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ARBEJDERNES RET UNDER
NATIONALSOCIALISMEN
Den nye tyske »Skudsmaalsbog«.
Den nationalsocialistiske Regering i Tysk
land retter med forøget Energi sin Opmærk
somhed imod Arbejderklassens Rettigheder.
Den 26. Februar i Aar naaedes det hidtidige
Højdepunkt af socialreaktionær Lovgivning.
Den Dag blev det nemlig besluttet at genind
føre »Arbejdsbogen«. Ifølge Begrundelsen skal
. Bogen være et tjenligt Bevis for Arbejderne
og Forretningsmedhjælpernes faglige Uddan
nelse. Fra 1. April i Aar er det, fo1· at opnaa
Beskæftigelse i Tyskland, en Betingelse at have
en »Arbejdsbog«.
Officielt meddeles det, at Myndighederne
ved Hjælp af Arbejdsbogen kan øve tilstrække
lig Indflydelse paa Arbejdets Fordeling. Gen
nem Rigsregeringens Beskæftigelsespolitik er
Rammerne for den enkelte Arbejders Ret til at
·øge Beskæftigelse i den Virksomhed eller
Branche, han helst ønsker, blevet betydeligt
indskrænket. En Arbejder i Tyskland kan ikke
efter frit Valg fra Arbejde paa Landet gaa over
til industrielt Arbejde, og han kan heller ikke
uden videre vælge en Arbejdsplads i Berlin,
Bremen eller Hamborg. For saa vidt han endnu
ikke er fyldt 25 Aar, kan han endog - bortset
fra ganske faa Undtagelsestilfælde - blive
tvunget ud af den industrielle Virksomhed,
hvori han er oplært, og henvist til Landbrug eller Skovarbejde. Da Gennemføre] ·en af disse
vidtgaaende Forholdsregler naturligvis van
skeligt kan kontrolleres, skal Arbejd bogen bi
drage hertil.

20. April 1935

"\ cl Hjælp af Arbejdsbogen skal »Flugten
fru Landet« forhindres og Arbejdermasserne
diriger s i den af Regeringen ønskede Retning.
Arbejd anvisning. kontorerne kan herefter. paa
dot nøjec-:te kontrollere den enkelte Arbejder,
de kan nu fuldstændig optræde som Organer
for Arbejdsgiverne; thi da Arbejdsanvisnings
kontorerne ved Hjælp af Arbejdsbøgerne og de
lovmæ · ige Beføjelser forener Kontrollen og
den mest vidtgaaende Di positionsret, vil de ved
forøget Anvisning af Arbejdere til Virksom
heder, som for Tiden er begunstiget af Kon
junkturerne, forhindre Arbejdslønnens Stig
ning.
Det er den Side af Arbejdsbogen, der ven
der ud til Offentligheden. Men mindst lige aa
føleligt for Arbejderen er det personlige Tryk,
som nu ved dens Tilstedeværelse kan øves. En
Arbejder kan ikke vægre sig ved at fremvise
sin Arbejdsbog, og da ugunstige Optegnelser i
den betyder Arbejdslø. ·hed, saa er den samtidig
et Diktaturmiddel i Arbejd giverens Haand .
Arbejdsbogens Genindførelse er et uhyre
Tilbageskridt for Arbejderkla sen. Men den
skaber Klarhed om Nationalsocialismen Hen
sigter. I tedet for Opfyldelse af Nazismens
socialisti ke Løfter kommer nu »Arbjedsbo
gen«, den Bog, for hvis Fjernelse den europæ
i ke Arbejderbevægelse igennem Generationer
har kæmpet. Pligten til at føre Arbejdsbog var
allerede for de industrielle Arbejdere i 'l'ysk
land bortfaldet under Kejserriget. For Land
arbejdere og Hustyende, som gik ind under Ar
bejdsgivernes Husholdning, indtraadte Befrielen for Arbejdsbogen i Revolutionsaaret 1918.
J Danmark blev Landarbejdere og Hustyende
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som de sidste af Arbejderkla sen befriet for
Arbejdsbogen (Skudsmaalsbogen) i 1921.
Man maa desværre efterhaanden vænne sig
til den Tanke, at de tyske Arbejdere lever i en
anden Tidsalder end den øvi-ige europæiske Ar
bejderklas ·e. Men for de europæiske Arbejdere
bliver sløret, som Faci terne kaster over de so
ciale Forhold i de forskellige Diktaturstater,
. tadig løftet mere og mere - s andheden aabcn
barcs.

NYE RANGERFORANSTALTNINGER
Det s er ud, som om Tiden bærer det i sig,
at Damplokomotivpersonalet ikke kan blive
hurtigt nok afskaffet - i hvert Fald i Dan
mark. Medens andre indenfor J ernbanevæse
net · Omraade førende Lande stadig forbedrer
Damplokomotiverne, ser det herhjemme ud til,
at kun de Fremdriftsmidler, som anvender
Olie, er virkelig up to date.
For Rangertjenesten Vedkommende er der
som bekendt i de sidste Aaringer anskaffet et
ikke lille Antal Traktorer, bl. a. blev Horsens
tation engang i December Maaned f. A. nor
meret med en saadan Indretning. I den Anled
ning bragte »Horsens Venstreblad« for 25. Ja
nuar cl. A. en s aalydende Notits:

Nye Rangerforanstaltninger paa
Horsens Station.
Fra 1. Januar er der etableret nye Range
ringsforanstaltninger paa Hor en;; Jernbane
station. - Fo1· i Tiden foregik al Rangering
ved Hjælp af to Rangermaskiner , men denne
Form for Rangering tog al for megen Ti<l. Per
,;onalet klagede over for lang og for t1rcgel
rnæssig Arbejdstid.
Stationsforstande r B:rn<lhultz. tog <la Sagen
i sin Haand og udvirkede, at .Stationen ved Nyt
aarsskiftet fik en moderne H,1:1,uger-traktor paa
79 H.K. Traktoren er meget lettere at behandle
end de ;;tore Maskiner, og Rangeringen fore
gaar betydelig hurtigere. De,;uden har Trak
toren den Fordel, at den kan betjenes af alle.
Ane Maskiner paa 80 H.K. og derover skal
nemlig betjenes af et uddannet Mandskab, men
da Traktoren lrnn e1· paa 79 H. K., maa den
betjenes af hvem som helst paa Stationen og
kan paa den Maade lette Arbe.iclet for del ud
dannede Rangorpcr:;;onale.
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lkke sandt? Denne Notits indeholder virke
lig Ting til Overvojebe, selv om <let hele . er
molboagtigt ud.
Det er o. · velbekenut, at Station forstande1·
ne i mange Aar har været uhyrn kede af, at de
ikke kunde skalte og valte med Rangermas ki
nerne og deres Per onale, saalede� at de een
Dag kunde køre længe og en anden Dag kor
tere, eftersom det pa ede Hr. Stationsfor
standeren. Vi er og·aa bekendt med, at paa de
Station. ·for tandermøder, som afholdte.· kort
efter, at vor nuværende Generaldirektør havde
tiltraadt sit Embede, var netop Rangerlokomo
tiverne og deres Personale et af de mest disku
terede Emner.
Det foran gengivne Stykke fra »Hor::;ens
Venstreblad« er jo ikke en almindelig journa
listisk Notits. Den bærer tydeligt Indtryk af at
være informeret af Sagkyndige. Paa Grm1dlag
af Notit en kan man derfor roligt fastslaa, at
Stationsfor tanderen i Hors ens har fundet, at
den gammeldags Form med Damprangerloko
motiver tog alt for megen Tid, og at han derfor
har udvirket, at Stationen normerede· med et
Apparat, som baade var lettere at behandle,
og som kunde udføre Rangeringen meget hur
tigere, og hvor man fremfor alt ikke var af
hængig af Lokomotivpersonalet.
Naa, ja! Paa de ty ke Baner er man atter
gaaet bort fra Traktorer paa de ·tørre Ranger
placber og er vendt tilbage til Rangermaskiner,
men noget saadant kan vi selvfølgelig ikke tage
Lære af. Hos os skal Landet, først spækkes
med mere eller mindre utjenstdygtige Ranger
traktorer.
l aar man betænker, hvilket Arbejde vore
Rangerlokomotivor gennem Aarene har udført
for Do dan. ke Statr:;baner, kan Hjertet jo nok
krympe sig paa en og anden LokomotivrnanJ
vod HH at høre om den gammeldags Form, som
tager alt for mocren Tid, men hvis Skavank i
Virkeligheden kun er dot, at tationsforstan
de1·ne ikke kan tilrettelægge deres Arbejdstid,
,;om det passer dem. Hvad specielt
Horsens an
T
gaar, gen· det os inderligt ondt for Station::;for
standeren der. Hans Bestræbelser for at faa
noget mere Gang i Støvlerne er hidtil ikke kro
nedes med Held; thi han::; nye ViduHdertraktor
har kun været i Brug i nogle Dage, saaledes at
de »garn le«, »umoderne«, »lang. ·omme« Damp
lokomotivcr har maattet be::;tride Ranger-arbej
det paa Hor."ens Rtatio11. Og mon det ikke vil-
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de være det klogeste for Statsbanerne at holde
noget mere fast ved det kendte og vente med
.,
at indføre »Nyheder«
i r-;trure Stil, indtil de med
Hens yn til DriHr,;mæssighed var vclapproberet.
Stat.·banerne:,; Regnskab kunde vel nok taale
Besparelr,;en af den Udgift, ·om en hel Masse
unødvendige Traktorer medfol'er.

