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36. Aargang

LOCKOUTSITUATIONEN
Vort Land har i nogle Aar levet i Krise.
Det har vi ikke været alene om; saadan har
det været hele Verden over. Krisen har nødven
diggjort forskellig Indgriben fra Statsmagter
nes Side, tagende Sigte paa at indordne sig un
der de nye Forhold i ·aa vid Ud trækning,
noget saadant er gørligt. Her i Landet har Stats
magtens Indgriben medført en ikke ringe Op
blomstring af Industrien; men den bar jo og
saa medført Prisstigninger og dermed For
højelse af Leveomkostningerne.
Man skulde derfor tro, at Industriens Ar
lJcjdsgiverc, som har faaet deres Kaar forbed
rede, vilde stille sig imødekommende over for
Spørgsmaalet om mindre Lønforhøjelser til de
lavestlønnede Arbejdere. Men dem, som havde
troet noget . ·aadant, er blevet sørgeligt ·kuf
fede. Ved de mellem Arbejder- og Arbejdsgiver
organisationerne ,-;tedfundne Overenskomst.for
handlinger har Arbejdsgiverne generelt indtaget
det Standpunkt: Forlænge! e af de hidtil gæl
dende Overen komc:ter, men under ingen Om
:-;tændigheder Lønforhøjelser.
Naar man tager i Betragtning, at Værdien
af eksporterede lndu trivarer i 1935 er 20 pCt.
større end i 1934, at Antallet af beskæftigede
i lndustrim er steget med 7 pCt., at de i Fjor
ansatte Skatteindkomster vbte en Stigning paa
11 pCt., nemlig paa 283 Mill. Kr., og at ue an
.-,;atte Fo1·muer udviste en Stigning paa 287
Mill. Kr., kan det fastslaas . om en Kendsger
ning, at Stigningeri i Produktionen og Omsæt-

ningen har givet den danske Industri en bety
delig Mei-indtægt. Paa Baggrund heraf blive1:
Arbejd. giverforeningen Standpunkt ubegribe
ligt, og saa trist det end er, er de arbejdsløses
i Forvejen altfor store Antnl nu forøget med
125 000 Mand.
Spørgsmnalet bliver dernæst, hvorledes den
ovrige Del af vort Lands arbejdende Befolk
ning er paa denne urimelige Arbejdsstands
ning. Fra Arbejderorganisationernes Side er
der allerede Tale om Sympatistrejker, og for
saa vidt angaar de Tjenestemandsorgani atio
ner, som er tilsluttet De samvirkende Fagfor
bund, er Stillingen ligeledes klar; di· e Organi
satione1· og deres Medlemmer er parate til at
yde den fornødne 0konomiske Støtte.
Hvad nu vor Organisation angaar er det en
given Ting, at , i har lige saa stor Interesse
;3om alle øvrige Tjenestemænd og rbejdere i,
n I: Arbejderorgani. aiionerne ikke gaar slagne
ud af denne Arbejdskamp. Vi kender . ærdeles
vel Rigsdagens Oppositionspartiers Stilling over
for 'l'jenestemændene. Vi har ikke glemt, hvem
det er, som Gang paa Gang har foretaget ube
rettigede Forringel er af vore ] orhold. Vi erin
drer ogsaa udmærket, at· » Venstre« allerede
kort efter den nugældende Lønning::;lovs Ikraft
træden fremsatte Ændringsforslag, hvis Gen
nemførelse vilde medføre Forringelser for Tje
nestemændene, og selv om Oppo ·itionspar
tierne ikke i Folketinget kan _gennemføre, hvad
der lyster dem, ·aa er det de værre end49
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nu saadan, at Regeringspartierne ikke har
Flertal i Landstinget, hvilket Oppos itions
partierne har. Vi har derfor al mulig Grund
til at være vagt. omme i den her givne Situa
tion og yde de lockoutede Arbejdere den Støtte,
det er os muligt.
I Erkendelse af Situationens Alvor og den.
Betydning for Fremtiden har Forretningsud
valget ment det rigtigst at afholde en ekstra
ordinær Kongres for at drøfte vor Organisn
tions Stilling til Arbejd kampen. En saada11
Kongres er, som det fremgaar af en Notit an
detstCds i Bladet, allerede indvarslet, og vi næ
rer ingen Tvivl om, at Dan,..k Lokomotivmand.·<.,
Forenings Medlemmer i Enighed vil slutte op
om Hovedbestyrelsens Forslag og erklære, at
Arbejderorganisationernes nu løbende l.. amp
og:,;aa er vor Kamp, og at.den koinmende Kon
gres vil tage in Stilling ud fra dette Syn ·punkt.

ER VORE KONGRESSER
INDIFFERENTE?

skrives, skulde Midlerne i nævnte Fond
bruges.
• Vi skulde vel i den Anledning
have haft en Rettelse til Lovene, det har
vi imidlertid aldrig faaet. Er det maaske
fordi Organi. ationens Formand ikke for
staar, hvad han har at gøre, eller har han
ikke vidst, hvad der foregik. I aa Fald
stiller han sig paa et Niveau, der ligger
et Trin dybere end det, han stiller mig paa.
S. Jensen oply er, at de to Forslag in
gen Lighed har med hinanden - her maa
jeg give S. Jensen Ret - thi mit Forslag
gik ud paa at give Medlemmerne et maa
nedligt Beløb tilbage, medens det af Ud
valget fremsatte betød, at »det staaende
Kampfond«s Midler plus et aarligt Beløb
paa ca. 11 000 Kr. overgik til H. B.s Dis
position. Nu er det ganske vist nok ikke
dette, S. Jen en sigt.er til i sin Omtale af
manglende Lighed; men dette har jeg øn
•Sket at fremhæve ....«
Er det ikke pragtfuldt at høre M. Henriksen
tale om Forstaaelsen af de Forslag, der behand
les paa vore Kongresser, og de Vedtagelser, der
finder Sted. Jeg tror nok at turde antyde, at
samtlige ovdge Rep1·æ. entanter vil bede sig fri
taget for at blive slaaet sammen med ham; ja,
selv den Mand, der har været ham behjælpelig
med at skrive Artiklen, vil temmelig sikkert
ikke staa bagved, naar det kommer til Stykket.
For at der nu ikke bagefter . ·kal kunne blive
nogen som helst Tale om Forvrængning, vil jeg
tage det ordrette Referat af dette Punkts Be
handling paa Kongressen i 1933. Det -findes ·i
»Lokomotivtidende« for 20. Maj 1933 og lyder:

Fra Lokomotivfører Marius Henriksen, Gb.,
har Bladet modtaget et længere Indlæg i An
ledning af den Kommentar, som undertegnede
havde knyttet til hans i »Lokomotivtidende«
Nr. 1 optrykte Artikel. Da Indlæget imidlertid
ikke indeholder noget egentligt nyt vedrørende
selve Sagen, men rleeimod bringer en nedsæt
tende Omtale af Kongresdeltagerne i al Almin
delighed, v:il der ikke været nogen Grund til at
optage det i dets Helhed. Det er bedst, at næste
Kongres, hvis den ønsker det, bliver præsen
teret for, hvad HenrikRen mener at kunne til
lade sig af Taktløshed overfor Kongressens øv
rige Repræsentanter.
Dog er der et enkelt Afsnit af lndlæget, som
det vil være rimeligt at tage ud, for at M. Hen
riksen ikke skal løbe rundt med sine forkerte
Opfattelser og eventuelt gøre Forsøg paa at bi
bringe andre de samme forkerte Opfattelser.
Det paagældende Afsnit lyder:

