34. Aargang N� 23

REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

TRAFIKMINISTEREN OG LOKOMOTIV=
PERSONALET
I en af de Taler, Trafikministeren har holdt
under Finan lovsdebatten, har han ogsaa været
inde paa Lokomotivpersonalets Forhold selve Talen gengav vi i forrige Nummer og skulde man dømme efter Ministerens Syn
punkter, havde Lokomotivpersonalet om ikke
just rosenrøde Forhold saa dog ikke Grund
til at være saa utilfreds, som det er.
Da Ministeren for offentlige Arbejder har
et meget tort Arbejdsomraade, kan man
selvfølgelig ikke forlange, at han paa alle
Felter skal være sagkyndig i Enkeltheder,
men da vor nuværende Trafikminister er
forhenværende Jernbanemænd og endda har
mange Aar Jernbanetjeneste bag sig, kunde
man jo nok tænke sig, at Ministeren var
kendt i hvert Fald paa Jernbanevæsenets Om
raade med Enkelthederne. Naa, det tror vi
nu og aa han er, og naar der i hans for
nævnte Folketing tale er et og andet, som
kunde tyde paa det modsatte, maa det enten
være fordi, han har overset et eller andet,
eller fordi hans Raadgiver har visket ham
noget forkert i Ørene.
Med Hen yn til Trykluftbremsen udtalte
Ministeren, at den har meget lidt med øget
Sikkerhed at gøre, idet det er en Rationalise
ringsforan ·taltning. Heri er vi ikke enige, og
da Spørgsmaalet om Indførelse af Trykluft
bremse hører til dem, vi her i Bladet har be
handlet meget indgaaende, ser vi os nødsaget
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til at retlede Ministeren derhen, at dette vort
Krav ikke er noget Rationaliseringskrav, saa
danne fremkommer som bekendt almindeligvis
fra Administrationerne og ikke fra Organisa
tionerne; men et Krav om forøget Sikkerhed
og dermed forøget Tryghedsfølelse hos Loko
motivpersonalet. Vore Godstog bremses end
nu ved Haandkraft og ved Fløjtesignaler fra
Lokomotivet; men det er tilbørlig paavist, at
Togpersonalet ikke kan høre Fløjtesignalerne.
Generaldirektoratet har erkendt dette og for
anstaltet flere Forsøg, dels med forskelligartet
Anbringelse af Dampfløjten, dels med forskel
lig Tone - dyb brummende eller høj sking
rende. Allerede i December 1926 erklærede
Generaldirektoratet, at hvis Dampfløjtefor
søgene ikke medførte det ønskede Resultat,
vilde det søge gennemført en Forøgelse af
Brem ebetjeningen i de lange Godstog.
Det er en given Ting, at Lokomotivper
sonalet under saadanne Forhold staar med en
vis Utryghed, og vi skal yderligere tilføje, at
Togene 968 og 2957 paa den østjydske Læng
debane ved Sommerkøreplanen 1927 blev om
lagt, saa der fremkom et Mellemrum paa 15
Min. mellem disse Togs Passage af en bestemt
Station, hvilken Omlægning fandt Sted af
Hensyn til visse af vor Organisation paa
pegede Forhold.
Det tør formentlig herefter betragtes som
fastslaaet, at Indførelse af Trykluftbremse i
Godstogene i høj Grad er en Sikkerheds
foranstaltning, og at Ministerens Udtalelser i
modsat Retning altsaa ikke er helt rigtige.
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Vi ser os des værre ogsaa nødsaget til at
korrigere Mini terens Udtalelser med Hensyn
til vore Tjenestetidsforhold. Han siger, at der
næppe kan være Tale om Overanstrengelse af
Lokomotivpersonalet, dels fordi Statsbanerne
ikke udnytter 8-Timers Dagen fuldt ud, dels
fordi Folk i Almindelighed kun opfatter Kør
sel paa Linien som egentlig Lokomotivtjeneste,
dels endelig fordi denne Tjeneste kun udfyl
der 3 i.t, 4 Timer daglig, medens den øvrige
Del af Tjenestetiden udfyldes af andet Arbejde.
Det synes altsaa at være Ministerens Up
fattelse, at af Lokomotivpersonalets Arbejde
er kun Liniekørsel at betragte som egentligt
Arbejde; det ser da trist ud for det ved den
enerverende Rangertjeneste beskæftigede Per
sonale; thi da de ikke kører paa Linien,
skulde de altsaa slet intet egentligt Arbejde
udføre, og dog gælder der netop for denne
Del af Lokomotivtjenesten baade en lavere
Maanedsmaksimal og en lavere daglig Mak
simal end for Linietjenestens Personale.
Vi vil ikke tro, at Ministeren ved sin
Folketingstale om Lokomotivpersonalet har
villet stikke Befolkningen Blaar i Øjnene,
inen vi maa dog fastslaa, at han har overset
et og andet. 8-Timers Dagen gælder jo for
store Dele af Statsbanernes Personale, og
dersom Forberedelsesarbejder, Rangering, Raa
dighedstjeneste, Afslutningsarbejder m. v.
ikke kan betragtes som egentligt Arbejde,
gad vi nok vide, om der i det hele taget ved
Statsbanerne findes Personale, hvis Tjeneste
kan bedømmes som egentligt Arbejde. Loko
motivkørsel paa Linien har jo kun Lokomo
tivpersonalet, og naar man for dette Perso
nale ringeagt�r eller tilsidesætter den Del af
Tjenesten som udføres i Remiser eller paa
Stationspladser, hvad saa med det Personale,
hvis Tjeneste altid falder disse Steder.
Vi ønsker her at pege paa, at de sagkyn
dige da heller ikke betragter Forberedelses
og Afslutningsarbejderne som saa betydnings
løse, som Ministeren har gjort.
En af Statsbanernes højt ansete Ingeniører,
en Mand,. hvis Dygtighed og Indsigt anerken
des af alle, har f..Eks. indprentet Lokomotiv
personalet følgende:
»Lokomotivet bør i høje1·e Grad end de
fleste andre Maskiner være Genstand for sta
dig Opmærksomhed, Efte1·synet maa til en
hver Tid være grundigt og indgaaende, hvis

man skal sikre sig nogenlunde imod ubehage
lige Ove1-raskelser under Kørslen. En ubety
delig Fejl, som ove1·ses ved Efte1·synet, har,
netop som Følge af de sæ1·lige Fo1·hold, hvor
under Lokomotivet _arbejder, alle Betingelser
for i Løbet af kort Tid at blive betydeligt for
vær-ret og kan i særlige uheldige Tilfælde inde
holde Spiren til en Katastrofe.«
Med Hensyn til, at de 208 Timer ikke ud
nyttes fuldt ud, ønsker vi at bemærke, at vi i
saa Henseende er enig med Ministeren. Ad
ministrationen har kun de færreste Steder
anordnet 208 Timers Tjeneste for Lokomotiv
personalet, og hvorfor, elvfølgelig fordi dette
Personales Tjeneste er af en saadan Beskaf
fenhed, at man ikke har ment at kunne gaa
saa højt op. Det er da heller slet ikke Spørgs
maalet om 208 Timer eller et andet maaned
ligt Timetal, der er afgøi;-ende for, om en vis
Tjeneste er r-imelig eller ej. I 1928, da Venstre
regeringen jo skulde gennemføre størst mulige
Besparelser, anerkendte Generaldirektoratet
Personalets Kritik af en Tjenestefordeling,
som laa langt fra de 208 Timer, hvilket med
førte, at den paaklagede Tjeneste lettedes trods
det relativt lave 'rimetal, og Trods Sparemini
steren.
Offentligheden kunde meget let opfatte
Ministerens Tale paa den Maade, at 8 Timer
er Maksimalarbejdsdagen for Lokomotivper
sonalet, men dette er saa fejlagtigt som noget.
Et stort Antal Tjenester ligger paa 10-11 a
12 Timer, altsaa 25-50 °/o over Normalar
bejdsdagen, og paa ganske tilsvarende Maade
ligger det med de rene Køretider, som efter
Ministerens Udtalelse kun skulde udgøre 3
a 4 Timer pr. Dag. Det er ganske særlig saa
danne Tjenester, Personalet føler sig utilfreds
med. Vor Maskinchef er velkendt med dette
Forhold, men han har som bekendt udtalt, at
10 a 12 Timers Tjeneste ikke kan være over
anstrengende for en rask Mand.
Enhver vil kunne forstaa, at naar et Gods
tog, som for en Del Aar siden var f. Eks. 8
Timer om at køre fra Afgangsstation til Ende
station, nu kører den samme Distance og ud
fører det samme Arbejde paa f. Eks. 7 Timer,
saa er Tjenesten for det paagældende Lokomo
tivpersonale ikke blevet 1/s lettere. Selv uden
mindste Kendskab til Lokomotivtjenesten vil
enhver kunne forstaa, at noget saadant er en
Skærpelse af Lokomotivpersonalets Arbejds286
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forhold. 'tat banerne har i en Række Aar
gennemført stadige :B orbedringer af Køre
planen, N edsættelser af Køretider og Holde
tider, og har derved bedret Forholdene for det
rejsende Publikum i betydelig Grad. Vi har
her i vort Land ikke s aa faa Strækninger
paa ca. 110 km. (Kh.-K.ø., K.h.-Kb., Kh.-M .,
Fa.-Ar., Fa.-Pd. o. a.) Paa samme Stræk
ninger brugte et Persontog tidligere ca. 3 ½
Time fra Afgangsstation til Endestation,
meden::: vi nu i mange Tilfælde er nede paa
ca. 2½ Time, altsaa en Besparelse paa 1/3. I
Analogi med det foran anførte betyder dette
selvfølgelig ikke 1/3 Lettelse i Lokomotivper
sonalets Tjeneste, men betydeligt mere end
1/3 Skærpelse, og saa er dette ikke det eneste
Moment, der maa tages i Betragtning; thi sam
tidig med at Lokomotivpersonalet nu maa
køre Togene hurtigere end tidligere, giver
netop denne Skærpelse af Tjenesten Mulighed
for endnu en Skærpelse, nemlig for Indlæg
gelse af flere Tog. Det er, hvad man i daglig
Tale kalder �dobbelt Konfekt«.
Vi har gentaget, at der fra vort Personales
Side intet skal være til Hinder for at bistaa
Administrationen i dens .Bestræbelser for at
gøre Banerne populære blandt Publikum. Vi
har altid sat en Ære i at kunne bringe To
gene mest mulig rettidigt frem. Vort Krav er
det, at efterhaanden som Generaldirektoratet
gør selve Udøvelsen af Lokomotivtjenesten
strengere ved Skærpelse af Køreplanerne,
maa der ved Tilrettelæggelse af vore Tjeneste
fordelinger tages Hensyn hertil, og der om de
forskellige Instanser havde forstaaet dette,
var den tilfredshed, om nu behersker amt
lige Lokomotivmænd, muligvis ikke opstaaet.
Vi har sagt til vor Administration, at vore
Tjenestetid forhold maa ændres, Trafikminiterens Tale i Folketinget synes at tyde paa,
at han er af en anden Opfattelse. Vilde det
ikke være en Ide at . pørge uhildede Menne
sker, f. Eks. Lægevidenskaben. Trafikministe
ren kan udpege en Læge, vi vil da udpege
en anden, og vi skal dertil udpege Ture, om
hvilke det vilde være interessant at høre,
hvorvidt Tjenesten der maa betegnes som
saa anstrengende, at den er urimelig, og vi
skal endda paa Forhaand love, at de Ture,
..,, ·om udpeges, skal blive blandt dem, som lig
ger paa et væsentligt lavere Timetal end Maksi:
malen: 208 Timer pr. Maaned.
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For vort Vedkommende er vi villige til at
bøje os for de paagældende Lægers Udtalelser.
Mon Ministeren ogsaa er det?

