskellig 
Maade - meddelt Generaldirektoratet, at vi kan tiltræde 
del� Forslag m. H. t. Sodudblæsningsventilen, Kontrol
manometerhanen, Pyrometer og stilbart Kedelstyr, der
imod kan vi ikke tiltræde Generaldirektoratets Forslag om 
Fjernelse af Donkrafte og visse Reservedele. Vi har end
videre anmodet om, at de faste Nøgler paa Lokomotiverne 

ei·stattes med nogle .svenske Nøgler. 
Under Hensyn til at Organisationen endnu ikke ken

der Generaldirektoratets Stilling til de af det selv ned
salte Velfærdsudvalgs fremsatte Forslag til Fordeling af 
Velfærdskontoen i de kommende Finansaar, har alle fire 
Jernbaneorganisationer begæret Forhandling i Sagen. 

T,okomotivmester H. A. E. Johansen, Viborg, har skæn-
ket sin Feriehjemsandel, 120 Kr., til Hjemmet. 

Med I. T. F. er kouesponderet om forskellige Forhold. 
Formandens Beretning godkendtes. 
Det internationale Arbejdsbureau har tilsendt os Refe

rat af Arbejdstidskonferencen i Geneve, Sagen har været 
omtalt i D. L. T. 

Punkt 3. Beretning fm de staaende Udvalg. 

Centralorganisationen har fra Finansministeriet mod
taget Forslag til nye Bestemmelser om Tjenestemænds Fra
værelse fra Tjenesten som Følge af borgerlige eller kom
munale Ombud. Sagen, der vil blive gjort til Genstand 
for Forhandling med Finansministeriet, er endnu ikke 
afsluttet. 

Foredrags og Besøgsud valget har afholdt Møde og til
rnttelagt nogle Foredrag, hvorhos Udvalget foreslaar, at 
der hen paa Eftersommeren arrangeres en Studierejse til 
det sydlige Udland. 

Paa Grund af Pengeknapheden er det for Statsfunk
tionærernes Laaneforening blevet nødvendigt at sigte 
Laaneandragender noget skarpere end hidtil. 

Vor Part af Marketenderiets Overskud for 1932 vil 
blive 1270 Kr. 

Driften af Peter Lieps Hus og Tilskærernes koopera
tive Skræderi, der drives af de kooperative Marketende
rier·s Samvirke - hvoraf Godsbanegaardens og Central
værkstedernes Marketenderi er Medlem, saa vi paa denne 
Maade er indirekte interesseret i Foretagenderne - har 
for Aaret 1932 givet et Overskud paa henholdsvis 19 025 
Kr. og 10 753 Kr. 

Nordisk Lokomotivmands Forbund fremsender Admini
strationsfondens Regnskab for 1932. Balancen var 9153,30 
Kr., Kassebeholdningen pr. 31. December 1932 7177,33 Kr. 

Punkt 4. Hovedlcassererens Beretning. 

Hovedkassereren fremlagde en Regnskabsoversigt· for 
·1932, Balancen var 566 545,45 Kr. Af Hovedkassens Mid
ler er 3883,59 Kr. ved Aarets Afslutning overført til Re
servefonden, hvortil Lokomotivøfrerkredsen desuden har
overført 500 Kr. Aaret viser en Formuefemgang paa
38 876,82 Kr.

Revisionsinstituttet, som Aaret igennem har revideret 
Regnskaberne og kvartalsvis givet Meddelelse herom, har 
foretaget Revision af det samlede Aarsregnskab og frem
sender Revisionsberetning, der slutter saaledes: 
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»Kasseregnskaberne for Hovedkassen, Reservefondeu,
Kampfonden, Staaende Kampfond, N. L. F.s neservefoud, 
Byggefonden, Arbejdsløshedsfonden, samt Statusopgørelser 
for Hovedkassen og Ferie- og Rekreationshjemmet er i 
Overensstemmelse med D. L. F.s Bøger, som vi har revi
deret. Vi har konstateret Tilstedeværelsen af de opførte 
Kasse- og Bankbeholdninge1· samt Beholdningerne af Obli
gationer.« 

Hovedkassererens Berelniug godkendtes enstemmigt. 
Det vedtoges al ophæve Arbejdsløshedsfonden og over

føre Beholdningen til Reservefonden. 

Punkt 5. Budgetter for 1933. 

