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EN OVERRASKENDE UDNÆVNELSE 

Den 1. December er der ket en Udnævnelse, 
som med et mildt Ord har vakt Forbavselse: En 
Pladsoverportør er blevet Elektrofører. 

Der var 2 ledige Motorførerpladser i den 
elektrificerede københavn ke Nærtrafik. Den 
ene var en Udvidel. ·e, den anden var blevet 
ledig, derved at en Elektrofører var blevet Tog
fører, og de 2 yudnævnelser var imødeset med 
nogen Forventning. Det er jo en bekendt Sag, 
at vor Organisation stærkt hævder, at alle Stil
linger, hvis Indehavere beskæftiges ved Tog
fremførelse tjeneste, bør tage af Lokomotiv
personalet, idet en saadan Rekruttering maa 
være det naturligste. Naar vi siger, at dette 
vilde være naturlig t, er det, fordi vi tillader 
os at mene, at det af flere Grunde burde være 
klart for alle, om har med Plad besættelserne 
- ja, for saa vidt ogsaa med elve Driftens
Tilrettelæggelse - at gøre, at Lokomotivper
sonalet ligefrem burde være bm·ettiget til saa
danne Stillinger.

For det første er det jo saaledes, at Lokomo
tivmændene fra deres første Dag i den praktiske 

Jernbanetjene te er opøvet i Togfremførelses
gerningen med alt hvad dertil hører. Og vi tør 
uimod. agt hævde, at ingen anden Kategori af 
Jernbanemænd har saada.n aarelang Indøvelse i 
netop de Ting, det er af Betydning at have Ind
sigt i, naar det drejer sig om Fremførelse af 
Tog. Alene af denne Grund kulde man mene, 
at det faldt af sig selv, at man kun valgte Loko
motivmænd til Fremførelse af de elektriske Tog. 

Men vor Opfattelse underbygges ikke alene 
af Lokomotivmændenes Indsigt i Togfremførela 
sestjenesten, den støttes desuden af den Kends
gerning, at det jo dog var Lokomotivmænd, 
�om be ørgede TogfremføreLen paa Holte
og Klampenborgstrækningerne, før disse blev 
elektrificerede. Vi havde som bekendt særlige 
Klampenborg- og Holteture. De af vore Med
lemmer, som besørgede Trafiken paa disse 
Strækninger, medens der kørtes med Damp, blev 
overtallige, da den nye Drift blev taget i Brug; 
det skulde derfor synes saare rimeligt, at man 
tog· Lokomotivmænd til ogsaa at køre de nye 
Tog. Det var jQ stort set deres egne Tog, som 
blot fik en anden Kraftkilde til Fremdrivelse. 

Di se Synspunkter har vi meget tidligt frem
holdt overfor Generaldirektoratet, som meget 
vel forstod Organisationens Stilling. Det ind
rømmedes· ogsaa, at vore Argumenter vejede 
stærkt til Fordel for Lokomotivpersonalet; men 
det var noget nyt, det drejede ig om, og de'r 
var fra andre Personalegruppers Side fremkom
met Ønske om ogsaa at være med i Legen, 
d. v. . Ønsker om ogsaa at kunne faa Adgang
til Elektroførerstillingerne.

Det er let at forstaa, at vi ved de i sin Tid 
om Sagen førte Forhandlinger energisk fast-

321 

"-•'-="-" -

~. . . ... :::-;tt11 ~~";,, I~ • 

STATS--OG . . 

I 

--
---



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

holdt vore Krav. Generaldirektoratet mente 
imidlertid ikke blankt at kunne give Lokomo
tivmændene Eneret paa Elcktrofø rer,-,til I in gerne. 
Det blev hævdet, at Personaleforholdene kunde 
ændre sig, og at der qedor burde være en Mu
lighed for, at ogsaa Togbetjente kunde komme 
i Betragtning ved Besættelse af disse Stillin
ger. Men det blev dog betonet, at der i hvert 
Fald kun kunde blive Tale om Togbetjente, 
som fandtes særligt egnede til Togfremførelses
tjeneste. 

Under Hen ·yn hertil søgtes der paa Norme
ringsloven for 1933/34 Bevilling til at omdanne 
et Antal Lokomotivfører tillinger til Stillinger 
'Om Motorførere II (Elektroførere), og det blev 
samtidig anført, at der ved fremtidige Besættel-
er tænktes ansat Lokomotivfyrbødere og sær

ligt egnede Togbetjente. 
Ved den omtalte Normeringslovsbestemmelse 

var der gan ke vist skabt den af Generaldirek
toratet ønskede Mulighed for at kunne tage an
dre end Lokomotivmænd til Elektroførerplad-
erne; men vi har dog vedblivende næret Haab 

om, at rette Vedkommende efterhaanden vilde 
komme til at indse det berettigede i vore Syns
punkter. 

Der er som bekendt forekommet Tilfælde, 
hvor man ved Besættelse af Elektroførerplad
ser er gaaet uden om Lokomotivper ·onalet, men 
man har i hvert Fald holdt sig til den nysomtalte 
Normeringslov ·bestemmelse. Og selvom vort 
Synspunkt paa disse Pladsbesættelser ikke er 
forandret en Tøddel, saa maa det indrømmes, 
at der har været Hjemmel til det passerede. Men 
ved Besættelserne den 1. ds. er Generaldirek
toratet gaaet uden om Lovhjemmelen ved at ud
nævne en Overportør til en af de ledige Elek
troførerstillinger. 

Vi for vort Vedkommende blev højlig for
bavset, da man fortalte o om denne Udnæv
nelse. Ja, det skal ikke kjules, at vi direkte 
vægrede os ved at tro paa Rigtigheden. Ikke 
desto mindre er Udnævnelsen altsaa en Kends
gerning, og det maa efter vor Opfattelse sam
tidig betragte· . ·om fastslaaet, at Generaldirek
toratet - med eller mod dets Vilje - er gaaet 
uden for de fastsatte Bestemmelser. Vi maa 
klart og tydeligt tage Afstand fra det passerede, 
. ·om vi ikke er i Stand til at kunne give nogen 
som helst Forklaring paa. 