CENTRALORGANISATIONENS
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Den 26. November, 25 Aarsdagen fot· Cenll'al01·ganisationens Stiftelse afholdtes det ordinære
Repræsentantskabsmøde i København. Der var mødt
62 Repræsentanter for de tilsluttede 22 Foreninger.
Formanden for Centralorganisationen, Forret
ningsfører Charles Petersen bød Velkommen; h{:l,n
gav et kort Rids af Centralorganisationens Histo
rie gennem de forløbne 25 Aar, som i sine Hoved
træk er gengivet i et udsendt Jubilæumsskrift. For
manden mindedes de Mænd, der havde deltaget i
Arbejdet ved Centralorganisationens Grundlæggelse;
den første Formand, daværende Forretningsfører
i D. J. F. Chr. Nielsen og en Række andre, E<Om
i Aarenes Løb har øvet deres Indsats.
Efter· at Overtoldbetjent Kai Olsen var valgt til
Ord$ tyrer og Kriminalassistent Jessen-Jensen og
Overmatros C. F. W. Poulsen til Sekretærer, af
lagde Formanden Beretning for Centralorganisatio
nens Virksomhed gennem den sidst forløbne 2 Aars
Periode. Omtalte bl. a. Spørgsmaalet om Tjeneste
frihed til Bestride( e af kommunale Ombud. Under
Forhandlingerne herom havde Finansministeren
stillet sig villig overfor de af Organisationen fremsatte Ønsker, og de Regler, der senere blev udstedt,
var ogsaa i Overensstemmelse hermed. Der havde
været en Sag vedrørende Angivelse af Pensionsan
cienniteten for de overgaaede tidligere tyske Tjene
mænd. Den var løst saa tilfredsstillende, som det
under Hensyn til, hvad man kunde formaa de tyske
Myndigheder til at gaa med til, var muligt.
Der var forhandlet med Finansministeriet om
ændret Beregning for Reguleringstillægget for sam
gifte Tjenestemænd - en Sag, der kun i ringe
Grad vedrørte vore Medlemmer.
Omtalte derefter Forhandlingerne om Regule
ringstillægget for 1934-35 og Resultatet deraf, som
vil være Medlemmerne bekendt. Afvigelsen fra Reg
ler for indeværende Aar er som bekendt begrundet
i, at en Del af Prisstigningen skyldes regulerende
Foranstaltninger truffet af Lovgivningsmagten; men
Loven bortfalder med indeværende Aar; hvorledes
det gik fra April 1935, kunde ingen vide noget om
endnu, det vilde vel i nogen Grad afhænge af, hvilke
prisregulerende Foranstaltninger Lovgivningen traf
og af Pristallets normale Bevægelser.
Omtalte det indsendte Krav vedrørende 8 Ti
mersdagen og dels Henvisning til et Udvalg, hvor
det nu behandles; men herom vilde der foreligge
nærmere fra Centralorganisationens Udvalgsmed
lemmer.
Omtalte Kildeartsbeskatningssagen. Vi har fra
Indenrigsministeriet faaet en klar Fortolkning af
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Skatlelovens § 7, af hvilken det fremgaar, at man
ikke kan kildeartsbeskatte en af de i Loven nævnte
Indtægtsgrupper uden at anvende Beskatningsfor
men paa dem alle.
Under Hensyn til at Tjenestemændenes eget
Bidrag til deres Pensionering kun udgør en Tredie
del af Statens samlede Udgifter dertil, kunde Inden
rigsministeriet ikke imødekomme vort Ønske om
helt at unddrage pensionsgivende Indtægt fra
Kildeartsbeskatning. Men Ministeren har givet Til
sagn om, at man i det i Rigsdagen liggende Skatte
lovfor fag vil søge indføjet en Bestemmelse om, at
man ved Kildeartsbeskatning ikke alene beskatter
alle de i § 7 nævnte Grupper, men at man be
varer det indbyrdes Forhold mellem de i Lovens
§ 7 nævnte .Jiaksimumsprocenter. Sker det, er de
Ulemper, vi har paapeget, i hvert Fald udelukket i
Fremtiden.
Vedrørende Spørgsmaalet om Tjenestemænds Bi
erhverv har der været ført Forhandlinger paa
Grundlag -af den saakaldte Departementschefs Kom
misions Betænkning. Samtlige Tjene temænd var
gaaet stærkt imod de af Kommissionen stillede For
slag, og Forhandlingerne var sluttede med Ned
sættelsen af et mindre Udvalg til videre Behand
ling af Sagen.
Der har i Perioden været behandlet en Række
andre Sager, dels Fortolkningsspørgsmaal frem
staaet efter den sidste Løningslov, dels andre Sager
rejst af de for:,,kellige Foreninger af mere lokal
Karakter. Fo1·manden sluttede sin Beretning med
nogle Betragtninger vedrørende den faglige og po
litiske Stilling dels i Almindelighed og dels ved
rørende Tjenestemændenes specielle Vilkaar.
I Tilslutning til Formandens Beretning gav Sek�
retær Chr. Vejre forskellige Meddelelser fra det ned
satte Arbejdstidsudvalg.
Efter en kort Debat toges Meddelelseme til Efter
retning og Virk omheden godkendtes enstemmigt.
Regnskab føreren, Overtoldvagtmester A. Jonsen
fremlagde Regnskabet som ligeledes godkendtes en
stemmigt.
Under det følgende Punkt paa Dagsordenen stil
lede Sekretær Chr. Vejre følgende Forslag til Be
slutning:
»Repræsentantskabsmødet henstiller til den
kommende Styrelse nærmere at undersøge Mu
ligheden for, at de under C. 0. I. hørende
Organisationer kan bringes ind under mere
ligeartede Vilkaar, saavel i Henseende til Vare
tagelsen af Medlemmernes Tarv s om i For
holdet til de enkelte Styrelsesgrenes Admini
strationer.
En større Ensartethed paa disse Omraader
vil efter Repræsentantskabsmødets Opfattelse
være af den største Betydning for Centralorgani
sationens Virkeevne, dens Stilling indad og ud
adtil, samt for de enkelte Foreninger og deres
Medlemmer. Det bør ogsaa under Hensyn til
en Styrkelse af Samarbejdet indenfor Statens
Tjenestemænd samt deres organi alionsmæs
sige Konsolidering undersøges, om nu eksiste-

rende mindre Foreninger i udenfor de samme
eller nært beslægtede Styrelsesomraader kan
samles i større og mere arbejdsduelige Organi
sationer, og endelig paa hvilken Omraader, og
i hvilket Omfang der bør foretages en Reor
ganisation af Centralorganisationen for, at den
paa mere effektiv Maade end hidtil kan blive
i Stand til at repræsentere Tjenestemands
standen varetage den fælles Formaal samt
bistaa de mindre Organisationer i Udførelsen
af deres Virksomhed.
Saadanne Overvejelser bør iværksæltes og
I.
tilendebring,s
i Løbet af det kommende Kalen
deraar, saaledes at der kan levnes de enkelte
Organi ationel' god Tid forud for det næste or
dinære Repræsentant ·kabsmøde til Drøftelse af
de Forslag, som i ombandlede Henseende even
tuelt maalte blive fremsat af Styrelsen.«
Chr. Vejre frem ·atte sine Synspunkter vedrørende
Centralorganisationens nuværende Arbejdsvi I kaar,
de enkelte Organisalioners indbyrdes Stilling samt
Forholdet indadtil og udadtil amt du tilstede
værende Muligheder for en stærkere Funda
mentering og en bedre organisationsmæssig Belje
ning for de mindre Foreninger og de enkelte Jl{ed
lemmer, end det hidtil har været muligt at yde.
Vejre sluttede med at udtale, at den Brydningstid,
hvori vi lever, hurtigt kan stille os overfor endnu
større og betydeligere Opgaver, end vi hidtil har
kendt, og at det derfor er nødvendigt, at vi fore
tagei· den indre Opbygning, der kan gøre vort or
ganisationsmæssige Instrument tilstrækkeligt stærkt
og effektivt til at varetage Opgaverne paa en for
Tjenestemændene fyldestgørende Maade.
Efter en kort Debat vedtoges den foreslaaede Ud
talelse enstemmigt.
Ved det clel'efter foretagne Valg valgtes følgende:
Genvalgt til Formand blev Forretning fører Ch.
Peter en.
Følgende Styrelsesmedlemmer genvalgtes:
Overpakmester P. Jensen, Overmatros R. Kantsø,
Sekretær Chr. Vejre, Plejer Johs. Hansen, Land
postbud Chr. Petersen, Lejre, Fyrbøder ved Fyr
• Olsen, Overmatros C. F. ·w. Poulsen,
væs enet C. M.
Kriminalassistent Jessen-Jensen, Lokomotivfører
Soph. Jensen, Overgendarm J. Jensen, Pakmester
formand F. Heidemann og Skovfoged Axel Løvdal.
I Stedet for Overtoldvagtmester A. Jonsen, Øko
nomibetjent Chr. Petersen, og Kvartermester Jæger,
der ikke ønskede Geµvalg, valgtes Overtoldbetjent
Kai Olsen, Fængselsbetjent C. V. 1. Jensen og Ma
skinmester Andersen.
Om Aftenen samledes Repræsentantskabel med
forskellige tidligere Tillidsmænd indenfor Central
organisationen, Finansministeren, Formanden for
De samvirkende Fagforbund og enkelte andre til en
festlig Sammenkomst.
Her blev Centralorganisationen og dens Ledere
hyldet paa forskellig Maade. Finansministeren over
bragte Regeringens Lykønskning og Vilb. r ygaard
hilste fra Danmarks øvrige organiserede Arbejdere.
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Med donno Fest, som i enhver Henseende forløb
værdigt og tilfuldt sluttede Centralorganisationen
sin Virksomhed for den førs te 25 Aarsperiode, og
den staar nu parat til at gaa ind i et nyt Afsnit
af: sin Tilværelse, som formentlig vil indeholde Løs
ninger af ikke mindre betydningsfulde Opgaver end
do, dor hidtil har foreligget.
Vi skal til Slut nævne de Organisationer, In
stitutioner og Enkeltpersoner, der bragte Central
organisationen Hilsner paa Jubilæumsdagen.
Blomsteehilsner var sendt fra:
De samvirkende Fagforbund, Togf0rer J. Chritopho,·sen, Toldbetjentforeningen af 1904 og For
eningen af Toldfunktionærer paa Frilagre og Pak
huse, Dansk Politiforbund, Vandbygning væsenets
Fællesforening af 1908, Fyrvæsonets Forening, Ma
rinobladet, Centralorganis ation II, Dansk Jernbane
forbund, Dansk Lokomotivmandsforening, Dansk
Kriminalpolitiforening, Org. af Tjenestemænd ved
den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Arbejder
nes Landsbank, Dansk Postforbund, Foreningen af
Betjente ved off. Lys thaver, Møntens Funktionær
foroning, Pakhusformand M. Jepsen, Dansk Hospi
talforbund, Danske Statsembedsmænds Samraad,
Foreningen af Tjenestemænd under Undervisnings
mini teriet, Betjentforeningen for Danmarks Stats
fægsler, Grænsegendarmeriforeningen, Statsfunk
tionærernes Laaneforening, Finansministeriet.
Telegrammer var sendt fra:
Kontorchef William Larsen, Gruppen af mindre
Etatsforoninger indenfor C. 0. II, Værksteds- og
Remisearbejdernes Fælle organisation, Postbudfor
mand H. V. Jen en, Postbudformand Bødskov, Told
opsyn mand C. M. Andersen, Rigshospitalets Tje
nestemandsforening, Kontorchef A. Lybecker, Told
inspektør Ivar Berendsen, Trafikminister Friis
Skotte, Folketingsmand Chris tmas Møller.

FRA MEDLEMSKREDSEN
Et Skud for Boven.