ad Punkt 11. 0. M. Christensen redegjonle
for Hovedbestyrelsen. · Forslag under a).
Paragraf 1, 2 og 3 vedtoges.
M. Hemiksen, Gb., samt Fejring og Ander
sen, Es., foreslog § 4 d ændret til: »Hovedbesty
relsen bemyndiges til, i rrmælde af manglende
Dækning til Foreningens Forpligtelser i N. L.
F. at overføre det manglende Beløb fra det staa.... »Hvad vil man nu i Grunden mene · ende Kampfond«.
Dette Forslag vedtoges enstemmigt med den
om S. Jensens Kendskab til Forstaaelse
af, hvad der foregaar paa Kongressen, Ændring, at det kun dækker den Del af Punkt
naar det oplyses, at der paa Kongressen d), som vedrører N. L. F.
i Aarhus 1933 blev vedtaget en Ændring
Forslag 11 f), som sluttede sig til § 4, for
vedrørende »det staaende Kampfond« der- ka ·tedes rned overvældende Majoritet. - Der
hen, at før Ekstrakontingent kunde ud- efter vedtoges � 4 med den fornævnte Ændring
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med alle Stemmer. §§ 5, 6 og 7 vedtoges uden
Debat. Til § 8 foreslog M. Henrik. en, at sidste
Stykke udgaar. Forka ·tede, med alle Stemmer
mod 1 Stemme.
§ 8 vedtoges derefter uændret.
§ 9. P. A. Jensen, Ro., fremsatte folgenJe
Forsla": »:Borslaget ud ættes til næ ·te Kon
gre. og faae da følgende Ordlyd: Alle 3 Kred e
sammenlægges til een Kreds.«
Vedtoge.· med 67 Stemmer mod 27.
Dermed b o r t f a I d t Behandlingen af
Dagsordenens Punkt 11 og Forslagene under
11 b), c), d), e), g), h ), i), k), 1), m) og n)
toges tilbage.
Her siges det med rene og klare Ord, ctt Be
handlingen af Punkt 11 var , toppet ved P. A.
Jensens Forslag, at Forslaget om Lovændrin
ger var fejet ned af Bordet, og at alt, hvad dee
var foregaaet i den Sag, var kas eret, saaledes
at man i 1935 skulde begynde helt forfra med et
nyt udarbejdet Forslag.
Da jeg ikke holder af at være til Grin og
udmærket godt ved, hvad jeg har med at gøre,
blev der selvfølgelig ikke i 1933 urlsendt nogen
,,·om helst Rettelse til Lovene; thi saadanne
Rettelser eksi ·terede ikke.
Hermed er det vel nok med al mulig Tyde
lighed fas tslaaet, at M. Hemiksen ikke har
haft , ·elv den mind. te Anelse om, hvad der fore
gik paa vor Kongres i 1933, ja ·elv nu, efter
næ::;ten 3 Aar:,; Forløb, er det ikke gaaet op for
ham.
Jeg syne.·... derfor hellere, M. Henriksen bør
være i Ro nogen Ti.d, saa han kan faa tænkt
ordentlig over, hvad han vil , ige og skrive, og
saa kan vi vende tilbage til Diskussion om
Problemer; men heller ikke før, og forhaabent
lig har det til den Tid haft sin Virkning med
Ventetiden.
Soph. Jens en.

..

er i stadig Stigning, dels at der i nogle A ar har
været holdt tilbage med Hensyn til Avance
mentsstillinger. Endvidere bemærkes det, at
Forslaget ikke omfatter de Tjenestemandsstil
linger, der bliver nødvendige som Følge af de
ændrede Tjenestetidsregler.
For saa vidt angaar de tillino-er, der har
lntere··so for vore Medlemmer, foreslaas Loko
motivførerantallet udvidet med 6 til lOl)O, An
tallet af Motorførere [ udvidet med 25 til lW'
o Antallet af Motodorere lI udvidet med 8
til 90.
1◄ or indeværende ·Aar Yar der kun 1oeme
ringslovhjcrnrnel til 950 Lokomotivførere; der
var dog den 1. April 1935 en Del flere, og veJ
Organisationens Bestræbel. er lykkedes det som
bekendt fra og med 1. .Juli f. A. at faa udvidet
Antallet yderligere; det (' r for Tiden 994. Her
om er der paa Finanslovforslaget gjort følgende
Bemærkning:
0•

• Vod Normeringsloven for 1935-3G blev Behovel
fot· Lokomotivførere skønsmæssigt ansat til 950, idel
der dog blev taget Forbehold om Fremsættelse af
Ændringsforslag, naar Foraar skøreplanen kunde
over, es. Dette naaeclc · im idlel"licl før;;t, efter at Lo
ven va1· vedtaget, og cler er dedor opført Lønning
til 40 Lokomotivførere ud ovel' del bevilgede Antal,
idol Forholclet vil blive ·øgl reguleret paa Nom1c
l"ing;;love11 for 1936-37. «

1 øvrigt er Normeringslovsforslaget::; Be
mærkninger !il de ovennævnte Normeringer
saaledes:
»Man foreslaar Tallet af Lokomotivførere
fastsat til 1000, idet der naturligvis ikke vil blive
.., Normering, nem
ansat flere Førere, end lave.·te
lig Køreplanen for Vinterhalvaaret, kræver. Som
Følge af den udvidede Kørs·el med Motormate
riel og elektrisk Materiel, søge:,; Bevilling til,
at Motorførerne udvides med 25 i 1. Grad og
8 i 2. Grad.«

UDGIFTST ALLET
NORMERIN GSLOVEN

Det i Februar Maaned beregnede Udgiftstal
udviste en Stigning paa 85 Kr., nemlig fra ·2572
til 2657 Kr. Dette medfører ikke nogen Foran
dring i Tjene�temændenes Reguleringstillæg,
hvilket ·om bekendt først vil ske, naar Udgifts
tallet kommer op over 2842. Det statistiske De
partements officielle Meddelelse om de fore
tagne Beregninger er saalydende:

Forslag til den af saa mange Tjenestemænd
med Spænding imødesete Normeringslov blev
den 18. Februar forelagt i Folketinget. Det be
mærkes i Lovforslaget, at naar det denne Gang
er noget mere omfattende end i de ·idste 4 Aar,
saa skyldes det dels, at Væksten i de admini
strative Forretninger i de fors kellige Styrelser
51
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:r.

at der ikke dannes Røgkammcl'smuld. Det er derfor
kun i Sommerens allcrtørreste Tid, at der benytte
Gnistfanger.
En saa billig Foranstaltning med en saa stor
Virkning burde, da det jo i dette Tilfælde er unød-
vendigt at foretage For øg, anbringes paa samtlige
Damplokomotiver tilhørende de danske Statsbaner.
Lern.
IT>

»De siden Juli 1915 forelagne Beregninger over
Pl'isforandringernes Indflydelse paa Udgifleme i et
Husholdningsbudget er, som tidligere meddelt i Sta
ti tiske Efterretninger, fra og med Juli 1933 [ortsat
saaledes, at man som Basis for disse Beregninger
bruger et Husholdning budget, der er opstillet efter
de ved en Forbrugsundersøgelse i 1931 indvundne
Oplysninger.
I nedenstaaende Tabel anføres Re ultatet af de
saalcdes for Januar 1936 forelagne Beregninger, idet
Tallene for det sidste Aar anføres til Sammenlig
ning.

MINE ERFARINGER SOM INGENIØR
I SOVJET�RUSLAND

U doifternes Fordeling paa Budgettets Hovedgrupper.
1931
gnstl.

Kr.

Jan. April . Juli
1936
1935
1935

Kr.

Kr.

Kr.

Okt.
1936

Kr.

Jan.
1936

Kr.

Fødevaecr ........ 974 1079 1108 1142 1130 1132
Klæder, :F'oclt., Vask 383 455 457 457 459 462
Bolig ............. 421 448 448 448 448 465
Brændsel, Belysn . . 159 165 164 163 163 166
Skaller, Kontingenter o. lign. . .. .. . 436 477 474 485 478 478
Andre Udgiftel'
. . . 727 754 756 756 756 756
---------------I alt . .. 3100 3378 3407 3451 3434 3459

Udgiften, beregnet i Procent af Udg·ilten i Aaret 1931
gnstl. (Udgiften i 1931 gnstl.
100).
J1 ødevarer . . . . . . . .
Klæder, Foclt., Vask
Bolig .............
Brændsel, Belysn.
Skaller, Konlingenter o. lign......
Andre Udgifter ....

1931
gnstl.

100
100
100
100

Jan. April
1936 1935

111
119
106
104

114
119
106
103

=

Juli
1935

117
119
106
103

Okt.
1936

116
120
106
103

Jan.
1936

116
121
110
104

100 109 109 111 110 110
100 104 104 104 104 104

I alt . .. 100

109 110 111

111 112

Il

,,

Naar Udgiften i Aaret 1931 sætte
100, var
Udgiften efter de i Oktober 1935 gældende Priser
111 og efter de nu for Januar foretagne Beregninger
112.
Hvis man i Stedet for Priserne i Aaret 1931 an
vender Priserne i Juli 1914 som Basis, bliver Pris
tallet for Januar udregnet paa Grundlag af det efter
Forbrnget i 1931 op ·tillede Budget 173.
Det i H. t. Lov om Statens Tjenestemænd af 31.
Marts 1931 berngucde Udgiftstal, der for Januar 1935
blev 2 572 Kr., udgøt· 2 657 Kr. for Janual' 1936. «