Hovedkassereren forelagde Budget for Hovedkassen, og 
Redaktøren forelagde Budget for D. L. T. Begge Budgetter 
godkendtes. 

Punkt 6. Kongressen. 

Det vedtoges at afholde ordinær Kongres i Aarhus den 
4. og 5. Maj d. A., Kredsgeneralforsamlinger afholdes
den 3. Maj.

Ptmlct 7. Forslag til Kongressen. 

Det overlodes Forretningsudvalget at fordele de 77 
indkomne Forslag paa de forskellige Punkter under Kon
gressens og Kredsgeneralforsamlingernes Dagsordener. 
3 Forslag, der var indkommet farsen t, kunde ikke tages 

Betragtning. 

P·unlct 8. Behandling af ForslC1g til Lovændringer. 

Fra det paa Kongressen i 1929 nedsatte Lovudvalg, 
hvis Mandater blev forlænget paa Kongressen 1931, fore
laa Forslag til Lovændringer, saa den nuværende midler
tidige Form for Motorførernes Organisering bringes til 
Ophør. Efter en Gennemgang af Forslagets forskellige 
Paragraffer godkendte Hovedbestyrelsen den ny Affat
telse, som optages paa Kongressens Dagsorden. 

Pttnlct 9. Sager til Behandling. 

Foranlediget ved de stadigt voksende Misbrug af Tje
nestetidsreglerne, de urimelige Tjenester, der bydes Per
sonalet, og dettes Protester herimod, førte Hovedbestyrel
sen en indgaaende Debat om Midler til Personalets Be
skyttelse og til Værn mod Fortolkningskunstet' med Hensyn 
til Tjenestetidsreglerne. 

Punlct 10. Sager henvist til Kredsene. 

Foranlediget ved Forretningsudvalgets Forespørgsel til· 
Lokomotivførerkredsen., meddeler denne ,at den for saa 
vidt angaar de Lokomotivførere, som gør Tjeneste i MQ 
Motorturen i Aarhus, samt med Hensyn til eventuel An
vendelse af Lokomotivfyrbødere som Afløsere i Ranger
turene samme Steds, kan tiltræde, at Cirkulæret om Mo
torføreres Benyttelse i Damplokomotivtjenesten ogsaa brin
ges til Anvendelse i Forholdet mellem Lokomotivførere og 
Lokomotivfyrbødere (Motorføreraspiranter), hvis der 
maatte mangle Personale til Rangermaskinerne. Kredsen 
henstillede dog, at der udfoldes Bestræbelser for at faa 
de flest mulige Motorlokomotiver betjent af Lokomotiv
førere. 

Kreds 2 henstillede, at Spørgsmaalet om, under en 
eller anden Form at afhjælpe Lokomotivfyrbødernes van
skelige Avancementforhold, var Genstand for den største 
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Opmærksomhed. Hovedbestyrelsen var fuldt indforslaaet 
het'med, men Situationen er endnu ikke til at overse. 

Lokomotivfyrbøderkredsen forelægger endvidere en 

Ancienniletssag fra Aarhus, hvor en Lokomotivfyrbøder 

beklager sig over Afdelingsbestyrelsens Disposition med 

Hensyn til Besættelse af en Plads, der er blevet ledig 

i en af Lin i et urene. Under Hensyn li l de Forhold, der 

havde bevirket, at Afdelingsbestyrelsen traf den paagæl

dende Afgørelse, fandt Hovedbestyrelsen ingen Anledning 

til at ændre samme. 

Punkt 11. Eventuelt. 

Intet al forhandle. 

LOKOMOTIVFØRERNES 

KREDSBESTYRELSESMØDE 

den 21. Februar 1933. 

All o var til. lede. 

E. K. 

Punkt 1. Porlwndlingsprotol.ollen. 

Forbandlingsprotokollen oplæstes og godkendtes. 

Punkt 2. Meddelelser frci Kredsformanden. 

Kredsformanden indledede en Diskussion om Lokomo

tivpersonalets Helbredstilstand og Tjenestetidsforhold og 

meddelte, at han havde rykket for Svar paa Kredsens 

Skrivelse angaaende Signalforholdene i Næstved og Kvær

keby. 

Kredsen havde givet Distriktet Meddelelse om denne. 

yn paa Klometerstens og Faldviseres Anbringelse. 

Korsør St. havde ønsket Tilladelse til fri Sporbenyt

telse, og under Hensyn til, at der vat· opsat betryggende 

Signaler, kunde Kredsen tiltræde den ønskede Tilladelse. 