Vi har ganske vist hørt en Fugl synge om, 
at den Omstændighed, at den paagældende 

Overportør for en halv Snes Aar siden har gen
ncmgaaet Togbetjentuddannelsen, skulde tjene 
som Motivering for, at man har ment at kunne 
forsvare hans Udnævnelse. Med andre Ord, at 
Togbetjentuddannelsen skulde kunne berettige 
til at fravige det i I ormeringsloven fastsatte: 
::it der til Elektroforer:-:.tillingerne kan udtage,-; 
særligt egnede Togbetjente. Men denne Forkla
ring har vi dog ikke villet skænke Tiltro; thi 
naar der i Loven udtrykkelig er nævnt bestemte 
Stillinger (Lokomotivfyrbødere og særHgt eg
nede Togbetjente) skulde der ikke kunne være 
megen Diskussion om, at det er Indehavere af 
disse Stillinger, som kan komme i Betragtning, 
og ikke dem der har den for de nævnte Stillin
ger nødvendige Uddannelse. Dersom det anførte 
Argument var rigtigt, skulde f. Eks. en Loko
motivfyrbøderaspirant, som har bestaaet Loko
motivfyrbødereksamen, ogsaa opfylde Betingel
serne for at kunne blive Elektrofører; ja, han 
skulde vel endda have et Plus fremfor en Plads
overportør, idet han i hvert Fald har et Par 
Aars �eskæftigelse ved Togfremførelsestjene
sten, hvad Overportøren jo ikke har, men der 
er dog næppe nogen, som for Alvor mener, at 
Aspiranten skulde kunne blive Elektrofører og 
derved springe Lokomotivfyrbøderstillingen 
over. Det samme maa vel gælde i andre For
hold: Dersom det togbetjentprøvede Personale 
ønsker Adgang til de Stillinger, Togbetjentene 
kan opnaa, er det vel saare naturligt, at de først 
maa ind i Togbetjentstillingen. Vi kan derfor 
ganske roligt se bort fra den Tanke, at en Tog
betjentuddannelse, som vedkommende Overpor
tør i 10-11 Aar ikke har fundet Anledning til 
at gøre Brug af, nu skulde kunne være tilstræk
kelig Motivering til at bringe den kritiserede 
Udnævnelse ind under de Rammer, som Nor
meringsloven af 1933/34 har afstukket m. H. t. 
Elektroførerpladserne. 

Der er fra adskillig Side rej t Di kussion 
om, hvorfor i det hele taget Personale fra an
dre Kategorier søger ind paa Lokomotivperso
nalets Omraade, i Stedet for at lade Lokomotiv
mændene beholde deres Pladser for dem selv. 
Hertil ønsker vi at sige, at ogsaa vi naturligvi 
finder, at det kammeratlige Samarbejde, som 
efterhaanden er opnaaet, ikke alene mellem 
Jernbaneorganisationerne men ogsaa mellem de 
enkelte Tjenestemænd, burde resultere i, at vi 

fik Lov til at beholde vo1,e egne Omraader. Men 
hvad, der findes jo altid enkelte, som mener at 

322 

.. 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

burde have en Sær tilling. Og elv om Organi
sationerne har det bedst tænkelige Samarbejde, 

kan det desværre ikke altid forhindres, at visse 

Medlemmer undertiden har afvigende Anskuel

ser. Selv om vi altsaa mener, at vore Kamme

rater fra de andre Kategorier simpelthen burde 

lade Lokomotivmændene være Eneansøgere til 
Stillingerne indenfor Lokomotivtjenesten, saa 

finder vi ikke nogen Anledning til, at der skulde 
rettes Bebrejdelser mod den paagældende Over
portør, fordi han i nærværende Tilfælde har an-
øgt om en Plads. Det er jo ikke ham selv, som 

har besat den. Det har Generaldirektoratet gjort\ 
og det maa være der, Fejlen ligger. 

Lad os i samme Aandedræt bemærke, at der 

ganske vist er Tale om en ministeriel U dnæv

nelse, men vi føler os overbevist om, at Ministe-

ren ved Plad er ·om denne følger Generaldirek
toratets Indstilling. Som Følge deraf vil man 

efter vor Mening heller ikke kunne rette Be
brejdelser mod Ministeren; Generaldirektoratet 

bør bære Eneansvaret for det passerede. Organi
sationen har ikke ment stiltiende at kunne finde 
sig i, at der saaledes gaas uden om, hvad der 
er fore krevet med Hensyn til Besættelse af 

Elektroførerpladserne. Det skete er blevet op

fattet som en Hensynsløshed uden Lige, et For
hold, som ikke kan lades upaatalt. Sagen er 
derfor blevet forelagt Ministeren for offentlige 

Arbejder, og vi haaber nu, at det skal lykkes at 
komme til Enighed om, at Statsbanernes øver

ste Administration ved den her kritiserede Ud

nævnelse har været inde paa Omraader, den 
burde have holdt sig fra. 

KAMPEN MOD ARBEJDSLØSHEDEN VED EN PRODUKTIV 

BESKÆFTIGELSESPOLITIK 

Arbejdsløsheden har i Aar ligget højere end i 1937. 
Det er en Kendsgerning, at Depressionen, der kom 
fra England og U. S. A, nu ogsaa har naaet Danmark. 
Dette ha1· for kellige Aarsager; en af disse er Nød
vendigheden af at eksportere danske Landbrugspro
dukter og til Gengæld at importere tyske Færdig
varer. Vi kal ikke komme ind paa Handelstraktater
nes Mekanisme; thi det er jo en Livsnødvendighed 
for det danske Samfund, at Landbrugsproduktionen 
bliver afsat i England og Tyskland, men vi ved og
saa, at paa den anden Side maa det ikke overses, 
at Importen af Færdigvarer har en skadelig Indfly
delse paa visse Grene af vor Industri; f. Eks. Tekstil
industrien. 

Efter statistiske Efterretninger androg Arbejdsløs
heden i Slutningen af Oktober 1938 85 508, d. v. s. 
18,7 pCt. De tilsvarende Tal for 1937 var 19,2, for 
1936 16,3, for 1933 23,2 pCt. Men det er vigtigt, at 
de organiserede Arbejdere, der er beskæftiget ved 
Nødhjælpsarbejder, ikke mere siden Juli 1938 er med
regnet blandt de arbejdsløse. Disse udgør ca. 0,7 pCt. 
af samtlige Medlemmer i Arbejdsløshedskasserne. Ved 
Udgangen af Oktober var 3 087 organiserede Arbej
dere be kæftiget ved Nødhjælpsarbejder. 