I »Dansk Lokomotiv Tidende« Nr. 22 d. A. lader
Redaktionen gengive ot Udsnit af Trafikministe
rens Tale under Finanslovens Behandling i Folke
tinget. Redaktøren undlader at knytte Bemærk
ninger til de, i hvert Fald for Lokomotivpersonalet,
sen ationelle Udtalelser. Disse Udtalelser er gengivet
i alle Landets Dagbade, paa en saadan Maade, at
de virker i høj Grad vildledende for dem, der ikke
har Kendskab til Lokomotivpersonalets. Tjeneste
forhold. Det ordrette Gitat af Ministerens Tale giver
da og aa Grnncl til at antage, at dette har været
Hens iglen. Maaske af taktiske Grunde undlader
Redaktøren at imødegaa Minis terens Udtalelser.
Rundt om i Landet vil 2 000 Lokomotivmænd,
med fornyet Mod, i og uden for de socialdemokra
tiske Foreninger, optage en Agitation, for at denne
Mand, valgt af Arbejdere, fritages for det Hverv,
han e1· betroet; thi, det er ham ikke givet for at
haane Arbejdere, om det er sket i dette Tilfælde.
Minis teren kan ikke skyde sig ind under, at have

...
s ter for Stats
handlet mod bedre Vidende. Som Mini
banerne og tillige Eml edsmand inden for Etaten,
ved han, at Lokomotivpersonalet kan have 10 Timers
uafbrudt Tjeneste og delt Tjeneste i 12 Timer, og
at di se kan tilbringes paa Lokomotivet, idet der
kan benyttes andet Personale til Forberedelses
tjene te. Det er sagt og bliver praktiseret af Ad
ministrationen, at 10 a 12 Timers Tjeneste paa et
Lokomotiv, ikke er noget at regne for en rask Mand.
Vi herude ved Vestkysten ved af bitter Er
faring, at kraftige Mænd bukker under for Arbejdet.
Til Tider breder Uhyggen s ig blandt Personalet over
at . e Dødens Høst blandt dem, vi havde regnet
endnu havde et langt Liv for s ig. Mange tænker,
skal du ogsaa bukke under for Arbejdets og Na
turens Barskhed paa et tidligt Tidspunkt.
I samme Nummer af Bladet skriver La's Fynbo
om Lokomotivpersonalets Tjeneste og paaviser, at
Ministerens Tale til Folket, alts aa Statsbanernes
Kunder, og det der sker i Praksis, intet har med
hinanden at gøre.
Er det galt med Tjenesten paa Fyn, saa er det
her i Vestjylland mindst lige saa slemt. Vi har
Tjenester paa omtrent 11 Timer langs Jyllands
barske Vestkyst, 300 km frem og tilbage mellem
Struer og Esbjerg, med Standsning ved alle Statio
ner. De af Ministeren nævnte Tider er her ret
ukendte.
Jeg kunde ønske den ærede Minister paa Loko
motivet, naar Vestenvinden rejser sig i al sin Vælde,
og det Flyvesand, d'Hr. af Banetjenesten kalder
Ballast, hvirvler op og trænger ind i Øjne, Ører,
Næse og Lunger, hvor Ma kinen arbejder i Sand
korn og kun ved Personalets Aarvaagenhed bevares
for at tage Skade paa Legemet og D.S. B., hvis
Tjenere vi er, for den Gene et Nedbrud er.
Tjenesten paa en saadan Tur nødvendiggør, at
Maden indtages paa Maskinen samtidig med, at
A1·bejdet passes. De, mine Læsere, vil forstaa, at
Brødet bliver belagt med et smukt, men ikke appetit
vække'nde Lag af Sand og Kulstøv. Støv fra Balla
sten, tænk ikke Tanken til Ende, naar man ved,
hvortil den anvendes.
Hr. Trafikminister! De er hjertelig velkommen
til en saadan Tur, og De vilde sikkert rejse til
Hovedstaden og fra den samme Talerstol forkynde,
,at det, jeg tidligere har sagt angaaende Lokomotiv
personalets Tjeneste, alligevel ikke var helt rigtigt,
- men det skal blive det•.
Vestjyden.
Struer, i November 1934.

OFFENTLIGE ARBEJDER SOM MIDDEL
MOD ARBEJDSLØSHEDEN
Af Jørgen S. Dich.

(Fortsat,)
Lad os til Forklaring heraf gan ke bortse fra,
at Igaugs ætlelsen af offentlige Arbejder kan influere
paa Ops pariugen ·og paa det private NæringsliVi
Foretagsomhed og lad os tænke os, at Finansiering
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af offentlige -som private Arbej,der fandt Sted gen
nem Kreditudvidelser i Banker (og Sparekasser)
(saaledes at man altsaa bortser fra Eksi te,1s en af
Obligationer).
Da der under en Drepresrsionsperi•ode, baade i den
kapitalproducerende og i den øvrjge 1-ndustri er uud
nyttet Kapacitet og ledige Arbejdere, vil det kun
være i Overensstemme!se med Virkeligheden yder
ligere at gøre den Forudsætning, at Igangsætte] sen
af offentlige Arbejder g•ennem en Udvidelse af Bank
krediten ikke vil føre til en Stignign i T'risniveauet.
Under dis'S e Forudsætninger kan ,der ov,erhovedet
ikke opstaa nogen sener-e Ligevægt. �orholdet mel
lem Bankernes ,oprindelige« India.an og deres Ud
laan er blev,et forsku·dt, men dette vil ikke hi-ndre
Bankerne i m1der nrost-e opadgaaen,de Konjunktur
at, udvide deres Kredit i hvert Fald s aa meget, . om
de stigende ,oprindelige« Indlaan tillader. Hvis
denne Investeringspolitik drives . i hver Depr:e, sions
periode, vil Re.sultatet blive en stadig vok ende For
skel mellem de ,oprind·elige« Bank.indlaan og Ud
laanene.
En -saadan Kapital-dannelse ve• d Kreditexpansion
vil naturligvis navnlig kunne blive stor, saafremt der
f.inder en stærk Stigning tSted i Produktiviteten. og
der samtidig oprethol-des et ko11stant Prisniveau. 11'[e11
den foregaaende Betragtning viser, at delte ogsaa
kan ske uden s· tigende Produktivitet i det lange Løb,
naar der eksisterer Konjunkturbevægelser og man
som Udgangspunkt tager Depressiansperioden. For
holdet er i Vi11keligheden · ganske indlysende. Den
statiske, individualistiske Betragtning, der forudsæt
ter, at Kaptal i samfund økonomisk og privatøkono
misk Forstand kun kan komme til Verden ved Op
sparing, forudsætter, at der eks.isterer et Alternativ
mellem Anvendelsen af de produktive Kræfter til
Kapital: produktion og til K,onsumtion, en Opfatte1'se,
der bygger paa en af: d,e i Økonomien saa alminde
Lige Generali,satioMr fra d·el enkelte Individ til Sam
fundet •som Helhed. Dette Alternativ eksister,er i et
stationær og statisk Samfund, men ikke altid i et dy
namisk. I et saadant Samfund gaar der paa visse
Tidspunkter e- n Gruppe Mennesker - ·besiaaende
saavel af kapitalgod•eproducerende som konsumgode
producerende - for.synet med Kapita ledige, og paa
Grund af 'Samfundets særlige Structor er Forudsæt
ningerne for, at de konsumgodeproducerende faar
Beskæftigelse d·en, at ogsaa de kapitalgodepr• oduce
rende f.aar Arbejde. Der foreligger alt,s11a ikke den
Situation, at man kan vælge at sætte alle i ATbejde
ved Produktion af Korusl\lmgoder, og da det ligger i
Opspa
• ringelllS Begreb, at et saadant Valg skal fore
ligge, følger det heraf, at der i disse Tilfæl-de er dan
net konkrete Kapitalgenstande uden Opsparing (og
uden Tvangsinds,krænkning af F'orbruget gennem
Inflation).
Det Samfund, der benytter Depressionsperioderne
til Foretagelse af offentlige Arbejder, vil altsaa blive
rigere paa Kapital end et Samfund med samme Op
sparing, hvor dette ikke finder Sted.
I d·e her anførte· Betragtnjnger ·er man gaaet ud
fra, at de offentlige Arbejder bliver finansieret ved

..

Udvidelse af Bankkredit, og man aa altsaa gan, kc
bort fra de Gælds fo1·hold, det· under viSISe Forudsæt
ninger som Følge heraf kunde op ·laa. Delte Spørg,;
maal om, hvilket Ga-ldsforhold der oprette.- som Føl
ge af de offentlige !hbejders Igangsætte! e, er imid
lertid af Belydning i Forbi· ndel e med Spørgsmaalet
om, hvorvi{lt der i det lange T"øb opstaar en Ligenegl
paa Kapitalmarkedet som Følge af de under Depressio-nen. stedfundne off.enllige Investeringer. Saafremt
nemlig den offentlige Investering resulterer i et til
<;
. varende Obligation:ssalg, maa ifølge dell's Fina11sie
ringsforn1s Natur en Ligevægt opslaa. Men denne
Ligevægt er da af en helt ande-n. Art end den Lige
vægt paa Kapitalmarkedet, der ifølge Sagen Natur
maa eksistere i et statisk Samfund ucl
, en Kredit
paa
expan:si, on elle·r den Ligevægt, der •eksisterer
•
Varemarked·et; thi medens Ligevægten i de to sidst
nævnte Tilfælde skyldes, at to kvantitativt bes temle
Størrelser: Udbud og Efterspørgsel, .ta.ar overfor
hinanden, og i KTaft af Prisens Influering paa de
udbudte •og eftør purgte Mætngdier maa bri'Dge i
Ligevægt, er ,Ligevægten« i det førs t11ævnle Tilfælde
et Resultat af den valgte Finansieringsform. Det
&iger blot, at de udbuclle Obligationer bliver købt
af Folk m-ed Kapitaldisposition, men. for at rlen der
ved opnaaede Ligevægt sikulde være af samme Ka
rakter som Ligevægten paa Varemarkedet, maatte
man bevise, at et •saadant. Obligationssalg ifølge Sa
gens Natur var en økonomi. k Nø,ævendighed og ikke
blot en af Folks kapitalistiske Mentalitet uds prin
gende særdeles almindelig Forans taltning, og et saa
dant Bevis kan ikke g.ives. Der er intet, undtagen
det tidligere omtalte Hen'S yn til Prisniveauet (og de
internationale Kapitalbevæge1' er), der kan hioore
Staten i til Sta,dighed al lade de noprinclelige kort
frist-ede Kredit hos Centralbanken, lwormed de
offentlige Arbejder finansieredes.
omsætte i en lang
•
varig Gæld til Banken, og i ,.5amme Omfang, som
dette er Tilfældet, indtræder der i det store og hele
ikke nogen senere Lig,evægt paa Kapitalmarkedet.
I d·et økonomiske Liv har, som ti·dligere an-ført.
Fænomener af denne Art fundet Sted ved hver
Depressionsperiodes Overgang til opadgaaende Kon
junkturer. Blot har det offentliges Indgriben ingen
Rolle spiUet, men Forholdet har udviklet sig mellem
de pmvale Banker og dis~ es kTeditsøgende Kunder.
Den opa,do-aaende Konjunktur finansieres allid i før
"'
ste Omga11g af •en Kreditexpansion. En Del af denne
kompeiseres ved forøgede oprillldelig Indlaan i Ban
kerne. En Del omsættes i ObLigationsgæJ.d, men en
vi.sDel bliver bestaaende IS om Gæld mellem Bankerne
og Kunderne og afdrages eft.erhaanden af disses for
øged·e �ortjeneste. Samtidig fo11skydes gennem Ti
derne Borholdet mellem Bankernes oprindelige Ind
Jaan og deres Udlaa.n , hvilket s amtidig medfører, at
en Del af Kreditekspans ionen bliver staaenæe som
Bankgæld.

•

.. .

..

II.