FRA MEDLEMSKREDSEN

,
AL moclam;alle
fra andre Kalegorier benyt.lede den
kærkomne Lejlighed til al bruge Albuerne gjordP
ikke Sagen bedre.
Havde Organisationen dengang grebet energisk
ind, vilde mogel bave set anderledes ud i Dag, hvor
det so,· ud t.il, al del muligvis vil lnekke op til
Stridigheder, ja, maaske Kamp mellem Personalet
indbyl'dcs!
:Hvad Personalet. angaar, saa maa det, hvis man
d.:1. kan fore'tille sig noget saadanl, for del førsle
være en •Fejl«, al man s lolede alt for blindt paa
H. B., og dernæ t al Po,· ·onalel paa sin Vis har
"
ment, al uMot.orvognene ikke var noget for rask<·
Mandfolk, men kun for tlem, $ om vilde »loppe « sig
fra rlon svil'rere Damplokomotivtjeneste. Men selv
om delle skulde være Tilfældet, saa kan det paa den
anden Side ikke nægtes, al noget af don Inleress o.
som blev de oleklriske Tog til Del, vilde have været
. ærdeles Vl'I anbragt i l\folorspørgsmaalels Barn
dom; men i dot Spørg smaal er der nok adskillige, der
r kommen bag efter, og for os, som bliver tilbage,
er del on daal'lig Trø l, at de nu siger: »Blæse være
med 11\'ad der sker, naar vi er døde«.
Eflorhaanden som Molordriflen udvikler sig og
saa smaal begynder al gaa Dampdriften i Næringen,
har Situationen forandret sig derhen, at den nu
begynder at ,rnlage en Karakter, der me L aJ al.I
kunde lyde paa noget i Retning af af en syslema
lisk Overflodiggørelse af Lokomotivmændene. Del
maa vmre lrisl for dem, som dengang stod i Spidsen
for Organisationen, nu al blive stillet overfor Per
spPklivor, som ubarmhjertig afslører, hvilken Kæm
pefadæse der er begaaet.
Endelig Pr der hos den Molorinloressel'Ode Del af
Admi nislralionen, gaaet honnet Ambition i holP
Spørgsmaalot, idet del Personale, som vilde gaa over
i Molorljeueslen, skulde »udvælges« og læse til l\fo
todørerprøve I og II, og nu skal man altsaa igen
nem on ny Sorloriug, en psykoteknisk Prøve. Selv
om det or utroligt, hvad man kan blive udsat for
nu om Stunder, :aa maa man have os undskyldt,
hvi · vi om denne Prøve, kunde friste.· til at an
vende don bekendte Vending: »Selv om del ikke
duer, saa m: del i hvorl Fald godt fundet. paa!« l\fon
som sagt, man skal altsaa igcnuem delte 3. Grads
Forhør, forinden man kan gaa lutret ud af Skærs
ilden, og opnaa det cflerlragtede »Prædikat « Motor
fører; mon ·elv om delte opnaas, . aa tro endelig ikke
al Trængslemo dermed or lilende, thi Udtage!. orne
Lil Lyntogsførere har aabonbaret, at del kun er dr
•særlig udvalgte« af de »udvalgte « , der er »1.
Klass e A. «
Hvad angaar selve den Udvælgelse, som er fore
taget af Admini. tralionen, saa kunde der fol'lælles
haado mærkelige og muntre Historier om Aclkom.-l
og Kvalifikationer, ja, man har endog ,;ol Eksempler
paa, al Ansøgere, som Gang paa Gang er blevon
vraget, udgik fra Jernbane kolon mod en fin 1.
Karakter! Delle maa være beskæmmende for dom, der raa
der for Udvælgelsen, og er bemærkelsesværdigt, fordi
rlet beviser, al Administrationen, lrods alle Krnm-
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Fremtidsperspektiver eller Motoriseringens
Vrangside.
Efler den Gny, der stadig staar om Lokomotiv
personalets Forhold til 1\fotorspurgsmaalet, kan man
vist roligt paastaa, al rlette pørgsmaal er blcYet
sørgeligt forfusket fra første "F',l'1'c\, og Konsekvenser
ne deraf er blevet,
at andre Kategorior er brgyndt al gøn• os Rangen
stridig,
al Lokomolivfyt·bøden•, . om vildr have• haft en
længel'o Aarrække foran ig som St n�k II ings
lokomotivfyrbødere, 01· forfremmPl til Motor
førere,
al Molot·fører, som i en Aarrække vildl' ha.Yr kørt
hjemme paa en Rangermaskine, nu skal til al
køre de saakaldle »Lyntog•, og endelig
at Anciennitetsprincippet for dem, som eventuelt
•falder i Unaade•, sandsynligvis vil komme til
al forme sig som en »Ørkenvandring•!
Med Udnævnelsen af »Lyntogsførerne• har An
cienniteten paany faael en »knock out« derved al
man uden videre forbigaar og tilsidesætter den' Del
af Lokomotivførerne, som i Henhold til deres Ancien
nitet har Krav paa Iltogsljenes'ten. Man har givet
Motorførerne en ny Chance, en ny kunstig Ancien
nitet, af hvilke vi - takket være Motor pørgsmaalel
og visse Medlemmers Enighed naar der er noget al
redde - efterhaanden har faaet en ud ·øgt Samling.
Fornden Lokomotivmand ancienniteten, som burdr
være den ene afgørende, har vi Molorforerpioner
anciennitel, Motoraspiranlanciennilet, Ancienni let
som 1. og 2. Grads Motorfører, og vi kal ,·el nu have
cl nyt Anciennitet ·produkt, »Lyntogføreranciennitet«-?
"
Grunden til ·dette anciennitet. rnæssige Virvar er
al søge baade hos vor Organ isationsledelse, hos selve
Personalet, og sidst men ikke mindst hos Admini
. trationen.
Hvad angaar Organisationens daværende Ledelse
er det dennes utilgivelige Fejl, at don ikke var frem�
synet og straks tog Affære, da Motori,·pørgsmaalel
dukkede ?P; men i Stedet for lod det gaa sin 5. kæve
Gang·• thi selv om d'1s e »Gespenster« af Motorvogne
.
1 deres første Skikkelse, kun var noget »Pilleri« f.
Eks · mellem Fb· og Hl., aa var Muligheden for en
. .
Udviklmg af dette nye Fremdrivningsmiddel dog ikke
u�elukket, men det har Ledelsen aabenbarl ikke haft
ØJel aabent for.