FRA MEDLEMSKREDSEN

Del. som i Hovedsagen interesserer os Vesteuro
pæere, os arbejdende eller arbejdsløse under det
kapitalistiske System, er at blive klar over, hvilke
Erfaringer mau i Virkeligheden har gjort i USSR
med Hensyn til Nyorganiseringen af den økonomi
ske Virksomhed paa kollektivt Grundlag paa Basis
af Samfundseje af al Jord og alle Produktionsmid
ler, med Hen ·yn til Virkningen af Indførelsen af
økonomisk Demokrati fra neden fra Arbejdernes Le
delse af Bedrifterne, med Hensyn til Arbejdets Ud
øvelse paa Gmndlag af det kollektive Lighedsprin
cip, paa Grundlag af at arbejde efter Evne og nyde
efter Behov og under tilsvarende Fordelingssystem
baseret paa Rationering eller Gratis-Princippet, hvor
Penge og Prisei- ikke spiller nogen væsentlig Rolle
i Fordelingen eller den enkeltes Forbrug.
Vi ønsker ogsaa Svar paa, hvorledes dette nye
Grundlag har virket paa Arbejdsdisciplinen i Virk
somhederne, paa de enkeltes Aktivitet og Initiativ
ved Udførelsen af deres Pligter og dermed paa Pro
duktiviteten, paa Udvælgelsen og Dannelsen af Fag
lærte og Ledere, paa Udnyttelsen af Fabrikkernes
og Jordens Kapacitet og Ydeevne, paa Udnyttelsen
af den menneskelige Arbejdskraft o. . v. Med andl'e
Ord, vi ønsker en utilsløret og teknisk objektiv Rede
gørelse for, hvorledes dette nye, lad mig sige kom
munistiske Grundlag, har virket eller virker i det
praktiske Liv. Alle disse vigtige Spørg maa\ var jeg
levende interesseret i at faa objektivt belyste og di
rekto Erfaring for, og jeg er sikkee paa, at enhver
socialistisk eller socialistisk-økonomisk Interesseret
er klar over, at de social-økonomiske Resultater fra
det sovfotrussiske Eksperiment direkte og indirekte
vil væl'C af afgørende Betydning for Udviklingen her
i vore egne Lande.
Allerede for fl.ere Aae tilbage vae det mit Ønske
at arb1!jdc i S. U., men først i Slutningen af 1931,
efter at jeg i en Aarrække havde arbejdet for Slan
dard Oil i Egenskab af Effektivilels-Ingeniør, fik
jeg en 2-aarig Overenskomst med den ru· iske Han
delsdelegation i New York som Olie-Konsulent. -
Hvad var nu mine Motiver for at arbejde i S. U.?
De var:
n

25 . pCt. Kulbesparelsel
Ja, denne Overskrift er ikke noget Fata Morgana,
rnen et Resultat, som er opnaaet af Kolding-Trold
hede Banen aarligt i over 20 Aar.
Resultatet ee af nævnte Banes Damplokomotiver
opnaaet ved Anvendelse af et Udgangsrør med Ejek
torvirkning, om foruden den større Trækkeevne
og det mindre Vandforbrug tillige bar den Virkning,

Af H. Sclwndortf.

1. Interesse og Sympati for de Kræfter, som paa
konstruktiv Maade søger at ændre det kapita
li tiske Sy tern i Retning af større national-øko-
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nomisk Virkningsgrad Lil Fordel for det arbej ønsko, al en lignende Effeklirilel ogsaa ku11de gælde
dende Folk.
'rnellMn alle de mange Virksomheder, altsaa i Na
2. For ved direkte Selvsyn og Arbejde at studere, tionaløkonomien. Men her synle. den private Ejen
især de teknisk-økonomiske Forhold, som de for domsret med Skabelsen af stedse flere arbejdsfri
mer sig i den daglige økonomiske Virksomhed Indtægter i Foi-bindelse med visse uheldige Særegen
under don der herskende kollektive Ejendomsret, skaber ved det kapitalistiske Krerlit- og Pe11gesystem
Arbejderorganisation og Arbejdsregler til Sam-• at gribe forstyrrende ind. - Og her er det USSR i
menligning med Tilstandene under privatkapi hvert Fald adskiller sig principielt fra andre Lande.
Staten ejer al Jo,·cl og alle Produktion midler;
lalistisko Forhold.
Jg Skabelsen af private arbejdsfri Indtægter, som
Forinden jeg gaar over Lil at skildre Tilstandene kan indvirke paa Systemets Ligevægt, er ikke mu
i Sovjet-Rusland, som jeg saa dem, vil jeg gerne lig. - - - Under mil Ophold i S.U. var jeg da
gøre et Par Bemærkninger om Udlændingenes Stil iutere ·serel i at sammenligne de for kellige især
..,. ocia l" økonomiske Fremtoninger med Forholdene,
ling.
De Speciali ter, som arbejder i den økonomiske som de er andre Steder i Verden, det ,·a.•re sig her
Virk.-omheds Tjeneste, behandles af Rus serne, skal hjemme, U. S. A. eller Syd-Amerika.
vi sige som raadne Æg - altsaa med stor Hensyn
Jeg skal ikke paa dette Sled komme ind paa
lagen og Forsigtighed. Der er dog nogen Forskel. clelaillerct Beskrivelse af de mange enkelte Oplevel
Specialister, som lønnes mrd udenlandsk Valuta (Dol ser og Forhold, som jeg fandt dem i S.U. gennem
lar f. Eks.) regnes der mere med end Folk paa Ru to Aa,·s intens Virksomhed i Sovjet-Institutioner,
belkontrakter. I Rusland som i. Vesteuropa vunleres men jog skal i følgende Punkter resumere, hvilke
Folk efter deres Indtægter. Alle udenlandske Spe Tilstande man fandt, ikke alene som jeg fandt dem,
cialisler, Ingeniører, Teknikere ·etc., har dog visse men som de almindeligvis var, .idet jeg under mit
Privill'gier og Begun·ligeiser, som d011 indfødte ikkn Ophold det· havde rig Lejlighed til at udveksle Er
nyde,· godt af.
faeinger med me::;t forskellige andre udenlandske
Ogsaa Specialarbejdere har Privilegier, dog ikke Specialister arbejdende saa at sige i alle mulige In
saa Lore. De lover formelt paa samme Vilkaar . om duslriee og Virksomheder over all i USSR. Jeg vil
Russerne, men der er et særligt Departement, som ikke undlade at nævne, at blandt disse Specialister
tager sig af alle Udlændinge, der arbejder som tek var der riere kommunistiske, som paa Trnds af deres
nis k Special is t eller Specialarbejder i Sovjet-Unio noget dogmatiske Inds tilling dog ikke benægtede
nen.
Fakta, som udtrykt gennem følgende Punkter:
Om Turisternes Forudsætninger for at kunne tale
1. Der foregaar et umaadeligt Spild af meune::;ke
med om Forholdene derovre vil jeg gerne sige, at
lig Arbejdskraft og Anstrengelse, et uhyre Spild
de er mangelfulde. I Rusland som i Danmark og
og Ødelæggelse af Materialer, Maskiner, Værk
andro Steder viser man kun Tilstandene 'fra den
tøj samt af Næringsmidler, Korn, Sukkerrnee,
bedste Side for Tmisterne. Turister er en Valuta
Grøntsager·, Kartofler, Tomater etc.
Forrelning, og vil man have den Forretning, maa
2. Vedligeholdelse i Y0r Forstand finder normalt
Kunderne behandles godt. Det bliver de og aa. In
ikke Sted. Reparationer sker først efter kom
tourist, som staar for dette, ejer de bedste Hoteller.
plet Sammenbrud eller Ødelæggelse af Maskiner,
Tmisterne handler i særlige Forretninger og betaler
Apparater af enhver Art.
med udenlandske Penge, der er mege'. mere værd
3. Et uhyre Rod og en ubeskrivelig Uorden finde·i,
50 Papir
end Rublen (1 Guldrubel var i 1934
overalt fra Arbejdsplads til den højeste Admini
rubler).· Turisten kan derfor ikke faa saa intimt el
stration, fra Postvæsen, Jernbane til Husadmini
Kendskab til Forholdene som den, der har arbejdet
stration og Kommissariater.
derovre.
4. De allerede eksisterende Produktionsmidler,
Som Specialist i Fabeikseffektivilel har jeg er
Transportmidler, Maskiner o. s. v. udnyttes over-
hvervet mig et vaagent Øje for Spild af i\faterialer
ordentlig slet, ligesom den effektive Arbejdstid
og Arbejdskraft, for daarlig Koordination mellem
er meget mindre end den formelle 6 eller 7 TiProduktionsenhederne, for Sløseri og Ligegyldighed
mers-Dag.
o. s. v., og mine Erfaringer gennem en halv Sne·
.
5. Alle Kontorer og Virksomheder er overfyldte med
Aars Arbejde i de mest forskellige Lande, fra højt
indtil flere Gange det nødvendige Personale.
udviklede kapitalistiske s om U. S. A. til Koloni-Ud
6. Tyveri og Rapseri er enormt, almindelig og rets
bytning i primitive Lande i Syd-Amerika o. lign.,
ligt Ansvar kan i Praksis ikke gøres gældende af
har givet mig særlig rig Anledning til at se, hvor
Private idet dette fordrer en næsten uoverkomme
ledes kapitalistisk Planøkonomi og hensigtsmæs. ig
lig Indsats Formaliteter.
Organisation af Arbejdet i de enkelte Bedrifter vir
7. Udvalgs-, Komite- og andre Møder synes lige
ker, med det mest forskellige :Menneskemateriale.
Il aa utallige s om evneløse Lil at udføre tagne Be
Og det kan jo ikke nægtes, at kapitalistisk Be
slutninger. Virksomhederne er i Virkeligheden
driftsorganisation og Arbejdsregler i de enkelte Be
mere eller mindre omdannede til Rigsdage, mere
drifter i det tore og hele virker yderst effektivt
karakteristiske ved Produktion af Resolutioner
omend for vis e fysisk arbejdende ofte i en højst
end Prndukter.
utiltalende Grad. Men man kunde ikke de to mindre
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8. En uhyre og ganske enestaaende Udvikling af
Intrige- og Klikevæsen, betinget af Particelle
Styret.
9. Bureaukratisme er udviklet i en Grad, som ikke
kan skildres, men kun opleves.
10. Sammenspillet og Samarbejdet mellem og i Be
dl'ifternes Departementer og Afdelinger, er mi
nimal, oftest katastrofalt for effektivt Arbejde.
11. Allo Kontrolorganisationer, saasom RKI (Ar
bejder- og Bonde-Inspektionen) og Partiet. til
svarende Partikontrolapparat, Fagforeninger,
Avisernes offentlige Kritik etc. er praktisk talt
virkningsløse med Henblik paa at bekæmpe og
modvirke Bureaukrati, graverende Spild og In
effektivitet i Økonomien, idet disse Institutioner
selv er gennemsyret af Slendrian og Bureaukra
tisme, som ikke staar tilbage for andre Sovjet
Virk. omheder.
12. Befolkningen lever, hovedsagelig som Følge af
nævnte Tilstande, i meget større Fattigdom og
under meget daarligere Leveforhold end betinget
af cle øjeblikkelige objektive Muligheder og Re
server. Den almindelige Arbejders Levestan-
dard kan slet ikke sammenlignes med selv de
daarligst stilledes, eller endog de arbejdsløi:;es,
I. Eks. her i Danmark.