Teorierne om Anvendelsen af de offentlige Inve
steringer som Middel i •en konjunkturudjæ'VTiend·e
Politik har, som naturligt er, navnlig taget Styrke
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i Depressionstider,
,og det er fortrinsvis denne P-0li
•
tiiks Virkninger under Depressionsperioden, der gø
res til Gensland for Behandling. '.Men det er klart.
og det anføres ogsaa udtrykkeligt hos Myrdal (S.
271), at Ek,spansionspolitiken under DepreSSion:s
peeioder ikke kan anbefales · som et isoleret Kon
junkturforanstaltning, men ført faar Betydning ved
at indgaa som Led i en paa længere Sigt indrettet
Finanspolitik. Et Led i denne Politik paa længere
Sigt er en Jnd.skrærukning af de offentlige Investe
ringer i de gode Tider. Vjrkningerne heraf maa
undersøges, forinden der endeligt kan tages Stil
ling til Spørgsmaalet. Myrdal kommer forholdsvis
let fra dette Pr-oblem ved at gaa ud fra, at denne
Indskrænkning betyder en Svækkelse af Højk-0njunk
turen. Han konstaterer, at der, uall'set de forskel
Lige Kriseteorier er Eenighed om, at en Svækkelse
af Højkonjunkturen betyder en M.ildnel\•Se af den
efterfølgende Depression. Og dette er uden Tvivl rig
tigt. Derimod kan man næp1Je paastaa, at alle Kri se
l€orier fører til, at en Formindskelse af de offent
, de -Tider vil afI,væk
lige Investeringer under o,pgaaen
ke Højkonjunkturen. Myrdal er og:saa selv ude for
en vis Tvivl, naar han (S. 278) skriver, at hvis den
konjunktursvækkende Virkning skal komme til fuld
Udfol, delse, forudsættes det, at Kreditvilkaarene hol
de-;, stramme i samme Grad, · om det Offentlige for
mindsker sin Laantagning. Dette, føjer han til, kan
uden videre ske i en lukket Økonomi. Naturligvis,
men vil det ske? Hvor ligger .Garantien herfor?
og i en aaben Husholdning møder de· tte »visse VanS''keligheder« paa Grund af Kapitalimport. I alle
Tilfælde isynes alts aa P.orudsætning-en for, at Ind
skTænkningen i de -offentLlge Investeringer under
opadgaaende. Tid,er skal have Virkninger i svæk
kende Retning paa Konjunkturforløbet efter Myrdals
Betragtninger at være ·den, at -der føres en Bank
og Valutapolitik, som i ,S· ig s elv vilde være i Stand
til al holde Konjunkturforløbet nede.
Ved en nærmere Undersøgelse af hele delte
Spørgismaal maa man ·særskilt betragte Virkning-en
af selve de offentlige Arbejder Fors'kydning og Virk
ningen af deres Ffoa'Il'Siering. Svingningerne i disse
,
to Sider _af den offentlige Investeringsvirksom
hed
kan falde sammen eller ad•s· kille sig fra hi nand en, og
det bør d-erfor nærme.re undeT,s_øges, om det_ fort�-i.ns
vis er Invester,ingerne eller Fh1ansieringen, hvis For$ kyd11ing
har konjunkturudjævnende Virkninger,
eller om det gælder for begge de to Siders Vedkommende.
Lad os førs t betragte Finansieringen. Denne kan
saaledes enten finde Sted ved Optagelse af Laan hos
Publikum samtudig med Investeringerne; eller de
offmtlige Arbejder kan mi dlertidigt finan:sieres ved
Banklaa1-1, f. Eks. gennem en Udvide1se af Central
bankms eller andre Bankers Kredit (idet det forud
sættes, at denne Udv.idelse ikke betyder en lilsva
r-encle Indski,ænkning af Laanene til private Fore
tagender). Naar de gode Tid.er er indtraadt, afvikles
denne Gæld enten ved Opiagelse af Obligatio: nslaan
hos Publikum ellei· gennem· Afdrag paa Banklaanet,
uden at dette resulterer i, at Centralbanken (resp.

de andre Banker) ud•vjder deres Laan til private i
samme Omfang, som Afdragene finder Sted.
I de gode Tider vil man al!Æaa kunne have 3 for
skellige finansielle Foranstaltninger som Følge af en
konjunktvariabel Invæeri11gspolit.ik : Kapitalmarke
det kan som Følge af store A:6skrivninger eller ringe
Laanoptagen direkte blive rigeligt forsynet med Mid
ler, eller Optagelse af , lore Laan kan omvendt di
rekte lægge Bes.\a,g paa Kapitalmarkedet, og ende
lig kan store Skattemidler bruges til Afdrag paa
Bankgæld hos Centralbanken.
Den første Form for Fina:nsiering betyder altsaa
en Stimulering af Obligationskurs erne, d. v. s. en
lavere Rente paa Kapitalmarkedet, og Spørgsmaalet
bilver da, hvorledes denne billige Adgang til Kapital
vil virke paa .selve Konjunkturforløbet.
Ved e'II Betragtning heraf maa man· paa ,samme
Maade som ovenfor skelne mellem fonskellige »De
pressioner«, hvoraf de vigtigste hænger sammen med
»Efterspørgselsvariationer•, Boligbyggeri og Indu
strieks, paI11Sion.
Som Eksempel paa »Konjunkturbevægelser« af
den først-e Art kan nævnes ,de Tilfælde, hvor en god
Høst (,S amtidig med -en daarlig Høst i Verden søm
Helhed) har hidført særlig gwnstig ,Rentabilitet« i
Landbruget og dermed forøget Efterspørgsel efter
Industriprodukter. Delte vil friste til 1.ryinvesteringer
i Industrien. Hvis nu samtidig det offentlige afdra
ger stærkt paa sine Laan, vil Laanebetingels erne
blive gunstige og yderligere stimulere til industrielle
Kapitalanlæg. Forøget offentligt Afdrag virker altsaa
dels henimod e'II Mod-ernisering og del s henimod en
Udvidelse af Industriens faste Anlæg og vil der
igennem forøge Beskæftigelsen.
Dette ser Lilsyneladende gunstigt ud. Men jo mere
Industrien paa denne Maade- har udvidet, medens
Efterspørgslen var stor, desto svagere vil den staa,
naar Efters pørgslen falder, og desto mere vi· l den
indtraadte Tilstand føles som en egentlig Depres
sion. Nyinvæleringen vil i det store og hele gaa i
Staa, fordi man er kommet et langt Skridt forud
i Investeringerne. De under den store Efterspørgsel
stedfundne Moderniseringer
gør Rati- o'Ilaliseringen i
•
Dep-ressionisperioden mindre paakrævet, og det Antal
Arbejdere, der ellers i Depressionsperio- dens Begyn
delse finder Beskæftigelse ved .sehe Rationaliserin
gens Gennemførelse bliver derfoT mindre.
Resultatet bliver altsaa, at den forøgede Beskæf
tigelse i de gode Tider resulterer i en Forøge!. e af
Arbejd• looheden i de daaTlige. •Konjunkturbevægel
serne« er altsaa blevet forstærket. ,Man kan maaske
paastaa, t det offentliges Til kud til Kapitalmarkedet
under de gode Tider kun i ganske ringe Grad paa
virker dette Forløb, ,og dette er uden Tvivl rigtigt,
men de svage Virkninger, der er, gaar altsaa sna
ree i Retm'Il:g af at fostærke end i ReLning af at
afsvække de beskæftigelsesmæssige Sving inger, der
følger med Varia:ti-oner i Købekraften.
(Fort8 æltes.)
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RESULTATER AF DE SENESTE FORSØG
MED DAMPLOKOMOTIVER
Ved F. Spøer.

-.-I Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure
har Reichsbahnoberrat Prof. Dr. Ing. E. h. H. Nord
mann, Berlin, skrevet ,en længere Afhandling og
begynder med følgende fodledning:
Vanskeligheder med usædvanlige LolkomotivtypeT,
der ,er konstrueret med en stor Forhøjelse af den
termisk,e Virkningsgrad om Maal, har i Forbin
delse med Erkend,ehs·en af Brændstofomkostningernes
forholdsvis lille Andel i de samlede, Drifæomkost
ninger ført til en stigend·e Værdsætning af gode
Lokomotiver af Normaltypen. Disses Forbrugstal og
de nyeste Erfaringer med Flercylinde• r- og Kom
poundlokomotive- r, hvorhos Kompoundvirkningens
termiske Fordel e• r ret begrænset
• og betinget, ·om
tales. Virkningsgraden af Yde, lsen paa Trækkrogen
i Forhold til Ydelsen paa Stemplerne undersøges og
vi!ser, hvorledes den for store Hastigheder ved en
Tilnærmelse af Strømlinieform kan forbedres. Slut
telig beskives Resultater af Hurtigkørsel, ogsaa med
simple Tv• illinglo,komntive• r.
Damplokomotivets va1·meøkonomiske Ud;ikling.
Naar man gennem\Ser Resultaterne af de tyske
Rigsibaners Lokomotivforsøg i de senere- Aar, saa
viser sig den maaske paafaldende Forekomst, at de
kun strækker Big over N,ormaUokomotive, r, d. v. s.
Lokomotiver af sædvanhge Systemer, hvorved her
forstaas Stempellokomotiver nied U<lgangsrør for
Spildedampen i Røgkamret -0g ,en almindelig Fyr
krussekedel. Dette er mere end et Tilfælde; det er
et Holdepunkt, og Forsøgsresultaterne gengiver ikke
blot et Tværsnit af ,de nutidige Anskuelser om Loko
motivbyggeri, men har i det væsentligste medført
di.sse Amkuelser.
•
For 10 Aar siden kunde man skelne mellem to
Linier i Lokomotivbyggeriet, hvoraf den ene danne
des af Normallokomotivet. Forstærkninger af Spor
nettet med Udsigt til et Akseltryk af 20 Tons paa
Hovedlinieme og ilkke mindst Typisering og Norm
givning gav Anledning til en Række nye Udkast,
hvoraf Ekspres- og svære Godstogslokomotiver blev
virkeliggjort først. De fleste Udkast til Enhedsloko
motiver, som var afhængig af mindre tilladt Aksel
tryk, havde ganske vis,t en godt tilmaalt Kedel med
en stor Overheder, men Forventningerne gik mere
ud paa at faa gode Driftslokomotiver end Lokom'o
tiver med store varmeøkonomi.ske Resultat-er. Imidler
tid var Varmeøkonomien, og som vi nu kan sige: en
noget ensidig Varmeøkonomi, traadt i Forgrunden,
ogsaa i stationære Anlæg. Og saa ser vi •en anden
Udviklingslinie - naturligvis kun anvendt paa
enkelte Forsøgslokomotiver - som ved en Udvidelse
af Temperatur- og Trykfald havde en væsentlig For
bedring af den termisk,e Virkningsgrad til Formaal.
Her tænk• es paa Højtryks- •og Turbinelokomotiver,
og med dem fulgte udenfor DampdriHens Rammer