"
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spring, alligevel ikke har nogen Garanti for, at den
altid har faaet fat i de rigtige. Om delle skulde være
Aarsagen li!, al der nu er skel Forandringer, kunde
jo tænkes, for hvad $ kulde Grunden ellers være til,
al Administrationen nu, i Udvælgelsesprincippet,
". laar ind paa Baner, som i tidligere Tider blev be
tragtet med ophøjet Ringeagt, og om hvilken Periode
de slidte Trapper i Sølvgade bærer et Vidnesbyrd,
som af Eftertiden vil blive betragtet med stille Ho
rndryslen.
Men er dot ikke til al forstaa, hvorfor Admini
strationen har ønsket at foretage en • Udvælgelse«
blandt den Del af Lokomotivpersonalet, som havde
Lokomotivførerprøven, saa er det ejhelle1· let al
komme lil Klarhed over, hvorfor man har vraget
Lokomotivmændene til Fordel for Personalet fra an
dre Kategorier. Om Grunden til dette Forhold s kyl
des, at man paa højere Steder har ment at burde
værdsætte dem, som ladende haant om deres Orga
nisation medvirkede til, at Motorspørgsmaalet fik
en deklasseringsmæssigl set saa vellykket Start, og i
Tilgift forskaffede os en Anciennitetssammensurium
uden Lige, kan man jo kun gætte sig til.
Saa meget er dog sikkert, at det hverken kan have
været Menneskekærlighed eller andre dermed be
slægtede Motiver, der har tilskyndet de paagældendP
til at annektere disse Forfremmelser, som rettelig
tilkom os, der havde gjort denne Gerning til andel
og mere end Levebrød alene, og ret beset vilde baade
den retfærd.igsto og den most hensigtmæssige Løs
ning af Maskinbetjening spørgsmaalet have været
den, at Togfremførelsestjeneslen, hvadenten Driv
kraften vae Damp, Olie eller Elektricitet, var for
bleven indenfor Lokomotivpersonalet, som jo dog har
bestridt denne Gerning siden Jern.banen s Oprinde} se.
Da Statsbanerne besluttede sig til Motordrift i Fær
gerne, forlangte man ikke, at Maskinmestrene, som
et Supplement til deres Forkundskaber, skulde under
kaste sig en særlig Motorprøve, nej, man sendte
simpelthen en Maskinmester ud til praktisk Ind
øvelse med D. F. D.S. Motorbaade mellem Esbjerg
og Parkeston, og efter endt Indøvelse Iod man saa
denne Maskinmester vejlede Færgernes øvrige Ma
skinmestre. Heller ikke overfor de Værkmestre, ·om
skal overvaage Motorvognenes Vedligeholde! se, stil
ler man særlige Krav. Det ser paafaldende ud, al
medens man saaledes hverken kræver ny Uddanne) ·o
af do Maskinarbejdere, som er blevet Maskinmestl'e,
eller af dem, som er blevet Værkmestre, saa kræves
del af de Mas kinarbejdere, som er blevet Lokomotiv
mænd. Men det maa formenllig være, fordi Lokomo
tivtjenesten - TogfremEørelsesljeneslen
slillel'
ganske anderledes Krav til sit Personale, end andre
Tjenester gør det.
Efter disse Betragtninger over Molorspørgsmaa
lel skal jeg vende tilbage Lil mil Udgangspunkt: Lo
komolivpeesonalel,.,· A vane menlsforhold, som h vcr
ken af Organisation eller Administration er løst paa
en for del samlede Lokomotivpersonale tilfredsstil
lende Maade.
Hvorledes del i Realiteten forholder sig med den
taktiske Manøvre, som gaa1· under Navn af »Over-
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komplelle Lokomotivførere•, kunde del være højst in
ternssant al faa mermel'e opklaret, efter al Gene
raldi rekløren personlig hal' klædt denne Skrøne af
til Skindet, og vi for vol'l vedkommende ha1· kon. la
terel, al Lokomolivfyebøderne, alene ved Københavns
Godsbanegaard, har udført ikke mindre end 5572
Duges Dokomot'iv/'m·ertjeneste i 1934!
Et andel Tilfælde paa Forvirring i An<.:iennilots
princippel ser man, naar Motorvognene hal' •Hen
;;Landsdag«, og del s ker ikke saa sjældent, gennem
gaaende 25-30 Dage om Maaneden. Da man na
turligvis ikke kan have Molorføre1·en gaaende ledig,
tager man ham jævnlig til at forrette Tjeneste som
Damplokomotivfører, endskønt han i Anciennitets
rækken slaar tre, ja maaske fire Hundrede bag Rari
gerlokomotivføreren, og end. kønt man under almin
delige Forhold vilde have laget denne manglende fra
Rangermaski nen.
Dersom den 5 Aars Karenstid ikke afskaffes, vil
disse forkvaklede Aneiennilels- og A vancemenlsfor
hold dog være for intet at regne mod del Kaos, som
vil opslaa, naar Elektroførerpladserne opslaas, lit i
den Dag vil Ancienniteten geraade i en saa fuldkom
men babelsk Forvirring, at sandsynligvis ingen Mors
sjæl kan hille ud deraf.
Hvad os Lokomotivfyrbødern angaar, saa føler
man sig ikke særlig opløftet, naar man nu med 1718 Aars Lokomotivfyrbødertjeneste paa Ryggen mø
der sin Fremtid ude paa Strækningen i Form af
el Motortog, og samtidig i Erindringen genkalder sig
mange drøje Strabadser, som er udstaael i Tidens
Løb, og som jo ikke er gaaet sporløst hen over en; men som indtil for ganske nylig var en Betingelse
for al opnaa den af os eftertragtede Stilling.
Da Administrationen imidlertid ikke kan væl'e
uvidende om, al det ikke var for at blive livsvarig
Lokomotivfyrbøder, at vi indlraadle i denne Stilling,
s aa kan Administrationen, efter at have gjort Spring
avancement til sit - »Alfa og Omega« ej heller være
uvidende om, at vi, som indordnede os under den
saavel af Administration som Organisation aner
kendte Anciennitetsordning, er i Færd med al blive
narret for den Fremtid, som vi forlods har betalt
med vore bedste Leveaar! Det er derfor lige haardl nok, at vi nu skal til al
•løbe Spidsrod« ved al slilles overfor Valget: enten
al sælle os paa skolebænken og bestaa Motorfører
prøven, eller ogsaa lade os indrullere i - ,De glem
tes Brigade« - thi del ser unægtelig ud til, al der
nu kun gives een Vej frem til Forfremmelserne, og
denne synes at gaa gennem Jem baneskolen!
Til Slut kun dette, ikke saa faa af os Lokomotiv
fyrbødere, er nu godt paa Vej til og op over de 40
Aar, og selv om vi jo i Tidens Løb har lært al ren
noncere, saa hvorfol' s kjule, at del kan virke nogE>L
forstemmende, naar man kl-ydser et Motortog udC'
paa Linien og sc1· Motorføreren køre rundt og rekla
mere for Springavancementets Sukces ved. De dan
ske Statsbaner.
Ihvorvel Generaldirektør Knutzen har udtalt, at
der blandt Personalet findes megen Korpsaand, saa
maa man dog ikke fortænke os i, at det falder o.·.,

