
20. Januar 1939 39. Aargang 

EN NY SIGNALTYPE 

Et særligt fremskudt Signal for Stationer med forgrenede Gennemkørselstogveje. 

Af Forgreningsstationer har vi jo en Del 
ved de danske Statsbaner, men for det langt 
ovenejende Antal af disse gælder, at der kun 
kan finde Gennemkørsel Sted ad een af de fra 
de forskellige Stationer udgaaende Stræknin
ger. Kun paa nogle ganske faa Stationer kan 
der gives Gennemkør-
sel til flere Banelinier; 
f. Ek ·. Fredericia fra
Nord, hvor der kan kø
res igennem baacle mod
Kolding og mod Fyn;
Lunderskov fra Nord,
hvor der kan gives Gen
nemkørsel baade til Es
bjerg og Padborg, og
Ringsted fra Ø::;t, hvor
der kan gives Gennem
kør::;el baade mod Kor
sør og mod Næstved.

Som et Middel til 
Forebyggelse af Uheld, 
f. Eks. derved at et gen
nemkørende Tog mod
Korsør ved en Fejldi ·
position fra Ringsted
Station Side bliver le
det over paa Næstved
sporet, har Generaldi
rektoratet ønsket, at der
paa de nævnte Forgre
nin o-sstationer skulde
trfC'ffe::; src rlio- Sikker-

,· 

hed foran taltning af en eller anden Art; men 
i hvert Fald saaledes, at Lokornotivper. onalet 
paa de gennemkørende Tog i god Tid kan se, 
om de faar Gennemkørsel ad det lige Spor eller 
ad det af vigende. 

Forskellige Muligheder har været overvejet. 

Der har f. Ek . været 
Tale om at anbringe 
en Retningsvi ·er paa 
det fremskudte Signa!, 
saa Førerne allerede 
der kunde se, om de 
kørte ad lig eller ad 
krumt Spor. Der har 
og aa været Tale om at 
opstille to Signalma
. ·ter foran de paa.gæl
dende Stationer, saale
des at der i Fredericia 
skulde være en Mast 
for Strækningen til 
Fyn og en for Stræk
ningen til Kolding og 
til varende foran de 2 
andre nævnte Stationer. 
Denne Tanke havde 
særlig for Ring. ·teds 
Vedkommende vundet 
adskillige Tilhængere; 
men Generaldirektora
tet kunde ikke give sin 
Til lutning, og vor Or
ganisations Hovedbe-
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styrelse var heller ikke af den Opfattelse, at 
Anbringe} e af to ignalmaster vilde være 
nogen heldig Løsning, idet det ved en aadan 
Anordning ikke vilde være muligt at opnaa 
nogen klar og eentydig Betydning af Signa
lerne. 

For aa vidt angaar de gennemkørende Tog 
fra Øst er Forgrening::;togvejene paa Ringsted 
Station Sporene I og IH, for Vestbanen hen
holdsvis Sydbanen. Heraf fremgaar, at hvis der 
blev opstillet to Signalmaster - en for Vest og 
en for Syd - skulde den højre Mast gælde for 
Tog mod Korsør og den ven ·tre for Tog mod 
Næ ·tved. Dette var for saa vidt ligetil og vilde 
ikke medføi:e nogen som helst Vanskelighed, 
men Sporbenyttelsen i Ringsted er saaledes, at 
Gennemkørselssporet mod Næstved (Spor III) 
undertiden og aa benyttes af Vestbanetog, og 
allerede dette vilde give Kh1dder i Regnskabet; 
men Forholdet forværres adskilligt, naar vi 
gaar til Spor V, som ligger endnu længere til 
ven tre, hvilket Spor ligeledes benyttes af baade 
Vestbanetog og Sydbanetog. 

Ved Anbringelse af to Signalmaster foran 
Ringsted vilde man komme ud for at ·kulle tage 
Tog paa amme Spor ind paa skiftevis Vest
banemasten og Sydbanemasten; vi skal ind-
krænke os til her at pege paa Togene 2019 og 

2103. De kører begge paa Spor 5; det første er 
et Vestbanetog og sku Ide altsaa tages ind for 
Signal paa den højre Mast, medens det sidst
nævnte er et Sydbanetog og følgelig skulde 
tages ind for Signal paa den ven tre Mast. En 
saadan Forvirring i Signalbenyttelsen vilde 
ikke være vejledende, men vildledende, og dette 
har vor Organi ·ation jo stadig modarbejdet. 