Diesellokomotivet, med-ens Kulstøvlokomotivel kun
-opviste en almindelig Kedel med Støvbrænd-er og
saa en usædvanlig Tender. Foruden at haabe paa
en bedre termisk Virkningsgrad i Kedlen, laa her
en ande11 Udviklingslinie i Varmeøkonomien til
Grund, nemlig Bestræbels-er for at anvende Brænd
stof af mindre Værdi (-tørret og fint malet Brun�ul
eller Ha1'vkoks fra KuHorædlingsindustrien). Man
maa give de ty-ske Rigsbaner de· t Vidnesbyrd, at disse
F·orsøg er gjo,rt i storslaaet Fo- rmat. Paa <len inter
naiti,onale Jernbanekongres i Madrid 1930 spiUede
en Forbedring af Lokomotivernes Varmeøkonomi en
væsentlig Rolle; den tyske Beretning var den mest
omfattende og var d
, engang egentlig den eneste, som
var i Stand til at bringe Forsøgsresultater i sto-rt
Omfang.
Men ·de, n modne Frugt udeblev dog, og Værdien
af en stor Varmebesparelse undergik en Forandring.
Forudsætningerne for Varmeøkonomi frembringer
ligesom ved stationære Anlæg Nødvendigheden af
totaløkonomi:sk Betragtning. I en tysk Beretning paa
den anden Verdenskraftskonference i Berlin 1930
bragt•e F. Fuschs RigsbaneTnes Statistik over Loko
motivomkostning-erne i 1929, og den bemærkelses
værdigste Kencisgerning i denne Sammenhæng var,
at Kulomkootningerne kun udgjorde 23 pCt. af de
samlede Udgifter ved Lokomotivtjenesten. Ved Side-n
af nogle smaa Poster S'Om Fødevand og Olie fandtes
tre store Poster: Forrentning, Forbedrings- og Ved1 igeholdelsesomkootninger, samt Udgiften til Loko
motivpersonalet. Udgiften for Kul er imidlertid sun
ket til 21 pCt., d. v.1s. a;t Brændselsudgiften for
Damplokomotiver kun andrager mellem en Fjerdedel
og e-n Femtedel af , de samlede Udgifter. I en anderi
Beretni · ng paa Konferencen henviste jeg til, at d·e
varmeøkonomiske F-ordele kun indvirker i samme
Grad paa Totaløkonomien, naar de ikke faas paa
Bekostning af en Stigning paa andre Udgiftsposter;
alt� maa Fordelene ikke ophæves af :F'ordyrelse i
Anskaffelse og Vedligeholdelse af indviklede Kon
struktioner.
Her ligger netop det svage Punkt, og for dette
kan Kendsgerningen, at det uden Tvivl drejer sig
om kløgtige og gennemtænkte Konstruktioner, ikke
hjælpe. Nogle peger paa, at Varmebesparelsen ved
Højtrykslokomotiver kan opveje Udgifterne til For
rentning og Vedligeholdelse, hvilket d<;>g endnu ikke
er opnaaet ved Forsøgene. Dertil kommer den
Ulempe ved NY'konstruktionerne, at utilsigtede og
V'ed almindelige Lokomotiver undgaaelige Drifts
uheld medfører Afkøling og Opfyring af Kedlen og
en dermed følgende F'orringelse af Varmeøkonomien.
Reservemaskiner maa i saa · Fald sættes ind, og
Driftsvanskeligheder er særligt nu i den haarde
Kamp med andre Trafikmi-dler uørusk
, et. Af disse
Grunde er Værdien af de nye Lokomotivsystemer,
der trods deres ringe Antal for nogle Aar siden
blev anslaaet meget høj, sunket stærkt. Om eTid Ud
viklingen ikke vil blive afbrudt, saa vil den dog ikke
gaa videre i den RetniTig, og den virkelige Drift
vil foreløbig ikke regne med de nye Lokomotiv-
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::;yslemer. Kun Kulrsløvlokomolivel har hævdet sig
glat og gør vedvarende Tjeneste; ikke for intet har
det den normale Lokomotivkedel og -maskine.
Under disse Om. tændigheder maatte Normal
lokomolivets An.-eelse stige beL-ydeligt, og Beistræbel
serne for ctl ud'Vik
, le Damplokomotivets hævdede o- g
lilforladelige Grundform under Bibehold,e}se af dels
Opbyo-nincr es traadt i Forgrunden - ogsaa ved
For.;;gsv�; enel. Thi hvad der her ·naas 1 brændsels
økonomi ke He ultater, er amtidig fOT største Delen
en lolaløkonomisk Fordel, da v entlige Fordyrelser
i J\ n• kaffelse og Vedligeholdelse ikke forekommer.
Foruden tjener Forsøg arbejdet 11aturligvis ogsaa.
rent driftsmæs ige Formaal, saas, om Brugbarhed for
tørre Hastigheder og bedre Kend kab Lil den hen
sigLmæssig,ste Skillelinie mellem To- og Flercylinder
rnaskiner. Og Re ultaterne er, da det mei t ,drejer
ig om kendte Elementer, saalede , at de -oftest kan
overføre� peta -den næ te Levering, medens Ideal
forholdet ved usædvanlige Lokomotiver e�er Prøve
i Grunewalder Forsøgsanstalt maa gennemgaa ·en
lw-ngere Prøvetid i praktisk Drift forinden Beslut
ningen om . tørre Anskaffe] er - albsaa om en mærk
bar Ind ats hen.imod det tilslræbte Maal - kan
være berettiget.

.

(Fortsætles.)

Rund av, om er ,den . lørste, der [inde'-. og maaler
2' m i Diameter. :Cere-fter a11bragte. Skl'uerne i en
Høvlemaskine, og Bladene bJe. v afhøvlet til den rette
Stigning, og endelig af. lebel med rolPrende Sien
og poleret aa Overfla,den var spejlblank.
Hver Sh·ue blev underkast-el n :streng Prøve i
en Afbalanceringsmaskine, der er saa fint mærke11cle,
at selv det lette-te Tryk med en Finger paa Blade11e.
skarpe Kant faar Skruen til at dreje.
Transp·orten af Skruerne til Clyde- var et van
skeligt Problem, d a de var for tore til at ende
me,d Jernbanen, og Tran::- port ad LandevPj var pratk
ti k lalt umulig -over en saa lang Distance. De blev
omsider kørt paa Blokvogn med
Hju! til SurTey
Commercial Docks og løftet med en a,f Port of
Londons Lore FlydPkraner over i Pn Fragtd-amper
og sejl• et til Clyde. Det var nød�1 endigt at foretage
Landevej transporten om Natten, og �aa endda me·cl
,;ærlig Polititilladelse af Hens yn til Skruernes mæg
tige Dimen i-oner. Hv-er Skrue fyldte mere paa Vejen
end en Omnibus og en Sporvogn ved Siden af hin
and•en, og paa Grund af Vægten, 35 t plus 10 t fo1·
Vægten af Blokvognen, maatte en Sikkerhed. lil
le!' e deponeres boo alle de Vej- og Bromyndigheder,
Transporten sorlerede under.
Mr. Steam.

FORENINGEN AF PENSIONISTER VED DE
DANSKE STATSBANER

,FREMDRIVNINGEN AF CUNARD�
DAMPEREN »QUEEN MARY«.
Til Cunard-WhiteStar Lineren af rlette
avn,
som fornylig •er ø.sat paa Clyde Værft, er der, eftei·
hvad Tlie Loconwtive meddeler, fabrikeret otte
Broncedriv huer. Af disse tages de fire i Brug, og
fire hol.des i Reserve. Fa-brikationen blev delt lige
mellem Firmae. rre J. Stone and Co. Ltd. i Deptford
og Manganese Bronze and Brass Co. i Millwall.
De af Stone og Co. leverede er tøbt af Turbhston
Bronce, og der er til Støbning af hver Skrue moo
gaaet 53 Tons af d
- emie Legering. Driv kruerne, som
er 4-bladet, er omtrent 6- m i Diameter, og Stignin
gen er 5,59 m; efter Bearbejdningen vejer hve1r
Skrue 35 t. Keglehætterne er af samme Materiale
og vejer omtr011t 1 t hver. Di
Drivskruer er de
størate i �erden og overgaar de næ tstørste med
over 10 l pr. Stk. .Skruernes Støbeform var bygget
op af Mursten og Ler og vejede 80 t. Det smeltede
Melal transporterede fra 'Smelteovnene i Støbeskeer
med 20 l fodbol-d. Otte Dage maa.tte Støbningen
henstaa for at blive saa kold, at den kunde tages
ud af Formen.
Skruerne tran5porter-edes med Løbekran til Makinværksteclet og anbragtes paa en vertikal Bore
maskine - den største i sin Art i Yerden; den
vejer 165 t og e1· monteret paa et Fundament, hvor
til der er medga.aet 200 t Cementblanding. Den førLe Operation, der blev foretaget, var at afok
' ære
Støbehovedet, om vejede 10 t. Hertil anvendtes en

11a det i den :enere Ticl paa fle,·e Maadcr har vi;;l
sig at værn af . tor Betydning for Pcnsioni:terne. al de
slutter sig sammen om deres Forening, og da Kontin
gentet er saa ringe (30 Øre elle,· 75 Øre cwrligt :,amt et
Jnd:kucl engang for alle af 25 Ør ), at del for den
enkelte ikke kan være nogen Hindring, hcnlc ler Bcsty
rei. en paany Opmærksomheden de,·pa.a og heder de Pen
sioni ler, . om vil indmelde . ig, om al gøre rlelte omgau
cncle. Kontingentel vil senere blive opkrævet ved Pen-•
sionsudbetalingen.
Neclenstaaende Indmeldelsesblanket. kan udklippes og
indsendes pi'. Post til Farmanden, Togfører Raabæk. Wil
lemoesgade 13, Kbhvn. Ø.,
æslformanclen. Station. for
stander Wolf, Gl. Kongevej 3, Kbhvn. V., eller Ka serel'en.
Haandværker N. F. A. Jensen, Estland.gade 16. Khh. V.

Bestyrelsen.

Undertegnede indmelder sig herved i Pensionis1fol'
eningen. Min Pension e,· under Piler over 1000 Kroner
�a,·li"', og mil Pensionskorl b:n Nummer ..
Fulde Navn: ............................ .
Tidligere Stilling:

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

Postadre. se: ..........................................
Pen ionen udbetales paa Station .. : ...................
Pensionen tilsendes pr. Postgiro Nummer
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HOVEDBESTYRELSESMØDE
DEN 27., 28. OG 29. NOVEMBER 1934
Alle tilstede.
· Punkt. 1. li'orltcmcl/ingsproto!.:ollen
·ro,·handlingsprotokollen oplæs:te s og godkendtes.

Punkt 2. Af edcfelelser frn. Formanden.
Foranlediget ved en Ind enderairtikel i D. L. T. har
Generaldirektoratet idømt det paagældende Medlem den
høje. le .tilladte Bøde, ½ Maaneds Løn. Da dette har
fundet Sted uden forudgaaende Undersøgelse, har vi ment,
a L rier heri ligger en Til idesættelse af den Tjene temæn
dene givne Retsbesky.ttelse; Spø>rgsmaalet er drøftet med
de øvrige Jernbanof'gani alioner, som deler vor Opfat
telse. Der er dernæst overfor GeneraldiTekløren og Tra
fikministeren fremsat Krav om Tilbagebetaling af Bøden.
Dette Krav er afslaaet, hvorefter der er gjort forberedende
Skridt li! Sagnsanlæg.
Vi har ove,·for Generaldirektoratet fremsat For lag til
Ændringer i Tjenestetidsreglerne. Specificeret Oplysning
er tilsendt Afdelingerne.
J Skrivelse til Generaldirektoratet har vi henledt Op
mæ,·ksomhedon paa forskellige af de nye Politiregleme11ts
Bestemme! er, scm vi har fundet mindre heldige.
Efter Drøflel. e med Generaldirektoratet er der opnaaet
Enighed om Forberede! es- og Afslutningslider for MX'er
no oo- MQ'erne. De paagældende Ordrer er ud endt.
Generaldirektoratet har nu tiltraadt Organisationens
aargamlo Krav om, at Lokomotivfyrbødernes Udtagelse til
Motoruddannelse skal ske efter Anciennitet. Der vil her
efter ikke mere blive indkaldt Ansøgninger, men hver
enkelt Lokomotivfyibøder. faar, ef.terhaanden som der
elablet·es Motorkur�us, en Forespørgsel om, hvorvidt han
onsker al gennemgaa bemeldte Uddanne! ·e eller ej.
Der er fremsat Forslag om, at de frem kudte Signaler
udflyttes til en Afstand af 800 111 foran Hovedsignalet.
Generaldirektoratet meddeler i den Anledning, at Spørgs
maalet allerede i nogen Tid har været under Overvejelse.
Spørgsmaalet om Signalgivning ved Trinbrætterne har
været Genstand for Forhandling. Paa Grund af Bekoste
ligheden vil Generatdirektoralet ikke gaa med til Opstil
ling af Signaler, derimod vil Pladen med Trinbrættets
N avn blive anbragt vinkelret paa Køreretningen, saa Lo
komotivlanternerne kan belyse dem, hvilket forhaabenllig
ved medføre Bedring.
Eftel' vor Anmodning vil der i Fredericia nye Remise
blive indrettet et mindre Marketenderi.
Gene.raidirektoratet har ønsket Motorvogne med Død
mandspedal indrettet paa en saadan Maade, at Motor
føreren, hvis han skulde faa et Ildebefindende, ikke kan
komme til at trykke Pedalen ned. Der er opnaaet Enighed
om visse Forandringe1·.
Der bar med god Tilslutning været· arrangeret Be
sog ved Lillebæltsbroarbejderne.