Den dan ke Beskæftigelsessituation visle fra Maj 
til September følgf')nde Udvikling: 

Murere ......................... . 
Snedkere ......................... . 
Dlikkenslagere ............... : .... . 

mede- og Ma k i narbejdere ....... . 

llageri- og Konditoriarbejdere ..... . 

Tekst i !arbejdere ................... . 
Skotojsarbejdere .................. . 
Dansk Arbejdsmands Forbund 

Maj 
1937 1938 

8,1 19,0 
18,1 23,2 
14,8 18,8 

9,1 10,8 
27,5 26,3 
10,7 14,5 
26,5 19,8 
19,8 22,5 

Efter den forholdsvis milde Vinter forvæn-ede Be
skæftigelsessituationen sig hurtigt, og er senere blevet 
præget af Konjunkturernes Nedgang og de impor
terede Færdigvarers Konkurrence med Hjemmepro
duktionen. I Efteraaret synes der at komme nogen 
Lettelse. 

Det er givet, at Regeringen og især Fagbevægelsen 
gør alt, hvad der staar i deres Magt for at bekæmpe 
Depressionen og Arbejdsløsheden. Der er igangsat sto
re offentlige Arbejder, og man bar fremmet det koo
perative Boligbyggeri. I Danmarks økonomiske Histo
rie er det flere Gange lykkedes at tilpasse Erhvervslivet 
til de forandrede økonomiske Forudsætninger og fort
sætte den økonomiske Fremgang for de brede Folke
lag. Det lykkedes ogsaa Regeringen forholdsvis hur
tigt at overvinde Depressionens Højdepunkt i 1933, 
og der er ikke i Dag nogen Anledning til at se pes i
mistisk paa Situationen, rnen det er vigtigt at erkende 

T( endsgerningerne! 

Det er rigtigt nok, at Danmark ikke er noget rigt 
Land. Danmark har ikke Mineralier, og maa impor
lere alle Raastoffer til en industriel Produktion: Træ, 
Kul, Staal, Malm, Tekstilspindstoffer, cl. v. s. næsten 
alt. Danmarks Raastoftilførsel maa betales med De
viseme, derfor kari vi ikke skabe Konjunkturpolitik 
med de Midler, som andre Nationer har til Raadig-

Juni Juli Aug. Sep. 
1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 

6,1 17,6 7,0 14,0 13,3 16,0 19,2 19,3 
21,2 25,1 19,8 22,4 13,8 21,1 11,2 18,8 
12,2 18,2 13,4 15,5 11,5 16,6 13,0 15,4 

8,1 10,4 8,6 10,5 9,3 11,1 9,8 10,5 
24,4 23,2 22,9 21,1 26,1 23,1 27,8 25,2 
13,2 14,2 16,8 14,3 16,2 13,7 15,8 L1,0 
27,7 26,2 26,1 20,4 24,4 13,7 23,4 12,2 
17,6 20,8 19,1 21,2 18,3 20,4 21,3 20,7 
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hed. Enhver Produktionsstigning kræver forøgede 
Raa toftilførsler, og netop dis e skal betales med De
viserne, der kun kan skaffes gennem Eksporten. 

Hvorledes skal nu Danmark udvide Produktionen, 

naar enhver Udvidelse kræver llaastoftilførsel, cler 
skal betales med Dev·iser? Da Danmark ikke kan regne 
med at eksportere mere end i Dag, er det kun muligt 
at skaffe Deviserne ved at spare paa Importen. Det 
er givet, at det ikke vil komme til at dreje sig om 
smaa Beløb. Vil man bane Vejen for en storslaaet 
dansk Produktionspolitik, om kan give Arbejde til 
mange Tu inde, aa vil det dreje sig om Beløb, der, 
hvis de skal spares ved enkle Indgreb overfor de vir
kelig store Poster, kun kan spares ved Indskrænk
ninger i vor Indførsel af Korn og Raastoffer til Land
bruget. Praktisk vil det sige, at enhver Udvidelse af 
Danmarks industrielle Produktion er knyttet til den 
Forudsætning, at det danske Landbrug kan omlægges 
i den Retning, at Danmark kan spare en Del af sin 
nuværende Import af Korn- og Foderstoffer. Det er 
nødvendigt at forstaa denne intime Sammenhæng 
mellem Industri og Landbrug, mellem indu triel Pro
duktionsudvidelse og Nødvendigheden af at omlægge 
Landbruget. Det er her ikke Stedet til at omtale de 
enkelte Problemer, men det er en Selvfølge, at Over
vejelser af denne Slags finder Sted i Dag. Beskæfti
gelse problemet er i den nuværende Situation i Virke
ligheden en 01nforrnning af Erhvervslivet, saaledes 
at Samfundet kan leve under de forandrede økonomi
ske Tidsforhold. Naturligvis vil det være nødvendigt 
at tilpasse de nye Produktioner, der kunde tænkes, 
til Danmarks Handelstraktats-Forbindelser. Saaledes 
vil del være givet i første Række at udvikle Produk
tioner, der ikke rammer de tysk-danske eller engelsk
danske Handel forbindelser. Men der eksisterer Mu
ligheder nok - selv i det lille Danmark. 

Det er sandsynligt, at Omlægningen af det danske 
Landbrug kun kan gennemføres, hvis man tager nye 
Arealer i Brug - vundet fra Havet - eller kultiveret 
Hedejord. Man vil bruge flere Landbrugsmaskiner 
og man vil bruge mel'e Byggemateriale, og hvorfor 
skulde det ikke være muligt, at den danske Industri 
tilfredsstiller dette Merbehov? I denne Sammenhæng 
kunde det ogsaa tænkes, at gamle Projekter, som 
Kvælstofpeoduktionen og Kunstsilkeproduktionen en
delig kunde komme til Gennemførelse herhjemme. 

Men vi vil ikke fordybe o i Detailler i denne Ar
tikel. Senere vil der være Lejlighed til at fremføre de 
enkelte Muligheder, der vil være egnet til at blive 
gennemført. 

