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REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

BESTYRELSESVALG I STATSBANE�
PERSONALETS SYGEKASSE
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S LOKOMOT
1. Februar 1935

»Stemmesedler vil blive udsendt fra Syge
kassens Kontor. Det er ikke ubetinget nødven
digt at anvende de af Sygekassen udsendte
Blanketter, men Stemmedsedler skal for at være
gyldige i hvert Fald være udfyldt i Overens
stemmelse med Va.lgreglerne, d. v. s. at Navnene
paa den eller de Kandidater, vedkommende vil
stemme paa, skal være opført. Hvis man ønsker
at give een Kandidat flere Stemmer anføres
Navnet paa denne Kandidat eller Ordet »Sam
me« lige saa ofte, som man ønsker at give ham
Stemmer. Endvidere er det nødvendigt at kræve
Sygekasse-Medlemsnummeret paaført Stemme
sedlen som Betingelse for dennes Gyldighed.
Stemmesedlerne skal være Sygekassens
Kontor ihænde senest 20. Februar d. A.«
Der har mellem de 4 Jernbaneorganisatio
ner: Dansk Jernbaneforbund, Jernbaneforenin
gen, Værksteds- og Remisearbejdernes Fælles
organisation samt Dansk Lokomotivmands
Forening fundet et Samarbejde Sted for at op
naa den bedst mulige og ligelige Repræsenta
tion i Sygekassens Styrelse.
De 4 Organisationer har indgaaet Listefor
bund, hvorved der som de ubemidlede Medlem
mers Repræsentanter i Sygekassestyrelsen
skulde kunne sikres Jernbaneforeningen og
Dansk Lokomotivmands Forening hver 1 Mand,
Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorga
nisation 2 og Dansk Jernbaneforbund 6 Mand.

De to tidligere Statsbanesygekasser, den
sjælland-falsterske og den jydsk-fynske,. blev
i Fjor sammensluttet og undergik samtidig en
grundig Reorganisering. I Aar er der for første
Gang udskrevet Valg efter de nye Vedtægter,
og dette afholdes i Februar Maaned.
Da det saaledes er første Gang, der afholdes
Bestyrelsesvalg i den nye Sygekasse, er det
baade et interessant og et særdeles betydnings
fuldt Valg, som i allerhøjeste Grad fortjener
vore Medlemmers Opmærksomhed.
Der skal til Bestyrelsen vælges ialt 12 Med
lemmer, heraf 2 for den Gruppe, der er bemidlet
i Sygekasselovens Forstand, og 10 for den ube
midlede Gruppe.
For den bemidlede Gruppe er der kun ind
kommet een Kandidatliste, som Følge heraf vil
der ikke blive nogen Afstemning for denne
Gruppes Vedkommende, men de paa den ind
sendte Liste foreslaaede Kandidater betragtes
som valgt.
Med Hensyn til Repræsen:tanterne for de
ubemidlede vil der derimod blive skriftlig Af
stemning, og Valget vil som nævnt finde Sted i
Februar Maaned.
Om Valgets Regler meddeler Sygekassens
Formand følgende:
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ddelingen af de Stemme edler, der bør an
vendes af vore Medlemmer, vil foregaa gennem
Afdeling;:;formændene, til hvem de i underskre
vet Stand snarest muligt bedes afleveret, hvor
efter
vedkommende Tillidsmand drager Om
Stemmeseddel
(i Til lutning til Liste A)
sorg for deres Videreforsendelse. Denne maa
finde Sted under fornøden Hensyntagen til, at
Undertegnede ubemidlede Interessent i Statsbane
Stemmesedlerne skal være paa Sygekassens
pel'sonalets Sygekasse slemmer ved Bestyrelsesvalget
for Perioden 1. April 1!}3'&-31. Marts 1939 saaledes:
Ifontor senest den 20. Februar.
1. Lokomotivfører Frode Nielsen, Gb.
Vi gør til Slut opmærksom paa, at der til
samme.
2.
Valget er anmeldt til et Par Separatlister: to fra
samme.
3.
Værkstederne og en fra Togpersonalets Separa
samme.
4-.
tister.
samme.
5.
Disse Separatister har naturligvis ingen
6. Lokomotivfyrbøder Alf. Lønqvisl. Aarhus.
samme.
7.
Chance for at faa valgt nogen Kandidat, de kan
8.
samme.
højst formindske de paa Organisationernes
9. Lokomotivfyrbøder K. Svendsen, Gb.
Stemmesedler afgivne Stemmer med en ringe
10.
samme.
Procentdel; men da det er af den allerstørste
den ...... Februar 1935. Betydning for Medlemmerne, hvem der sidder
Sygekasse Nummer .... . ......................... i Sygekassens Bestyrelse, og af Vigtighed, at
vor Repræsentant er valgt med det størst mu
Navn .................................
(med Forbogstaver)
lige Stemmetal, retter vi en indtrængende Op
Stilling . ........................................ fordring til alle vore Medlemmer om hver for
Tjenestested ..................................... sig at bidrage til, at Valgdeltagelsen bliver saa
(Opholdssted)
stor som mulig, og at der stemmes rigtigt, d. v.
s., at den af Afdelingsforniændene udleverede
Lokomotivfører Frode Nielsen er Kandidat Stemmeseddel udfyldes med behørig Under
til Bestyrelsen, Lokomotivfyrbøderne Lønqvist skrift og tilbageleveres til ham.
og Svendsen er Suppleanter.
Vi anmoder ikke alene enhver om at stem
En Stemmeseddel som ovennævnte er eller me, men beder tillige hver enkelt vække Kam
vil i den allernærmeste Fremtid blive tilstillet meraternes Interesse for Valget, saaledes at
hver enkelt af vore Medlemmer, som bør benyt dette kan forløbe paa en for Sygekassens In
te denne ved Afstemningen. Da hvert Medle� tere senter helt tilfreds tillende Maade.
raader over 10 Stemmer, behøver den af Orga
nisationen udsendte Stemmeseddel blot at un
derskrives med Dato, Sygekasse-Nummer, Stil
PROTOKOL
ling, Navn med Forbogstaver samt Tjeneste
. over Forhandlingen i Generaldirektoratet
den. 28 December 1934.
sted. Ifølge Valgreglerne kan de Kandidater,
der er anmeldt som Suppleanter, ikke gaa for
Forhandlå'Il!gsemne: ,Den midlertidige
Aldersgrænse«.
•
ud for de opstillede Bestyrelseskandidater.
Tilstede var:
For Genera1direkboratet: Generald�rektøren, Afde
Som Følge heraf kan der ikke foretages Ret
lingschef E. Terk-elsen, Traifikimspektør L. Larsen,
telser eller Udstregninger paa Stemmesedlen, Traiik.kontrolør A. Høeg.
For J errrbane:fo1,eruingen: Overassistent L. Morten
uden at det medfører 1.'ab af Stemmer, hvilket
naturligvi bør undgaas. Det bemærkes, at der sen, Trafikkontrolør A. Olb.meyer, Overass,jstent N. C.
J1ensen, Trafakass,i tent Carl Anden en, Stationsfor
ejheller skal anbringes noget X ved Navnene. s1a'J1,der Duus, Værlkmesler�. Th. Hansen, OverbruneVed Valget udsender de nævnte Organisatio
ner dog hver sin Stemmeseddel. Denne ser for
vor Organisations Vedkommende saaledes ud:
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,.
Da der i samme Tidsrum.
hvo• r de mange før
tidige Afsked-igelser har fund-et Sted, er sket en For
øgelse af Ekstra;:'kriverantallet med omkrirng 50, og
da der desuden er antaget en Del Entreprisefolk,
mener Jern:baneforenin"-en, at man i Overen;sis,tem
m-els•e med Bemærkningerne til Lovforslaget og den
i s in T·id givne Begrundelse for den førti,Mge Afake
digel:se - nemlig Overt-allighedem - bør holde O!P
med d-i se førtidige Afsked-igelser.
Forretningsfører Charles Petersen:
Det er rigtigt,
"'
at Grunden i sån Tid var overtalligt Personale, der
for blev oo�Aa.rs Grænsen indført. Om der nu •er
ovør-taUigt PersonaJe, er -os ubekendt, mem vi imsk0'!'
i hv-ert Fald ik'ke AJ.de�sgrænsen forhøj·øt til 70 Aar.
Vi vil tværtimod arbejde for, at 6'5-Aars Grænsen
fastslaa• , ved Lov.
Forili.oldene i Samfundet er nu
• saaidannie, .at <let
ikke er de gamle, der skal beskyttes,. men snarere
de unge.
Vi tiltrædeT Afskedigelserne ved det 65. Aar i
1936 og 1937, under •den ·Forudsætning, at Vilkaa
rene for de 65-aiarige ikke forringes.
Lokomotivfører Sophus Jensd:n: Dersom en Til
trædem. af, at Alder9 grænsen ogsaa i 1936 og 1937
skal være 65 Aar, betød, at vi, var indforstaaet med,
at der er ov·ertalligt Personale, vilde vi reagere, thi
i
rndøru
forr vore Kate• giorier er de· r ingen Over-tallighed.
Da vi imidlert,i d øn
, sker Aldersgrænsen 65 Aar gjort
permanent, kan vi tiltræde det nu ruf Generaldirek
toratet fremsatte Forslag.
Snedker Laurits Hansen: Vi kan g.aruske tilslutte
os Forbuilldets og Lokomotivmændenes Udtalelser. Vi
øn:sker 65-Aars Grænsen bibeho-lrdt.
Generaldirektøren: Vil gerne minde om, at man
i Sverige fornylig har ned•sat Aldersgrænsen, saa den
endog er lavere end 65. Det tyder ikke paa, at
Tendensen i vo•re NabolaTude gaar i den Retnin:g,
Jernbanefore- ningen ønsker.
Ved Udga'l'l.gen af 193,5 vil Forholdet være det,
at af de 1007 Mand, der var overkomplette i 1933,
Vlil være afg.aaet 950 Mand.
Vil gerne t:il Oplysning for Fol'enintgerne med
dele, at det er Generaldirektoratets Agt i den nær
meste Fæmtid at oJ)8i-ge dem iniden for Søfart-en, der
er fyldt eller inden Udg-angen af 1936 fyld,er 65 Aar.
De paagæl-dende vil 1bldve opsagt til Fratræden ved
Ud.gangien a,f Maj Maaned hen:hold·s,vis Udgang-en a,f
dem Maaned, hvo· ri -de fylder 65 Aar. Det er for i
god Tid at kunne ops• laa og besætte ledige Pladær
inden for Søfart-øn., for derved at muliggøre den
mest smertefri Ompostering a1 Søfartspersonaløt ved
Lillebælt ved. Broens lbrugtagindng.
Det er ulogislk af Jernban.efo.reniugen at foreslrua
70 Aars Aldersgrænsen for alle dens Kategorier, thi
Jern:banøforrøningen r-epræ.senterer jo ogsaa Katego
rier, d-er rekru-ttel"es .fra Forbundets IFolk.
(Geillllemgik Overtalligheden :i"Illdenfor de fors•kel
- ., at
lige Kategorier og nævnede herunder bl. a
Normativet for Portørgruppen for Tiden er 1484
og Styrken 1755, for Tog-betjente henbol-dsvis 605 og
669 og for Bane.al'bejdere 840 og 1096, saaledes at
der i de store Per-sonaleigrupper endnu er en bety
delig Margi!n mellem Antal og Behov.)