..
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lidt vanskeligt, at se vort Ideal i denne ny Reform.
Hvis man imidlertid lur tro de kloge Hoveder, er
den Dag ikke fjern, hvor Damplokomotivet vil til·
tøre Historien, er vi saa alle blevet Motormænd 1
Stedet for Lokomotivmænd; Charmen vi I dermed
være gaaot af Jernbanedriften; men ovenmevnte Sær
syn vil til Gengæld være et - heldigvis -- tilbage
lagt Stadium.
København i Marts 1935.
A . Skødf.
Indsenderen taler i kraftige Ord om den Kæmpe
fadæse, der er udvist i Motorførerspørgsmaalet, som
efter hans Mening er forfusket fra første Færd, og
han siger, at det maa være trist for dem, som tid
ligere stod i Spidsen for Organisationen, nu at blive
stillet overfor de uhyggelige Perspektiver, der viser
sig særlig med Hensyn til Ancienniteten. Vi ved
saare vel, at mange Lokomotivmænd gaar med en
helt forkert Opfattelse af, hvad der r.r sket i Motor
spørgsmaalet; men kal der være Tale om Fadæse,
synes vi, at den er størst for den i:erede Indsender,
der i saa kraftige Vendinger skriver om noget, han
svnes at savne Kendskab til. Thi een Ting er ganske
afgjort, nemlig den, at havde Organisationen faaet
Lov til at raade, var der ikke blandt Medlemmerne
opstaaet nævneværdig Utilfredshed i Motorspørgs
maalet. Fra den første Dag, dette Spørg maal rejstes,
har Organi ationens Krav været, at der skulde tages
Hensvn til Ancienniteten; men Administrationen har
ikk� ·været lydhør overfor Organisationens Ønsker,
og endelig har de brave Lokomotivmænd, for hvem
Ancienniteten er det høje. te af alt - vel at mærke
saa længe de beskæftiger sig med Damptjenesten selv været i høj Grad medvirkende til det Ancienni
tetssammensurium, Indsenderen omtaler. For mange
af vore Medlemmer gælder det, at de, saa snart do
har gennemgaaet Motoruddannelsen, vejrer en Chan
ce og rlerfor anlægger nye Syn punkter paa rlet hidtil
rodfæstede og urokkelige Anciennitetsprincip.
Vi skal her oplyse, at Foreningen i August 1925
anmodede Genemidirektoratet om Forhandling an
gaaende Motorvognenes Betjening og Førel e, netop
under Hensyn til Lokomotivfyrbødernes daarlige
Avancement. forhold, samt fordi Motordriften maatle
formodes at gribe stærkt ind paa Lokomotivpersona
lots Arbejdsomraade. Sagen kom den 1. Oktober 1925
for første Gang til Forhandling mellem Organisa
tionen og Generaidi rektoratet, og vod denne Lejlighed
tilkendegav Gdt. udl1·ykkoligl, at baade Lokomotiv-,
Tog-, Stations- og Værkslodspersonalet kunde tænke.
at komme i Betragtning vod Motorførerpladseme. Vi
skal nedenfor citere et kort Udsnit af Protokollen:
•.... Da tilmed LokomotivpeL" onalet er fagtek
nisk uddannet, maa delle yderligere underbygge vort
Krav om al forbeholde Stillingerne til Motodørero
for Lokomotivmændene, hvilket tillige vil være af
økonomisk Betydning fol' Banerne. . ...
Da det tillige er Damplokomotiver, der skal aflø
ses, har vi moralsk Krav paa de omtalte Pladser. .. •
Men Gclt. var som nævnt af en anden Opfattelse,
man an aa nærmest Lokomotivpersonalet for at være
overkvalificeret, og det ikke alene mod Hensyn til
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Benzinvogne, men ogsaa til eventuelle Dieselvogne,
ar hvilke dl'r dug ikke var bestilt nogle paa. davæ
rende Tidspunkt. Overfor Organisationens Argumen
ter, al der flere Steder ved Privatbanerne og i Ud
landet anvendtes Lokomotivpersonale, anførte Ma
•
skindirektøren, at det var fordi Motoriseri ugen havde
gjort en Del Lokomotivper ·onale overtalligt, og da de
paagældende Baner nødigt vilde afskedige Persona
le, blev det anvendt paa Motorvognene. Forhandlin
gen sluttede med, at Organisationens Formand gav
Udtryk for dyb Skuffelse over, at der ikke var vist
vore Synspunkter Forstaaelse.
Den Gang Statsbanerne havde opstillet en vis
Plan over Motoriseringen - det var i 1927 - under
rettedes J\fodlemmerne ved Cit'kulære hernm, men no
gen sædig Lyst til at søge, var der jo ikke, og del
kan vel ikke være Indsenderens Mening, at Hoved
bestyrelsen skal undgælde, fordi Medlemmerne den
Gang ikke reflekterede, det er som bekendt lettere
al være efterklog end forklog.
Næste Gang, Motorspørg maalel forhandledes
med Gdt. var den 29. Februar 1928. Ved denne Lej
lighed blev Spørgsmaalet om Lokomotivførere paa
Motorkøretøjer rejst, og Gdt. svarede hertil, at der
i Overgangstiden maaske kunde gøres visse Undta
gelser.
Den 5. Februar 1929 forhandledes der paany, og
Gdt. indrømmede ved denne Lejlighed, at der i Be
gyndelsen var taget ret unge Lokomotivfyrbødere · ind
ti 1 Motodørertjenesten, men dette maatte skrives paa
Kontoen »Børnesygdomme«, som jo klæber ved alt
nyt, man (Gdt.) var nu gaaet over til at tage Hensyn
til Ancienniteten. Forhandlingen sluttede med, at de,·
fra Organisationens Side udtaltes Haab om, at Gdt.s
Tilsagn om, at Motorførerne fremtidig vilde blive
udtaget blandt de ældste, maatte blive overholdt, og
Generaldirektøren svarede dertil: »Ja, naar Kvalifi
kationerne er til Stede, skal Ancienniteten blive
fulgt.«
Ved samme Lejlighed blev Spørgsmaalet om Loko
motivføreres Anvende! e paa Motorvogne paany de
batteret, og i Henhold til Protokollen udtaltes føl
gencle fra Organisationens Side:
» . . . . Det er da utænkeligt, al en Lokomotivfører
skulde være mindre kvalificeret til Motorførertjene
ste ond Tjenestemænd fra andre Kategorier end Lo
komotivtjenesten, hvoraf der jo er udtaget nogle.
Trafikministeren, med hvem Spørgsmaalet er drøf
tet, har ikke stillet sig uforstaaende· overfor Loko
motivførernes Overgang til Motortjenesten, og han
mente heller ikke, at de behøvede at gaa ned i
Løn ... . •.
Hertil svarede Gdt., at iugen Regel jo er uden
Undtagelse, og at Forholdeue kunde ligge saaledes, al
de,· maatle tages Hensyn.
Generaldirektørens foran citerede Tilsagn om at
rette sig efter Ancienniteten blev dog ikke overholdl.
Allerede i Efteraaret 1929 blev der lilslillet Gdt.
skriftlig Beklagelse desangaaende, og i Foraaret 1930
blev der, som den ærede Indsender maaske har glemt,
fra Organisationens Side foretaget et Træk netop for
at gennemtvinge, at det blev de ældste, som ,fik de
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ledige Pladser; men der var jo nogle enkelle, som
ikke mente at kunne retle sig efter Hovedbe lyr I
sens Direktiver.
Ved en Forhandling den 26. Juli 1930 udlalle
Maskinchefen:
•Foreningen ønsker kun at tage Hensyn Lil J\11cienniteten, men Gdt. kan ikke give Afkald paa ug
saa al lage Hensyn til Kvalifikationerne ....«.
Ved en Forhandling den 6. Januar 1933 udtalte:-;
der fra Organisationens Side bl. a. følgende:
• .... Vore Medlemmer kan ikke furslaa, al do
Pladser, vi her forhandler om, ikke kan blive for
beholdt Lokomolivpersonalet. Del er jo dog vore Folk,
som hidtil har bo.-ørgel al Tog[romførolse. Drl or
vore Folk, som efter Gdl.s Bereguingel' bliver UVl'l'
lallige ved den olek Lrisko Drifls Indførelse, og vi
har jo netop haft rene Klampenborglure og Holletu r·e
til Besørgelse a[ Lokomotivtjeneslen i Næl'lrnfikken.
Vi haaber derfor, at Gdt. vil indse det berellige<le
vore Krav ....«.
Vi har· her peget paa nogle faa Enkeltheder i
Motorspørgsmaalets Historie, vel at mærke ikke Ting,
der er hemmeligholdt for Medlemmerne, mon all
sammen noget, som findes i de Berelningor, der
har været udsendt, og hvor Folk, som inleresseror
sig for delle Spørgsmaal, har kunnet finde Oplysnin
ger; og som del ses af det anførte, har Organisatio
nen hele Tiden krævet Ancienniteten respektorot. Vi
tror, at de anførlo Fakta vil overbevis saavol don
ærede Indsender som Læserne om, at Fadæsen ikke
ligger hos Organisationens Ledelse, men maa s øges
andeststeds. Og der er i Dag det glædelige at notere,
at Indkaldelserne til Motoruddannelse jo nu sker ef
ter Anciennitet. Indsenderen stiller i saa Henseende
ganske vist et forundret Spørgsmaal. Han har ikke
ment, at det var Organisationens Krav; han synes
al tro, at det er noget, Administrationen af s ig selv
har fundet paa. Men saadan kan det altsaa gaa, naa r
man siger store Ord om noget, man ikke kender.
Vi kunde i denne Forbindelse henvise Lil,1 at
Spørgsmaalet om Lokomotivførere paa Rangermaski
ner blev rejst kort efter Aarhundredskiftet, men førsl
den 1. Juli 1931 - altsaa efter en lille Menneske
alders Forløb - kunde man sige, at Spørgsmaalet,
om hvilket der i 1925-26 vel var truffet en Over
enskomst, var ført ud i Livet.
Det hele gaar jo ikke saa let, som hvis Organisa
tionen alene kunde afgøre alt; men vi plejer ikke
at glemme de Ting, der hører til vore vitaleste In
teresser.
Indsenderen anstiller ogsaa nogle Betragtninger
over de unge Lokomotivførere, som nu skal køre Lyn
tog til Trods for, at deres Anciennitet egentlig kun
berettiger dem til Tjeneste paa en Rangermaskine.
Heller ikke dette er noget nyt. Det har vi kendt i
længere Tid i Aarhus, hvor det var yngre Lokomo
tivførere, som kom til at køre i MX-Turen. De paa
gældende krævede Ret til at forblive i Farten, s elv
om den køres med Damp, fordi MX'erne er utjenst
dygtige, men dette har Hovedbestyrelsen modsat sig
og har ved en Forhandling med Distriktet ordnet
Llel saaledes, al det bliver ældre Lokomotivførere,
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. om kører de paagældende Tog, naar del er Damp
tog. Der er saaledes ikke meget tilbage af del storl
anlaglo Brød,· men hvad, maa. ke linder det lidt,
naar Ulilf'red heden en Gang imellem [aar Udløb.
Red.

ARBEJDSLØSHEDSRAADETS
REDEGØRELSE FOR
ARBEJDSLØSHEDENS KARAKTER
OG OMFANG

..

Af Hans Cl. Nybølle.