Den nuværende Beskæftigelse situation, der nu, 
faa Aar efter den tore Krise i 1933-34 klart beviser, 
at det danske Erhverv liv er for følsomt overfor Ver
denskonjunkturernes Bagslag, kræver Beskæftigelses
problemet taget op paany. Det vil dreje sig om en 
Omformningsproces, der ikke vil blive mindre betyd
ningsfuld end den, der foregik i Firserne i forrige 
Aarhundrede. I Dag er det Arbejderbevægelsens Til
lidsmænd, der sidder i Regeringen, og der kan ventes 
en betydelig Indsats i beskæftigelsesmæssig Henseen
de. Saa sent som i Begyndelsen af Juli sagde Stau
ning i Odense: • Vi arbejder med store Planer, som 

-------------------

maa sættes i Værk ..... Mange Vanskeligheder er 
allerede overvundne, og vi bør nu amle alle Kræfter, 
baade offentlige og private, til en virkelig storstilet 
Indsats med det Formaal at kunne byde alle arbejd 
dygtige og arbejdsvillige Beskæftigelse«. 

OMLÆGNING AF MORGEN� 

LYNTOGENE 

Betydelige Forbedringer i Rejsetiderne. 

Næsten lige siden de første Lyntog blev sat i
Gang har der været fremsat Kritik over 2 bestemte
Forhold. Det ene var de mindre behagelige Vente
tider i Korsør, hvor de med • Vesterhavet« ankom
mende rej ende maa afvente baade »Østjyden« og
»Kronjyden«, inden Færgen kan afgaa til yborg;
hvor et lignende Forhold gentager sig. Den anden
Klage vedrørte det Forhold, at der fra fynske Byer
paastaas at være daarlig Forbindelse til Nordjyl
land.

Generaldirektoratet har be træbt sig for at kunne 
borteliminere de nævnte Klager, men saa længe For
holdene laa som de gør i Øjeblikket, hvor alle de 3 
fra København udgaaende Morgenlyntog overføre 
med samme Færge, har det ikke været muligt at fore
tage nogen Forandring. Næste Foraar bliver imid
lertid den bestilte nye Storebæltsfærge færdig, og 
naar den bliver sat ind i Driften, bliver det fra Som
merkøreplanens Ikrafttræden muligt at foretage saa
clanne Omlægninger, at begge de ovenomtalte Klager 
bringe til Ophør. 

Dette sker ved, at »Østjyden« omlægges og kommer 
til at løbe forud for • Vesterhavet«. Saasnart »Øst
jyden« kommer til Kor ør og er kommet ombord paa 
Færgen afsejles der straks. Delte bliver en ny Fmrge
forbindelse; den hidtidige Forbindelse skal fremtidig 
kun overføre to Lyntog; » Vesterhavet« og »Kronjy
den«. 

»Østjyden« faar de1·ved en saadant Forspring for
»Kronjyden«, at den hele Vejen t.il Aarbu løber foran.
Herved opnaas, at »Østjyden« bliver Opsamlertog for
»Kronjyden«. »Østjyden«s rejsende fra Odense, Fre
dericia, Vejle o. s. v. kan fremtidig om fornødent
stige om i Aarhus og køre videre med »Kronjyden•,
hvorved der opnaas endda meget betydelige Forbed
ringer i Rej etiderne, nemlig saaledes:

Odense-Aalborg ............ . 
Fredericia-Aalborg ........ . 

Forkortet Rejsetid. 

2 Time1· 10 Minutter 
1 » 28 • 

Vejle-Aalborg .............. 1 9 • 
Horsens-Aalborg .......... . 
Skanderborg-Aalborg . ..... . 
Tinglev-Aalborg . . . . . . . . . . . . 1 
Aabenraa-Aalborg . . . . . . . . . . 1 
Haderslev-Aalborg .......... 1 

47 • 

30 • 

39 » 

• 48 » 

• 48 • 

I Forbinde! e med denne Omlægning af Lyntogene 
Løb sker der og ·aa andre Forandringer: Fra Esbjerg 
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opnaas en hel ny Forbinde! e til Østky ten, der ind-
11:egges et Motortog fra Esbjerg Kl. C"a. 9,30; dette 
faar i Fredericia Forbind Ise med »Ø tjyden«, An
komst Aarhus 12,20 og Ankom t Aalborg 14,22. 

For selve »Østjyden« opnaas mellem København 
og Struer en Forkorte! e i Rej etid paa 33 :Minutlel', 
idet Toget afsendes 15 Minutter før fra København, 
men ankommer 48 Minutter før Lil Struel', Kl. 14,22. 

I kanderborg faar»Ø tjyden« Forbindelse til Tog 
til hele :Midtbanen, medens Toget nu kun har For
bindelse til Silkeborg. Tiderne for København og Sil
keborg bliver København Af. 7,35 (nu 7,50) og Silke
borg An. ca. 12,50 (nu 13,56), altsaa en Forkortelse i 
B fordringstid paa ca. 1 Time. 

I ·kive faar »Østjyden« Forbindelse til Salling 
med An. ykøbing Mors 15,17 mod nu 16,17. 

Med den tidligere Ankomst til Strner Kl. 14,22 
kan der i Struer opnaas Fo1·bindelse til Motortog 
351, der· nu afgaar fra Struer 14,14, men senere læg
ge med Afgang ca. 14,27. D r opnaas herved en 
Frem kyndelse af Trafikken mellem Langaa, Viborg, 

kive og Vestkysten til E bjerg. 
Naar •Østjyden« af ende fra København 7 35 

kan • Ve terhavet« senerelægges 10 Minutter med Af� 
gang København 7,50 i »Østjyden«s nuværende Plan 
og fra Nyborg kan Toget af endes umiddelbart eftei 
•Kronjyden«, medens det nu før t kan afsendes, efter
at »Kronjyden« og »Østjyden« er afgaaet. Toget kan
derfor komme ca. 10 Minutter tidligere end nu til
Fredericia og til Ve tky ten, og Forkortelsen i Rej e
tid bliver ca. 20 Minutter.