mester S. Sølling og- Overassistent P. From Hansen,
sids•tnævnte som Protokolfører.
'For Da.nsk Jernibaneforbund: Forretmingsfører Ch.
Petørsen, Se,kretær Chr. Vejre, Overmatro C. F. Poul
sen.
For Dalllsk Lokomotivmands Forening: Lok,omotiv
føreT Soph. Jen;: en, Lokom'Otivfører E-. Kuhn, Loko
H. P. Christen.
motivforer L. M. Sohmidt, Motorfører
•
sien, LokomolåvfyrbØlder A. Lønqvi<st.
F,orr Værksteds- og Remisea,rbejd·ernes Fællesorga
nisa,tion: L. Ham:sen, H. P. HM1JSen, I. P. Nie• ls0n,
S. Ole,.;; en, 0. Heintze.
,
GenernlcUrektøren
aabnede Forhandlingen og ud
talte, at der fra Jernbaneforeningen var -inrdgaaet øn
Anmodning til Generaldi· rektoratet om •at op
• hør, e med
Atf.skedigels erne af de 65-arurige inden for de Kate
gor- ier, den repræsenterede. Ønsk•et om Stand ningen
var a,f Je• rnbameforøningen beg,rui!lld·et med, at d,er
in-den for di, $ se Kat:egorier •ikke møre var nogen Over
tallighed.
Selv om denne Anmodning ikke var i1•nldgiaaet,
vilde Organi-salio-nerne alligevel være blevet indlkaldt
til Forbandl�n-g om Afs kedigielserne, fordi det var
Generaldirektoratets Ag-t paa doo. kommenide Norr
meringslo,v at optage Bemærkningren ·om, at Gene
raldrirektoratet maatte fortsætte med at afskedige
Tjene. temænd, naar de- fyl-dte 66 Aar, ogsaa ud over
Aairet 1935 nemlig i 1936 og 1937. Derefter vilde
man ant:ageli" ga.a lidt op med Af kedigelse.salderen,
men i hvert Fa1d ikke op til de 70 Aar. Hvorledes
ser de aindre Organisationer paa dette Spørgsmaal?
Forretnings{ører Charles Petersen: Henstiller, at
der først •gøres Red-e for, rhvarl Jernb•aneforeniTug,en hiar
f,orlamgt og Motivel"ingerne derfor. (Jernbarreforenin
gens Skri-vels, e til GeneraJid.irektoratøt oplæstes).
Overassistent L. Mortensen: Vor Skrivelse an
gaaiende Ophør med Af.s·kedi'gielser ved det 65. Aar
omhandler - · om man nu har hørt - kun de af
os re-præsent�rede Kategorier, idet vi &elvs.ag-t ikke
i Skrivelsøn har yilJe. t tage Stilling til, hvorlede-.s
Sagen bør or-dnes for d•e øvrige Kategorier.
Vi har ra:ruført, at der indenfor de af os repræ
senterede Ka-tegorier ikke mere er nogen Overtallig
hed. Dette hair vi· faraiet bekræftet ved Oplysnirnger
indhenteit fra hele Landet, men da Overtallighedøn
var den enest- e BegrundeJ.se for -den i 1932 indførte
Ordning b aaid-e overfor as, da Ordnirn.g-en blev fore
slaaet ind.ført, 01g overfor Rig •dagen, da <let ,<;ærlige
Lovforslag blev forelagt, meuer Jernbaneforeningen,
at Oi,dningen bør ophøre.
Vi har garn ke vis t liltraadt, at den skul'de gælde
lil Udga.ngøn af Aarøt H)r35, mem vi har aller-ede i
vor første Skrivelse til General-dire, ktoratet om de, n
frivillige Afgang udtalt at det var en Forudsætning
'
.
Ior vor Tiltræd
else at der ikke forraarsagedes Ledi,0cr· estemænd
'
hed .blandt TJem
ved Ant.agelsre af Ekstraairbe1dere eller Entre-pri · efo
s lk.
Da delle imidlertid er sket men v- -at
O !"dn.in.
· 
er i
g� b� oph0 re, og ieg skal
i ,de- nne Forbindelse hem
vise til, at der i Børnærkninger
ne ti l -det i sin T1d
forelaigLe Lovforslag var aim.
ført at man kunde op
høre med Af.!!1kedigelserne, del" � Pers
s m
onale behovøt
ved Statsibam.erne ændredes .
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Lyntogene og Broerne vil medføre, at v,i faar
y,derligere overtalligt Togpersonale, og naa.r vi faar
Trykluftbrem:sen, hvilket ·ikke mere ligger saa langt
ude i Fremt�· den, vil Behovet af Togper: anale blive
betyideliJgt formindJSlket. Hvis de• n normale Forskyd
ning op i Togførernes Ræklker op.hører, vil det med
.føre, at det overtallige Togpe1•sQ1I1a.]e maa sættes tiJ
Station;s,tjeneste og tvwgsforflyUes. Ogsaa af Bane
arbejdere vil der i d,e n ·k<ommend
, e Tid blive en Del
overkomplet s om Følge af !Stenballasteringen el. J.ign.
Forbedrilnger, der er indført. Hvis Afgangøn standses
her, vil ,det medfør,e Tvam;gsforflyttelser.
Inden for Søfairten vil der, naar Stor:strømsbroe11
er færdig, være en Del ovevkomplette, saa og. aa der
maa vi beholde 66-Aars Grænsen.
A•f Lokomottvpersonalet er der for Tiden ingen
ov-erkomplette, •og der er forøvrigt kun gan,ske faa,
der forbliver i Tjenesten ud over det 65. Aar, s•elv
om vi havde Alder'sgrænsen ve· d det 70. Aar. De
æ1dre af dette Per.sonale kan imidlertid ikke over
føres til Motortogene, ·saa ,ogs aa her maa der skaffes
Afgang.
Maskindepoterne vi• l ogsaa faa mindre Arbejde,
naar Lyntogene kommer.
foden for Værk.stederne er d-er indført Rationali
S'erin;g, og naar V:edligehold-elsien af Materiellet som
Følge ruf teknis,ke Forbedringer gaar ned, 'bliver der
ogsaa mindre Atbejde her.
M tek'Il!i:sk Personale er der ikke ret mang,e, der
i den kommende Ti,d fy1der 65 Aar. Men naar vi
om nogen Tid er fær,d.ig med Broern<:\, maa vi skaffe
os af med en stor Del af disse \Folk.
En Del af det Arbejde, , Assistenterne nu bar, vil
i Fremtiden blive overført til KontorilSlter og til avam.
ceret Portørper'sOlilJale.
For Assistentpersonalet ligg,er Forholdet endvi
dere saaledes, at vi er nødt til at antage Elever.
Om 20 Aar vil samtlig,e nuværende Assistenter være
wer 50 Aar, og derfor for igamle til -de• t første Avan
cement. Vi er •her nødt til at sie paa. Fvemtii<lein.
Ogsaa til Tjeneste paa Rangerpl,ad'Serne og til
Ud,dannelse til Togtjein1esten maa der ska.ffes Til•gang
ruf rnnge :Fol'k.
Det er derfor Generaldirektoratets Mening at be
holde Aldersgrænsen 65 Aar ogsaa i 1936 og 1937• ·
efter den Tid "kan det tænkes, vi kan forhøje den
noget; 'lil hvilket Aar kan jeg ·ikke sige, men det
bliver i hvert Fald ikke til det 70. Aa,r.
Overnssistønt L. Mortensen: Takker for den mod
ta:gne Redegørelse. Den Begrumdelse, man ti-dl,igere
har haft, nemlig Overtalligh•ed, gælder altsaa i'kke
mere, nu •anfører Gen.eraldil'ektøren helt andre
Grunde.
N-aar vi har foresla.a;øt at ophøre med Afskedigel
serne ogsiaa for de af vore Folk, d,er kommer fra
an-cire Organisationers Medlemmer, er det fordi. di se
Thlk ogsaa erstattes af E.Jætraifolik. og de· r saaledes
efter vore Menirn,ger ejheller· er Overtalli,gbed her.
Forstaar, at det i vi,SSe Tilfælde kan være en FO'rdel
at ers,tatte ældre Fo,lk med yngr,e, men ·saa maa man
ogi.slaa angive det som Grund for Afskedigelserne, og
ikke anvende Overlalligihed s om Begrund·else. Nu er
d•et altsaa Generaldirektoratets iMeni1IJ1g at fortsætte
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med Af kedigelserne paa Grund af den Alder: for
del-ing, der fi'Ild,e,s inden flor Etaten. Da Jernbanefor
eæingens Hovedbestyrelse s ii,dst drøftede denne Sag,
va,r det med Overtalligheden ·s om Brug-grund. Nu vil
Generaldirektoratet fortsætle 2' Aar y;d,erligere og paa
alllden Baggr- und.
Det er en bel ny Situation, som vi ikke kan tage
Staindpun,kt til i Dag, men ma,a :fiorelægg•e vor Hoved
bestyrelse.
Generaldirektøren: J,ern'baneforenil]lgen pa.astaar,
a,t der ikke er overkiomp,let Personale; det er en
Strid om Ord. Ku'Ilde Jernbaneforen.ingen virkelig
Lænke si:g en SærordninJg for sine Fol!k? Der er lige
s•aa stærke Grunde til at fortsætte med Afsikedigel•erne for overordnede som for undero:r,dnede. Det er
forkert, naar Jernbaneforeningen si,ger, at de afske
digede erstattes med Ekstrafolk i li,ge saa stort Om
fang.
Det kan vel ikke forudsættes, at en Organisation
siom Jernbaneforceningen kan -tage Hensyn til Tidens
ailmindelige Van:skeligheder, slkønt de 125 000 arbejd1s
løse gør det til ein VeLgerning -at skaffe en ung Mand
Beskæftigelse. Det er heller ikke for os det afgørende,
skønt det _dog for de fleste er et Problem, om man
skal la,d,e de gamle
• •arbejde v.idere og la,de de unge
demoralisere ved Lediggang.
Derimod mæa vel Jernbaneforeningen have en
Afil'sivar<sfølelse .ov,er for Fremtiden. Om 20 Aar vil
alle de nuværende Assistenter være ove· r 50 og der
med for gaimle til 1. Avancement. Vi har for Tiden
. ,er og Medhjælpere til
kun 3 Hold a ca. 20 E)Jev
Dækning ruf Afgang, og venter vi med Antagelser, vil
die ·senere antagirre unge til den Tid ikke være 35 Aar,
naar de skal forfremmes. Hverken De eller vi kan
være tjent med at vente med Antagelser, saa vi om
nogle A•ar maa tage nogle mægtige Elevhold ligeso· m
""
i Fortiden. Men antager vi Elever, har vi OvertaJ.lig
hed ikke alene i de miainge andre Grupper af Jern
baneforeningen, som jeg for nævnt<:\, men tillige for
A1ss1stentklassien, ogsaa fordi der stadig vil sk
• e Ind
skrænkninger i Normeri1D1gen af Assistenter.
Og s, aa maa jeg sige, s•elv om jeg ikke har lagt
Avancementssipørgsmaalet t,i,l Grund for Afskedigel
serne, at hvis jeg vflde gøre Jernhaneforeningen -en
rigtig Bjørnetjeneste, · aa skulde jeg und•er en vis
Protest lade Dem faa Deres Vilje. Det vilde betyde,
at man prakmslk talt helt afskar f, ra Avancement
1) de Traifi'kkO'Iltrolører, der nu -er lhenimod og om
kring Midten af Halvt!'edserne, 2) de Overassiste'nlter,
der nu er omkring 50 Aar, 3.) de A&sistenter, der
'IlU ·er i 1. Halvd·el af Fyrrerne, 4) en Del, der ga,ar
og ha a,
• ber paa ledende Ranger- og, Pakhu:sstillinger,
o-g 5) antagelig ogsaa nogle Pakmestre, oom vilde
passere 60 Aar.s Grænsen.
Er ikke s, ikker paa, at J,ernbaneforeningen har
gjort sine Medlemmer
• dette· klart, men .sna;rere for,e
gøglet d·em, at der �unde raaides Bod paa •denne
Misere ved Norme, ringsfor.slagene. Det er imidJertid
Luftka:steUer, som n
, æpp,e nogenisinde vil blive til Vir
kelighed, og det skal de vide.
Overassistent L. Mortensen: Gein1eml,cliirektørein an
tyder, at Jernbanefor,eningen er hjerteløs overfor de
a:vbejdsløse. Overfor dette e• r at sige, at ,det næppe