Efter at Socialminis leren for nylig har slillel den
af Arbejdsløsbedsraa<lel den 22. Februar 1935 af
givne Redegøl'else for Kai-akteten og Omfanget a(
Arbejdsløsheden her i Lanclel til Raadighed for Of
fenlligheden, vil ikke mindsl delle Ticl�skrifls Læsere
have et naludigt Krav paa al blive gjorl bekendt med
del vigtigste af denne Bet,Pnknings Indhold. Delle saa
megel mere, som Raaclet ikke ved Udarbejdelsen har
indskrænket sig Lil de Belraglninger, sum Resulla
lerne fra Arbejd lø ·bedstællingen af 1934 kan give
Anledning til, men paa Gmndlag af andet forelig
gende Materiale bar draget forskellige andre for Bo
lysningen af Ledighedsproblemet, som del foreligger
herhjemme, væsentlige Sider ind under Behandlingen.
Hvad først den i flere Henseender enestaaende
Arbejdsløshedstælling af 30. Juni 1934 angaar, kan
straks, uanset hvordan man fra forskellig Side iøv
rigt vil bedømme dens Teknik, ·fremhæves Vigtigheden
af, al Raadet ved Planens Fremsættelse ikke ind
skrænkede sig Lil at søge blot de arbejds løses Forhold
oplyst, men trods den betydelige Udvidelse at Opga
ven, der maatle blive Følgen, slog fast, at Mulig
heden af at opnaa Resultater ved en saaclan Under
søgelse maalte afhænge af, at man i samme Udstræk
ning søgte Oplysning om de beskæftigede.
Betydningen heraf beror slet ikke, som mange
maaske umiddelbart vil tænke, paa en Formodning
om, at den paa en given Dag faktisk eksisterende
Gruppe af ledige Personer kan være noget tilfældigt
eller - modsat - ganske specielt sammensat; begge
Dele gør sig sikkert gældende, og Virkningen heraf
neutraliseres ikke ved den blotte Udvidelse af Under
søgelsen ogsaa til de ikke-arbejdsløse. Gevinsten ved
en saadan Udvidelse beror derimod paa det betyde
ligt mere elementære Forhold, at man kun derved
sættes i Stand til at drage Sammenligning og at vur
dere, allsaa nogea lignende, som opnaas ved al an
give en Vejlængde til 50 km i Stedet for blot Lil 50.
Udtalt saaledes kan man gerne sige, at hvad der
er forlangt, allsaa kun er en Selvfølgelighed. Imid
lertid har man Eksempler nok paa manglende Er
kendelse af denne Slags Selvfølgeligheder. En Un
dersøgelse af Børnedødelighedens Karakter og Om
fang kan ikke grundes paa Oplysninger om de døde
Børn alene, men maa, hvad ikke enhver straks er
klar over, haseres paa Oplysning om alle de fødte
Børn og deres videre Skæbne o. s. v., og selv om
man er nok saa klar herover, er der i Praksis end
nu et betydeligt Spriqg fra at søge Oplysning om
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ca. 15 pCt. af en Gruppe Personer til al søge de
samme Oplysninger om dem alle. Ikke blot- forøges
Arbejdet - og paa Grund af de udvidede Muligheder
bliver det betydeligt mere ond del 6- a ?-dobbelte.
Men, hvad der betyder langt mere, en indviklet og
omstændelig Spørgeformular gives tillige on omfat
tende Kreds af Personer i Hænde, hvem Muligheder
ne for Forslaaelsen af Spøl'gsmaalenes virkelige
Indhold bliver fjern, nemlig de trocls all ikke faa,
som i lange Tider ikke har været udsal [or at føle
sig overflødige, og for hvem i alt Fald visse tek
niske Detailler i. en Udredning af Arbejdsløshedens
Problem maa synes ganske fremmed og i alt Fald
dem uvedkommende. En Undersøgelse som den fore
liggende er paa dette Punkt enostaaendo, og der el'
næppe mange Lande, hvor den lod sig gonnemføl'o,
og næppe noget, hvor den lod sig gennemføre bedre.
Dette sidste føjer sig som ol særdeles reelt Bipro
dukt, hvis Værdi ikke bør glemmes, til de rent for
mal-statistiske Fordele ved den valgte Fremgangsmaade, der, som en Konsekvens af Tanken om at tælle
baade ledige og beskæftigede, maatle føre til, at man
i alt væsentligt lod Undersøgelsen omfatte alene
Medlemmerne af de anerkendte Arbejdsløshedskasser.
Uden for disse finde· ganske vi 'l ogsaa ledige formodentligt adskilligt flere end Antallet af person
ligt tilmeldte ved Anvisningskontorerne angiver.
Hvis man vilde medindtage alle, gik man ikke
blot i betydelig Omfang Glip af Organi ·ationernes
- som det bagefter maa synes - faktisk uundvær1 ige Bistand; men rent principielt førtes man derved
ogsaa ind paa at grundlægge Undeesøgelsen paa et
Ledighedsbegreb, som det vilde have været yderligt
svært straks at fastsætte og senere at fastholde.
Andet Steds har jeg forsøgt at karakterisere Van
skelighederne herved og maa mene, at som Sam
fundet er indrettet i Dag, er en almindelig statistisk
Undersøgelse af Arbejdsløshedens Omfang og Karak
ter af yderst ringe Værdi - om overhovedet mu
lig - saa snart den gaar uden for dem, hvis Be
skæftigelsesvi Ikaar er overenskomstmæssigt fastsatte.
Vider·egaaende Unders øgels er af denne Slags kan i det
højeste blive p�rtielle og maa, for ikke at blive alt
for formelle, gaa enquete-mæssigt til Væeks.
Som Følge af at Tællingen altsaa blev foreslaaet
at skulle omfatte alle Kasserne· Medlemmer, blev
den ingen egentlig »Arbejdsløsbedstælling•, som den
almindeligvis betegnes, men en Slags Folketælling
af de organiserede Arbejdere med ganske særlig Hen
syn til deres Bes kæftigelsesforhold ikke blot paa Tæl
lingsdagen, men ogsaa i Løbet af de sidste forud fo1·
denne gaaende to Aar.
Hvad man - som karakteeistisk for Tællingen
-- søgte Oplysning om, kan i det væsentlige illu
streres vod at anføre, al Spørgeformularen indeholdt
Spørgsmaal
l) vedrørende den oprindelige Uddannelse (elle1·
Beskæftigelse og nuværende Specialbeskæftigelse,
2) vedrørende Optagelse i Arbejdsløshedskasserne,
3) vedrørende Beskæftigelsen resp. Ledigheden paa
Tællingsdagen, og
4) vedrørende Ledigbedens Omfang i hver af de
sidst forløbne 24 Maaneder.

Hver af disse Grupper a[ Spørgsmaal l'I' teknisk
opløst i en Række Enkeltspørgsmaal, bvorpaa her
ikke skal gaas ind. Tilsammen tog do nalul'ligvis
Sigte paa al belyse vi. se specielle Sider af Arbejds
løsbedsproblemet, der more eller mindre kan anses
som bestandig lige vigtige, men som i all. Fald var
og er af Aktualitet.
Medens Besvarelsen af dC' mere rent personlige
Spørgsmaal om Køn, Alder, ægteskabelig Stilling,
Fag, Bopæl o. s. v. ikke kunde volde Vanskelighe
der, knyttede Interessen sig derimod til Besvarelse11
af de ovenfor anførte; nogle har unægtelig givet heil
op, gennemsnitlig 17 pCt., men det er kun enkelte
Kasser, hvorfra der mangler Besvarelser fra mere
ond 25 pCt. af Medlemmerne. Blandt do indkomne
Besvarelser er der naturligvis ogsaa Mangler; saa
ledes er Spørgsmaalene vedrørende Beskrdtigelsen
paa selve Tællingsdagen i den Grad gennemført daar
ligt besvaret, at man uvilkaal'ligt kommer ind paa
den Tanke, om der - rent ud - ogsaa er spurgt.
daarligl. Om den paagældende var beskæftiget eller
ledig paa selve Tællingsdagen, har dog ikke kunnet
undgaa al give sig Udtryk; men den interessante Op
gørelse af de lediges Fordeling efter sidste Lcdig
hedsperiodes Længde, der kendes fra andre Lanclcs
Tællinger af de al'bejdsløs o, for ikke at tale om den
hertil svarende Fordeling af de beskæftigede efter
deres sidste Beskæftigelsesperiodes Læng<l.e, en Op
gørelse, som kun en ogsaa de beskæftigede omfattende
Tælling kan yde, har det af den nævnte Grund ikke
været muligt al foretage.
Herudover frembyder Oplysningerne om Ledig
heden i de lo sidste Aar viSS e Mangler, i dot va'
sentligo dog kun for saa vidt de herli I siglendo
Spørgsmaal er besvaret ikke af den paagældendo
selv, men paa Foranstaltning af han Organisa
t.ion, og denne sidste kan almindeligvis ikke op
lyse noget om Ledigheden for Tiden forud for Ind
meldelsen (Ovedlytningon); hvis denne altsaa er
foregaael i Løbet af den betragtede 2 Aars Periode,
er Ledighedsrnængclen uoplyst for den første Del af
Perioden. Af talstærke Organisationer gælder dette
sidste dog kun Arbejdsmændene. I det hele vil del
af disse Anmærkninger fremgaa, at det næppe vilde
have været formaalstjenligt at stille større Krav; Be
tænkningen oplyser, at Raadet oprindelig havde
tænkt sig at søge Omfanget af Ledigheden i de sidste
3 Aar oplyst, nemlig med den Begrundelse, al man
derved vilde naa tilbage til et Tidspunkt, hvor Be
skæftigelsesforholdene var mere prægede af normale
Forhold. Naar det Omfang, hvoei tilforladelig Oplys
ning faktisk har kunnet tilvejebringe for de lo
sidste Aar, tages i Betragtning, kan man formentlig
nu bagefter roligt se bort fra. de forud for Tællin
gen gaaendo Overvejelsee saavel som fra de i det
mindste stadig lige hypotetiske Muligheder, en Ud
videlse til 3 Aar vilde have frembudt.
Forinden do mest interessante, men mere speci
elle Spørgsmaal, Betænkningen beskæftiger sig med,
omtales, maa nogle af de mindre specielle, men ikke
derfor mindre vigtige Resultater nævnes til Orien
tering. Dog maa det herved erindres, at, som nævnt,
ikke alle Medlemmer bar afgivet (eller har kunnet
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der og Højer. Under 'fc oruclsæt11i11g af. al KonccsKion gi
ves, vil KørsclC'n hlivc- etablorol fra 15. Maj.
Aclgango11 til U •[orclrin!! ar Gods og levende Dyr paa
Hane. trækningen Tondcr-Højer oprcll.1oldes, idol der vil
hlivo etablcr·el l(orscl cftor Behov.
E.B.

afgive ) Besvarelso, og al do paa TtPlli11gsdage11 lecligo
syne at have svarel i. mindre Omfang end de bcsk,d
tigede; af de 315 000 i11dkom1ie Skemaer angik nem
I ig kun de 43 900 Personel', der var arbejdsløse pa11
Tællingstlagen (svarende til en Ledighed paa 13,9
pCL.), medens Kassernes Medlem.·tal pr. ultimo Juli
1934 er opgjort til 372 000, hvorn[ 57 700 ledige, va
rende Lil rn Ledighedsprocenl af 15,5 pCt. Naat· bort
ses l'ra cle enkelte Kasser, hvor forholdsvis faa Merl
lemmel' har afgivet Besvarelser, specielt cle kvinde
lige Arbejdere, ·ynes fangterne iøvrigl saa jævnt
fordelt, at de i all vc.esentligl kun har mecHørl, al
samtlige Ledi\ghedsproceuler er lidt for lave.
I før. le Række giver nedenslaa•nde Tal nu Ud
tryk for Ledighedens Omfang paa do enkelte Altlers
lrin inden for hvert af Kønnene:
Alder
18-25 Aar
25-40 •
..................
40-50 »
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50---60 •
..................
60 Aar og derover ..........