Vægtbe parelse. Togets eneste Vogn vejer 65 t og kan
medtage mindst 330 Per oner, hvoraf 307 kan faa
Siddepdlads. Desuden findes et Pakrum. Sammenlig
ner man med Berliner S-Banen, hvor hver Vogn
vejer 39 t og kan optage 152 Personer, men kun har
Siddepladser til de 67, saa viser det sig, at nævnte
S-Bane Vogne vejer 256 kg pr. Rej ende, medens de
2-etages Vogne kun vejer 198 kg pr. Rejsende.
Fortiden har belært om, at 2-etages Vogne aldrig
hal' været populære, men Erfaringer indenfor Vogn
byggeriet og en bedre Pladsfordeling stiller i Udsigt,
at do nye Tog vil faa en god Modtagelse. Ved fuld Ud
nyttelse af Profilmaalet har det været muligt at byg
ge begge Etager saa høje, at voksne kan staa oprejst.
Det har dog været nødvendigt at forkrøble Vognenes
Langdragere over Truckerne, og Aeralet over dis e
er indroltet som et godt tilmaalt Indstigningsrum,
hvorfra der fører Trapper til begge Etager: En i Mid
ten med faa Trin til den underste Etage, og to i Si
derne til den øverste Etage. Vinduerne i den øverste
Etage er anbragt skraat indad op i Taget for at for
bedL"e Udsigten. Helo Togets Længde er 57,5 m. Loko
motiverne Trækkeevne er saa stor, at det kan med
tage tre Vogne af denne Type og befordre ca. 1000
Rejsende.

(Fortsættes.)

EUROPAS BEDSTE
JERNBANEMATERIEL KØRER I
DANMARK

.
FORSTADSTRAFIK
MED
STRØMLINIEDE DAMPLOKOMOTIVER

Omkring 1. April vil alle Fællesklassevogne
have polstrede Lædersofaer.

Et interessant Skridt til Forbedringer af Lokal
trafikken er foretaget af Liibeck-Biichener Privat
baneselskabet, idet det har anskaffet to egenartede
Damptog. Disse bestaar af et 1 B 1-. trømlinie Tender
lokomtiv og en 2-etages Vogn, om løber paa tre
Trucker. Lokomotiverne har de efter sin Større] e
normale Dimensioner og er indkapslet i en Strøm
.,
liniebeklædning
og forsynet med Rull€skodder, som
giver en god Tilgængelighed til de arbejdende Ma
skindele - alt efter sit Forbillede, det af Henschel
1t. Sohn byggede strømliniede Tenderlokomotiv til 175
km's Hastighed. (Se Lok. Tid. Nr. 15, 1935.)
Lokomotiverne er i begge Ender udrustet med
Scharfenberg automatiske Kobling, som tillige kob
ler Varme- og Bremseledning automatisk. Naar Sam
menkobling har fundet Sted, er hele Koblingsmeka
nismen overdækket af en Skærm. Maksimalhastig
heden er 120 km/Tim., hvilket lader formode, at To
gene ogsaa vil blive brugt til hurtige Togforbindel
ser mellem større Byer.
Tilsvarende Fjernstyring af Damplokomotiver paa
Paris' Forstandsbaner er de nye Tog indrettet med
elektrisk Fjernstyring, som muliggør Lokomotivets
Manøvrering fra et særligt Førerrum i Vognens Bag
ende, og Lokomotivets Omkøren paa Endestationer er
dermed gjort overflødig. Lokomotivfyrbøderen op
holder sig til Stadighed paa Lokomotivet og betjener
Kedlen.
Indførelsen af 2-etages Personvogne beror ikke
saa meget paa en Forkortelse af Toget, men paa

Generaldirektøren har til Dagspressen fremsat
nogle Udtale] er om vort Vognmateriel. Vi tillader os
at gengive en Del heraf:
Statsbanernes omfattende Modernisering af det
rullende Materiel nærmer sig nu sin Afslutning. In
den 1. April vil alle Fællesklassevogne være forsy
net med de bløde Lædersofaer. Samtidig udrangere.
fem Hundrede af de gamle toakslede Kupevogne.
Men med den forøgede Rejselyst i Erindring, siger det
sig selv, at man ikke kan udrangere en Snes Tusinde
Passagerpladser uden at tilvejebringe andet Materiel
til Erstatning, og dette er da ogsaa Meningen. Dot
el" nu 2 ½ Aar iden, det første Spørgsmaal i Pla
nen om en samlet Trafikplan blev fremsat, nemlig
Moderniseringen af Fællesklassen. Denne Del af Pla
nen blev straks realiseret i det Tempo, som Forhol
dene tillod. De gamle, umagelige Træsæder og de
Sæder, der -· som et Forsøg - var blevet belagt
med Gulvtæppetoj, blev for ynede med do fjedrende
og polstrede Lædersofaer. Denne Foranstaltning, der
kun paany kan bekræfte, at allo kører godt med
D. S. B., er snart fuldendt, saaledes at vort Land for
Fællesklassens Vedkommende nu har det bedste
Jernbanemateriel, der overhovedet findes paa det
etuopæi ke Fastland.
Endvidere er der foregaaet en Modernisering
af de
•
fireakslede Kupevogne, de Vogne, hvor Togpersonalet
skal balancere uden paa Toget under Billetteringen, og
hvor 2-3 Passagerer under Opholdet paa Statio-
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neme samles ved Vinduet for at markere •fuldt Hus•,
medens deres Medmenne
ker løber frem og tilbage
•
fot· at finde en Plads! Dis:e Vogne bliver forsynet
med Sidegang, og samtidig erslalles Træsæderne med
Lædersofaer. Det er Meningen at bruge disse Vogne
som Bivogne til de moderne Motorvogne, hvor dee
kun er Fællesklasse.
For Tiden arbejder et Statsbaneudvalg med en
Gennemgang af hele Vognparken, og dette Udvalg
l'asllægger Retningslinierne for Moderniseringen.
Statsbanernes Vognmateriel grundes paa ca. 1000
l'ireakslede, moderne Vogne med ca. 64 000 Pladser.
Hertil kommer i Løbet af Sommeren 31 Bivogne til
Nærtrafiken samt 10 nye M.0.-Vogne til den udvi
dede Molorlogs-Trafik. I disse nye Bivogne og Mo
lorvogne vil der tilsammen blive 3400 Pladser. Yder
ligere haves i nyere 2- og 3-akslede Side- og Midt
gangsvogne 22 000 Pladser. Den næste Gruppe Reserven - er de 500 ældre 2-akslede Kupevogne,
der sjældent anvendes, og som altsaa nu skal ud
rangeres af Persontogstrafiken. Der er vist næppe
nogen, der vil savne disse Vogne; det skulde da kun
være som Sammenligningsgrundlag, naar Statsba
nernes Udvikling skal udmaales.
Udrangeringen af de 500 forældede Vogne vil ske
dels ved Rationalisering af Vognbenyttelsen og ved
Lyntogenes Udskydelse af almindelige Vogne fra den
daglige Drift, dels ved Bygning af nye, moderne 4akslede Staalvogne, idet man nu er i tand til at
bygge saadanne Vogne uden at komme væ entlig
højere i Vægt end de ældre 4-akslede Vogne.
Da vort Fællesklassemateriel nu med Afslulnin
gen af Ombytningen af Træsæderne med polstrede
Lædersofaer er fuldt moderne, medens vort 1.. Kl.s
Male1'iel bortset fra Lyntogene og enkelte Udenland vogne lader en Del tilbage at ønske, tænkes Nyan
skaffelsen indledet med Fremstillingen af en eller
flere 1. Kia..es Vogne indrettet med Kupeer af am
me Udstyr om Lyntogene samtidig med, at ældre 1.
Kl. Vogne forsynes med Lædersæder og ove1·gaar til
Fællesklassen.
Ved Ophugning af de ældre Kupevogne vil de
uyere 2- og 3-akslede Vogne glide ud i Reserve og
l'ølgelig blive mind.re benyttede end hidtil. Dog er del
a[ Trækkekrafthensyn stadig nødvendigt al bruge 2akslede Bivogne paa de smaa Benzinmotorvogne, der
løber paa vi ·se idebaner eller i udprægede Lokaltog
paa Hovedbaner.
Som bekendt er dee nu sluttet Kontrakt med
Frichs og Scandia om Levering af 4 nye fire-Vogns
Lyntog, der . kal leveres ·aa betitl , at de kan ind
sættes i Driften ved Maj-Køreplanens Ikrafttræden
1937. Paa Spørgsmaalet om, hvorvidt disse Lyntog
vil betyde en Navneforandring paa de enkelte Tog,
svarede G neraldirektøren:
- Del vilde være Synd at forandre ved de popu
lære Navne. Alle ved, at »Kronjyden« løber til og
fra Aalborg, •Østjyden« til og fra Randers og • Ve st
jyclen« Lil og fra Esbjerg. Det er Navne, der forlængsl
er gaael ind i Folks Bevid ·lbed. Lyntogene kal ikke
udadtil være blot et tørt Tal, nej, disse Tog skal vir
ke som national Reklame. Jeg har derfor tænkt, at