·-
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kan være rigtigt om Slatsba11eTI1Je begynd€r for sig
, pørg,smaalet.
selv med at løse Arbejd;s l• øshedss
Generalrdirnktøren mener, at Jernbaneforerrl'ingen
savner Forstaaelsie for, hvad en jævn Rekruttering
til Assj,g1tentklaiSIS·en betyder, men her er ForhoJ.d€t
jo neto·p det, at Jern!baneforenii'ngen i en Skrivelse
til Generaldirektoratet forlængst har aidvar,et imod
Ansættelse af de store Hold E\cev,er og netop peget
paa Betydni11:gen af •en s tamg og jævn Tilgang a,f
Elever. Hva,d rdet vil betyde avancementsmæssigt,
hvis &5-Aars Grænsen blev standset, er saa indly
sende, sa•a inge· n har været •i Tvivl herom, og ingen
har ta,ge, t rderes StaTudpunkt paa et forkert Grundlag
, .
Nu har Genera,ldirektoratet meddelt, hva,d man
agter at gennemføre i de kommende Aar, og vi sk
• al
senere give vort Svar.
Generaldirektøren: Det er rigtigt, at Løs11ingen af
Arbejdslø.shedsspørgsmaalet ik
• ke er en Statsbane
opgave, men d,e t er en Sannfundsiopgave, som vi ikke
helt kan skubbe fra os, naar der findes 125 000 ar
bejdsløse.
Jernhaneforeningen maa gøre sig klart, at selv
l ket har over· talligt Per
om vi maaske i'k1m i Øjeblik
sonale, kommer det igen.
For Tiden har vi 90 Assistønti:lr udov•er N orma
tivet.
Jeg gaar ud fra, at vi har Til lutning fra de
3 Organisationer. Jernbaneforening•en v,il · enere med
dele sin :Stilling. Henstii.Her, at dette sker s'Ilarest
muligt.
Fra J·ernhan
, eforeningen og Lokomo,tivman-dsfor
eningen har vi modtag•et Anmodni'I•l g om Udvidelse
af rdet Aaremaal efter Afakedi,gels en, hvori Frikortet
kan hehoMes. Ved Forhandling i 1932 blev dette fasit
sa:t til 2 Aar. Dette ønsker man nu udvidet til det
70. Aar. Det kan jeg absolut iklke gaa med til. Vi
kan 1,angtfra regne med at alle blev til ,det 70. Aar,
S€lv om vi iikke hav-d e Reglen om Afgang med 66,
og derfor vilde •det frem1Satte Ønske bety·de mere Fri
befordring enid under normale TurhoJ.d.
Overassistent L. Mortensen: Vi har ved Forhanod
tin-gen i 1932 0'11-sket det udvide, t til ·det 70. Aar.
Spørgsm'aalet blev •imidlertid ikke e111delig afgjort ved
Forhandlingen, møn dets Afgørelse· blev os meddelt
senere.
Und•er Hensyn til, at Jernbaneforeningen tiltraaidte
Sagens Hoveds-pør, gsmaal ved Forhandlingen, maatte
det forventes, at Admin,istnutionen pa;a dette Spørgs
maal, som overhovedet ikke koo1tede Penge. vilde
iirmødekomm€ vore Ørusiker. Jeg l1agde ejheller Skjul
pa.a Skuffelsen ov,er, at Admirustrationen la,g,de saa
liden Forstaiael:se for Daigen i dette Spørgsmaa.Js Af
gørelse, tla den b· lev os meddelt.
Vi har faaet en Mængde Henvendelser om Sa
gen. Dette vil.Sier, at Pensi01Ui:sterne sætter overordent
lig Pris Paa Friikortet, og de forstaia.r ikke, at den
Etiat, som de har tjent i et helt Menne.s
· ke1'iv, og . om
gav dem Afgang, ·som kostede dem mange P€ng,e
ikke vil imødekomme dem.
F?r man,ge viltle det følel,se.smæssigt betyde, at
Forbmdelsen med deres gamle Etat i kke var. af.brudt,
"
i
og mege_t _aif den Bitterhed, som mange nærer over
den førtldige Afsked, vikle fors-vinde.
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Jeg vil di:lrfor gerne stærlkt henstille, om Gene
raldirektøren ikke ku11de imødekomme vort Ønske
til Glæde for di•sse v€ltjente Fol' k.
Generaldirektøren: Der er truffet en Ordning. og
den maia slaa fost.. Har skaffet Jern,baneforeningen
gode Fordele ved Forhandlingen i 1932, og kan
ikke nu ændre det.
Lokomotivfører Sophus Jensen: Vi har ikke ført
nogen Forhandling i 1932, sa.a vi har ikke givet
Til-luitning til ,de 2 Aar. Vil meget indtrængende
he11 tiUe, at Aar,emaalet udv-irdes, det er en god Hand
liiTtg overfor de• gamle, veltjente nu afskedigede Tje
nestemænid.
Forretningsfører Charles Petersen: Vi var klar
over i 1932, at vi den Gang kun kunde faa de 2 Aar.
MeTI det er rigtigt, som J.ernbarniforeningen og Lo
kom1otivmandsforeninge'Il anfører, at d€ ga. mle afske
digede ,sætter st, or Pris paa dette God€, selv om de
kun benytter det minimalt. Kan man i1kke nu, rum.r
man udv-ider AaremaaJ,ene for Aisked'ige· lsen, benytte
lejligheden til at vise Imødekommenhed paa dette
I ille Felt. Vi vil sætte stor Pris paa, om dette k,an ske.
Generaldirektøren: Vi har ;inge'Il Mulighed for at
æ!l'dre det. Ogsaa Mi, nist•eren er imod
• • en Ændring.
Jeg kan ikke ge, nnernføre d-et, selv om jeg vilde. Ud
vid€ls-er af Friheforrdring .skal vi være meget var
somme med, og de gamle ihar jo dog en vis Adgang
lil Fri.befordring.
Hermed sluttede F()lr'handlinge· n.
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(,Sign.) P. K:nutzen.