Olrik.

FERIEHJEMMET
:Fredag den 18. Maj aabner Feriehjemmel klart til
at modlage de førsle Gæsler, vel forberedt paa et
tørre Ryk-ind. Et Velkommen skal lyde Lil alle baade
,.
Medlemmer og fremmede Gæsler.
Da man forudser,
al den kommende, Sommer lige.-om foITige Sommer,
muligvis kan vanskeliggøres ved at den ønskede
Tjenslfrihed for Lokomotivmændene, skal man hen
stille til alle vore Medlemmer al erindre Venner og
Bekendte om, at ogsaa de CL' velkomne som Gæster
i den Udstrækning, som Pladsen tillader.
Man skal særlig henlede Opmærksomheden paa
den kommende Pinse, hvor saa mange af sidslnævnle
tilbringer en Week-end og i mange Tilfælde betaler
i dyre Domme for Ophold paa Steder, der staar me
get langt tilbage foc· det, LokomoliYmændenes Ferie
hjem lilhyder sine Gæster, baade naar det angaar
god Forplejning og Omgivelser i en storslaaet N alur.
Priserne er naturligvis de sædvanlige billige. End
videre skal man henlede Opmærksomheden paa, at
fra den 18. Maj til den 22. Juni og fra den 15.
August Lil Slut vil alle Gæster, der tager Ophold i
disse Perioder kunne spare 10 pCl. af de gældende
Priser.
Frk. Peter en vil som Økonoma aller yde sit bed
ste for at gøre Gæsterne s Ophold saa behageligt,
som det er muligt.
Man skal alter henlede Opmærksomheden paa de
nødvendige Oplysninger, der maa gives ved Bestil
ling af Ophold.
Bestillingen maa altid ske skrifllig og indsendes
Lil Foreningens Konlor, Reventlowsgade 28, Køben
havn V., under Adr. Ferietjemmet, den maa nøje in
deholde Oplysning om, for hvem Ophold ønskes, og
[or Børns vedkommende disses AI der, den nøjagtige
Tid for Opholdet8 Varighed, og endelig bestemt An
givelse af Ankomsttiden Lil Kalundborg med Tog eller
Skib.
Man Yil ved al efterkomme di.-se Angivelser altid
kunne forvente, al der er Vog11 for rettidig al afhenle
vore Gæsler.
P. U. V.

Ledige (i pCt.) "'In 1934
Kvinder
Mænd

16,7
13,3
12,2
16,1
21,3

8,9
10,8
12,l
15,2
18,7

Medens der bl. a. under Hensyn til det ovenfor
nævnte store Antal ubesvarede Skemaer fra de kvin
delige Arbejdere ikke bør lægges særlig Vægt paa
Forskellen mellem Mænds og Kvinders Ledighed, er
det særlig Ledighedens Forandring med Alderen,
der kan aflæses af Tallene. Kvindeme viser en stadig
vok ende Ledighed med voksende Aldei:, medens
Mændene bar mindst Ledighed paa de mellemst Al
derstrin. Disse Bevægelser hænger for en Del sam
med med saavel Civilstandsfordelingen, der ikke er
ens for mandlige og kvindelige Medlemmer, som og
saa og ikke mindst med Fagfordelingen, der naturlig
vis let ikke er det. Mellem Ledigheden Forandring
med Alderen blandt gifte Mænd og gifte Kvinder er
der dog næsten ingen Forskel; denne viser sig væ
sentlig blandt de ikke-gifte. Ugifte Mænds Ledighed
stiger tærkere med Alderen end de gifte Mænds, men
ikke saa stærkt som de ugifte Kvinders, hvis Le
dighed paa de yng te Alder. trin imidlertid ogsaa var
minimal. Delle sidste skyldes formentlig de senere
Aars Udvidelser (f. Eks. i Tek. tilindu trien), der
har medført forøget Efterspørgsel efter unge, kvin
delige Arbejdere. Endelig kan ogsaa fremhæves, at
Afgang fra Kas · e1·ne paa Grund af Indgaaelse af
Ægleskab maa spille større Rolle for Kvinderne end
for Mændene.
(Fortsælles.)

G. 0. F. l,uncl.

PRAKTISK KULVANDIN os�
ANORDNING

GENERALDIREKTORATET FOR STATSBANERNE
MEDDELER
Ertor indhe11lel Tilslutning [nJ. begge Hig:d;1ge11s l•i
nansudvalg nedlægges Tønder-Højer Banen, ror saa vidt
angaar Personbefordringen, fra, og mod don 15. Maj cl. A.
Generaldirektoratel for Statsbanerne har indgivet An
rln1gcndc om :Koncession paa Rulobil-Kørsol rnc-llcm Tøn-
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Paa mlcnlamlske Baner tillægger man del stor
13etydning at frigøre Lokomotivfyrbøderne fra alt,
ltvad der kan hindre ham i al deltage i Udkigget
under Kørslen. Den franske Bane P. L. M. har i dette
Øjemed anordnet el Kulvandingsapparat paa Tende
ren, der virker, naar en Ventil aabnes.

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
l,1dkass<'11 l'I' udn1slel mC'cl en • prnj!eanonlning,
ltrnrmed de l'inC' Kulparlikler kan holdC's nede, og
KulienI' faar <•11 passl'tHlc Fugtighedsgrad. V d Kul
kassC'ns forreste• Si le er anbragl C'L perl'or 1·cl Rør,

naaedo cwca. Llc 1,04, d0L var 4 Minullor før den
planmæ ·sige Ankomsllid. Gnrndel paa, al Banen ikkC'
vat· fri, passerede Togel York noget for inket, men
ved Darlinglon var d n lable Tid indvundet, og Rej
sen gennomførlo med en Gennem nitsha lighed af
104 km/T.
Efter al Maskinen var cfll•rsel og befundet i be lste
0 r len bC'gyndle Ti lbagoluren med nyt Lokomolivper
sonal . K.I. 15,/4-7 afgik Toget, mon fik i Begyudel·en
mindr·C' J<'or·. inkels r af andre Tog. Dernfl r prøvede
·1.okomolivl'ororon ror Alvor, lnad Maskinen kunde.
Paa en lrækningsla'ng<le af 18 km kørles med en
Gennem ·nil ha Ligh ,c[ af 152 km/T., licll syd for
Li Llle Bylham kørli?s i 30 ekunder med en Hastig
h d a[ Hi0,7 km/T. Den største Ha ighed: 164 km/T.
holdlo · .-onor-o i 10 S ('kunder. Hele Rejsen fra rewastle Lil London varede 3 'limer 51 Minuller med en
Gennem nilshasligh d af 106,5 km/T. Toget havde da
g nnemløbet l7 km i 7 Timer 117 Min. Efler clenn
Rekord kunde del Yæro meget inlere sant al vide,
li vad }\fa. kinorr kan pril'.'slere, naar den blev over-
dækket a[ en strøm I inie[orrnot Beklædning.
Galant som Englændern altid er, naa ,. Damp
lokomolivel har vist, hvad det kan, nævner 'l'lte loco
motive Lokomoliv[ørornes og Lokomotivfyrbødernes
Navne. Det var d Hrr. Gultericlge og A. Wighlman paa
• arshal
y
og R. Webste,· paa HjemUdturen og W. Sp
}.fr. Sleam.
turen.

Praktisk Kulvandingsa1 par-al.

som 01· lukkcl i den ene Ende, meden· den anden med
en lange er forbundet til en tynd Rørledning fra
en Studs paa Føderøret. Paa et passende Led er ind
skudt en Kulvanding sventil. Naar denne aahncs, over
sprøjtes, om del ses paa Billedet, det meste a[ Kul
rumrucl, og Lokomotivpersonalet saavel . om de rej
sende og [alericllct undgaar Kul ·tøv.