Det hurtige Motortog r. 713, der nu afgaar i 
Forbindelse med • Ve terhavet« fra Fredericia Kl. 
11,50 over· Vejle-Herning til Struer, afsendes ca. 10 
Minutter tidligere og frem kyndes med Ankom t 
Struer 14,26 mod nu 15,02, idet Toget .gøres gennem
kørende mellem Herning og Hol lebro. Til Erstatning 
for de inddragne Togstandsninger indlægges et nyt 
Motortog mellem Herning og Holstebro i Tog 713' 
nu væ1·ende Plan. 

Som foran nævnt kommer »Østjyden« til Struer 
Kl. 14,22 og Tog 713 over Vejle-Herning til Struer 
Kl. 14,26. Fra Esbjerg ankommer Tog 350 til Struer 
Kl. 14,19. Herefter kan Tog 713 videreføres fra Stmer 
Kl. 14,33 med Ankom t til Thi led Kl. 16,15 mod nu 
16,59, alt aa 44 Minuttet· tidligere end nu. 

Omlægningen af Lyntog »Ø tjyden« medfører end
videre, at der kan skaffe. Lyntogsforbindelse til A -
en med Af. København 7,50 og Ankomst A en 

med Tog 12,06 i Stedet for om nu med Ankomst med 
Rutebil Kl. 12,35. 

Motortoget til Aarhus, der nu afgaar efter Lyn
tog ne fra Fredericia Kl. 11,58, kan afsendes noget 
tidligere og ankomme til Aarhus ca. 14,08 (mod nu 
14,2 ). Der kan herved opnaa Forbindelse med To
get til r ord, der afgaar fra Aarh u 14,15. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Et Gensvar til flere. 

Hvol' maa dog Generaldirektøren fra sit »Høj
sæde« glædes ved at e ned ovel' de »artige Børn•, 
cl 1· leder »Lok. Tid.•, og dertil bi taaet af Th. Jen
sen, Fa., idet Generaldirektøren Udtalelser svøbes i 
Bomuld og Silke. - Ja, H. C. Andersen og Grimm 
har atter Ret i: •Hvad Fatter gø1· er altid rigtigt « , 
elv om det ikke denne Gang e1· et fra Muddergrøf

ten. 
•Lok. Tid. « taler om mit Udfald mod Motorførerne.

Hvis det har vakt Harme, maa denne »vældige Har
me« redre eres, ikke til mig, men til Generaldirektø
ren, der ved sit indirekte » Udfald« mod Damploko
motivførerne, som noget 2. Rangs - noget inferiørt, 
i Mod ætning til de udvalgte Elitefolk. Min Ripo t 
vat· en naturlig Retorsion, som Følge af Generaldirek
tørens Ubetænksomhed. 

Efter »Lok. Tid.« af 5. December ser det ud, som 
om min lille Opsats er laget unaadigt op for kellige 
Steder. Jeg kan herimod oply. e, at mange baade 
kriftligt og mundtligt ovel'for mig hår udtrykt deres 

Glæde og Tilfredshed med, at der - elv om vi er 
Nabo tal til »das dritte Reich« - dog findes nogle, 
om ufor agt tager Bladet fra Mnnden, naar Anled-

ning e1· dertil. 
Naar en saa autoritativ Embedsmand s0m Gene

rnldirektøren vil give Dagspre en interne Oplysninger 
fra. den Etat, hvis øver te Chef han er, bør det selv
følgelig være autenti ke Oplysninger, ikke til at mis
J'o1·staa; det bør ikke været e Orakel var, der kan for
staas paa flere Maader, hvilket man er deraf, at Lo
komotiv Tidende beredvilligt aabner en Bagdør til 
dette Formaal. 

Jeg vil ikke beskylde Lokomotiv Tidende for Snob
be1·i; men man maa dog væ1·e klar over at General
dir klørens Udtalelse om n Motorfører� omgaaende 
Overflytning til Damplokomotiv, af Offentligheden, der 
01· ukendt med Begrebet Rangermaskine, forstaas og 
o_pfattes som Overførsel til Damptogene i Strækning -
lJenesten, hvilket Lokomotiv Tidende jo ogsaa seh· 
bekræfter i in Omtale af Pre ens »misforstaaede« 
Opfattelse, og deraf min Prote t mod at deune Op
fatte! e skulde bundfælde ig i den offentlige Bevid t
hed. 

fod hvilke Øjne Offentligheden ser paa Lyntogs
og Damplokomotivførerne kal lige berøres. En mldre 
Kollega blev i et Selskab, der havde læst »Ekstrabla
det« den 4. November, spurgt: - De kan altsaa ikke 
blive »Lyn«tog fører, lcun Damplokomotivfører? Er det 
fordi De ikke hører til de udvalgte, erfarne Elitefolk? 
- Et· Forholdet ikke del, at man i Lokomotivpersona
lels Bekendtskabs- og Omgangsk1·eds ofte udsættes for

pørgsmaalet, paa hvilken Linie man kører, og 
Spørgsmaalet bliver jo noget prekært, naar en Motor
fører, hvis han da vil være helt ærlig, vil svare: -
Ja egentlig skulde jeg efter Anciennitet have kørt 
Rangermaskine i en Aarrække, men er paa Beko tning 
af ældre Lokomotivmænd prunget disse forbi og er 
dermed fritaget for Rangermaskinen - takket være 
•Sy ternet•. -
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Havde Generaldirektøren, der ellers udtrykker sig 
klart og koncist, f. Ek . sagt: - En overbelastet Motor
fører vil straks blive overført til anden Tjeneste, - ja 
saa var Anledningen til det hele Postyr dermed bort
vejret, idet ingen derved kunde have følt ·ig brøst
holden. 

Da Dagbladenes LæseL·kreds er betydelig større end 
Lokomotiv Tidendes, ansaa jeg det for paakrævet, at 
don af Generaldirektøren fremsatte offentlige Udta
lelse, ogsaa af Hovedbestyrelsen offentlig havde faaet 
en fag- og aglig Korrektion, men den udeblev all aa, 
0

h.vor man ellers skulde mene, den havde Pligt til at 
staa Riddervagt (Hammersagen i ørgelig Ihukom
melse).