(Sign.) P. From Hansen.

FRA MEDLEMSKREDSEN
Vor OTganisationsform.
Som bekendt afholder vor Organisat-ion Konigr,es
i Aar. M"<:ln,ge og betydningsfulde Spørgsmaal vil
sik,kert komme til Behandling. En ruf de Ting, rom
Kongres en vil komme til at beslkæftige sig med, €r
vor Organisatio11sform. Organisationens Inddeling i
,. hv-er sin Bestyrelse har ikk€ altid
3 Kre, dise m�d
vist sig at være pr-akti� og har ,selvsagt sine svag€
Sider. Men hvorledes det •skal være i 1Fremtioden be
stemmes altsaa af Kongressen 1935, og cJ.
, et er at haa:be
og ønske, at ,den Bestemmelse,
som der bliv,er truf
•
fet, maa blive til Gavn og Glæd€ for Dansk Loko
motivmands Forening.
Som det vil erindres, b
• lev der paa KO'llgressen
i 193•3 forelagt fouskellige Lovændringer, bl. a. om
at Lokomotivforer- og Motoriførerkreds,en slkukle s�aa,s
· ammen til een Kreds. Imidlertid blev der stillet
el Ændringsforslag om at udsætte Lovkompleks,et til
Kongressen i Aar med følgønde Ordlyd: »Alle 3
Kreclse sammenlægges til 1 Kreds. « Dette Ændrings
forslag blev vedtaget med 67 -Stemmer for og '2/7
imod. Hvis dette Forslag bliv·er vedt-aget p.aa Kon
"':sien i Aar, vil det alt.•srua betyde,· at de 3 Kredse
gre�
bortfalder.
Ser man tilbage til Foreningens første Tid, stod
saavel Lokomotivførere som Lolkomotivfyrbødere sam-
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men. Foreningen var incld-elt i 4 Sekhoner og bJ.ev
ledet af en Formand og 8 Bestyrel esmedlemmer,
2 fra hver Sektion. M
- en det vlste sig, at Sektions....
inddelingen virkede uheldigt, og fra 1. Januar 1913
blev Foreningen delt i to Hovedafdelinger, _en for
Lokomotivførero og en for Lokomotivfyrbødere med
hver sin Bestyrel-se, der tilsammen dannede Hoved
bestyrel-sen. I Aaret 1915 døbtes Hovedafdelingerne
om og ikom til at he<ld,e Kredse; denne Form som
vi har i Dag. Kredsinddelingen mediførte dog denne
uheldige Omstæncligihed, at Organisationens Regn!Skab
blev fordelt paa 3 Hænder, ,en Hovedkas se og to
Kireclikas,ser. Hertil er s• aa .sen,ere kommet Moto-r
Jørerikred.sen.
Kongressen 1936 vil altsaa ko• mme til al bestem
me, om man v-edblivende kal have Kred-sinddelin
g�. Nu da dette Spørgsma;al er naaet saa langt
frern, som det er, mon det aa alligevel ikke vilda
være klogt og mest fornuftigt at tage Skridtet fuJ.dt
ud, saaledoo at vi fik en god og prakti ·k Organl-
sationsform? En Sammenlægning af Kredoone vilde
. iiikkert uden a'l Tvivl være at foretrække og det
mest rigtige. Centralisation e- r jo ellers en aif de
Ting, som er stærkt fremme for Tiden, d-ett-e gælde-r
ogsaa paa Organisationernoo Omraade. M
• ange Kokke
Eordærver Maiden, siges der. Her bliv·er altsaa en
Lejlighed til at faa gennemført, at D. L. F.s Ledelse
kun kommeir til at bestaa
af een Formand og et
•
passende Antal Bestyrel,sesmedl-ernmer, hvilket og
saa vil faa Betydnin,g for Organisationens Økonomi.
Hvorfor skulde man ikk
' e kunne beslutte s<ig til
en saadan Ordning? Vi taar dog alligevel alle i
,samme Organiætion,. Den eneste saglige Begrun
del e, jeg kan e, at ·enkelt-e eventuelt kan have imod
Forslaget, er -e n vis Æng it.eLse for, at dere- s S'Pecielle
Sp0Tgsmaal, som kan fremkomme inden for de 3
Kategorier, ikke skulde 'blive -behandlet paa behørig
Maade. Men denne Ængstelse er sikkert stær'kt
ove1,drevet. Si·den Foreningen har faaet Kontor, bli
ver det meste Arbejde tilrettelagt derfra, og langt
de fJ.e te Sager bliv-er afgjort ·ruf �orretningsudvalget.
I hvert Fald tør jeg
• vove at paasta.a, at Kreds·enes
Behandling af <le faa og srna:a specielle Sager (jfr.
Referaterne fra H. B. Møderne) i Virkeligheden
ingen Rolle spiller. Det er nu en Gang i Forretnings
udvalget og Hovedhestyrelseu det foregaar.
Og det er selvfølgelig rigtigt.
'
til at ·be
Kredsenes Bortfald vil ogsaa komme
tyde eu mere enkelt Regn kialJsførelse. Det eT jo saa
J.edes nu, at Hovedkassereren, efter at Kontingent
afkortnlngen foregaar paa Lønningslisterne, hver
Maaned afhent-er det saml·ede Kontingent fra alle
tre Kategorieir. Derefter uddeJ.es den Portion til hver
af de tre Kred e, der tilkommer d,em.. Naar saa
KTedsene har set Hdt paa d-e rare Penge, sendes
de fleste ,af dem tilbage til Hov-edkassereren igen
i Form af •Tilskud til Hovedkassen•!! o. s. v. Denn-e
mening-s•løse Ordning falder selvfølgelig bort, 11aar
Kredsene in<ldrages.
Udvi'klingen paa aidskillige• Omra.ader ·gaar frem.
Dette gælder ogæa paa <let rent organlsationsrnæs
si,ge. Kred in,ddelingen,s Bortfald vil paa forskellig
Vis betyde en mere, fornuftig, prakti•slk og god Or-

-

gani'Sationsform. Og i vor »Fælles'klassetid« kan rn'an
·ikke komme uden om, at Forsla-get om Kredsen-es
Sammenlægning er et goclt og demokratisk Forslag.
Kongressen a,f 1935 vil sikkert ogsa.a have denne
Forstaaelse.
Frederi'kshavn, i Januar 1935.
Carl Petersen.