.
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»Kronjyden•s kommende »Kollega«, a!L ,,·aa det Lyn
tog, der skal udgaa fra Aalborg, skal hedde » ord
•
jyden•, og »Østjyden«s Fælle skal kalde.'j »Midtjy
den«. I avnene skal være antydet Togene Mission,
•
og det ke1.· ved Anvendelsen af de Betegnelser, jeg
ber har angivet, slutter Generaldirnktøren.

HOLTEBANENS ELEKTRIFICERING
Rollebanens Elektrificering er nu saa vidt frem
skredet, at Prøvekørslerne den 22. Februar log dere.
Begyndelse. Prøvetoget be lod af 4 Vogne; Maskin
chefen og en Række Bane- oo- Maskiningeniører del
tog i Prøvekørslen, som forløb uden Uheld og som
vil blive fortsat indtil videre for at opdage eller kon
statere eventuelle Fejl, inden Strækningen den 15.
Maj,
• naar den nye Køreplan træder i Kraft, aabne ·
for Publikum.
De 15 Elektroførerpladser, der i den Anledning
bliver Brug for, er allerede opslaaet. De kan som be
kendt søges af Lokomotivfyrbødere fra hele Landet
og uden Hensyn til, om de har Motoreksamens 1.
Del eller ej.

EKSTRAORDINÆR KONGRES
I Anledning af den spændte Situation paa
det private Arbejdsmarked, en Situation,
som i høj Grad paakalder ogsaa vor Inter�
esse, har Forretningsudvalget besluttet at af�
holde en ekstraordinær Kongres til Drøftelse
af vor Organisations Stilling til denne Sag.
Kongressen, der vil finde Sted O n s d a g
d e n 1 8. M a r t s i Fredericia, er indvarslet.
Meddelelse om de valgte Repræsentanter matl
være paa Foreningens Kontor senest Lørdag
den 14. Marts om Morgenen, men bør i øvrigt
af Hensyn til det forberedende Arbejde frem�
sendes saa snart som gørligt.
HOVEDBESTYRELSESMØDET
DEN 18. OG 19. FEBRUAR 1936
Alle lil lede den 18., E. Kuhn fraværende den 19.
paa Grund af Auditørforhør.
Pormcmclen bød Velkommen til Arbejdet i del nye Aa1·;
et særligt Velkommen blev budt 0. Løvborg, som fra og
med delle Møde er indtraadt i Hovedbestyrelsen, efter al
A. Lønqrisl er forfremmet til Lokomotivfører.
Løvborg takkede for Velkomslhilsenen; han vilde efler
Evne samt med Ærlighed og Kærlighed deltage i Arbejdel
for vor Organisation.
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Punkt 1. Fu-rhcindlingsprotokollen.

2 Sager cl l'ejendo :ig dels om Beregning af Udstatio11u1·ingsgodtgø1·else og dels om Beregning af Timepenge i
sledet for Køi·epenge et· gaact i Orden, efter at vi har
tilskt-evel Distriktet durnm.
Fra Afd. 2 har foreligget en Henvendelse om at søge
udvirket, at det· udbetales Afdelingens Medlemmer 1,25 Kr.
p1·. Dag. naar de udstationeres til Elektrokontrollen. Under
Hensyn til den ko1·le Afstand mellem disse to Depoter har
Hovedbestyrelsen ikke ment at burde arbejde for Sagen.
I Anledning af Aspirantuddannelse har Gdt. ønsket
Kørelærerantallet udvidet. Sagen er endnu ikke endelig
afsluttet; men der er Tale om en betydelig Udvidelse.
Vi har maattct paalale, at 1. Distrikt ved et Depot
lod A.·pirantcr uddanne hos Lokomotivførere, som ikke var
Kørelærnre.
En Sag om Beregning af Kørelærorhonorar for Ud
da.n nel:c af Ha.andværkere til midlertidig Anvendelse i Lo
komolivtjenesteu 01· beskrevet for Gdt., men endnu ikke
afsluttet.
Aspiranterne S. W. Pede1·sen, Kø., J. M. Jørgensen,
Gb., og K. A. Andel'sen, Ng., bar faaet de af Foreningen
udstedte Flidspræmier.
...
Som Følge af, at 1. Distrikt var kommet i Vnn.·kelig
hcdor. har vi for visse Aspiranters Vedkommende liltraadt
en Dispeusalion fra Uddannelse 'L'eglerne..
I Shivelse til Gdt. bar vi anmodet om, at der ydes
Honorar til en Motorfører, der har virket som Instruktør.
Vi ha1· maatlel beklage os over, at 2. Distrikt ikke over
holder Overenskomsten om Remisearbejderes Anvendelse i
Lokomotivtjenesten. Sagen har været omtalt i D. L. T.
Ved Drøftelse med Gdt. er der opnaaet Enighed om
Lyntogslokomotivførerne og Elektroførernes Indordning i
Anciennitetsrækken.
Der er til Gdt. fremsendt Skrivelse vedrørende Molor
føi:er Dyhrs Placering i Anciennitetsrækken.
Vi har fremsendt Beklagelse over, at et Sæt Lokomo
tivpersonale er udsendt for at skulle afkoble en Maskine,
hvilket vi i Betragtning af, at der paa Grund af mang
lende Lokomotivpersona.le beskæftiges Haandværkere i Lo
komotivtjenesten, finder urigtigt.
En Del Spørgsmaal om Turbesættcl esforho1d er be
svaret.
Nogle den 1. Juli 1935 udnævnte Lokomotivfyrbødere,
som var Aspiranter fra 1929�30, mente al have Krav
paa et Alderstillæg. Meddelt, at noget saaclant ikke kan
lade sig gøre.
Da der for Tiden findes baade »ældre« og •yngre«
Aspiranter, er der trnffet en Ordning med Hensyn til de
paagældendes Indkaldelse til Kursus paa Jernbaneskolen,
saa der ikke kollideres af de 2 Hold.
Til 2. Distrikt er fremsendt Besværing over, at der
anvendes Portører til Lokomotivfyrbødertjeneste.
Under Hensyn til, at Aspiranterne tidligere havde Fri
rnjserel 1 Aar efter deres Antagelse, nemlig naar de
blev fast ansa tie som Haandværkere, har Spørgsmaalet
om Bevarelse af denne Rettighed sammen med D. S. og
M. F. været drøftet med Gclt.
Med Frederikshavns Afdelinger har der været korre
sponderet angaaende Personalets Anvendelse under Raa
dighedstjenesten.
I nogle Auditørsager hat· der fra Organisationens Side
været udpeget Bisidder.

Fol'l1a11dlingsprotokollen oplæstes og godkendtes.