Dog kunde ønskes en mind!:e Ændring i Opstillingen af 

en Lysmast. 

En Anciennitetssag fra Vg. var ordnet tilfredsstillende. 

- Et Fripasandragende til et Medlems voksne Barn havde

mødt Afslag. - En Forespørgsel angaaende stræknings

kendt Ledsagelse af Traktor under Kørsel paa fri Bane

drøftedes. '-- En Tilskadekomstsag fra Aarhus var besvfl
rel. - Et Afløsningsspørgsmaal fra Kalundborg var be

handlet og besvaret. - Afd. 1 havtle ønsket en :E ortolkning

af Ordre P. 100, hvilket var besvaret. - Et Afløsnings

forhold i Lunderskov var ordnet. - En Turafstemnings

sag i Korsør var behandlet af Formanden og afgjort. -

En Del andre Spørgsmaal var besvaret af Kredsforman

den. - Kredsformanden havde besøgt Hg., Aarhus, Sd.,
Rd., Ab., Fh. og Ng.

Kredsformandens Beretning godkendtes. 

Punl,t 3. Fastsættelse af Kredsgeneralforsamlingens 

Dagsorden. 

Kredsgeneral forsamlingens Dagsorden fastsattes. 

Punlct 4. Meddelelser fra Kredslcassereren. 

Kred ·kassereren fremlagde Regnskabet og gav forskel

lige supplerende Oplysninger. 

Regnskabet udviste en Indtægt paa ... . 
og en Udgift paa ....................... . 

Kassebeholdning pr. 31. December 1932 ... . 
Balance ................................ . 

Regnskabet godkendtes. 

Kr. 49 013,13 

• 46 985,30

2 027,83

• 49 013,13

Punkt 5. Eventuelt. 

Johs. Hansen rettede en Forespørgsel angaaende An

cienniteten mellem de Motorførere, der var uddannet paa 

nærværende Tidspunkt, og de Lokomotivførere, der bliver 

uddannet til Motorførere senere. 

Thygesen henledte Kredsens Opmærksomhed paa en, 

med delvis vacnum- og skruebremset Tog foretaget Prøve

kørsel paa Fyn. Man enedes om at være opmærksom paa 

Forholdet, og at Thygesen undersøger og beskriver For

.holdet for Kredsen. 
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Mødet hævet Kl. 18. 

C. Thygesen.

LOKOMOTIVFYRBØDERNES KRED& 

BESTYRELSESMØDE 

den 21. Februar 1933. 

Alle tilstede. 

Punkt 1. Porl1andlingsbogen. 

Forhandlingsbogen oplæstcs og godkendtes. 

Punkt 2. Foreliggende Sager. 

En Anciennitet sag fra Esbjerg var behandlet af 

Kredsformanden. - En Sag fra Struer angaaende Funk
tionstillæg overlodes til Kredsformandens Undersøgelse. -

Fra Randers forelaa en Sag angaaende Udvaskning. Sa

gen var undersøgt og behandlet. - En Sag fra Gedser 

angaaende Udlevering af Lommebøger og Blyanter var 

løst tilfredsstillende. - En Resolution fra Østerbro an
gaaende Førelse af alle Motorvogne og elektriske Tog over

sendtes til Hovedbestyrelsen. - En Forespørgsel fra Ros

kilde angaaende Tjenestetid var behandlet i Henhold til 
Ordren. - En Turbesættelsessag fra Østerbro var løst til

fredsstillende. - En Sag fra Aarhus augaaende Tur

besættelse oversendtes li! Hovedbesty1·elsen. - Fra Es

bjerg forelaa en Sag angaaende Huslejelab. Den paagæl

dende var underrettet om, at Distriktets Afgørelse var 

rigtig. - En Sag angaaende ikke anvist Soverum i Odense 

var løst tilfredsstillende. - En Sag fra Esbjerg an

gaaende Benyttelse af Badeanstalten var beskrevet for Di

striktet. 

Punkt 3. Meddelelser fra Kredsformanden. 

Kreclsformanden oplæste en Del Skrivelser, som var 

indløbet siden sidste Møde. 

Punkt 4. Regnskabet. 

Kredskassereren fremlagde Aarsregnskabet for 1032 i 

revideret Stand. Dette balancerede med 32 881,19 Kr. Kas

sebeholdning at overføre til 1933 1839 ,89 Kr. 