KUL ELLER OLIE
At der i en Tid, hvor hvert Land indretter sig
paa Selvforsyning, maa opstaa det Spørgsmaal i de
kulproducerende Lande, om de bør anvende Kul e11er
Olie som Brændsel til Jernbanernes Drift, kan ikke
forundre.
Som man vil have set af vort forrige Nummer,
har der i England været afholdt Forsøgskørsler med
Damplokomotiver for at konstatere, hvorledes denne
traditionelle Drivkraft staar i Konkurrencen med
Dieselmotorvognene, og det er til Kulproducenternes
Glæd·e blevet godtgjort, at med Hensyn til Kørehastig
hed er der ikke stor Forskel paa, hvad et forholdsvis
gammelt Damplokomotiv og et moderne Lyntogs-Ma
skineri kan præstere i Henseende til Kørehastighed.
Heri er der for saa vidt slet ikke noget nyt, eftersom
man for ca. 30 Aar siden naaede næsten lige saa
store Hastigheder med tyske Damplokomotiver; naar
Englænderne mener i Øjeblikket at ligge i Spidsen,
har de dog for saa vidt Ret, som der næppe nogen
sinde er tilbagelagt saa lange Strækninger med Gen
nemsnitsfart paa 80 og 90 miles i Timen, som det
fornylig er gjort i England paa London & North
Eastern Banen.
Som det vil fremgaa af det rhinsk-westfalske
Kulsyndikats nedenfor omtalte Priskonkurrence om
Projekt til et kulfyret Damp-Tog, er det· samme
Spørgsmaal aktuelt ogsaa i Tyskland.
Rimeligvis under Indtrykket heraf og af Med
delelserne fra England har de tyske Rigsbaner i disse
Dage givet Offentligheden Lejlighed til at faa et
Indblik i, hvad de tyske Damplokomotiv-Fabrikker
for Tiden beskæftiger sig med, og deraf kan man se,
at de tyske Rigsbaner i 1935 vil have en Række paa
mindst 6 forskellige Damplokomotiv-Typer til Raa�
<lighed til Forsøg for igennem Undersøgelse af disse
nye Typers Egenskabe:r og Kapacitet at søge fast
slaaet, om Nutidens Krav med Hensyn til stor Køre
hastighed for baade Persontog og Godstog kan op
fyldes af Damplokomotiver, saaledes at man kan bru
ge Landets eget Brændsel til Jernbanedriften, eller
om det er den dieselelektriske Drift, der er Fremti
dens Fremdrivelsesmiddel ogsaa i kulproducerende
Lande.
Rigsbanernes Forsøg vil begynde med to strøm
linieformede Damplokomotiver, som ventes fuldført
hos Borsig i Berlin i Januar Maaned. Disse Maski
ner er beregnet til Fremførelse af en Togvægt paa
250 t med 250 a 300 Pladser og med en Hastighed
af 175 km i Timen paa horizontal Bane. De bliver
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3-cylindrede med tre koblede Aksler (Type 2-C-2), gc Persontogene fra Berlin til alle Rigets Storbyer
Drivb julsdiarneter 2300 mm (D.S. B. Litra P bar paa een Dag og indenfor en vis Omkred bringe et
Drivbjulsdiam. 1984 mm) og 20 Atmosfærers Damp Tog tilbage til Berlin samme Dag; i Godstrafikken
tryk. Paa Grund af de store Drivhjul vil en Kedel skal det Gods, Afsenderen indleverer om Aftenen, ud
af almindelig Form komme til at ligge for højt, hvor leveres til Modtagerne indenfor en Afstand af 300
for man vil bygge Kedlen som tre slanke Tromler km den næste Morgen, og indenfor 500 km den næ
(1200 mm Diameter), af hvilke den nederste ligger ste Eftermiddag.
Ogsaa det elektriske Lokomotiv skal i dets nye
mellem Hjulene, medens de to andre ligger oven over.
Ikke blot Kedlen, men ogsaa Gangtøjet dækkes af en ste Form deltage i Forsøgene. Hos AUgemeine Elektri
Pladebeklædning af Strømlinieform, efter at det ved citats-GeseUschaft i Berlin har Rigsbanerne bestilt
Forsøg bar vist sig, at nogen Fare for Varmløbning et elektrisk Lokomotiv med fire koblede Aksler (Type
som Følge af den under Beklædningen ringe Luft 1-D-1) med Maksimalhastighed 160 km/T.; det skal
afkøling er der ikke. Ogsaa den femakslede Tender leveres til Foraaret.
faar Strømliniebeklædning.
De nye Lokomotiver vil, naar de i Foraaret er af
Medens det ene af disse Lokomotiver skal fyres leveret fra Fabrikkerne, blive prøvet af »Zentralamt
med Stenkul, indrettes det andet for Kulstøv som fur Maschinenbau« i Berlin, men det bebudes allerede
Brændsel, og dette Lokomotiv skal køre med Fører nu, at Fagfolk ogsaa fra Udlandet vil blive indbudt
hus et forrest. Fra Tenderen, der følger efter Lokomo til at se de nye Maskintyper, der skal opfylde saa
tivets Skorstensende, føres Kul tøvet gennem Rørfor store Krav, men som alligevel i deres Enkeltheder,
bindelser og Slanger til Fyret, akkurat som Føde Kedel, Cylindre, Styring, Tender m. m., slutter sig
vandet føres fra Tenderen til Kedlen.
til kendte, prøvede Forbilleder.
Paa Henschel & Sohn's Lokomotivfabrik i Kassel
Der kan altsaa v�ntes Nyheder paa Dampdriftens
arbejder man paa to trekoblede, strømlinieformede Omraader i de kommende Maaneder.
Tenderlokomotiver (Type 2-C-2) med tilhørende
Vogne fra Vognfabrikken Wegmann & Co. Disse Lo
En Priskonkurrence.
komotiver, der bygges for en Hastighed af 170 km/T.,
Det store Firma, Rheinisch Westfii.lische Kohlen
skal fremføre fire letbyggede Staalvogne af speciel Syndikat i Essen, om behersker største Delen af
Type med Lyntogsformen som Forbillede. Et af disse den tyske Kulproduktion i Rhinlandene og Westfalen,
Tog ventes færdigt i Januar Maaned.
har udskrevet en Præmiekonkurrence om Udarbej
Hos Krupp i Essen lader Rigsbanerne bygge to delse af Projekt til et dampdrevet Tog, som kan kon
firekoblede Persontogslokomotiver (Type 2-D-2) for kurrere med de med Dieselmotor drevne Jernbane
140 km/T. Hastighed til Fremførelse af svære Per vogne og Lokomotiver.
sontog paa indtil 650 t Vægt paa stærke Stigninger;
Firmaet begrunder dette Skridt med, at Rigsba
de skal afleveres til Foraaret.
nerne i Konkurrencen med Automobilerne og Flyve
Samtidig har Rig banerne givet Ordre· paa to nye maskinerne er tvunget ind paa at stille Dieselmoto
Typer af Godstogslokomotiver for 90-100 km/T. Ha ren i Forgrunden som Drivkraft i Motorvognene,
stighed.
uagtet den dertil nødvendige Brændselsolie maa kø
Henschel & Sohn bygger en femkoblet Maskine bes fra Udlandet. Denne uheldige Afhængighed af
(Type 1-E-1), der skal kunne fremføre en Belastning Udlandet samt Tysklands Devise-Vanskeligheder kræ
paa 1500 t med Hastighed 90 km/T., medens ver, at der søges efter en Løsning, der muliggør An
Schwartzkopff i Berlin bar faaet Bestilling paa to vendelse af faste Brændselsstoffer, som Tyskland i
Maskiner til Fremførelse af !!godstog paa 800-900 t rigt Maal har til Raadighed, ogsaa i Motorvogne paa
paa horizontal Bane med Hastighed 90-100 km/T. Jernbanerne.
Til disse Tog bygges nye toakslede Godsvogne med
At den tyske Kul-Industri ogsaa har sine In
stor Akselafstand.
teresser i dette Spørgsmaal er indlysende.
Til Fremførelse af smaa, hurtige Persontog byg
Dampmaskinens Anvendelighed i Stedet for Diesel
ger Borsig, Krupp og Schwartzkopff desuden nogle motoren som Drivkraft for Motorvogne er allerede
lette Lokomotiver med 2 koblede Aksler (Type 1-B-1, godtgjort ved praktiske Forsøg - siger Kulsyndikatet
d. v. s. som D.S. B.s Litra 0). Disse Ma kiner ind i sin Opfordring - men som Brændsel i Dampkedlen
rettes for Eenmandsbetjening og faar derfor halvau bruges Gasolie, der ligeledes maa indføres fra Ud
tomatisk Fyring; de skal anvendes til Fremskyndelse landet. Tysklands fremtrædende Stilling paa Fyrings
af Sidebanernes Tog og til Fremførelse af Opsam og Dampkedelteknikkens Omraade giver imidlertid
lingstog mellem Byerne paa Hovedbanerne med Kø Grund til at vente, at en Motorvogns Driftsvilkaar og
rehastighed 90-100 km/T. Disse Lokomotiver tæn saa kan opfyldes af en Specialkedel med mekanisk
kes anvendt i Stedet for Molor"vogne, idet man mener, Fyring paa en Rist, og for at fremme denne Udvik
at de med Eenmandsbetjening vil være mere økono ling udskrives Konkurrencen, for hvilken der er op
miske end Motorvognene, som paa deres nuværende rettet følgende Vilkaar:
Udviklingstrin ikke kan bruges til Fremførelse af
Der ønskes Udkast til en Person-Motorvogn til
tunge Tog.
Hovedbaner med egen Kraftkilde, der ved Forbræn
Som man vil se, stilles der til alle disse nye Lo ding af Stenkul paa Rist producerer Damp. Som
k�motivtyper betydeligt forøgede Krav til Køreha Brændsel skal bruges Stenkul med et Gasindhold
stigheden, uden at Trækkeevnen ofres. Rigsbanernes af indtil 30 pCt. flygtige Bestanddele og i Sorterings
Program er, at Damplokomotiverne skal kunne b;rin- Størrelse 30 mm og derover.
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Motorvognen skal bestaa af en tredelt Enhed og
skal paa vandret, lige Bane med en Modvind paa
12 km/T. kunne opnaa en Maksimalhastighed paa
130 km/T. med en tilstrækkelig Hastighedsforøgelse.
Vognen skal rumme 180 bekvemme Siddepladser af
2. og 3. Klasse (i Forholdet 1 : 4), og dens indre Ud
styrelse skal byde de rejsende de efter Nutidens Krav
nødvendige Bekvemmeligheder. Pladsforhold · og
Gulvplan skal vælges saaledes, at de rejsende kan
stige ind og ud hurtigst muligt uden at genere hin
anden, og der skal sørges for bekvem Adgang saa
vel fra høje som lave Perroner. Foruden Siddeplad
serne til de rejsende samt Toiletterne skal der være
et Rejsegodsrum paa ca. 3,5 m og et Postrum paa
2,0 m.·
Under Iagttagelse af almindelige Forudsætninger
for de rejs endes Bekvemmelighed og Velbefindende
skal Vogndelen (med Undtagelse af en almindelig
Oversigtsplan) kun projekteres saa vidt det af Hen
syn til Beregning af Vognvægten er nødvendigt. Den
beregnede Vægt skal kunne efterregnes paa Grund
lag af vedlagte Tegninger. Anordningen af Bremse
apparater, der giver en Middel-Hastighedsformind
skelse af 1,0 m pr. Sek., skal fremgaa af Projektet.
Denne Hastighedsformindskelse af 1,0 m pr. Sek. skal
ogsaa kunne opnaas i ugunstigt Vejr og under ugunstig Skinnetilstand.
Hovedvægten lægges paa en udførlig Beskrivelse
og Beregning af Kedel- og Maskinanlæget. Deltagerne
i Konkurrencen er fritstillede med Hensyn til Valget
af Anordning og Betjening af Kedel og Maskine,
henholdsvis disses Deling i flere Aggregater, Kraft
overføringen, de drevne Aksler, saavel som selve
Akselanordningen. I hver Ende af Vognen skal der
være en Førerplads, hvorfra det samlede Kedel- og
Maskinanlæg skal kunne passes. Særlig Vægt lægges
paa en god Udsigt over Strækningen fra Førerplad
sen og paa en hensigtsmæssig Installation af Betje
ningsinstrumenterne i Førerrummet.
Kede· l- og Mas'kinanlægget skal arbejde fuldstæn
dig automatisk i mindst 6 Timers Køretid, saaledes
at forstaa, at Føreren kun skal regulere Dampfor1brug-et. Anlægget -skal beregnes saal,edes, at der mel
lem Hastighederne 0 og 130 km/T. skal kunne holdes
en gennemsnitlig Hastighedsforngelse paa 0,4
m/Sek.
Der kræves:
1. Udkastet til Vogndelen (Vognkasse og Løbe
værk) med dertil hørende beregnings- og konstruk
tionsmæssig Undersøgelse omfattende de dynamiske
Paavirkninger af Bygningsdele som foran nærmere
angivet,
2. Udkast til Kedel- og Maskinanlæg, inklusive
Hjælpemaskineri (Belysning, Batteri, Bremse-Luft
kompressor, Opvarmning o. s. v.), de nødvendige au
tomatiske Styreapparater saa vel som Kraftoverfø
ringen til Drivakslerne. Beregnings- og konstruktions
mæssige Undersøgelser skal ligeledes afleveres,
3. Sammenstillingsplan for den tredelte Motor