Pmikt 2. Meddelelser frci Formanden.
De siden sidste Hovedbestyrelsesmøde behandlede Sager
refereredes. Generaldirektoratet og Distrikterne samt de
Organisationer, med hvilke vi ndvek_sler Fagblade, er un
derrettet om Hovedbestyrelsens sammensætning efter Kon
g1·essen i November.
Der har med Gdt. været ført en Drøftelse om Norme
ringsforholdene for det kommende Aar. Antallet af Loko
motivførere vil blive foreslaaet til 1.000, hvilket i Forhold
til det nuværende Antal er en Forøgelse paa 6. Antallet
af Motorførere I foreslaas ansat til 135, og Antallet af
Motorførere II til 90. Der er fra Organisationens Side
gjort opmærksom paa, at Normativerne ved adskillige De
poter er for smaa, og at der efterhaanden maatte ud
nævnes et saå stort Antal Motorførere. at der ogsaa var
Afløsere af denne Kategori. I denne Forbindelse har vi
ved on særlig Skrivelse forslaaet Udvidelse af Antallet af
Motorførere ved Helgoland/Østerport Depot.
Et fra Københavns Motorførerafdeling modtaget For
slag om Placering af Motorførerne i 11. (Motodørere I)
og 1.2. (Motorførere II) Lønklasse er indtil videre laget til
Efterretning.
4. Maskinliektion udsatte en Lokomotivfyrbøder· til Be
tjening af en Ek traraugei·maskine og vilde ikke ændre
dette til Trods for den paagældencle Afdelings Henven
delse derom. Sagen har været forelagt Gdt., som erklærer
sig enig i, at der saavidt gørligt bør skaffes Lokomotiv
fører til Betjening af Ekslrarangcrma.·kiner.
Vi har tilskrevct Gdt. angaaende Forberedelses- og Af
slutningslider for MO- og MP-Vogne.
Gdt. har fremsendt Udkast til en ny Ordre om Tjene
, tetidsreglerne; vi har dertil fremsat Forslag lil enkelte
1Endringer.
Tur 40 i Struer har været Genstand for Behandling.
Da der ikke har kunnet opnaas Enighed med Distriktet,
01· den til. endt Gdt. og vil i den nærmeste Fremtid komme
til Drøftelse i Tjenestetidsnævnet, som dermed behandler
sin første Sag.
Der har med Afdelingeme været korresponderet an
gaaende Rangerturene i Viborg og Randers samt Motor
luren sidstnævnte Sted.
Nyborg Lokornotivfyrbøderafcl. var utilfred med en
]?ridagstildeling paa begge Sider af en Pel'mission, idet
Afdelingen mente, at den ene af Fridagene var for korl.
Hovedbestyrel. en har ikke kunnet dele Afdelingens Syns
punkt.
Paa Foranledning har vi meddelt, at Bestemmelsen om,
at visse Pensionister kan beholde deres Frikort i indtil
2 Aar, kun lager Sigte paa dem, der afskediges som Følge
af den nedsalte Aldersgrænse; men ikke gælder for dem,
som indeu deres 65. Aar afskedige paa Grund af Svage
lighed.
I en Sag vedrørende en Lokomotivfyrbøder, som efter
Forflyttelse blev tilbageholdt paa det hidtidige Stalione
ringssled, er del' skaffet den paagældende, som havde lejet
Lejlighed paa del nye Sted, Godtgørelse for Udgifter, han
har haft.
3 Sager angaaende Godtgørelse for dobbelt Husførelse
er bragt i Orden.
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Det· er udsendt et Antal Raderinger og Tl'æsnit til
Udsmykning af Opholds- eller Læsevæl'clsome.
Sagen angaaende Forbech·ing Hf Lokalefol'holclene i Fa.
ha,· paa ny været drøftet saavol med Gdt. mm med Di
striktet, og del' er· nu Udsigt til en tilfredsstillende Løs
ning.
Der e,· frem at Forslag om Linoleumsbelægning af Lo
kalerne i Villa »Augusta« i Helsingør. Sagen er henlagt
indtil videre, da Villaen muligvis skal nedrives.
Der er anmodet om Reol til Motorførerstuen i Helgo
land Remise.
Nogle fra Afdelingeme modtague Forslag om lokale
Velfærdsforanstaltninger er hcnvi. t til Velfærdsudvalgel.
Det samme er Tilfældet med en Sag vedrørende bedre
Belysning af Hastighedsmaalerne.
Inden for det nf de 4 Jernbaneorganisationer nedsalte
Volfærdsudvalg, hvilket Udvalg fremtidig be11ævne. »Jern
baneorganisationernes Udvalg vedrørende Indretning af
Opholds- og Tjenestelokaler«, er der opnaaet Enighed om,
at do Velfærdsforslag, som Organisationerne onsker be
handlet i Gdl., frem, endes gennem bemeldte Udvalg, det·
har konstitueret sig med Sekretær Chr. Vejre som For
mand og Lokomotivfyrbøder K. Svendsen som Sekretær.
Der bar i Fredericia, Aalborg, Strue1· og Esbjerg væl'et
at'l'angeret Foredrags- og Filmsaftener, hvol'lil de øvrige
Organisationers Medlemmer har været indbudt, ligesom
vore Medlemmer har været indbudt til nogle af Dansk
Jernbaneforbund arrangerede Fol'cclr-ag
København,
Korsør, Odense og Aarhus.
Foranlediget ved en Beklagelse fra vor Side vil de,·
blive givet Ordre til, at begge Lokomotivmænd paa Lyn
togeue i t.a.agct Vejr skal befinde sig paa Førnrpladsen.
hvis Udkigsrude derfor vil blive forsynet med 2 Vindues
viskere i Stedet for 1.
Lokomotivføret· Tbøgerseu, Vejle, bar skænket sin Andel
Lil Feriehjemmet.
Til »Julestjemens Salgskomile• er der som sædvanlig
bevilget et Tilskud paa 25 Kr.
Kredskasserne hal' til Hovedkassen afleveret deres Be
holdninger, der :,·tiller sig saalcdes: Kreds I: 4 349, Kr. 2
Øre, Kreds II: 1 882 Kr. 03 Øre og Kreds III: 212 Kr.
96 Øre.
Desuden har der som sædvanlig væi-el behandlet en
Hmkke Sager af mere lokal Al'l eller af pel', onlig Be
tydning.
Formandens Meddelelser godkendtes.

P'Unkt 3. Meddelelser /ret de faste Udvulg.
Med D. S. og M. F. er der ført Drøftelse om Hjælpe
pct·sonalcts Anvendelse i Lokomotivtjenesten, naar der ikke
er tilstrækkeligt Lokomotivpersonale.
Dansk Lokomotivmands Forbund har· sendt Oply ning
om en afsluttet Overenskomst vedrørende Aflønning af
Motorførere ved Privatbaneme.
C. 0. bar _i Kontingent udskrevet 15 Øre pr. Medlem.
Del i Referatet af sidste Hovedbestyrelsesmøde (D. L. T.
1935, Side 275) omtalte l!'orslag til en Reor"'anisering af
C. O.s Vedtægter foreligger nu endelig udarbejdet. Det
gaar ud paa, at C. 0. opretter et selvstændigt Sekretariat.
For de første 100 af hver af de tilsluttede Organisationers
Medlemmer ansættes Aarskontingent.et til 6 Kr. pr. Med
lem og for Resten til 10 Øre pr. Medlem. Endelig fore-

slaa. del som Betinge! c for at kunne optages i C. 0., al
de tilsluttede Or·ganisationee henlægger 50 Øl'c pr. Med
lem pr. Maaned til en Foud, som skal bruges i Konflikt
tilfælde saavcl indenfor som udenfor: Statstjenestemænde
nes Hækker. Sagen vil kom,ue til Behandling i de forskel
lige Organisætione,· og senere paa C. O.s Repræsentant
skabsmøde.
N. J. U.s Sekretariat ha1· bevilget et Tilskud til 0pl'cl
holdel.·e a( Jernbaneorganisationerne i Danzig.
Finlands Handelskammer har anmodet Gdt. om at op
fordre danske Tjenestemænd til at etablere Fællesrejse,· til
F'inland. Gdl. har henvi.-t Handelskammeret til de danske
Jcrnbaneorganisalioner.
N. L. F. fremsender Hegnskab for 1935. Udgiften !rar
været 3 966 Kr. 7!) Øre.
De dai1s ke Organisationers Udgifter ved I. T. F.s Kon
gres i København 1935 har været 7 485 Kr. 37 Øre, som
er betalt paa fc-lgcnde Maadc: Dansk Arbejdsmands For
bund: /� 990 Kr. 62 Øre, Dansk Jernbanefol'bund: 1 275 Kr.,
Sømændenes Forbund: 7771 Kr. s0 Ør-e, Dansk Lokomotiv
mand. l!'ol'cning: 303 Kr. 1,5 Øre og Dansk Sørcstaurator
forcning: 144 J<r. 50 Øre.
Statsbanernes private gen. idige Hjælpekasse (Vejle
kassen) ha,· henvendt sig til Organisatiouernc med Fors lag om en Hekonstrukt.ion. Forslag til en , aadan er nu
udarbejde!,_ 0" det er Meningen, al Organisationerne her
efter skulde ham nogen mere Indflydelse paa Kassen,
hvis Fonnue udgør ca. 1,8 Mil!. Kr. Der vil i Dæl' :F'L'em
tid blive indkaldt til et Repræsentant�kabsmødc.
Stalsbaneper ·onalets nye Brand-, Tyveri og Ansvar-s
fol'siki:ingsforening er nu stiftet. Som Medlemmer ar Re
præIleuta11tskabet er for vor Organisations Vedkommende
valgt Soph. Jensen og L. M. Schmidt.
Toges til Efterretning.