Der var desuden ved en saadan Signal
anbringelse den Mærkværdighed, at Tog mod 
Syd ad Spor III skulde tages inu ved Signa! 
paa den venstre af to Signalma. ter, medens 
Vestbanetog paa Spor V,. om ligger endnu 
længere til venstre, skulde tages ind ved Sig
nal paa den højre Mast, hvilket jo ogsaa er i 
Strid med Grundlaget for vor Signalanordning. 

Under Hensyn til, at det saaledes ved An
bringelse af to Signalmaster ikke var muligt 
at skabe en Ordning, som faldt i Traad med 
hele vort Signalsystem, maatte en saadan Løs
ning forlades, og der rejste sig da Spørgsmaal 
om et særligt fremskudt Signal af Trebegrebs
typen, saaledes at der kan gives »lodret« Gen
nemkørsel og »skraa« Gennemkørsel, alt efter 

som Gennemkørslen ker ad det lige eller ad 
det afvigende Spor. 

Statsbanerne byggede et Prøvesignal, som 
blev op tillet paa Stationspladsen i Aarhus, 
hvor Organisationens Forretning. udvalg og 
Signalkommissionsrepræsentanter for de 3 ved
kommende Strækninger havde Lejlighed til at 
se det demonstreret, hvorefter Organisationen 
overfor Generaldirektoratet tiltraadte Indførel
. ·en af det demon trerede Signal. 

Det nye Signal, som er afbildet her i A1·
tiklen, vil virke paa den Maade, at der ved 
Indkørsel vil blive vist almindeligt fremskudt 
Signal: brandgult Ly ( det midterste af de 
lodret markerede Lys) uanset hvilken af For
greningsstationens Togveje, der køres ind i. 
Ved Gennemkør el ad det lige Spor vises det 
hidtidige almindelige Gennemkør. elssignal (det 
øverste og nederste af de lodret mark<::rede 
Lys); ved Gennemkø1·sel ad Forgreningstog
vejen vise der Gennemkørsel i skraa Ret
ning = afvigende Retning (Signalets nederste 
Ly og det til venstre markerede), hvilket saa
ledes tilkendegiver, at Gennemkørsel finder 
Sted i afvigende Spor. Paa alle de tre Statio
ner, der her er Tale om, sker Afvigelsen mod 
venstre, og det frem. kudte Signal vil derfor 
faa Form om her afbildet, men dersom For
greningstogvejen afveg mod højre, skulde det 
fremskudte Signals Afvigelse og aa være mod 
højre. 

Der vil snarest blive taget fat paa Opstil
ling af disse 3 nye Signaler, og det er vor rrro, 
at Lokomotivpersonalet vil være glade for, at 
de om kort Tid allerede paa det fremskudte 
Signal vil faa Underretning om, hvorvidt de 
kører igennem ad lige eller ad afvigende Spor. 

REGULERINGSTILLÆGET OG 

EMOLUMENTERNE 

I sidste Nr. af Bladet bragte vi Referat af 
Centralorganisationens sid te Styrelsesmøde, i 
hvilket Referat baade Regulering. tillæget og 
Forhøjelse af de særlige Ydelser var omtalt. Vi 
bringer her Ordlyden af de Skrivelser, som i de 
nævnte to Anledninger er fremsendt til Finans
mini teriet: 

Regulering tillæget. 

Underskrevne Centralorganisalion skal herved an
drage om, al der fra 1. April 1939 maa blive fore-

Hi 
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taget saadannc Ændringer i Tjenestemandslovens § 
91, Stk. 1, at det ikke udslaggivende Interval i Re
guleringstillægets Skala mellem Udgiftstallene 2427 
0g 2842 udfyldes, saalcdes at Tillæget forhøjes med 
1 Portion, for hvel' Gang Udgiftstallet er steget med 
104 Kr. over 2530. 

Centralorganisationen har de 2 forudgaaende Aar 
over for Finansministeriet fremsat Andragende om en 
Udfyldning af det forannævnte store Interval, og det 
maa. ci:-kendes, at der under de stedfundne Forhand
linger er vist vore Krav megen Forstaaelse og tillige 
Imødekommenhed gennem Bevilling af midlertidige 
Løntillæg. 