vogn,

4. en indgaaende Begrundelse for de valgte Bygge
former og Anordninger saavel som de nødvendige
Beregninger i teknisk og økonomisk Henseende.

5. Angivelse af den sandsynlige Pris for hele
Drivkrafta'Illægget.
I Tegningerne skal der henvises til de respektive
Steder i Beskrivelsen og Beregningerne.
Til Forebyggelse af vilkaarlige Antagelser skal
alle Overvejelser hvile paa Erfaringer fra udførte
Anlæg, og det skal angives, hvilke Firmaer, der inde
staar for Udførelsen af Nykonstruktioner.
!øvrigt gives der Forskrifter for Udformningen
og Udførelsen af Beskrivelse, Tegninger m. v.
For indgaaende, prisværdige Løsninger udsættes
en samlet Præmiesum paa 50 000 Reichsmark.
25 000 Rm. tilkendes den Forslagsstiller, der ind
leverer den i enhver Henseende bedste og til Udfø
relse egnede Løsning. For de næstfølgende 5 Løsnin
ger er udsat Beløb a 5 000 Rm. Hvis Præmien paa
de 25 000 Rm ikke uddeles, bortfalder dette Præmie
beløb, og de 5 bedste Løsninger faar hver 5 000 Rm.
Det er dog forbeholdt Bedømmelsesudvalget at for
dele de 25 000 Rm paa anden Maade for Løsning af
Enkeltheder, der er af Betydning for det samlede
Køretøj.
Bedømmelseskommiteens Afgørelse er inappelabel
og kan ikke indankes for Domstolene.
Enhver Person og et hvert Firma kan deltage i
Konkurrencen; ligeledes er det tilladt, at flere Per
soner arbejder paa Opgaven i Fælleeskab.
Bedømmelsesudvalget bestaar af Generaldirektor,
Bergassessor Fickler, Dortmund, Bergwerksdirektor,
Dr. ing. Knepper, Essen, Reichsbahnoberrat, Profes
sor, Dr. ing. Nordmann, Reichbahn-Zentralamt fiir
Maschinenbau, Berlin, Dr. ing. Marchard, Hannover,
Professor, Dr. ing. Roeder, Hannover, og Oberinge
nieur, Dr. Wiedemann, Essen.
Løsningerne skal indsendes til Rheinisch-West
fii.lische Kohlensyndikat, Essen, Frau-Berta-Krupp
Strasse 4, inden 1. Juli 1935 og være betegnede med
Kendeord.
I

(Efter ,Dansl;; Jernbaneblad«).

ET GAMMELT 4�CYLINDRET
LOKOMOTIV
Efler The Locomotive ved F. Spøer.