P'Uftlcl 4. Meddelelser fra Hovecllca15serercn.
Hovecllcassereren fremlagde en Regnskabsoversigt for

1935, Balancen var 660061 Kr. 27 Ør-e, hvilket i Forhold
til Stillingen den 31. December 1934 var ou Fol'muefrem
gang paa 16 65fi Kr. 4-2 Øre.
Til Reservefonden er ovodøl't 11 018 Kr. 84- Øre, nem
lig 4 574 Kr. f>7 Øre fra Hovedkas. ca og de 3 forannævnte
Kassebeholdninger fra de ophævede Kredse.
Regnskabet CL' l'Cviclerel af Arbejdernes Revi,·ionsinsti
tut., som har fundet det rigtigt, og som hat· konstateret,
at Kasse-, Bank- og Obligationsbeholdninger L'igtigt var lil
Stede.
Bkspeclitøren forelagde D. L. T.s Regnskab for 1935.
Balancen var 24277 Kl'. 26 Øi-c. lJer var et Driftsundcr
:kud paa 226 Kr. 74 Øre. Ogsaa delte Regnskab er revi
deret af Revisionsinstituttet og befundet rigtigt.
Det vedtoges fremtidig a_t føre D. L. T.s Rognskab, saa
lccles, at det kan ses. med hvilket Beløb Annoncevirksom
heden bidrager til de med Bladets Tekst forbundne Ud
gifter.
Begge Regnskaber godkendtes.

Piinlct 5. Behandling af foreliggende Sager.
Foranlediget vecl et fra en Afdeling rejst Spørgsmaal
om Godtgørelse til Signalkorumissionsmedlemmer ved Mø
der indenfor 4 Kilometersgrænsen, vedtoges det at yde de
paagældende en Godtgørelse af 5 Kr. pr. Dag.
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Nogle af de fra Togtjenesten udgaaede Motorførere II,
der ikke opfylder Bet ingel erne for at kunne overgaa til
Stilliugen som Motorførere I (haandværksmæssig Uddan11else) anmoder om at faa Adgang til a·t indstille sig li!
Motorførereksamens 2. Del. Hovedbestyrelsen mente ikke
at kunne imødekomme delte Ønske.
Del af Lokomotivførere i Aarhus rejste Spørgsrnaal om
en Ordning, saaledes al de, ved af og til al blive anvendt
i Motortjenesten. kan vedligeholde deres Kendskab til Mo
torvæsenet., drøftedes paa ny. men henlagdes under Hen
syn til. al Spørgsmaalel ikke for Tiden synes at være
særligt aktuelt.
Dot vedtoges at bygge en Veranda paa Feriehjemmets
Facade; Bekostningen er nnslaael til ca. 3000 Kr.
Organisationerne har søgt al opnaa nogen Forbedring
i den i 1934 gennemførte l•'rirejseordning, saaledes at de
Kategorier, som da havde Frirejseret paa 2. Kl., faar en
minclre Del af deres Frirejscr paa 1. Kl. Det' forelaa nu
el Tilbucl fra Gdl.
Sagen drøftede,, og del vedtoges al behandle den i Fæl
lesRkab med de øvrige Jer11baneorganisationer.

P11nlct 6. Eventuelt.
A. Lønqvist takkede Hovedbestyrelsens Medlemmer for
Samarbejdet i den Tid, han havde virket inden for Or
ganisationens Ledelse. Han udtalte Haabel om, at Arbej
det i de Aar, om kom, maaltc blive til Gavn for Med
lemmel'lle.
Formemden takkede Lønqvisl for hans saglige og for
dragelige Indsats i Organisationsarbejdet.

E. K.

TAKSIGELSER
Vor hjerteligste Tak til alle for udvist Deltagel.-e vod
Togfører S. T. Thom:ens Ulykke, Død og Begravelse.
Paa Familiens Vegne

Hanne Thomsen.

visningen paa. Universilelet, ligesom den forventes
udgivet med Støtte fra ,Nationaløkonomisk Fond«.
Bogen, dee er paa ca. 100 Sider - Format som
Tjenestekøreplanen, fint Papir - kan bestilles gen
nem Foreningens Kontor til en Undtagelsespris af 3
Kr. - Bogladepris 4 Kr. Af Hensyn til Bestem
melse af Oplagets Størrelse bedes eventuelle Bestil
li ngee ind endt snarest.
JERNBANEMAND SOM FORMAND FOR
DE SAMVIRKENDE FAGFORBUND I SVERIGE
Den svenske faglige Lanclsorganisalions hidtidige For
mand, Edv. Johansen, er afgaael ved Døden; Repræsen
tantskabet har derefter og urlen Modkandidat udpeget Al
bert Forsluncl, }'orrnanden for det svenske Jernbanefor
bund til Formand for Landsor·ganisalionen.
Forslund, der er 55 Aar gammel, har været aktiv in
den [or svensk Fagbevægelse i ca. 30 Aar. Han kom rel
hurtigl frem i første Plan. I 1918 valgtes han til For
mancl for Jernbaneforbundet. Han har indenfor denne
Organisation gjort el stort Arbejde, ikke mindst for det
iuterskandinaviske Arbejde, han har ofte været Gæst i
Kcbenhavn og e1· godt kendt blandt Jernbanepersonalet
ogsaa her i Landet. Siden 1922 har han været Medle111
af den svenske Landsorganisations Forretningsudvalg og
Sekretariat, og i Arbojdsdom ·Lolen har han været el ak
tivt Medlem.
Siden 1910 har han siddet som socialdemokratisk Rigs
dagsmand i den svenske Rigsclags Første Kammer. Fors
lund er Afholcls111and og er Medlem af den øverste Le
delse af N. I. 0. G. T.
Den nyvalgte Lanclsorganisalionsformand er ingen stor
Taler, men han er en maalbevidsl Handlingen,· Mand,
som man med Tryghed ser beklæde den fremtrædende
Post, han nu er betroet i Spidsen for svensk }'agbevæ
gclses 600 000 Medlemmer. Vi ønsker vor Kammera l hjer
telig til Lykke med Valget.

Alle, der har udvist Deltagelse ved vor kære Maml
og Fader, Lokomotivfører N. P. Gaardes Død og Begra
velse, bedes herigennem modtage vor dybtfølte Tak.
Ane Gciurcle og Børn, Fredericia

:,
::::;

:-,i:.

--.-�·-::··.·- . .. .

'

To Tog paa samme Spor.

BANER OG BILER

Ved en Krydsning paa Bjeningbro Station den 24. Fe
b{·uar køl'le et fra Viborg kommende Tog paa G 1·1md af
fejlagtig Togvejsindstilling ind paa el Spor, hvor der holdt
et Tog fra Langaa.
Lokomotivføreren paa Toget fra Viborg opdagede Fej
len saa tidligt, al Toget standsede cl Par Vognlængder
foran det holdende Tog, saa al Urngehnæ:sigheden ku11
medførte mindre Togforsiu kelser.

I sidste Halvdel af Marls Maaned udkommer der
i Boghandelen en Afhandling af cand. polit. I. A.
Tork, Ekspeditionssekretær j Generaldirektoralet, og
cand. polit. P. P. Svejstrup, Lektor ved Unive:r;site
let og Kontorchef i Grønlands Styrelse. Det er
en meget indgaaende og objektiv Belysning af
hele dette omfattende Spørgsmaal. Ved Siden her
af giver det en Række Oplysninger om Omkost
nings-Prisbestemmelsesforhold ved Banerne, , om
maa interessere enhver Jernbanemand. Bogens Værdi
kan ogsaa bedømmes deraf, at den samtidig udkom
mer i det meget anerkendte »Nordisk Tidsskrift for
teknisk Økonomi« og vil blive anvendt ved Under-

D. S. B.'s Kino.

Den 21. Februar var del et Aar siden, D. S. B.s Kino
,Den vide Verden• aabnede sine Døre for Publikum. Det
lille, smukke Teater paa Hovedbanegaarden har i det for
løbne Aar kunnet glæde sig over et ganske overvældende
Besøg, idet over 553 000 Meunesker har besøgt Teatret,
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det kan rnan i hvert .Fald kalde en haandgribelig Sukces,
og man kan jo ikke sige andel, cnrl al Teatret hc,·mNI
har bevist sin Eksistensberettigelse.
Al Publikum saa o-erne besøger Teatret skyldes forFkel
lige Aarsagel'; først og fremmest skyldes del, at rnan faar
de sidste Nyheder herhjemmefra og fra den store Ver
den samlet i en ugentlig Ove,·sigt, i ·prængt Natur-, Kul
tur- og Tegnefilm. Dernæst skyldes det, al Publikum føler
sig godt tilpas i Teatret, hvor del sidder i magelige Stole,
og i Pauserne kan glæde sig over den unge, talentfulde
Maler KHi Mottlau's Vægdekorationer, som vækker alm.
Beundring; del maa værn morsomt for den nnge Kunst
ner at vide, al et saa stort Antal Tilskuere har haft
Lejlighed til at se hans Værk.