I Fredericia har været arrangeret et Forerlrag, hvor
Maskiningeniør Mølgaard bar talt om Jernbanernes Frem
tid.
Personalet i Assens on skede Udstationeringsgodtgørelse
for en vis Tjeneste udenfor deres ordinære Tjene steom
raade. Distriktet vilde kun udbetale Kørepenge, men har
senere erkendt Rigtigheden af det af os fremsatte Krav
om Udbetaling af Timepenge i Stedet for Kørepenge.
Under Hensyn til udstrakt Anvendelse af Ranger
maskiner i Stedet for Traktorer i Esbjerg har vi henledt
2. Distrikts Opmærksomhed paa, at Lokomotivførernorma
tivet der leds var for lille, men Distriktet fastholdt, at
der endda er en Lokomotivfører for meget. Sagen er der
efter beskrevet overfor Generaldirektoratet, som har givet
os Medhold i vore Synspunkter, men som dog ikke vil
udvide Normalivet i Esbjerg, da Kørselsfordelingen vil
blive ændret, naar Lillebæltsbroen tages i Brug.
I Korse! fordelingen for Strækningsturen i Skern,
bvori der . kiftevis for Lokomotivf0'l'er og Lokomotivfyr
bøder er indlagt Afløsning i Range1·turen, er opnaaet en
mindre Forbed1·ing.
En Lokomotivfyrbøder i Aarhus har beklaget sig over
sin Turplacering; da han er anbragt i Tur efter sit prin
. cipale Øn ke, har man ikke kunnet tage Hensyn til Klagen.
Foranlediget ved, at 2. Distrikt i flere Tilfælde har
anvendt Portører til Lokomotivfyrbødertjeneste, har vi an
modet om, a,t der allid ud ætte Lokomotvfyrbødere til
Lokomotivfyrbødertjeneste. Di. triktet har lovet at tage vel�
villigt paa Spørg maalet.
Vi haT maattet tilskrive Generaldirektoratet angaaende
et Afløsniogsforhold i Struer, hvor Depotet lod en Lo
komotivfører udJøse en Lokomotivfyrbøder fra dennes Lo
komotivføre-rfunktion, for at ban kunde blive udstationeret
til anden Lokomotivførertjeneste.
Depotforstanderpladsen i Odense, som i et Par Aar
har været midlertidig besat, e-r nu endelig besat per
manent.
Lokomotivfører Johs. Hansen, Aarhus, er udpeget til
Gen or vod Lokomotivførerkøreprøven.
To Sygefradrags ager er bragt i Orden.
Vi har ove<rfor 1. Distrikt liltraadt, at der paa Togene
paa Nol'Cl- og Kystbanen anvendes NatsJutsignaler hele
Døgnet, idet vi ved denne Tiltrædelse har forudsat, at
det saa ogsaa tillades Lokomotiverne at køre med tændte
l�anterner.
I Anledning af, at deT i en Afdeling var flere Kon
tingentres,tancer (Feriehjemkontingent) har vi maalte med
dele, at Restancerne kunde medføre Slettelse for Gæld.
Der er derefle<r givet Løfte om, at Forholdet snares,t skal
blive bragt i Orden.
Referat fra N. L. F.s Kongres i Stockholm er udsendt
til samtlige Afdelinger.
Svensk. Lokomo,tivmandsforbuuds mangeaarige Sekre
tær, N. Engstriim, er afgaaet ved Døden. i hvilken An
ledning vi har fremsendt en Blomsterdekoration
Vor finske Broderorganisation har efter Anmodning
faaet tilstillet Oplysninger vedrørende Personalets Erstat
ningsansvar fot· Skade paa MateTiel.
Det til nødlidende ø trigske KollegeT indsamlede Be
løb er afleveret. Sagen har været omtalt i D. L. T., hvor
ogsaa Regnskab har været optrykt.
Efter Anmodning er der tilstillet I. T. F. forskellige
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Læge har paabudi ham absolul Ho. Samlidig bi-agte han
Hovedbestyrelsen en Tak for Sama1·bejde og ::roclt Kamme
ratskab i den Tid, han bavcle haft Sæ:le i samme. Ho
veclboslyrel. en lillraadte den fremsatte Anmodning, hvo1·
hos l�ormanden brag.t e Ho.en kilde-Laursen en Tak for
Samarbejdet· gennem Aarene og for den Indsats, han havde
gjO'rt fo1· Lokomotivmændenes Jntel'esser, han haabede.
al Tiosenkilcle-Laursens Helbred maatle restitueres.
Det vedtoges, at L. M. Schmidt, der indtil den kom
mende Kongres overtager Fonetningerne som Kredsfor
mand for Lokomotivførerne, tillige indtræder i de Udvalg
111. v., hv01'til Ro. en kilde-Laursen var valgt; herfra dog
und laget Markelbende1'iet Repræsentantskab (L. M. S... er i
Forvejen Medlem af dette), hvortil valgtes K. Svendsen.
H. P. Christensen meddelte, at han nu ugerntlig har
visse Dages Funktion ,om Lokomotivmester. hvorfar han
ansaa det for rigtigst a.t trække sig tilbage fra sin Virk
somhecl som Kredsformand for Motorførerne og sit øvrige
Arbejde indenfor H. B . Under Hensyn til, at der kun er
saa kort Tid til næs,te ordinære Kongres samt under
Hen. yntagen til forestaaende Arbejder indenfor H. B.",
fandt denne, at det var rigtig.,t, at H. P. Christensen
beholdt sit Mandat indtil Kongressen.

statistiske Oply.,ningcr vedrørende Kontingentforhold, For
muesfoThold m. v.
Endvidere har del' som sædvanlig været behandlet cl
. tøn·e Antal Sager af mern personlig eller mern lokal
Jnteresse.
"Pormanclens Meddelelser loges til Efterretniug.

Pwil.-1 3. Meddelelser fra de sletaende Udvc1lg.
C. 0. I har afholcLt Repræsentantskabsmøde, hvor vor
Organisations Farmand blev genvalgt som Bestyrelsesmed
lem.
Paa N. J. U.s Sekretariatsmøde, hvor Unionens n i•e
Vedtægter, som bl. a. indfører en fast Ordning med Hen
syn til Bidragspligt i Konflikbtilfælde, fik deres endelige
Udfoi-mning.

Punl.:t 4. Meddelelser fra Hovedkassereren (herunder Be
mærlrninger fra det 1.,ritiske Udvalg.)
HovedkasseTeren fremlagde en Regnskabsoversigt pr.
6. November 1934, den udviste i Forhold til sidste Kvartal
en FormuefremO'ang paa Kroner 5 175,63. Det kritiske
Udvalg havde gennemgaaet Bilag m. v:, men havde intet
at bemærke. Godkendtes.

Pttnkt 6. Sager henvist fra Kredsene.
Lokomotivførerkred.sen: En Sag vedrørende et Motor

Punkt 5. Belwnding af foreliggende Sager.
Propforeningen •P « anmoder om Støtte til OpklædninJ
af fabtige Konfirmander; Foreningerne »Boserups Minde«,
»Gyvelholm« og »T. B. « anmoder om Støtte i deres Ar
bejde for tuberkuløse. Det vedtoges at yde hver af de
nævnte Foreninger et Tilskud paa 25 Kr.
I Anledning af det fores.taaende Valg af Sygekasse
bestyrelse, vedtoges det at tiltræde Fredsvalg, saaledes at
alle 4 Jernbaneorganisationer i Fællesskab opstiller Kan
didaUis,te. I Henhold til vort Medlemsantal kan vi opnaa
Valg af eet Bestyrelsesmedlem. Det vedtoges at genopstil
le vor mangeaarige ReP'1'æsentant, Lokomotivfører Frode
Nielsen, som Bestyrelsesmedlem, hvorhos 1.okomo,tivfyr
bøder A. Lønqvist opstilles som 1. og Lokomotivfyrbøder
K. Svendsen som 2. Stedfortræder.
Afdeling 2 anmoder om Tilskud til Foredrags- og Op
lysningsvirksomhed; 50 Kr. bevilgedes.
En fra Østerport Lokomotivfø>rerafdeling forelagt Sag
angaaende Afløsningsforhold afgjorde· overensstemmende
med Turvalgreglerne, maledes at den ældste af de i Ran
gertm, beskæftigede Lokomotivførere, der har stemt for
Reserven, før t tages ud af Tur til Linieafløsning, naar
Depotets Reserve ikke kan bestride Afløsningen.
I Henhold til Meddelelse fra Generaldirektaratet vil
der foran alle Bystationer blive opstillet fremskudte Sig
naler i en Afstand af 800 m foran Hovedsignaløt. Toges
til Eftel."relniug under Hensyn til, at vi har tilsendt Ge
neraldirektoratet Forslag om Udfly:tning af S/1-mtlige frem
skudte Signaler.
Fra Aarhus Lokomotivførerafdeling forelaa en Sag,
drejende sig om, at der tildeles de motoruddannede Lo
komotivførere nogen Motorafløsning, saa de kan vedlige
holde Færdigheden. Henvistes �il Job.. Hansen, H. P.
Chri tensen og Lønqvists Behandling og videre Drøftelse
med de interesserede Afdelinger.
Rosenkilde-Laursen anmodede paa Grund af Sygdom
om Tilladelse til at udtræde af Hovedbestyrelsen, idet hans

togs Frem[ørelse af en Montør med en Assistent som
Lods. henvistes li! Formandens Sekretærens Behandling.
Kredsen henstillede, at der gjordes Forsøg paa at fan
nogle Lokomotivførere motoruddannet overensstemmende
med Foreningens Standpunkt vecl tidligere Forhandlinger
med Generaldirektoratet.
Motorførerh;reclsen: Den Erklæring, Motorførerne nn
maa underskrive, og som vedrører Forbudet mod at sætte
Dødmanclskontakten ud af Funktion, forelagdes. Toges til
Efterretning.
En Anciennitetssag fra Tønder henvistes til Forret
ningsudvalget.
En Sag
. angaaende Regnf.rakker henvistes til Forman
dens og Sekretæren. Behandling.
Lokomotivfyrbøderkredsen: Unde1· Hensyn til, al For
eningens aargamle Krav om, at Udtagelse til Motoruddan
nelse skal ske ef,ter Anciennitet, nu er imødekommet, hen
stiller Kredsen, at man ogsaa søger at komme bort fra
den psykolekniske Prøve, samt at der arbejdes for, at
ogsaa vort andet mangeaa,rige Krav, nemlig at Mo,tor
førerudnævnelserne finder Sted efter Anciennitet, nu sker
Fyldest.
2 fra Herning fremsendte Sager, dels verJ.rørende Tje
nesteanciennitet, dels vedrørende Afløsning. forholdene,
henvistes til Forretningsudvalget.

Punkt 7. Eventuelt.

Intet a.t forhandle.

E. K.

LAANEFORENINGEN
L. M. Schm!idl bar ligeledes overt,q:;cl Ro,5enkilde
Lctursens StilJ.ing- som Organisa:tionens Rop·nllscntant i
Laaneforeningen; alle Henvendelser bedes ro:ltet til bam.
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LOKOMOTIVFØRERNES KREDS,
BESTYRELSESMØDE DEN 27. NOVEMBER 1934
Allo tilstede.