Omkring AarBt 1838 konstruerede en fransk In
geniør Monsieur C. Arnoux et genialt System af
leddelte Lokomotiver hvormed Kurver med en meget
lille Radius kunde gennemkøres. Ideen dertil frem
kom ved, at en Jernbanes Byggeomkostninger i
høj Grad kan reduceres ved at borteliminere de
udstrakte Arbejder, der undertiden kræves, naar
skarpe Kurver skal undgaas. Prøveture med hans
Lokomotiver, som i 1839 kørtes paa et Forsøgs
spor ved St. Munde i Nærheden af Paris, gav saa
gode Resultater, at en Regeringskommission ind
sendte en for Opfinderen meget gunstig Rapport.
Som Paaskønnelse fik Opfinderen i 1840 en Præmie
fra Videnskabernes Akademi.
Fremtvunget af den officielle Anerkendelse blev
en Banelinie mellem Montrouge og Sceaux auto
riseret i 1844 og aabnet for Trafikken to Aar senere.
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Banens Længde var kun 11 km. I 1852 blev Linien
forlænget til Or ay fra en Kryd ning tation ved
Bourgla-Reine, og sluttelig, efter Banens Over
gang til Paris-Orleans Jernbaneselskabet - som
Følge af dens økonomiske Fiasko som selvstændigt
Foretagende - forlængedes Banen i 1867 til Limours.
Derved blev Banen 39,8 km lang; dens Sporvidde
var 1,8 m. Det kan være, at Grunden til det usæd
vanlige brede Spormaal var at skaffe Plads til det
noget komplicerede Leddelingssystem, som kort
sagt var konstrueret til at faa Akslerne paa Togets
4-hjulede Vogne til at indstille sig og løbe radielt
i Forhold til de Kurver, der passeredes. Hjulene
roterede desuden frit paa de fastsiddende Aksler,
saa Forskellen i Længden paa de indre og ydre
Hjuls Baner ikke frembød nogen rullende Mod
stand. For kellige Anordninger, opfundet Tid efter
anden af M. Arnoux og hans Søn, blev anvendt,
men den, der blev brugt paa Lokomotiverne og
visse Vogne, var maaske den mærkværdigste.
Alle Lokomotiverne var 2-cylindrede af 1 A 1Typen, altsaa enkelt koblede, med en Løbeaksel i
hver Ende, som havde fastsiddende Aksler med

Hjulene løbende frit paa Akslen. Denne var fæstnet
til Rammen med en Drejetap og dannede en Slags
2-hjulet Truck. For at holde Løbehjulene i den rette
Stilling til Sporet og tvinge dem til at følge Kur
verne var der til Akslen fæstnet en Hjælperamme,
som bar 4 koniske Hjul og holdt dem mod Skinne
hovedets Inderside, og paa den Maade sikredes
Løbeakslens rette Stilling i Sporet. Drivhjulene var
paa sædvanlig Maade fastgjort paa en Krumtap
aksel og var forsynet med ualmindelig brede Hjul
ringe uden Flanger.
De 2-cylindrede Lokomotiver viste sig senere for
svage til at bestride Trafikken, og Ingeniør Arnoux
konstruerede saa det bemærkelsesværdige Lokomo
tiv, som er Artiklens egentlige Emne. Arrangemen
tet paa Løbehjulene blev bibeholdt, men de to Par
koblede Hjul er holdt ganske uafhængig af hinanden
paa hver Side af Maskinen. De drivende Hjul
sidder paa en ganske kort Aksel, som er lejret i
en Akselkasse, anbragt i Akselgafler i baade den
indre og den ydre Rammeplade, som udgør en Dob
beltramme. For at undgaa Dødpunktstillinger var
det nødvendigt at have to Cylindre paa hver Side,
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Firecylindret Lokomotiv fra 1865.
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og hvert Drivhjul fik da to Krumtappe forsat 90
Grader for hinanden og to Sæt Styringsordninger,
som det fremgaar af Tegningen . Hjulringene var
ikke mindre end 300 mrn brede.
Denne Cylinderplacering angav, hvad der mange
Aar senere blev Norm for 4-cylindrede Lokomoti
ver, og saavidt vides er den bedste Erindring om
disse Lokomotiver dette, at de fire Cylindre var
anbragt saaledes: To indenfor og to udenfor Ram
men. Bortset fra de delte Aksler var der ingen
Ejendommeligheder ved den roterende Mekanisme,
undtagen at Drivstængerne virkede paa fremadven
dende Fremspring paa Kobbel tængernes Hoved og
ikke direkte paa Drivtappen. Samme Anordning et'
imidlertid blevet anvendt i sjældne Tilfælde paa
andre Lokomotiver. Styringen var Stephensons og
virkede indirekte gennem Vuggearme. Eksentrik
skiverne var erstattet af Eksentriktappe, anbragt
paa en Krumtapvinge.
Desværre kendes Lokomotivernes Hoveddimen
sioner ikke nøjagtigt, men er opgivet tilnærmelsesvis
som følgende:
Cylinderdiameter (4) .................. 280 mm
Slaglængde ........................... 508 mm
Drivhjulsdiameter .. ........ ........... 1524 mm
Løbehjulsdiameter .. . . ... ............ . . 1008 mm
Adhæsionsvægt . .......................... 24 t
Vægt paa Løbehjulene ........ ....... . .... 16 t
Risteflade .......... ................ .... 0,93 m2
Hedeflade i Fyrkassen . ................. 5,2 m2
Hedeflia,de i Rørene ......... . ........... 69,2 m 2
Hedeflade total ..... .................. . 74,4 m 2
Der blev bygget to af denne Type, hvoraf den
ene var udstillet paa Pariser-Udstillingen 1855. Lo
komotiverne opfyldte Forventningerne, der var stil
let, for saa vidt, at de kunde løbe let gennem skarpe
Kurver og havde en god Axcelerationsevne. Ikke
desto mindre fik de aldrig nogen Succes, da de blev
bedømt som overordentlig indviklede og kostbare
baade i Anskaffelse og Vedligeholdelse. Kyndige
Lokomotivteknikkere havde ikke meget godt at sige
om dem, hvorfor Arnoux i en Piece, udgivet i 1860,
beklager sig over, at Fabrikken, som byggede Lo
komotiverne, i Stedet for at bevare Konstruktionen
saa simpel som muligt hellere valgte al indlemme
mange af sine egne Ideer, saa om Fødevandsfor
varmning og en udarbejdet Metode for Fjederop
hængning m. m., hvilket forøgede en allerede væ
sentlig indviklet Maskine med en Mængde unød
vendige Detailler. Men han indrømmer samtidig, at
man havde stort Besvær med de koblede Hjuls
Aksellejer, som var vanskelige at smøre og hyppigt
løb varme. Til Slut blev Maskinerne ombygget gen
nemgribende, hvorefter de ydede god Tjeneste som
almindelige 2-cylindrede Maskiner.

FRA SYGEKASSEN
Del meddeles herved, at der til Valget af de 10 Besty
rnlsesmedlemmer til »Statsbanepersonalets Sygekasse• for
Perioden 1. April 19'35-31. Mart- s 1939, der skal vælges
af de ubemidlede Interes senter, er indkommen følgende
Kandidatlister:

1.
2.
3.
4•.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LISTE A.
Til Bestyrelse:

Godsekspediløl' J. J. Ejerring, Nyborg.
Banearbejder Tb. E. Frederiksen, Herning.
Snedker H. Laur. Han en, Centralværkstedet, Københ.
Kobbersmed C. Chr. Holm, Centralværkstedet, Aarhus.
Banearbejder N. Chr. Madsen, København.
Lokomotivfører Frode Nielsen, København.
Jernbanepakmester H. C. Pedersen, Aarhus.
Overportør Ch. 0. Petersen, København.
Overmatro C. F. V. Poulsen, Kor'Sør.
Overportør M. K. Sørensen, Vejen.

Som Supplecinter:
Som Suppleanter for forcinnævnte:

l. Suppleant for Nr. 1:
Kontorassistent, Fru E. 0. Steffensen, General. direkt.
2. Suppleant for Nr. 1:
Trafikassistent C. C. A. Larsen, København.
1. Suppleant for Nr. 2:
Banearbejder N. A. Jen ·eD, Aarhus.
1. Suppleant for Nr. 3:
Maskinarbejder I. P. Nielsen, København.
1. Suppleant for Nr. 4:
Remisearbejder J. C. Christensen, Aarhus.
l. Suppleant for Nr. 5:
Banearbejder S. Jørgensen, Næstved.
1. Suppleant for Nr. 6:
Lokomotivfyrbøder C. A. 0. Lønqvist, Aarhus.
2. Suppleant for Nr. 6:
Lokomotivfyrbøder K. 0. Svendsen, København.
1. Suppleant for Nr. 7:
Togbetjent 0. J. Bentsen, København.
1. Suppleant for Nr. 8•:
Overportør N. · Meldgaarcl Kri teusen, København.
1. Suppleant for Nr. 9:
Vognop ynsmand R. A. K. Ancle1 en, Frederiksberg.
l. Suppleant for Nr. 10:
Pakhusformane! L. C. Jensen, Aa.1·hus.
2. Suppleant for Nr. 8 og 10:
Overportør J. N. Lausen, Kolding.
2. Suppleant fot· Nr. 2 og 5:
Maskinpasser A. C. Eriksen, Langaa.
2. Suppleant for Nr. 7 og 9:
Overskibsfyrbøcler K. V. J. Dahl, Korsør.
3. Suppleant for Nr. 2, 5, 7, 8, 9 og 10:
Overportø1' Th. Peter. en, Nørager.