Kredskassereren fremlagde herefter Budgettet for 1033. 

Aarsregnskabet og Budgetforslaget godkendtes af K1·ed. -

bestyrelsen. 

Punkt 5. Forslag tit Kredsgeneralforsmnlingen. 

Kredsen drøftede og diskuterede de forskellige For

slag til Kredsgeneralforsamlingen. 

C.C.

s 
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VALG TIL SYGEKASSEN 

Vi henleder Opmærksomheden paa, at Lokomotiv, 

fyrbødernes Kredsformand A I f. L ø n q v i s  t, Aarhus, 

er opstillet som vor Organisations Kandidat til Jydsk, 

fynske Sygekasses Repræsentantskab. 

HUSK at paaføre Stemmesedlen Sygekassenummer 

og husk at lægge noget Arbejde for Valget. 

DØDSFALD 

E. K. Hendksen. 

Efter ca. en Maancds Ophold paa Sygehus for en 
mindre Operation døde Motol'fører E. K. Henri.l,sen, Ran
ders, kun 4-1 Aar· gammel og begravedes Søndag den 26. 
F'ebruar under· meget stor Deltagelse. 

Henrikscn vat· en god Kammerat og havde kun Ven
nc1· alle Vegne, hvor ban kom. Han passede med Flid 
og Interesse sin Gerning og gjorde . in Stand JEre. Han 
vil blive savnet, ikke alene af sine nærmest() Kammera
ter, men a[ alle der kom .i Bel'0ring med. ham. 

.1Erc være ban Minde. 
X. 

Den 10. ·rebnrn 1· afgik Lokomolivførc1· A. 0. Christen

sen, Hanclcrs, ved Døden efter kun faa Dages Sygdom. 
Christensens Begravelse fandt. Sted den 16. rls. under 
meget stor Dcltagel:c, ved Baarcn, hvortil der var sendt 
l't Væld af J(nwsc, pal'adcredc Faner fra Aarhus, Struer 
og Randc1·s Afdclingc1·. Stalsbanenie var repæsenteredc 
1·cd Maskiningeniør Man a og Lokomotivmester Anrkrog, 
,nodens Maskinbestyrer Do1·ph deltog civil. 

Handers Afdeling har med Christensen mi:let eri 11d-
111a:irkct l(ollco-a o,·, sjældent behageligt Menneske, der 
rn I' ;1glcl og a fholclt a I' alle Med ansatte. 

A. B. 

Naar· Rangering med Stød fornlnges, er det saa kun. 
den eller de Vogne, man støder fra sig, dc1· kommer ind 
nnclcr Jleoævnclscn »Hnngcring med Stød«, eller kommer 
ogsaa andre Vogne. som man under Stødet beholder ved 
T,okomolil'el, ind 11nclcr nævnte Hai1gel'i1evægclsr? 

0. 
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Svar. Spørgsmaalet er ikke ganske klart, men naar 
de1· rangeres med Stød maa baade de Vogne, der løber, og 
de Vogne, der bliver ved Maskinen, saavel som Maskinen 
komme ind under Begrebet »Rangering med Stød«. 

Naar Signalet til den nævnte Bevægelse gives, kan 
en hver Jernbanemand høre, al der rangeres med Stød. 
Hvis Spørgsmaalet kal forstaas saaledes, at der i el 
Træk Vogne, hvormed. der rangeres, findes Vogne, �om 

ikke maa bort-rangeres med Stød, har det iogen Ind
flydelse paa Bevæge] en eller Bevægelserne og er lovligt, 
naar og saalængc de Vogne bliver hængende vecl Loko
motivet. 

Reel. 

DET SJÆLLAND,FALSTERSKE BIBLIOTEK 

0l'dinær Gene!'alforsamling afholdes Lørdag den 25. 
Marts 1933 Kl. 20 i Bibliotekslokalerne, Istedgade 3, 
L Sal. 

Dagsordenen er følgende: 
1. Formanden aflægger Beretning.
2. Fremlæggelse af Regnskab. 
3. Vedtægts-Ændring.
4-. Valg af el Udvalg paa 2 Medlemmer til Opgørel$C

af Stemme. ed ler ved rørende Bestyrelsesvalg. 
5. Eventuelt.