Lokomotiv Tidende kommer ind paa Forholdene 
fra Motorvæsenets første Aar, hvor Lokomotivmestre 
og Ingeniører udtalte sig om Lokomotivfyrbødernes 
Anvendelighed til den nye Driftsform. Lokomotiv Ti
dende sætter mig uden videre i ,Baas« med disse 
for at have begaaet samme Fejlsyn ved Bedømmelsen 
i det af mig nævnte Tilfælde. Naar Lokomotiv Tidende 
gøL' dette, maa det være fordi, Redaktionen ikke ken
der Forskel paa objektiv og ubjektiv. Min Fremstilling 
var objektiv, altsaa en paa nærmeste Hold afgivet 
sa.glig Fremstilling, i Modsætning til Lokomotiv
mestres og IngeniøreL'S subjektive Skøn, præget af 
derec1 personlige, individuelle Opfattelse af Aspiranter 
li I Motorførerstillingerne. Dette til behagelig Under
retning for Redaktionen. 

Det er mig egentlig inderligt imod at fremkomme 
med nedenstaaende Oplysninger, men Lokomoliv Ti
dendes Bemærkning om fejlagtig Bedømmelse tvinger 
mig til at fremsætte følgende: 

For nogle Aar siden ·havde jeg, som nævnt, en 
Lokomotivfyrbøder, jeg tjenstlig var utilfreds med. 
Den paagældende kørte senere hos en anden Lokomo
tivfører, der i højeste Grad var utilfreds, hvilket resul
terede i en lang Indberetning. Foranlediget heraf 
sendtes denne Lokomotivfyrbøder til Observation hos 
mig. Jeg lagde straks Kortene paa Bordet og sagde 
bl. a., at ban jo nok erindrede, at da han forrige Gang 
kørte hos mig, var jeg ikke tilfreds, og at det ikke 
var for· hans Dyders Skyld, ban atter kørte hos mig, 
men at der her var en Lejlighed for ham til at rette 
sig, samt at jeg skulde afgive tjenstlig Indberetning. 

Efter Samvittighed afgav jeg da nævnte Erklæring. 
Jeg synes derfor, at det er vel dristigt aE Lokomotiv 
Tidende at in inuere, at jeg i en saa alvorlig Sag 
slaas i Hartkorn med Lokomotivmestre og Ingeniørers 
subjektive Skøn, hvor mit var objektivt. 

Til Th. Jensens Flovser om samme Emne, vil ban 
af Lokomotiv Tidende fra den Tid vide, at vi i 1. Di
strikt efter Lokomotiv Tidende at dømme, havde en 
Ma.skinbe tyrer, der ikke var v.idere handlekraftig, 
og som i en Artikel i vort Blad af Formanden for 
Gb. Afd. II, nuværende Lokomotivfører Johs. Knud
·en, karakteriseredes som: »En MaskinbPstyrer i
Lommeformat•. Maaske Tb. J. deraf vil se Forkla
ringen paa det om han selv synes mærkelige Resul
tat mellem Observation og Sagen Forløb. 'l'h. J. vilde
med det rette Kendskab ikke have Grund til at undres
ovel' Mentaliteten, hvad min Ringhed angaar.

Jeg kender elv agt ikke Th. J.s Æresbegreber, 
men hans :Medlidenhed følelse vil jeg bestemt frabede 
mig, samt at jeg skulde forsumpe i Jalousi overfor 
yngr!') Kolleger. Th. J. foregiver at kende mig fra vore 
yngre Dage, men saa maa han jo ogsaa vide, at 
Motorspørgsmaalet ikke har nogen versonlig Inter
esse for mig - det er Helheden, jeg ser paa. 

Hvis Tb. J. vilde forhøre om Stemningen blandt 
Lokomotivførerne i Reserven paa Gb., hvor de i op 
til 18 Aar bar specialiseret sig i Overtagelse af Pro
vins-Ma. kiner samt anden »Stald«tjeneste, og hvor 
Gb. fra at være Landet største Ma kindepot er blevet 
et Overnatningshotel i større Stil, - ja, da vilde Th. J. 
faa et mere kraftigt Tilsvar, end jeg her vil give. 
Her er ikke, som Tb. J. anfører, Tale om·naragtig Dis
kussion om, hvem af os der er de bedste. Nej, Rea
liteten i det hele er den Uretfærdighed, der er begaaet 
mod de Lokomotivførere, der efter snart 18 Aars For
løb endnu ikke er i Tur, men om forlængst burde 
have været det, og om de, - med det os paatvungne 
»System« - maa bøde for. Th. J. vilde da faa at
vide, at der ingensombelst Anledning er til at tag·e
Situationen •med godt Humør«, - nej, tværtimod!

Eet kan jeg være enig med Th. J. om: - Sam
ling-, men uden Uret til nogen Side. 

Den 11. December 1938. 
H. P. Hansen. 

Dersom H. P. Hansen endnu en Gang vil læ e 
.den ledende Artikel i ·det Blad, hvori vi omtalte 
Borehers Død og Generaldirektørens Udtalelser i 
denne· Anledning (den 20. November), vil det 
hurtigt gaa op for ham, at der fra vor Side aa 
langt fra var Tale om at pakke i » Vat og Silke« -
dette vilde iøvrigt næppe passe Generaldirektoren, om 
vi kendeL' ham ret-. Vor Artikel indeholdt en Kritik 
af, at Generaldirektoratet endnu ikke er gaaet helt 
�nd paa Organisationens Krav om, at Lyntogenes 2 
Lokomotivmænd til Stadighed skal være paa Fører
pladsen. Endvidere imødegik vi en Udtalelse om Lyn
togslokomotivpersonalets Tjeneste. 

Eliten! Vi synes ikke, at der kan være skellig 
Grund til af Generaldirektørens Udtalelser om Lyn
togspersonalet at udlede, at han dermed skulde have 
sagt, at de øvrige Lokomotivmænd ikke var af Eliten. 
Efter vor Opfattelse er det anerkendt baade af Ad
ministrationen og af Offentligheden, at Lokomotiv
tjenesten i al Almindelighed er saa anstrengende og 
saa anspændende, at der til denne Tjeneste kræves 
første Klasses Folk - Elitekræfter. 