F
Pnnkl .1. " orl,nndlingsprofo/r,ollrn.

Forhand I ingspr• olokollcn oplc1'stc.

og godkend le ·.

Pw1!.-t 2. J\frcldelel ·er fra Kredsfornumclen.
Kred;:fornwndrn meddelte, at han efter alvorlig Hen
�tilling fra sin læge saa sig nødsaget til at hede Kreds
be,-ti,rel. en om Tilladelse til at fratræde . om Kredsfor
manrl. og at han ogsaa i Hovcdbestyrelsl'n vilde anmode
om Tiiladelse til al udtræde.
Vilde henstille. al Suppleanten - TJokomotivfører M.
Ladehy i Frederirirt - lilkaldtes. og at L. M. Schmidt
sorn Kr·cdsens 1 æslfor·
• mand fungerede til næste Kreds
grncralfo•rsamling under Hensyn til, al der kun var saa
kor·l Tid. For·mandcn tilbød at vilde krivo Beretningen
for clrn Tid, ban havde været Formancl.
Kredsbestyr-elsen gav den ønskede Tilladelse til, at. For
manden udtraadle af Hen. y11 til del vigtende Helbred,
men beklagede, at delle rnaalle ske, men vilde takke for
del gode Samarb jdc, de,· havde været, og den Fordra
gelighed, der alticl havde hersket.
Del vedtoge. ligeledes, at Næ. tfornianden fungcrnde
videre, og al Suppleanten blev tilkaldt, amt at der til
alle Afdelinger· udsendles Mcclclelelse om Forholdet.
Derefter refereredes de foreliggende Sager. En Sag. i
hvilken en Lokomotivforer mente sig beretliget til 7 Over
timer, va·r undersøgt, men Distriktets Afgørelse var rig
tig.
En Afdeling havde beklaget sig over en anden Afde
ling, som havde beklaget sig over visse maskinelle For
hold, som [ra 1\IIaskinscktioncn havde re. ulleret i el Op
slag, men F'ornrnndcn havde anmodet den klagende Af
dC'ling om . elv at for·søge paa al komme til Rette med
den anden Afdeling.
C. Thygesen. som var SignalrepL"æsentant paa Fyen.
lw vdc faacl en Fo·rc. pørg el fra 2. Distrikt, om han kunde
tiltræde, al der· ved større Stationer blev en Afstand paa
800 m mellem Hoved- og fremskudt Signal, hvilken han
havde endt videre til Kredsen, og denne havde sendt
Thyge. en en Meddelelse om, hvad han skulde svare, samt
meddelt at Hovedbeslyrel en vilde skrive Lil 2. Distrikt
om. al man havde tilsk•revel Generaldirektoratet om en
800 m Af. tande mellem bemeldte Signaler paa alle ta
tioncr, og at det faldt udenfor Signalrepræsentanten Bc
fc,jclse al .-vare paa saadanne Sp(,Jrgsmaal. Thyge en med
delte endvidere, at han havde været til Kommissionsmøde
paa Middelfart Station, og de fremskudte Signaler vilde
komme til at kunne vise tre Signaler paa. de Steder,
hvor der var 800 m Afstand.
Man lrnvcle fra en Afdeling modtaget en Beklagelse
over Lokomot. ivmesteren, som ikke vidste, der vair en
Overenskomst mellem Organi alionen og Generaldirektora
tet om. at Personale, der ikke ved idste Tjenestes Af lul
ning havde kunnet faa Orchcr vedrørende den næ le Tje
"
neste. ikke havde Pligt lil al gaa i Remisen i in Fritid
for al • e paa Tavlen«, men kulde have Bud hjem. Kreds
formanden havde tilskrcvct den paagældende Afdeling om
delte Forhold og anmodet om, at Lokomolivmeste1· e n fik

krivclscn al se. fo,· aa kunde del jo ,·ære, det vild
hjæl1 e paa Ffukommel.�en. Man havde ikke hørt nc ,._
mere.
Kred en havde modtaget en Skrivelse fr-a Afdeling 1
om Sympati. Skrivelsen loge.- til Efterretning.
FormRnden referererlc en Sag frn Vihore;. hvor Loko111otivmrsteren havde ladet n Mekaniker fr-cm[ør-e anclen
Afdeling af ToO' 775 med en Motorvogn. Paa den Maadc
kunde der jo lel blive for meget Pcr,onale, naær Meka
nikerne brnges om Molor·førere, og man vedtoO' al sende
denne Sag i Hovedbestyrelsen.
"llfa11 havde fr-a en Afd ting modtaget Beklagelser
over· cl Medlem, som med Distriktet havde truffet Aftaler
uden 0111 Afdelingen, og efter· at Sagen var beskrevet af
begge Pal'ter ved loges en Ski-i velse, der skulde sendes
det paagældendc Medlem. Saavcl som der var skel Hen
vendelse i. Distriktet paa Kredsen Foranledning.
Der fornlaa en Skrivelse fra Kredsens Repræsentant
i Signalkommissionen i 1. Distrikt. Del vedtoges al fore
lægge Kredsgeneralforsamlingen Sagen.
Der forelaa Spørgsmaal fra en Lokomotivfører, der og
saa var Censor ved den pr-akliske Lokomotivførerprø\"e.
om hvilken Betaling, der skulde ydes ham for Gen or
virksomhed. hvilket besvaredes med, al han kunde .til
komme Timepenge som Lokomotivfører
3 Kroner om
Dagen.
Formanden meddelle, al ban havde sendt Sagen i Ho
vedbestyrelsen vedrørende Signa! ved Trinbrætter, da det
ikke syntes, som om Generaldirektoratet vilde indfri sit
Løfte om en mundtlig Forhan Iling. Sagen er nu bragt
til en Løsning.
·
En Del
mindre Sai:rcr var· behandlet af K,redsforman
clen.
l{rcdsen har· paa Opfor·dring ladet sig repræsenter
ved Hj. Nielsens Tiegravelse. i Ranclers. Kreclskas erer
Johs. Hansen havde repræsenteret Kredsen.

+

Pwzl,;l 3. Meddelelser frr1 Krecl kassereren.
Kreclsl,c:.ssercrcn forclarrde en Regn.-kabsoversig.l pr. 15.
November 193A. Regnskabet balancerede med 2 616 Kr.
92 Ø. Toges til Efterretning.

acl 4. Evenlttelt.
Kr·edsfo1·ma11den takkede den samlede Krcd bestyre!. c
for del udmærkede amarbejde, der havde været, og var
glad for den gode Forstaaelse, der altid havde været til
Stede. udlalte, al han vilde følge den videre Udvikling
for Standen med stor Interesse.
Hvert enkelt I<redsbeRlyrelsesmedlcm takkede Forman
den for den Indsats, han havde ydet. Fejring. lakkede
for den hurtige Maadc, hvo-rpaa V'ormanden ekspederede
alle Sager.
Mødet sluttet.
C. Thygesen.
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LOKOMOTIVFYRBØDERNES KREDS,
BESTYRELSESMØDE DEN 27. NOVEMBER 1934
Alle tilstede.
l:'w1J.;t 1. Ji'orlta11dUngsbogr11.
For
• handlingsbogen blev godkendt.
Punk/ 2. Foreliggende ager.
En Sag fra Herning angaaencle Funktionstillæg er
løst tilfredsslillcndc.
'Fnt Kalundborg fo1·clio-gce en Sag angaacncle Aflø ningstjcnestc. Kr clsen cli kuto, ede inclgaaencle denne Sag,
og man encde8 om, al Kredsformanden i en nær l'J"cmtirl
besøger Afdelingen.
}'ra Brande foreligger ligeledes en ag angaaende Af
lø�ningstjene L . Kredsfo, manden undereller Afdelingen
om, at det skal være de ældste, der kal udtages af Tur
til at udføre Lokomotivførerljenesle.
En Forespørgsel fra St rner angaaende forskellige Sa
ger var be varet af Krecl. formanden.
Om Aflosning tjenesten i Tønder forelaa en Sag, s0111
var be. varel af Kredsformanden.
Om Al løsningsforholdene i Hc: ning forelaa ligeledes en
Sag. Sagen oversendles til H. B.
En ag angaaende Anciennitet for Lokomolivfyrbøcler
Winlhor med l'lcl'C og en Sag om ] ytning fra Herning
oversend.Les til H. B.
Fm Næstved foreligger en Sag ano-aaende Mangel af
en Lokomotivfører dersted . Da hele dette SpI ,,rgsmaal for
Øjeblikket ligger i Generalclirektoralet, lilskrivee Kred ·
formanden Afdelingen.
En Sag fra Nybo1·g angaaende manglende Frielage i
Reserven oversendes lil Kredsformandens nærmere Un
dersøge[ e.
Punht .'J. l\feildelelser fra Kreclsformane/en.
Kreclsfonnwnclen oplæste en Del krivelser fra forskel
lige Afdelinger. Kredsen drøftede endvidere psykoteknisk
Prøve og Motorførerkursu .
Piml.;t 4. Regnskabsoversigt.
Kreclslmsserercn
fremlagde en Regnskabsoversigt pr.
•
30. September 1934. Det udviste en Indtægt paa 22 9 6
Kr. 4.5 Øre og en Udgift paa 23 736 Kr. 63 Øre. Kas e
beholdning pr. 30. Seplember 1934 1 336 Kr. 15 Øre. Ba
lance 25 072 Kr. 7 Øre. Regnskabet toge til Efterretning.
Punlct 5. Eventuelt.
Intet.

Borncne t1aklere. med Chokolade og l-Cagrr og faar
hver en stor Pose Godter og en Julegal'e.
N'aal' Gavel'llc er Ltdclell, og Børnene har drnkkct Cho
kolade, vil der blive arrangeret en Filmsfore ·tilling, der
opføres: ,En dejlig Dag• oo- ,Snookums Juleaften,.
Fe ten for Børnene afsluttes Kl. 22,00.
D l'rcfter Bal for de Voksne.
Fe. tudvalget vil gø1·c sil bed le for, al r\ftenen kan
faa et for110jeligl ], orløb.
Dcllagc1c med Børn bedes indtegne sig paa dr frP111lagte Li 8 ter, dci: sluUer den 30. December. Alll' Loko
motivrnæn(l med Bekendte er hjertelig velkommen.
Billeller faas ho
1-'estudrnlgcl.

»LANTERNEN«
Lanternen afholder sin 14-aarigc Stiftclscs(est den 5.
Maris 1935 i Ro. inis Selskabslokale,·. Nærmel'C Program
Beslyrl'l8<'n.
folgor senere.
_____

AF KONG CHRISTIAN DEN IX's
UNDERSTØTTELSESFOND
ved de danske Statsbaner vil der den 29. Januar Hl3fi
kunne uddele ca. 1300 Kr. i Portioner
100 Kr. Ansøg
ninger om at blive delagtig i Ud.delingen maa for al
komme i Betragtning indgives inden Udgangen af indc
værnnd.e Aar til et af Bestyre! ens Medlemmer eller til
Personal- og Regnskabsafdelingen, hvor ogsaa Blanket til
An h øgning kan faas.
Blanketten, i hvilken etlt'Vert Spørgs'/ncwt maa besvares
nøjligligt, er lyclencle paa saavel nærværende ·Fond 0111
Statsbanernes Jubilæumsfond, der uddeles samtidig, O"'
Ansøgningen betragte som gældende begge Fond, hvis
ikke andet anføres. Af det sidstnævnte Fond uddeles 2600
Kr. i Portioner
100 Kr.
Bestyrelsen be taar af:
Generaldirektør Knutzen,
Overassi tent P. K. From Hansen, Københavns Hovedbgcl.,
Lokomotivfører J. S. E. Knhn, Kalundborg,
Trafikinspektør J. Okkel , Aarhus,
Fuldmægtig J. Rohleder, 1. Distrikt, København,
Lokomolivfø-rer L. M. Schmidt, Københavns Godsbaneg.,
Baneingeniør K. A. Thom en, 1. Di lrikl, København,
Fuldmægtig Frk. Westergaard, Trafikkontoret, Kbh., og
Trafikkonlrolør C. J. M. Wieth, 1. Distrikt, København.

a

a

C. C.

TAK

DE KØBENHAVNSKE LOKOMOTIVFYRBØDERE
afholder Juletræsfest den 5. Januar 1935 Kl. 1
3 i
City Selskab lokaler, Kronprinsensgade 7.
Børnene samles KL 17,45, og Kl. 1 ,00 marcheres der
ind i Salen, omkring det smukt pyntede Juletræ Lil de
gammelkendte Toner af ,LokomolivmæDCleues March«.
Ude fra Granskoven kommer Nissefamilien ,Nepomnk«
med Posen fuld af nye Gavtyvestreger og vil paa forskel
lig Maade underholde Børnene.