JYDSK,FYNSKE SYGEKASSE 

Efter Indstilling fra Nyborg Byraad Sygehusudvalg 
og paa Foranledning af den ærede Bestyrelses derom til 
Sygehusudvalget rettede Henstilling har Byraadet i sit 
Møde den 17. f. M. vedtaget at modtage Patienter fra de 
ved Statsbanerne ansalle, der har fast Bopæl i Nyborg 
Kommune, til Kur paa Nyborg Sygehus til samme Beta
ling. som er gældende for ubemidlede Medlemmer af de 
statsanerkendte Sygekasser, paa Betingelse af, at vedkom
mende er ubemidlet i Sygekasselovens Forstand. 

Den ny Ordning træder i Kraft fra 1.. April cl. A. 
1'1-t regne. 

Bcstyl'elscn ha1· samtidig besluttet al henstille til 
/'ledaktionen i Forbindelse med den forventede Offentlig
gørelse al ville relle en Opfordring til de af Sygekassens 

1Intercsscnter, der er Medlemmer af kommunale Raad og 
!Amtsraad, om indeofor disse Raad at gøre deres Ind
flydelse gældende for paa de lokale Sygehuse at opnaa 
samme Moderation fo1· Kassens ubemidlede Medlemmer, 
som ydes Medlemmerne af de stedlige statsaoerkendte 
Sygeka. se1·, hvilket vil hnve .-tor Betydning for Kassens 
Økonomi. 

TAK 

Modtag hermed vor hjerteligste Tak for den store Del
'lagelsc ved min Mand, Lokomotivfører A. C. Christensens 
·Begravelse. Tak til alle de Afdelinger og Private, som 
havde sendt Faner og Kranse. En særlig Tak til Hr.
Maskinbcstyrer Dorph, Maskiningeniør Mansa og Loko-

s 

. . 

s 

• 
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motivme ter Aarkrogh. Tak til Lokomotivfører Blak for de 
smukke Ord ved Graven til Ære for min Mands Minde. 

Købenliavn Ø. Formandens Navn og Adre se rettes til: 
N. P. Nielsen, Ole Suhrsgadc 4, 4., København K. 

Marie Christensen og Børn, 

Randers. Motorfører-Kredsen. 
Tønder. Formandens Navn og Adresse rettes til: M. 

Tak for venljg Deltagelse ved vor kære Mand og 
Faders, Motorfører E. K. Henrik ens, Død og Begravelse. 
Tak til Afdelingerne for de mange smukke Kranse. 

Mikkelsen, Vestergade 40. 
Kassererens Navn og Adresse rette· til: A. Henriksen. 

Struk Alle 2. 

Johanne Henrik,sen, Else og Grete. Lolr.omotivfyrbøcler-Kredsen. 

Pc,dborg. Formandens Navn og Adresse rettes til L. V. 
Christensen, Nygade. 

Roskilde. Formandens Navn og Adre. se rettes til: K. 
J. Christensen, L. Højbrøndstræde 3.

Optaget som el.;straordinært Medlem: 

Pens. Lokomotivfører Anthon Christensen, Riiskov pr. 
Aarhus. 

Udnævnelse fra 1.---4.-33: 

J. E. Bredahl, Københavns Godsbgd., efter Ansøgniug 
ifølge Opslag til Lokomotivmester II i Masnedsund (min. 
Ucln.). 

Afsked: 

Lokomotivfører-Kredsen. 

Lokomotivfyrbøder H. P. Hansen, Tønder, efter An
søgning paa Grund af Svagelighed med Pension fra 
31.-5.-1933. Esbjerg. Kassererens Navn og Adresse rettes til: N. 

Juel Andersen, Gormsgade 24. Dødsfald: 

Brancle. Formandens Navn og Adresse rettes til C. V. 
Sørensen, Lindealle 6. 

Motorfører I E. K. Henrik en, Randers, den 21.-2. 
-1933.

KALKULATORISK OPGØRELSE 
af Stat banernes Drifts-Indtægter og Drifts-Udgifter m v. i Januar Maaned 1933 samt i Tidsrummet 
April -Januar 1932/33 og en Sammenligning med de regnskabsmæssige Beløb i de tilsvarende Tidsrum i 

1931/32 i runde Summer. 