Hvad angaar Forholdene paa Gb. - . om H. P. H. 
nu ogsaa omtaler - er det en beklagelig Kendsger
p.ing, at Reserven Lokomotivførere der stadig ser 
Tidspunktet for at komme i fast Tur blive udskudt. 
At noget saadant er ubehageligt, erkendes af alle an-
varlige. Ogsaa for de mange Kammerater, som i 

aarevis har ventet paa at «komme hjem« til Køben
havn, er Situationen lidet lystelig. 

Det er naturligvis ubehageligt, at netop en stor 
Del af de Tjenester, om kørtes af Gb. Personalet, er 
blevet ramt af Motoriseringen, men Udviklingen er 
vi jo ikke i Stand til at standse. Red. 
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Om Signaler og en Pind ·rn vor Ligkiste! 

At een Signalfarve kan være mere dominerende 
end andre er jo ikke ubekendt, f. Eks. brandgult i de 
moderni:se1·ede Slationers Signalanlæg. Men da aa
danne brandgule Lys anbragt i forskellige Typer Ran
geesignaler har udpræget lokal Belydni ng, bør de 
afsvaJkkes. A propos gult Lys, alle de gamle Haand
signaler viser med deres afslidte Nysølvlinse, gulligt 
Lys; det e1· med særligt Henblik paa Trinbrætsigoale-
1·ing uheldigt. Derfor, lad os faa blaaviolet i Stedet for 
brandgult for Standsning ved Trinbrætter. 

Et Begreb som »Signalbillede« er efter min Opfat
telse problematisk, naar der, som ved Ordrup Station, 
er meget stærkt og klart SignaIlys paa vestre Dobbelt
spor, medens østre Dobbeltspor's Signal er uanstæn
digt svagt. 

Det synes meningsløst, at de klare Lanterner ved 
Perrono·verkør terne populært eller upopulært kaldet
Staldlygler, viser Lys mod Togvejene. 

Hillerød Station Hovedsignal for Tog fra Køben
havn vi er Retningsviser »Kørsel ligeud•, der er imid
lertid »Kurve til venstre•. 

Roskilde Stations Hoved ignal for Tog fra Ka
lundborg viser en Tavle 60 km, LA. siger 30 km. 

Det er nu snart 1 Aar siden, at lste Di trikt, Kø
benhavns Hovedbanegaard og Trafikinspektør Gether 
var enige i at udtale som deres Mening om Signalet 
ved Dybbølsbro, at det er et daarl igt Signal. Signalet 
er foruden at være Hovedudkørsel ogsaa Blok ignal, 
som tillige med Signalet ved Enghave opdeler Stræk
ningen Kh.-Val. i 3 Blokinlervaller. Dybbølsignalel 
bør snarest udstyres som Daglyssignal og med For
signal. 

Til Slut blot følgende: Sidste Efteraar gjorde jeg 
Klampenborg opmærksom paa Faren ved, at et storl 
gammelt Træ i Parken ved den syd I ige Ende af Sla
tionen hældede meget ud over Hoved porene. Det blev 
dengang ignoreret af Baneafdelingen. Imidlertid var 
Træet fældet 3 Maaneder efter, i hvilkel Tidsrum jeg 
ikke kom paa Kystbanen, Træet var fuldstændig hult 
indvendig. - - - Jeg synles dog, det havde været 
»En Tak værd• rra rette Vedkommende.

Møllebro. 

Jubilæum i Statsfunktionærernes 
Laaneforening. 

Ved Aars kiftet har Trafikkonlrolør A. Heede i 
25 Aar beklædt den meget betroede tilling som For
retningsfører i tatsfunktionærernes Laaneforening. I 
et Tidsrum, der er længere, end det almindeligvis fal
der i en Tjenestemands Lod at beklæde Tillid ·hverv, 
har Hr. Heede været medvirkende under den stærke 
Udvikling, dette Tjenestemandsstandens store Fælles
foretagende netop i samme Periode er undergaaet. 

Da Laaneforeningens Repræsentantskab i 1913 
blandt 48 Ansøgere valgte Hr. Heede til om For
retningsfører al varetage den daglige Ledel ·e i den 
da kun 7 Aar gamle Virksomhed, var denne af mere 
beskedne Dimen ·ioner end i Dag. F'or det første var 
det dengang alene de store Organisationer indenfor 
Jernbane-, Post-, Telegraf- og Toldetaterne, der stod 

bagved Laaneforeningen, som i Omfang svarede Lil 
dens nuværende »Ældre Afdeling•. Dernæ t var del 
l'elativl be ·keclne Midler, 1,2 Mill Kr., der kunde dis
poneres over; det· blev i 1913 anvi t 225 Laan Lil 
Beløb 233 900 Kr., og det kneb meget m!Jcl al lilfred:s
·ti Ile Laanelrangen.

Nu, 25 Aar senere, omfatter Foreningen praktisk 
taget alle de Organisationer, der har Til lutning til 
de to Centralorganisationer, ialt 32 Foreninger med 
ca. 33 000 Medlemmer, og der er inden for Foreningen 
oprettet nye Afdelinger med nye Finansforbindel er. 

Der ligger et stort organisatorisk Arbejde bag den 
U,dvikling, der har fondet Sted i den Tid, Hr. Heede 
har beklædt Stillingen som Forretningsfører. Gennem 
Forhandlinger med førende Pengeinstituter er tilveje
bragt en di ponibel Udlaan kapital paa 7 ½ Mill. Kr., 
og der ekspederes nu ca. 800 Laanebegæringer aarlig. 
Der er tilvejebragt Mulighed for, at Tjenestemænd, 
som er kommet i Trang, kan faa alle rimelige Ønsker 
om Laan imødekommet til en Rente, der er lavere end 
paa det almindelige Laanemarked, og uden ufornødne 
Tillægsomkostninger, og der er navnlig i den senere 
Aarrække opsparet Re ervefonds af aadan Størrel.·e, 
at del faktisk eksisterende solidariske Ansvar mellem 
Laantagerne næppe kan tænke at komme i Anvendelse. 

aar det kan siges, at Statsfunktionærernes Laa
neforening i Dag staar som et i sin Art ualmindelig 
godt konsolideret Foretagende, har Forretning føre
ren, Trafikkontrolør Heede, en meget stor Andel deri. 
Ham paahviler den daglige Ledelse, hvilket betyder, 
al han paa den enø Side slaar i del direkte Samkvem 
med de Pengeinstiluter, Foreningen el' i Samarbejde 
med, og paa den anden Side - peesonlig eller gennem 
det Kontorpersonale, der assisterer ham - i direkte 
Rapport Lil de mange Tjene temænd, som øger For
eningens Bistand. 