PRØVEKØRSLER MED
DAMPLOKOMOTIV I ENGLAND

KONGRESSEN

Ti ,·.-dag den 5. i\farl ·alles paa /.,011do11 cmcl
T
,\ orth-Easf-Ra'ilway mellem London og N ewcastle en
Hekord for 1:forligkør sel med et almindeligt Damp
lokomoliv over en Lrækning paa 40 ,5 km. Toget
bestod af en Dynamomelonrogn, 3 første Klasses Gen
nemgangsvogne med 204 Siddepladser, 1 Reslaura
lionsvogn amt en Bagagevogn, iall 21,3 Vgl. Loko
motivet var af uper I acific-Typen, PaJJ/Jnt8 hedder
dot og er bygget i Doncaster 1929.
Kl. 9,0 afgik Toget fra King Cross- talionen og

Med Henvisning til den i sidste Nummer
givne Forhaandsunderretning om Beretningens
dsendel ·e meddele , at bemeldt Beretning er
ud endt den 13. ds. og altsaa kan paaregnes
at have været de f le8te Medl mmer i Hænde den
15. ds.
Afdelingerne maa herefter inden 8. .M.aj
m1d�nette Kontoret om Nuvnene paa de valgte
Kongresrepræ8entanter.
25 AARS JUBILÆUM
/•'. G. /(ai;1111188l'll, I'. Gyde8vej 27, !foldesager, Esbjert-;.
populært kaldC'l Va.'gts111eden. (ordi han i adskillige /\;, r
har rej�l som Va'gl,lllcd for I)_ S. H., forindPn han ovC'r'
g-ik til Loko111otivlje11C'sll'n. stammer fra Ng Vksl. og har
scnC'r-<' som H1111gc1 forPr vær-cl slationC'rC'l nogle Aar i Od.
korn Irer til Es den I. April 192G som Lokornotivføre•·
og bar· for-rr1entlig slaal'l si" Lil Ro her. Han er en god
Kammerat og Organi�ation�fælle. en dygtigt og respektabel
Lokomotivmancl.
Afdelingen ønsker til Lykke med Dagen og vil hilse
ham paa sædYanlig M.aacle.
H. C.

RekordlokomolivcL Pnpyrus.
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
F ASTELAVNSFEST
Søndag den 17. Marts afboldt Nyht11·g Loko111otivpC'r
,sonale sin aa rlige r'a.-tPlavnsfesl. ]< I. Hl.3O 1110d te <'I
fest. temt T'ersorntle med lJa111rr. l<'tJ1·mandon for Festud
valget hød F'orsamlingen velko1111nl'11, hvorefter Fcslt•n lng
sin Begyndelse med al slaa, l(all<'n ar Tønrlen, efter· Tøn
rle8lagninge11 blPv der fremvist nogle Sketch og l'II Hcvy.
Trn Lok{lnroliv[yrbørlern med Damer 11dføl'lt• den111• lkl af
Progran1111el. Hele F'or·e stillingen. sn111 v,trerlc c·a. I Ti111r•.
var saa komisk, at Publikum Vl'ed ,;ig af l�aller. F:fler
Por<'stilli11gen var· rier Fremkaldelser, som ingerr F:rrd<'
,·ilde tage. Det 01· en Glæde al se, hvorled1•� Loko111otiv
rnændPne kan ofr·e sig for sine Meclarrsatl<'. 11a.;1 1· 111a11.
lager de varrskelige Forhold i Belragtrring. vi er· inde i,
narnlig hvor TjenP.-l<'n ligger saaledes. al dl'L 1•r va1i.
skeligl al samles til Pl'0ver. De Optrædende var s,w gode
som nogt•11 Skuespiller: man skal da henslillo til nudn•
Afd<'linger, hvor der skal holdes en FPstlighed for PC'r
sonalet at anmode vore Dilletlanter om at givr l'II l•'ore
stilling fo1· Lokomolivrnændene.
Efll-r Forestillingen samledes man ved f;pJJes l<,tffc
hord. hvorefter Dansen tog sin Begyndelse. Midt uncll'r
Dansen korn det· en stor Gris rullende ind i Salen. m1111
kunrlr se. Fol'111 1uiden havde vanskeligt ved al styre
�amme. da en Gris som Jlegel gel'ne vi I det modsatt.c
af. hvad 1'rækkel'ell vil: men efter nogle vanskelige Man
nvrnr m<'d. Dyret havde G1·i. en været Salen 1·undl. der
l'fter blev den horllodclol. Den' heldige Vinder var Loko1110livfyrhøder Christensen paa, Nr. 79. Der blev nu ar
rnng-erel Ballondans, hvor der var udsat en Præmie for
det D ansepar, som kunde beval'C Ballonen længst, der val'
lo Pa,10, da Musiken holdt op a L spille, som saa delte
Præmien.
Festen fortsattes til hen p11a de . maa Timer, alt i
alt en Fest, som Festudvalget havde Glæcle af at til
l'ellclægge. Der blev bragt de Optrædende samt Festudvalget en hjertelig Tak for I• esten.
T;:11 Delloger.

FOREDRAG
Tirsdag den 2. April havrlc Dansk Lokomotivrrmnds
fol'enings Tønder Afdelinge1· forn1aaet Herr Maskininge
niør Mølgaard, Fredericia, til at afholde Foredrag om
Jernbanernes :Fremtid.
Maskiningeniøren redegjo1·de for Udviklingen, som har
fundet Sted paa de for Lokomotivmænd særlig interes
:sanl.c Om1·aader, nemlig Trykluftbremsen. Motorvogne,
Motorlokomotiver og Rruigerlraktorer.
Maskiningeniøren gav interessante Billeder a[ 1,yn
togencs Indretning. Gang, Hastighed m. m. , oplyste. at.
saavel Tyskland som andre europæiske Lande ogsaa hyg
gede Lyntog.
Herr Mølgaa,·d gav interessante Oplys11ingcr om nogle
i Englanrl, Tyskland og Husland foretagne Konstrucrin g-er af saavel nye Kedel ·ystem som Glider·c paa Damplo
"
komotiver. de førnævnte Landes Jngeni01·or cksp<'rimen
terede stadig paa dette Omraadc, omtalte ligeledes enkelt'
Landes Standardisering af sine Maskintyper samt Nor
malisering af FjederstaaJ, oplyste om flere Forsøg paa
Lokomotiver med højt Kedeltryk.
Maskiningeniøren omtalte de stcdfw1dne Sporarbejde,·.

l'etlel J{,u r·ver. Ovedrnjdc 111. rn., som noclvendigvi� maalli,
af]la�sos ofter drn fol'ogcde Ha.-tighecl, gav derefter en
hPI Del Hkono1niHkc Sa111111enligninger 111elle111 Damploku1110l.iver og- Di •solloko111otiver, som del sikkert vil blive fnr
i11rlgaacnde at behandle her.
Maskiningeniørcn havrlo en lydho1· Forsaruling" til sil
inter·essanle vellilretlclagte Foreclrng.
Eflrr l<'url'draget sarnlodeti man ,·cd PI fmlle.- l,affc
hord. hvor �'nr111anden pa,1 AfclelingPns VPgnc takkede
Maski11i11g<>11iøre11 for clC'n os viste Velvillighecl.
Efter Kaffpl,01· let el l'ar Timl'r·s gemytlig-I 'a111v1l•,·
111ecl Dans.
l�oko1notivn1esten·n fortjener Afdelinger11cs T.rk for
Tilrt >ltcl.C'gnin� af Tjenesten, al s,1a nrnnt::C' MPdlC'111111t•r
so111 g-ørligt kunrle deltage.
Alt i alt en helærondo og 1norH0111 Aflen En Vr.ltuyr•r.
:,
:·.:::

�} :· ···\>··.·.. ,··.

BRAVO
Fremgang i Ø�trig. De socialistiske Fagforeninger er
nu stærkere end de fascistiske.

l 1934 oploste dot (aslcistiske eller »kl'istelige« Uik
latu1· i Østrig de frie Fagforeninger; TillidHnuonclenc blev
,bl'l'eslcrode, og Organisationsfunktionærerne af.-kedigede.
Men J Aar senere har Diktaturet maatlcl kon�latero, nl.
det ikke har kunnet fo1·bindrc Genoprettelsen a[ de frie
Fagorganisationer. Den østrigske Ka11slcr har udsendt el
saalydendo Cirkulære:
»Der er gentagne Gange peget paa,, at de illegale
111arxi.'liskc Partiorganisationer driver Propaganda
og specielt retter deres Bestræbelser overfor Arbej
derne i de større Virksomheder. Paa denne Maado
bestræber de revolutionære Socialdemokrater og Kom
munister sig paa at genoprette de fl'ifagligo Organi
�ation.er paa illegal Vis. Efter Oplysninger, . 0111 01·
tilgaaet Minisleriel for den offcntlio-e Sikkerhed. ka.n
do frifaglige O1·ganisationers Reorganisering nolorl'
betydelige Fremskt-idl. Det er allerede kommet dertil.
at der opkræves faste Medlem afgifter, for hvilke der
ydes Kvitteringsmærker. Antallet af Medlemmer in
clou for de frifaglige Organisationer i Østl'ig - hvilke
· Organi�ationer dels taar under socialdemokratisk og
dels under kommunistisk Ledelse - udgør efter cle
her (oreliggondc OplysningCL' 300000, og hor staar dot
tidligere Jernbaneforbund paa Førstepladsen.
Alle vedkommende opfordres til opmærksomt at
følge Begivenhedernes UdvikliJ1g med Hen ·yn til den
her omtalte Reorganisering af de frie Fagforeninger.
hvorhos der vil være at indsende Rapport over de
gjorte Iagttagelser. «
Naar 1111111 sc1· hen til, at det fascistiske Enhedsfo1•
bund angiver at have 200000 Medlemmer, hvora[ endda
Halvdelen ikke betaler Kontingent, maa det siges at være
et stolt Resultat, at de illegale Organisationer allerede
nu er oppe paa 300 000 Medlemmer. De østrigske Ar
bejdere visel'. at do trods al Terror og alle Forbud for(I. T. F.)
bliver trofaste.
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STATSBANERNES DRIFTS=INDTÆGTER OG DRIFTS=UDGIFTER
m. v. i Februar Maaned 1935 samt i Tidsrummet April-Februar 1934/35 og en Sammenligning med Beløbene
i de tilsvarende Tidsrum i 1933/34 i runde Summer.
Februar Maaued
1934
1935