LISTE B.
Til MecUemmer af Bestyrel:,en:

Togfører L. P. Hindabl, Nyborg.
Jernbanepakmester N. L. Jørgensen, København.

LISTE C:
Til Medlem af Best11relsen:

Ma.skinsnedker Anton F. C. Olsen, Centralværkst., Kbhvn.
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LISTE D:
Til Medlem a.f Best11relsen:

~}:.

:,

·..
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Maskinarbejder 0. D. Johansen, Værkstedet, Nyborg.
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····;;:: ···, . .. .
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Som Si,ppleant:

Maler P. M. Hoecl, Værkstedet, Nyborg.

Tjenestefrihed med Løn under Forbundskongressen.

Ligesom tidJigere havde Norsk Jernbaneforbund ogsaa
i Aar henstillet, al de Delegerede til Forbund 'kongressen
rnaatte faa Tjenestefrihed med Løn for at kunne udføre
deres Opgave. Jernbanestyrelsen har afslaael Forbundets
Andrngende, men da dette henvendte sig til Finansrniniste,·ict, blev Kravet bevilget.
l. T. F.

Meddelelse hernm saml Stemmesedlel' vil blive udsendt
fra Sygekassens Kontor. Det. er ikke ubetinget nødvendigt
al anvende de af Sygekassen ud. endte Blanketter, men
Stemmesedler skal for at være gyldige i hvert Fald være
udfyldt i Overensstemmelse med Valgreglerne, d. v. s. saa
Jedes at Navnene paa de Kandidater, vedkommende vil
stemme paa, skal værn opført, eventuelt -- hvis man
ønsker al give een Kandidat flere Slemmer - Navnet
paa denne Kandidat gentaget eller Ordet ,samme« anvendt
lige saa ofte. Endvidere er det nødvendigt at kræve Syge
kasse-Medlemsnummeret paaførl Stemmesedlen som Betin
gelse for dennes Gyldighed.
Slemmesedleme skal væ1:e Sygekassens Kontor i Hænde
senest den 20. Feb1'Uar d. A.

Industriforbund ved de sve·nske Jernbaner'?

Lanclso,·ganisationen har indkaldt de fem bestaaende
Jernbaneorganisat, ioner til e1 Møde vedrørende Muligheden
af al Iaa op,-ettet et Enhedsforbund paa Basis af Indu
striforbundsprincipperne med Tilslutning til Landsorga
ni ationen. Paa. Mødet blev der nedsat et Udvalg, der
skal arbejde med Sagen. Vedkommende O,·ganisalioner
�kal nu udpege Medlemmer til dette Udvalg.
J. T. F.

Indmeldelsen af Jernbanernes Kontorpersonales
Forbuncl i Norge i Landsorganisationen.

Til den Gruppe paa 2 Bestyrelsesmedlemmer, der skal
vælges af de bemidlede Interessenter, var der ved Fristens
Udløb kun indkommet een Kandidatliste med 2 Kandida
ter til Bestyrelsen og 3 som Suppleanter. Der bliver der
for intet Valg i denne Gruppe, for hvilken følgende her
efter i Perioden 1. April 1935--3'1. Marts 1939 er Bes,ty
relsesmedlemmer:

Ovennævnte Forbund bar afholdt en Urafstemning om
Indmeldelsen i Landsorganisationen. Hesultatet var 744 Ja
og 683 Nej-Stemmer. Grundet paa det ringe Flertal for
Indmeldelse, er denne altsaa ikke vedtaget i Henhold
til Lovenes Bestemmelser. Del bør bemærkes, at' _tidligere
U/·afstemninger har givet et Flertal mod Indmeldelsen.

I.T.F.

Ekspeditionssekretær K. B. Hansen, Generaldirektoratet.
Trafikkontrolør C. J. M. Wietb, 1. Distrikt.

De engelske Jernbanemænd kræver yderligere
•
Lønforhøjelse.

Medens følgende er Suppleanter saaledes:

Den sids<te Lønforhøjelse ved de store engelske Jern
baneselskaber gaar ud paa, al Lønfradragel paa 2,5 pCt.
for Indtægter over 4-0 sh. om Ugen bortfalder. For de
lavere Lønninger er der allsaa stadigvæk en Nedsættelse
paa 2,5 pCt., som som endnu ikke er ophævet. De tre
Jernbaneorganisationer i England har nu til Hensigt at
kr'æve, at ogsaa denne Lønnedsætlelse ophører. Det ende
lige Krav ventes fremsat sid t i denne Maaned.

1. Lokomotivfører Sopb. Jensen, Fredericia.
2. Trafikkontrolør A. L. Obmeyer, Generaldirektoratet.
3. Stationsforstander J. Duus, Tølløse.

I.T.F.

50 Aar gammelt Specialfirma i Herreskræderi
Klædni ng

De wælcer eller Deres Smac blandt �00 udsøcte
encelske oc skotske Sloffer oc vi syr del efter
Deres Ønske som llnesle HA.llNDSYBT SKRJEDERI
Ira Kr. 1150,-.

Charles A. Hansen
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.

Nærværende Num,mer er afleveret paa Avispostkontoret den 29. Januar 1935.
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.
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Der er en

I faste Stillinger,
som udelukkende keber l11bler

Soveværelser fra
Ec Spisestuer •
Herreværelser •
Dacncstuer
•

•

~
S I GI'

Kr, dO
• 600
• 6l50
• aao

Amk. Gummi-Industri, Afdl. D.

hos det anerkendte Mehlfirma

HOLM & LARSEN ~DJ.HJJi:. Ti~·

I
::

ning , samt vort rigt illustrerede Katalog sendes
gratis og diskret mod 35 Øre i Frimærker til
Eksportomkostninger.

Møbellageret "FIDUSEN"

HJ. al NlltolaJnJ.

(). WILLUMSEN)

Oehlenschlægersgade 29 . Teleron Vester 8546
Ny e Møbler i a lle Stil ar ter
-

Brugte Møbl er tages i B ytte

E get Snedkerværksled

-

Overslag og Tegninger gives
Lempelige Betalingsvi lkaar

Øjet faar Hvile
i "Brillen" fra Thiele.
I 115 Aar "Briller" Kdm11argade a,

Den ny LaanebankA
/ Vestre
Boulevard 9,11
/s
Telf. 43 8 og 9708

Laan til Tj enest emænd mod Kaution sforsikring . Selvsky ldnerka ution , solida,
risk Ansva r eller anden Sikkerhed . - Anerkendt a f Staten ,
Ma,
gistrat og Frederiksberg Kommune som berettiget til at modtage Lønfor,,
skrivninger fra Tj enestemænd.

Støt dansk Industri!

Sammenlign Tore PJiser og Tilpasning med andres Gir døm selv.
Leverandør til Sylf&kassen.

Brødr. Braun's
Kentucky Skraa

TAN DL Æ G E

Tandlæge

F.H.K. SØRENSEN
Konsultation: 10- 7.

Istedgade 69.

T elt. Vester 906 .

V. HOLST

Konsultation I Jl/1-3,
hver A ft en 6- 8, l ørdag undtagen ,

ISTEDGAD E 86
Telefon Ves ter 4233.

•

BLOMSTER
,,Eranthis"

Enghaveplads 11.

IKist;d;k~;~ti:ner

Kunstige Tænder.

Ny O ver• eller U ndermund med 12
Karat G uld tand 28 Kr. - Omstilling
12 Kr. - Reparationer fra 2 Kr. Alt udføres med G arant i.

Karl Andersen, Enghaveplads 3

Telef. Vester 511 x. T ræffes ~5, 6-7.

Fællesforeninuen lor
Danmarks Bruusforenin«er
Hovedkontor :

15 Njalsgade 15
Kø hen bavn
Telef. (()lo
Telef. 4015.

TUBORG

Marketenderiet
i Centralværkstederne og Godsbanegaardens
Lokomotivremise anbefales.

DRIFTS UDVALGET

Statsbanetjenestemænd bør forsikre i

Statsbanepersonalets Brandforsikring·s- og Understøttelses-Forening.
Brand • Indbrudslyverl• oc FamllleansYarslorslkrlnc

Foreningen bar uddelt ca. 234400 Kr. i Understøttelser. Ulønnede Tillidsmænd over hele Landet.

Ekspeditionskontor: Vesterbrog~de 26, København, Telef. 66 26.
LatJ .Prcemie -

Udm Gemidi.qhed -

Kulant Erstatninq