Hobert Wiltiams dod.
I. T. F.'s tidligere Præsident er ifølge i\fodclelelser i
Dagspressen afgaaet ved Døden. Da l. T. F. efter Krigen
genoptog sin Virksomhed, blev R Williams. F
: orbundets
Præsident og beklædte denne Stilling i 6 Aar, indtil han
i 192.5 blev Direktør for del engelske Arbejderpartis Blad
•Uaily Herald«. Hos alle, der har kendt ha,;,, vil hans
Uerning for 1. T. F. i de første Aar efter Krigen , taa so111
cl smukt og varigt Minde. Det skyldtes ikke mindst den
Holdning, Williams indtog, at del netop blev Trausport
a1·bejdcrnc i de krigsførende Lande, der - først af alle
Arbejdere - - alter mødtes efter Krigen og næppe cl halvt
Aar efter Vaabenstilslandon genoprnllede deres Internatio
nale. Det er ikke mindst Williams Skyld, al man indenfor
I. T. le. aldrig spildte et Ord paa del saakaldle •Skyld
spørgsmaal«; og det er ikke mindst hans Anstrengelser,
der fik I. T. le. til i Løbet af kort Tid at udvikle sig til den
krnftigste af alle internationale faglige Sekretariater.

Jernbanemændene i Chile strejker.
Jernbanepersonalet i flere af Chiles Distrikter har ny
lig nedlagt A1·bejdct for do1·vcrl al give Udtryk for derc
lltilfredslwd 111erl .Hensyn til Al'l1ejdsbelingclseme. Man ansl,11-11· de slrejkcndes Antal til 18 000. Myndighederne har
grebet haarrlt i11d og erkla•rct Helcjringstilst1rncl.

01·ga11iserede Transportarbejdere. Som cl første Skridt i
denne Retning oprettedes den 1. Januar 1936 efter for
udgaaendc Forhandlinger .T,·ansporlarbejdernes Enheds
forbu11d«. Til delle Enhedsforbund, som egentlig be stam
af [o,skellige sPlvstændige Fagfo1:bund har indtil nu slut
tet sig: De tjekkiske Jornbanemænds Union, del tjekkiske
Trnm:portadwjderforbund og den tjekkiske Chauffør
Union. Don 1. Januar 1936 har di ·se Jeorbund rettet en
fælles Henvrndel. e til alle Tran ·port- og Trnfikflrbejdere
i Tjckkos:ovakiet, i hvilken de kundgør Oprettelsen af
Enhedsforbundet og opforclrCI' and,·e beslægtede Organi
sat ioner at være med.
Et vigtigt Resultat af Sam111enslutninge11 er. al Fag
pressen er slaaet sammen. Hidtil har hvert Forbund ud
givet sil oo-et Blad, meden. Jel'llbanemændcncs Union
desuden havde forskellige Blade til de forskellige Kalo
go1·ier ar Personalet og i Iler ( ' Sprog. Nu er alle disse
Blade gaaol ind, og i Stedet udgive. et eneste 131ad under
Titlo11 •Vprecl« (Fremad). Del første Nummer ta,ller 14
Sider i stort Formal og indeholder sæl'ligo Rubriker for
Jembanc111ænd, pensionerede, Chautfører, Flodskippero og
'l'ransporta1·bejclere. Tek ·terne er skrevet paa Tjekkisk.
Slovaki,.k. Ty. k. ll11ga1·sk og Rutensk.
1. 1'. P.

. .

Nyt tuft-Tog i nu.stand.
Den transsibiriske Jernbane faar en Rival i et Lufl
Tog, der vil gøre den over 8 000 km lange Afstand mellem
Moskva og Yladivoslock paa lo Døgn. Det første af disse
Luft-Tog ·kulde forlade Moskva i Begynde!. en af Februar
Maaned. Del skal bestaa af en Postmaskine og en Svæve
maskine og vil befordre !made Passagerer og Fragt. Svæ
vemaskinen er særligt konstrueret til al kunne modstaa
ihiriens voldsomme Kulde og frygtelige Snestorme. Den
indeholder M,1gasin-Balterier, Navigerings-Inslrumenler,
Helysningsinslallation og Telefonforbinde!. er med Flyve
maskinen. nesælningen hlive1· udl'llstrt med rlektrisk oprnrnrecle Drngter.

T. 1'. F.

1.1'. F.

IJet amerikanske Lokomoliv]Jersonale kræver kortere
Arbejdstid.
Det amerikanske Lokomotivmandsforbund har fremsat
Forslag om en Regulering, ifølge hvilken Arbejdstiden
sknldo forkortes fra 8 til 7 Timer dagligt uden Lønncd
sættelsor. Endvirlere kncl'cs Tomanclsbot.jening paa alle
Lokomot ivi yper.

1.1'. F.

Strømlinede Lokomotiver i Ja])ctn.
I indeværende Aars Begyndelse vil den første Serie
strømlinede Lokomotiver blive taget i Urng. Myndighederne
meddeler, at Prøvekørslen i December 1935 bat' givet. meget
tilfreds. ti Ilende Resultater. Lokomotiverne skal aiivendes
til Ek pt·es-Togene paa Hovedlinien Tokio--Kobe.

1.1'. F.

Bestræbelser til Samling af de tjekki Tre Trans]Jort
arbejdere.
I Tjekkoslovakiet bar der i længere Tid været Bestræ
helser igang for al opnaa en bedre Sammenslutning af de

Udncmmeb;e fm 1.-3.-36:

Lokomotivfyrbøder til Lokomotivfører:
K. Poulsen, Fredericia, i Lunder kov (min. Udn.),
R. Fr11nclsen, Fredericia, i Lunderskov (min. Udn.), S.
W. Nielsen. Aalborg, i Strne1· (min. Udn.), N. C. Chri
stensen. Aarhus, i Struer (min. Udn.), F. Alsing, Frede
ricia, i Brande (min.
dn.), J. Chr. Nis. en, Skander
borg, i Brande (min. Udn.), F. Hansen, Aalborg, i Brando
(min. Udu.).
Lokomotivfyrbøder A. L. Gregersen, Nyborg, efter An
søgning ifølge Opslag til Motorfører JJ i Aarhus H. (min.
Ucln.).
Togbetjent H. K. 0. Thomsen, Kbh. Hbgd., efter An
søgni_ng ifi;ilge Op. lag til Motorfører II i Næstved (min.
Udn).
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Afsked:
Lokomotivfører P. C. R. Lykkeberg, Aalborg, efter An
søgning paa Grund af Svagelighed med Pension fra 30.4-.-36 (min. Afsk.).
Lokomolivførel' S. Larsen. Aarhus H., efter Ansøgning
paa Grund af Svagelighed med Pension fra 30.-4.- -36
(min. Afsk.).

Dødsfald:
Lokomotivfører N. P. Gaar-de, Fredericia, den 13.2.-36.

Hovedbestyrelsen:

I Stedet for Lokomotivfyrbøder A. Lønqvist, Ar., om
er forfremmet til Lokomolivføre1·, er Lokomotivfyrbøder 0.
Løvborg, Valbyvej 9, l., Taastrup, incltraadt i Hovedbe
styrelsen.

Lokomotivførercifdel'ingerne.
Brande Afd.: Kas sererens Navn og Adr. relles til:
S. Rohde, Tol'Vegade 5.
Aarhus Afd.: Kassererens Navn og Adr. rettes til:
H. Søgaard, Lundingsgade 22, 2.
Nyborg Afd.: :E ormandens Navn og Adresse rettes til:
C. Thygesen, Dy rehauge, Dyrehavevej.

Lokomotivfyrbøderafdelingerne.

Masnedsund
Afd.: Formandens Navn og Adr. rette til:
•
N. J. Rasmussen, Boulevarden 30, Vordingborg.
Strner Afd.: Kassererens Navn og Adr. rettes til:
C. Lyng, Taa 1·nga de. 5.
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