Januar Maaned 
1933*) 1932 

Kalkulatorisk 

l"ersonbeford ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000 4 200 000 
Gods- og Kreaturbefordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 850 000 3 230 000 
Postbefordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 000 500 000 
Andre Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 000 360 000 

1933 

Forøg-e}se Formindskel�e 

200 000 
380000 
50000 

30000 

Drifts-Indtægter ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 690 000 8 290 000 600 000 

Drifts-Udgifter (uden Afskrivning og Forrentning) . . 8 470 000 8 840 000 370 000 
----------------------

Drifts -Overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 000 -c- 550 000 230 000 

April-Januar 
1932-33*) 1931-32 

Personbefordring ............................ . 
Gods- og Kreaturbefordring ................. . 
Postbefordring .............................. . 
Andre Indtægter . ........................... . 

Kalkulatorisk 

38170000 
31920000 
4 630 000 
3 600000 

Drifts-Indtægter ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 320 000 

Drifts-Udgifter (uden Afskrivning og Forrentning) . . 86 420 000 

Drifts-Overskud -:-8 100000 

43 330 000 
40 510 000 
5 180000 
3 210000 

92 230000 

92 810000 

-c- 580000 

1932-33 

Forøgelse Formindskelse 

5160 000 
8 590 000 

550 000 
390 000 

13 910 000 

6 390 000 

7 520000 

•) Anm. For hele Finansaaret er Afskrivningen 9 970 000 Kr. og Forrentningen 18 450 000 Kr. 
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P A A RATEBETALING 

Herre Skræderi og Konfektion, Dame Overtøj og Kjoler, 
samt Børne Ekvipering. 

,Søg en Forretning, der har eksisteret gennem næsten 30 Aar, og hvis store Konto Antal - 160 000. - er en Garanti for, at 
vore Kunder er tilfredse og kommer igen Aar efter Aar. 

Vore Priser er billigere end Kontantforretningers paa Grund af vore smaa Omkostninger, store Omsætning og direkte Stofindkøb. 

Køb dansk. Vi beskæftiger henved 300 Syere og Skrædere. Køb hos os, saa faar De Valuta for Deres Penge, og Pengene bliver i Landet. 

CARL JACOBSEN & Co. Hjørnet af .Nr. Farimagsgade 64 og Venders gade 12.
Tag Ikke fejl, huek, Indgangen er paa Hjørnet. 

Hvis De skal forflyttes til Gedser! 
Husk: man spiser og logerer bedst i 
Dyreborgsminde Pension. Telf. 64 x. 

Altid god Kajfe. ----

Brug Svendborg Eksport 1'1i-Co. 
ERMOL 

fin, frisk og f yldigl

Drøjere i Brug og mere velsmagende. 

Blomsterforretning 
H. 1Jan11enbet·g.

Blaagaardagade 25 

Tlf. �ora 1970 TH. Nora lOW 

Mcdltmmer erholder 10 pCt. 
Varerne bringes overalt. 

TANDLÆGE 

S. A. MARTENSEN 
Tage Hansens Eft. 

Konsultation: 10-8 og 8-7 
Lørdag 10-2. 

Telf. Vester 3330. 

Enghave Plads 6 

j[@l :] ,i 111 �; Lit1 i l@l 
B. E. Schytte. Istedgade 112 Vester 7497. 

(tidliaere Vesterbrogade 36) 

Moderne Tllpasaing af al Brmø..,Optik. 
25 A•rs Erf•ring. 

Eget Værksted for Indslibning af alle Arter Glas 
efter Læge, og Sygekasserecepter, 

Fotografiske Artikler. Ure. - Ur,Reparationer. 

Flimrer det 

Statsbanetjenestemænd bør forsikre i

Statsbanepersonalets Brandforsikrings-Forening 
Forenrngen har uddelt ca. 130000 Kr. i Understøttelser. Ulønnede Tillidsmænd over hele Landet. 
Ekspeditionskontor: Vesterbrogade 26, København, Telef. 66 26. 

Lav Præmie - Uden Gll'll8idi_qhed - Kulant E,·statning 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avi,spostkontorei d. 6. Marts. 

REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal, København V. ANNONCE-EKSPEDITION: 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14 613. Reventlowsgade 28, København V. 

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

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 

.. - • li I I 

-- - • I I I I 

for Øjnene under Læs nin ge n. 
Nyhed t Brug kun Micbelsens 

• nye Hv1le-Glas, med 
eller uden Styrke-Tilpasning 
ved Ekspert hele Dagen. - - -

li L Æ G E A N B E FA L E T li I SYGEKASSELEVERANDØR 
MICHELSENS OPTIK 
Veslerbrog-ade 29 • Vesler 

-
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