Vor hjertelig te Tak for udvist Deltagelse ved vor
kære Husbrus og Moders Bisættelse.
Emil 111/u.nderlich, pens Lokomotivfører. Ellen 1Vimdl'r/iclt.
Hjerte]jg Tak for udvi. t Deltage!. e ved min kære
Moder Begrave! e.
A. I. Anclersen, Lokomotivfører,
Gedser.
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STATSBANEPERSONALETS
BIBLIOTEKER
Si"-Yalll<r J1l.-Fya

17193
1719417195
17196
17197
1719
17199

17200
17201
17202
17203
17204
J.7.;205
17.206

Nye Bøger.

16211
:16266
16269

Jerndodf-Jessen, P.: Nordstjernen.
Hawtborne, I-I.: Indianernes Fange.
Thygesen, N. Pres korn: Trine-Rødspætte.
16267 Korch, J.: Hønemor.
16209 Gredstecl, T.: Løfrt.el som bandt.
Fokker, A.: Den flyvende Hollænder.
16170 ]3uck, Pearl S.: Østenvind-Vestenvind.

16249
16180
16190
16167
13465d
16771
16264

17207 16245
17208 16244
17209 16246
17210 16263

Peter en, Nis : SpildL Mælk.
Hobarl, A. }.: Olie til Kinas Lampe1·.
Hellssen, H.: Jeg har morel mig dejligt.
Knickerbocker, H. R.: Kommer Krigen?
Aakjær, Jeppe : Efterladte Erindringer.
Hochau, E.: Tapre Piger.
Dahlsgaard, M.: Dahlsgaard, M.: Rend,t
af Lære.
Jøhnke, E.: Jenny.
Hallar, S.: Mange Mile Vand imellem Korch, M.: Blomstrende Verden.
Walpole, H.: Den første Herrics.

STATSBANERNES DRIFTS•INDTÆGTER OG DRIFTS• UDGIFTER

111. v. i Oktober Maaned 1934 saml i Tid rummel April-Oktober 1934 og en Sammenligning med Be
løbene i de tilsvarende Tidsrum i 1933 i runde Summer.
0 ktober -'1:aaned
1933
1934

1934
Forøgelse Formindskelse
250 000
150 000
10 000
80 000

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

3 800 000
3 510000
54.-0 000
470000

3 550 000
3 660 000
530 000
390000

Indtægter i alt ....................................

8 320000

8 130 000

190 000

Driftsudgifter ................................
Afskrivning
Forrentning . .._..............................

9 260000
510 000
8'70000

8 850 000
470000
800000

410 000
4.-0 000
70 000

Udgifter i all ......................................

10 64.-0 000

10 120000

520 000

Statens Tilskud til Driften ........................

2 320 000

1 990 000

330 000

April-Oktober
1933
1934
Personbefordring .............................
Gods- og Kreaturbefordring ..................
Postbefordring .............................. .
Andre Indtægter . ............................

34 850000
24 250 000
3 610000
3 060 000

314.-00 000
24 4.-00 000
3 140 000
2 760000

1934
Forøgelse Formindskelse
3 450 000
150 000
470000
300 000

[ndtægter i all ....................................

65 770000

61 700 000

4 070000

Driftsudgifter ............................... .
Afskrivning ..................................
Forrentning . ................................

62 230000
3 560000
5 900000

58 720000
3 320 000
5 330 000

3 510 000
2-10 000
570 000

----------

Udgifter i all ......................................

71 690000

67 370000

4 320000

...... .. ·•···...........

5 920000

5 670 000

250 000

Statens Tilskud til Driften

D. S. B. Oktober 1934.
Indtægten af Personbefordringen har i Oktober 1934 været 250 000 Kr. større end i Oktober 1933,
herunder indbefattet Stigningen i Indtægten hidrørende fra ny tilkomne Automobilruter. Merindtægten af
Personbefordringen paa Banerne udgør ca. 150 000 Kr.
Indtægten af God befordringen viser en Nedgang paa 150 000 Kr.; i Virkeligheden er der en Stigning
i Godsbefordring indtægten paa ca- 50 000 Kr., idel en Forskydning i Betalingen til udenlandske Baner
har paavirket Maaneden med ca. 200 000 Kr. i ugunstig Retning.
Paa de øvrige Indtægtsgrupper er der en Stigning af 90 000 Kr.
De egentlige Driftsudgifter er steget med 410 000 Kr. DrHtsudgifterne er i Oktober Maaned ligesom i
den forløbne Del af Finansaarel foruden af Forhøjelsen af Reguleringstillægget, Merudgifter til den for
øgede Rutebildri[t og Lil den elektri ke Nærtrafik tillige paavirket af Udgifter til Sporarbejder (Udretning
af Kurver) m. v. i Anledning a.f Forøgelse af Kørehastigbeden samt af Udgifter til Modernisering af Per
sonvognsmaleriellet.
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Afsl,:ecl:
Lokomotivfører J. P. V. Bertel en, Kobenharns God,
bgd., eflel' Ans. p. Gr. af Alder med Pen,. fra 28.-2.-3fi
(min. Af ked).

Dødsfald:
Lokomotivfører H. Niel, en, Randers. clon l .-1 l.-3/i-.

Forflyttelse fra 1.-12.-34:
Lokomotivfører V. A. Hansen, Padborg, til

kern.

50 Aar gammelt Specialfirma i Herreskræderi
Kl æ d n i n g.

De vælger efter Deres Smag blandt ,!iOO udsøgte
engelske og skotske Stoller og vi syr del efter
Deres Ønske som fineste Hl\l\NDSYBT SKRÆDBRI
Ira Kr. 1&0,-.

Charles A. Hansen

I

I

Vesterbrogade 35
Telf. Eva 692

Vinterfrakke

Skrædersyet Maal-Konfektion med Efterprøvning
i engelske og danske Stoffer fra ......... Kr. 98,-.

De Herrer Tjenestemænd tilbydes Konto til kontante Priser.

Kø ben havns Begravelses Service,
Kapelvej 1, Telf. Nora 77 03,

-

arrangerer en smuk Begravelse med alt iberegnet for Kr. 225,00. Hertil leveres:
· 1 stor, smuk, hvidlakeret Kiste, Gravsted i 20 Aar, Gravning, Kapel med Lys, 4 grønne Træer,
2 Kandelabre, Sangkor, Orgelspil, Kørsel med smuk Ligvogn, Ligklædning, 100 Stk. Sange efter eget
Valg, meget smuk Kistedekoration, samt den mest samvittighedsfulde Betjening i alle Retninger.
Alle Papirer ordnes gratis.

Statsbanetjenestemænd

bør forsikre

i

Nora 7703.

Statsbanepersonalets Brandforsikring·s- og Understøttelses-Forening.
Brand• Indbrudstyveri- og Famlllean■varslorslkrlng

Foreningen har uddelt ca. 234400 Kr. i Understøttelser. Ulønnede Tillidsmænd over hele Landet.
Ekspeditionskontor: Vesterbro�ade 26, København, Telef. 66 26.

Lav Præmie - Uden Gensidiqhed - K1'lant E,·statnina

f..!..i

Unica - Always - Dynafon - To-R - Grand
med Køberet.
Brugte Modtagere tages i Bytte.

Urlageret, Jagtvej 64.

Tlf. Nora 45 68 x.

Stoppested: Nørrebros Runddel.

Julebordet
festligt med
FRA

KONGENS
BRYGHUS

HR.FNIJ:I
JULEØL

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret den 6. Decernber 1934.
REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal. København V.
Telefon Vester 3016.
Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig.

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

ANNONCE-EKSPEDITION:
Reventlowsgade 28, København V.
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-4.
Postkonto 20 541.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49.

Der er en Del Folk
i faste Stillinger,

som udelukkende køber Møbler

•

SIG• I"

HJ. ar Nl kolaJveJ.

P, E,HOLM 71>5

INDEHAVER: Tlf.

Marketenderiet
i Centralværkstederne og Godsbanegaardens
Lokomotivremise anbefales.
DRIFTS UDVALGET

IJØJ:hil!!i:t41il@1
I

B. E. Schytte.

Istedgade 112

(tidli.1?ere Vesterbrogade 36)

•

1

Vester 7497.

Moderne Tllpasning af al Brille�Optik.

25 Aars Erfaring. ----
Eget Værksted for Indslibning af alle Arter Glas
efter Læge• og Sygekasserecepter,

Fotografiske Artikler.

Tandlæge

F.H.K. SØRENSEN
Konsultation: 10-7.

Istedgade 69.

Telf. Vester 905.

Ure.

-

ning! samt �ort rigt illustrerede Katalog sendes
Eksportomkostninger.

Nye Møhler i alle Stilarter
-

I

Brugte Møbler tages i Bytte

Eget Snedkerværksled

-

Overslag og Tegninger gives
Lempelig e Betalingovilkaar

Boulevard 9,11
Den ny LaanebankA/s/ Vestre
Telf. 438 og 9708

Laan til Tjenestemænd mod KautionsforsikrinJ:. S<'lvskyldnerkautioo, solid.i"
risk An).var eller anden Sikkerhed. - Anerkendt af Staten, Københavns Ma.
gistrat Ol{ Frederiksberg Kommune som berettiget til at modtage Lonfor•
skrivninger fra Tjenestemænd.

Brødr.Braun's
BLOMSTER

t�. '�,;�:f!t1f'��:·.

Enghaveplads 11.

---------------"

3.
K.

Oehlenschlægersgade 29 . Tele�on Vester 8546

nø.ME- & HERRE-suoN

Nye, mod. Apparater til Permanent.
Ærbødigs! Anthon Pedersen.

7

(), WILLUMSEN)

Ur,Reparationer.

eU. Nora 4 69.
JagtveJ 30. •
T re,/ Betjening.
8
Hurtig, proper og

I

Møbellageret "FIDUSEN"

I

I

I I

I

gratis og diskret mod 35 Øre i frimærker til

ade
Amk. Ciummi-lndustri I Afdl • D • Vesterg
København

hos det anerkendte Møbelfirma

Falko er All� 46,
n

I �-- ���:"���"��:�.'.�.'.. :,!�.�,��� !!i.�,�:
-

Soveværelser fra Kr,460
Eg- Spisestuer >
> 600
Herreværelser >
> 660
Dagligstuer
>
> 360

HOLM & LARSEN

p

Kentucky Skraa
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11 ØjeI ,, Bt faar11en"Hvilefra Th'181e.
,

n.

I 115 Aar "Briller" Købmagergade

I
I

3,

Sammenlign vore Priser og Til-pasning med andres og døm selv.
Leverandør til Sygekassen.

::::::::::::::::::::::= -------------'
Fællesforeninoen for
Danmarks Bruosforeninoer
Hovedkontor:

15 Njalsgade 15
København

Telef. 4015.

Telef. 4016

TUBORG

I Armatur og Kedeirer tilLoko�otiver. BANG&PINGEL,K_,benhavnV. I