1935
Forøgelse Formindskelse

Personhefordring .............................
Gods- og I{ reaturbefordring ..................
Posthcfordring ...............................
.......................
Andre fndtægter

3 060000
2 820000
480 000
470 000

2 770 000
2 820000
460 000
440000

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

6 830 000

6 490000

31J-O 000

Driftsudgifter ................................
Afskrivning
Porrentning . ................................

8 450000
510 000
850000

8 li-20000
4-80 000
760000

30000
30000
90 000

Udgifter i alt ......................................

9 810 000

9 660000

150000

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

2 980 000

3 170000

April-Februar
1933-34
1934-35

290000

20000
30 000

190 000

1934-35
Forøgelse Formindskelse

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

4.9 980 000
37 140 000
5 730 000
4 640 000

4.4750000
37 240000
5190000
4 300000

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

97 490 000

91480000

6 010 000

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

97 770000
5 590 000
9 280 000

93 330 000
5 230000
8 370000

1r440000
360000
910000

Udgifter i alt ...................................... 112 640 000

106 930 000

5 710 000

Sia tens Tilskud til Driften ........................

15 150 000

5 230000

540000
340000

100 000

300 000

15 450 000

D. S. B. Februar 1935.

Tndlægten af Personbefordringen har i Februar 1935 været 290 000 Kr. større end i den tilsvarende
Maaned i fo1·egaaende Aar. Heraf falder ca. 240 000 Kr. eller ca. 9 pCt. paa Indtægten paa Banerne og
Resten paa ny tilkomne Automobilruter. Paa de mindre Indtægtsgrupper har der været en Stigning paa
iiO000 Kr., medens Godsbefordringsindtægten er den samme om i Februar 193'�- Alt i alt er Drifts
indtægterne steget med 340000 Kr.
Med Hensyn til de egentlige Driftsudgifter har Forskydning i Betalingsterminer og Besparelser mod
virket Merudgifter til Heguleringstillægget, den udvidede Hulebildrift og Sporreguleringsarbejder. Drifts
ndgifterne viser herefter en Stigning paa 30000 Kr.
Naar rlen med 120 000 Kr. forøgede Afskl'ivning og Fonentuing medregnes, er Driftsresultatet 190 000 Kr.
bedr-e end i Februar i Fjor.

DET RØDE OG DET SORTE WIEN

HJERTELIG TAK

Mcdo11s Socialdemokratiet havde :Majorilelr11 i "Wiens
Kommunalbestyrelse, lod denne stadig opførr mønstergyl
rlige. hillige Arbejclerholigrr, hvorverl rle lavest. lønnede
A 1·bcjde1·rs Leveslanclard forhøjedes 1i"tydeligt. Den nyr
fasc-istiske Kommunalheslyrelse anvender clel'imod ikk..,
rn Pnesle Øre til Opfø1·else af Arbejdel'holig-el', r11cn ha.1·
indskl'ænkel. sig til al anskaffe Asylrr, hvor A 1 ·bPjrlsl�1s,,
"� de!'es Familier kan _erholde Logi.
(I. 1'. F.)

l[jCl'lrlig Tak [ol' v,•1ilig Op111ærkson1herl ved vort .Tu
hilæum den 1. April.
P1·cde1·i1.:i:i, i April I \/3:'i.
V. H. G. Kn.igge.,
8. P . .Jensen.
f

I

G. M. \ P11rtl.

C. 0. Dcmielsr.n..

If. f'. PPdPrsen..

l- .jc1·telig Tak l'or Op111:o�rksn111hedc 1 1 ved mil 25 Aars
.l11hilm11n1.
Luko111olivf1-11·e1· A. Rasm1.t88l'/1., Gb.
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HjP1·telig Tak for al udvisl Opma,rksomhed ved 111it
.l uhilæu,11.
C. C. Olsen, Lokomolivfø1·c1·, Gh.
Hjertelig 'J';rk for· venlig OµrmP1·k.·or11hrd vetl mil .111hilæum.
Lokomotivfo1·t•r A mlersPn, Hobru.
HjcrlPLig Tak lil alle fo,· 11dvi�l OprnærksornhPd vt'd
111il J ubila•un1.
H. C. M. Hoj:;e11., Lukornotivføre,·, Korsør.

ror den store Oµn,afrksomhcd, for Afdt > lingsfon11andens Festtale. for· de øvr-ige venlige og feslligu 'fa.Jer, for·
den overordentlige smukku Bo,·ddekoration. for Sangene
saml for den gernyllige og kammeratlige Stemning, som
Aalborg Afdelingl'r hæcl,·ecle os med paa vor Juhilæum.·
clag. bringer· vi hp1·111ed Afdelingerne vor ,Lilerheclste Tak.
r-1. P. 1-lansr,n.
/•'. /-lr.gel1111cl.
S. C. Anclf'rs1•1i.
0 . .fr,nsen.
C. M. Lov1111.
E. Len11ø.

1-'or al mod mig vi. l Opmærksomhed paa min 25 Aars
J ubilæu111sdag som Lokomotivfører beder jeg ·"'fodan. all<•
og J(ollt'gcr 111odlagc 111in hjerleligs\u Tak.
Lukomotivfør<'r \V. M. N. ClausPn, Tø11<.lcr.
i\i[i11
• lrjc,·teligsle Tak til Medan alle og Kolleger for al
dl'11 Venlighed, hvormed de alle kom mig i �fode paa
rnin ,Tubilæumsrlag. Tak for den . mukke Gave og de hjer
lt'lige Ord fra Afdelingsformanden, da Gaven blev 111ig
overrakt.
Lokomotivfører G. Busse, Tønder.

Optc,g,,t w111 et.:.,traorclinrrre Medlemmer:
L . Ap,·il 19'35:
Pc,ns. Lokomotivfore,· A. Hosenkilcle-T.,aursen. Langøgadc
13, 2., ø.
PPns. Lokornotivførl'r I. A. Marc11ssen, n inclsholm.
Haand,·æ,·ket· J. V. Sør·ensc11, Ved Trekant<•n 2, Fredcr-icia.

J<:n hjcl'lelig Tak til alle , som vi le mig Opmærksom
hed paa min 25 Aa.rs J uhilæumsdag den 1. April 1935.
P. Jen en, Lokomotivfører, Aarhus H.
Hjertelig Tak for venlig Opmærksomhed vetl mil Ju
bil<1•1rn1.
Lokomotivfører J. Cltr. Jensen, Aarhus H.
Fynke Lokornotivmænd i Nyborg, Assens og Odensl'
og Fyens Motor-førere bedes herved modtage min hjerte
ligste Tak for Opmærksomheden ved mit Jubilæum.
J. Grønning, Lokomotivfører, Odense.
En hjertelig Tak til alle, rler glædede mig paa min
:J 11hilæum�dag.
0. Tægge, Ar.

Overgang lit anden Stilling:
Lokomotivfyrbøder J. V. Sørensen, Fredericia, e[ler
Ansøgning af Helbredshensy11 til Stillingen som Haand
,·æ,·ker i Frerle,·icia fra 1.-4,.-35.

Afsked:
·Lokomotivfore,· T. A. T. Bærentzeu. Kobenhavns Gods1,anegaa rd, efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed
med Pension fra 80.-6.-3:'i (min. Afsk.).

50 Aar gammelt Specialfirma i Herreskræderi
Klædni ng

De vælcer eller Deres Smac blandt :100 udsøcte
encelske oc skotske Stoller oc vi ayr det erter
Deres Ønske som rlneste BllANDSYBT SKRJBDERI
fra Kr. 160,-.

Charles A. Hansen
Vesferbrogade

.35

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

Telf. Eva 692

De Herrer Tjenestemænd tilbydes Konlo til konlanle Priser.

Jernbanemænd! SOV TRYGT
paa BYENS ROLIGSTE HOTEL

Varmt og koldt Vand, Telefon, Elevator, gratis Bad.

Vinterfrakke

:

Værelser fra 400.

HOTELNoRDLAND

22 Vesterbrogade •

København V.

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret clen 24. April 1935.
REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal. København V.
Telefon Vester 3016.
Uclgaar 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, Howilzvej 49.
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