Hr. Heede har med Dygtighed og med dyb lnler
es e røgtet den Opgave, der blev ham overdraget for 
25 Aar siden. Med et stærkt Initiativ og udpræget 
Sans for, hvad det har drejet sig om under Udvik
lingen og navnlig Stabiliseringen af Laaneforeningen, 
forener Hr. Heede dyb Forstaa.else af, hvorledes et 
Tjene lemandshjem ved uafværgelige Forhold kan 
komme i Trang, og næppe mange kender bedre end 
han de Veje, som kan betræde , naal' Hjælp skal ydes 
paa for varlig Vis. 
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Juletræsfester. 

Fredericia Afdelinger 

afholdel' sin aarlige Juletræ fe t Mandag d.en 2. ,lanuar 
I !J39 Kl. 18.:30 pr. Paategningslister ophængl•s paa Opholds

Rlucrnc. 

l�btrno,·d i nære Med lem111er med Husl rn og ukon fir-

111C'rede Børn indbydes til al deltage i FC'slen. 

Drllagelsen for disse ('J· gratis. 

Udutlyel. 

Aarhus Afdelinger 

a fholdcr ·in Juletræsfest i Østergade.· For.samlingsbygning 

J.'redug den 30. December Kl . . l9. (Pensionister), Medlem-

11wrnes Forn•ld re og; Svigcdoræld re har gratis Arlga11g. 

Program: 

Kl. I.IJ wæcis: Indmarch af Bø1·nene. 

Kl. 20: Tryllekunstneren. Dr. Egolar: Den moderne My

stiker. 
Kl. 21,30: Stepdans af Kir ten Holmtoft, Lily Andersen 0'' 

Asta Nielsen. 
Serenade af »Harlekins Millioner«: Lily Andersen. 

Ungarsk Dans: Lily Andersen, Asta Nielsen. 

Dan ene arrangeret af Elisabeth Jansen. 

Pianist l?røken Eriksen. 

1(1. 22,30: Hurtigtegneren Withus. 
. Bal fra Kl. 22-1.

Pestudrnlge/. 

��:. ···\.::··-·- .. - . . 

t , f;:z 
Rationaliseringer i England. 

»Locomotive Journal«, det engelske Lokomotivmanrls

forlmnds Fagblad, peger paa, at Trafikomfanget i 1937 

omtrent var det samme som i 1930. Ikke desto mindre ef· 
Personalets Antal gaaet ned med 8,5 pCt. og Lønudgifter1w 

med 6 800 000 :E. Dette. er en I?ølge .af Rational i. eringen 

hos Jernbaneme. Alene hvad Lokomotivpersonalet angaal', 

er allerede 1000 Mand blevet afskediget eller forflyttet. 

T. T. F. 

Passiv Modstand i Viktoria. 

Vognslyrerne paa de elektriske Tog i Forstadslrafiken 

i Melbourne kræver de samme Lønninger og Arbejdsbetin

gelser som Førerne paa Damplokomoliveme. For at støtte 

deres Krav gennemfører de en pa siv Modstand, hvad der 

har haft til Følge, at Togene forsinkes betydeligt, navnlig 

i de travle Timer. Togstyrerne Krav er henvist til Vold-

�- /.�� 

Studierejse af engelske Jem banemænd til Danmark og 
Sverige. 

Det engelske Jernbaneforbunds Blad »The Railway 

Review« vil i Sommeren 1939 organisere en Studierejse til 

Danmal'k og Sverige. Lørdag den 10. Juni finder Afrej en 

Sted fm Harwich med E bjerg som Maal. Efter at have 

brugt Manelagen og Tirsdagen til el Besøg til København, 

gaat' Rejsen videl'e til Stockholm. Den 18. Jun i kommer 

Selskabet tilbage til København for Dagen efter at . ælte 
Kursen hjemefter. T. 1'. F.

Kaptajnen fik Bøde, fordi Skibet var overladet. 

l(aptajnen paa den danske Damper »Jægersborg« blev 

nylig idømt en Bøde paa 60 :E samt 15 guineas .i Omkost

ninger af Tower Bridge Police Court i London. Skibets 

Ladelinje laa ca. 6 Tommer fot' lavt. Dommeren var af den 

OpfaltPlse, al Skibets Ovel'iadning var altror stor, og Boden 

hlev ;ia ,·tor for· at afsk,ække andre. I. 1'. li'. 

Lyntogene ryster Tagstenene løse. 

Ifølge Meddelelser i Dag pressen kan Statsbanerne 
fol'venle et Sagsanlæg fra en Bagermester i Vraa, Hl'. 

Heenbe,·g. 

Da Banelinien i sin Tid blev forlagt, tog I-Ir. Reenberg 

rorbebolcl overfor senere Erstatningskrav, hvis hans Ejen
dom led Skade. Han har nu krævet Erstatning, fordi Lyn

togene faar ban. Hus til at ry te, saa Tagstenene drysser af. 

Da Sagen har principiel Betydning, vil Statsbanerne ikke 
betale. Det hævdes, at Skaden bevislig er anrettet efter, 

at Lyntogene er ført igennem til Frederikshavn. 

Forflyttelse efter Ansøgning: 

Lokomotivfyrbøder T. H. Ander en, Padborg, under 6.-
12.-38 til Nyborg. 

Dødsfald blandt Pensionister: 

pens. Lokomotivføret· H. Christensen, Dbmd., Thisted, den 

4.-12.-38. 

Pens. Lokomotivførere ovtaget som ekstraordinære 

Medlemmer: 

pr. 1.-10.-38:

M. J. Voldum, Fredensgade 12, Struer.

P. Thomsen, Sundgade 10, Sønderborg.

pr. 1.-11.-38: 

H. M. Wollenberg, »Maalet«, Langaa.

H. V. J. Reimert, Danmarksgale 53, Strner.

J. F. A. Jensen, Jyllandsgacle 79 a, Fredericia.

pr. 1.-12.-38: 
A. C. V. Andersen, Nyvej 11, Hobro.
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