Det midlertidige Tillæg, som vedtoge med Gyl
dighed fol' Finansaaret 1939/40 har dog ikke kunnet 
udligne det Misforhold, der i de sidste Aar er op
staaet mellem Prisniveau og Statstjenestemandsløn
ninger som Følge af det oftnævnte rent vilkaarligt 
anbragte store Interval i Hcguleringsti llæget, og Tje
nestemændene vil, saa længe delte Misforhold eksi
sterer, føle ig stærkt forfordelt i lønningsmæssig 
Henseende. 

Det er derfor stadig CcnlralOrganisalionen · Opfat
telse, at Reguleeingslillægct bør bringes i Overens
stemmelse med Prisniveauet, saalcdes som det er foe
udsat efter Tillægcts oprindelige Princip og nærvæ
rende Forslag fremsa:•llcs hermed i Forventning om 
Regeringens velvillige Overvejelse. 

Del tilføjes, at vi gerne imødeser 011 mundtlig For
handling. 

Jtmolumenterne. 

Ved uærva>.rende skal underskrevne Centralorga
nisation andrage om, at de »særlige Ydelser•, som er 
fastsat for Statens Tjenestemænd ved Finansminisl •
riets Cirkulære af 16. April 1931, maa blive revideret 
under Hensyn til de idcn nævnte Tidspunkt stedfund
ne Prisstigninger. 

I H. t. det nævnte Ciekulærc er Ernolumenterne 
sat i Relation til del store Interval i Reguleringstillæ
get bl. a. saalcclcs, at de ikke automatisk kan forhøjes, 
forinden R guleringstillæget er steget 2 Portioner 
over Uclgiftstallct 2842. 

Paa det Tidspunkt, Juli 1931, da de nuværende 
Satser for de særlige Ydelser lraadlc i Kraft, var Ud
giftstallet 2384, meden. det i Januar 1938 konstate
rede Udgiflstal var 2853 Kr. D. v ... at Udgiftstallcl 
for et Tjenestemandsbudget er steget med 469 K 1·. 
cllet· med ca. 20 pCt., .-iclcn de nuværende Satser for 
Time- og Dagpenge m. v. blev fast. at. 

Al denne betydelige Prisstigning ogsaa bar været 
mærkbar paa de Udgifter, for hvilke de særlige Ydel
ser skal tjene som Godtgørelse, behøver næppe nogen 
nærmere Begmndel e, og særlig stærkt mærkes Mis
forholtlet mellem Udgifter og Godtgøre] ·e naturligvis 
hoR de Tjenestemænd, der har megen Udstationering 
og Fraværelse fra Hjemmet. 

. Ccntraloeganisatiollen føler ig derfor ogsaa for
visset om at møde Fol'staaelse hos Finansministeriel, 
saaledes at den højst paakrævede Forhøjelse af Fmo
lum�nterne kan finde Sted og de unormalt tore Inter
val 1 den pr. 31. Marts 1931 fa ·tsatle Bevægelses-
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skala for de ærlige Ydelser blive ændret til normale 
Intervaller. 

Centralorganisationen skal sluttelig fremsa!tle 011-
sko om en mundtlig Forhandling, hvor den yderligere 
kan [aa Lejlighed til at redegøre for sine Synspunkter. 

TRAFIKSIKKERHED 

Hvor er denne størst, paa Banerne 

eller i Bilerne? 

Foranlediget ved »lhonjyden« · Brand kort 
før Jul er der fra Automobilisternes Side nem
lig i Bladet »Jysk Motor(( rettet et Angreb paa 
Statsbanerne. Det hævde8, at Lyntogene ikke 
sikrer de rejsende til. -trækkeligt, og at det kun 
var den Omstændighed, at Lyntogsbranden ikke 
indtraf om Natten, som bevirkede, at den·· Fol
ger ikke blev katastrofale. 

Det københavnske Dagblad »B. T.« liar i 
den Anledning underkastet vor Generaldirek
tør et Interview, som ifølge Bladets Gengivelse 
Jiar formet sig saaledes: 

- Det er lige slærkl nok, siger Generaldirektør
Knutzcn, da vi læser det jydske Motorblads Artikel 
op for ham i Telefonen. Maa jeg spørge: Hvad Kon
trol er der f. Ek.-. med Bilførere, der fæ1·tles paa 
Landevejene, med dcre.- Arbejdstid o. s. v. Jeg tænker 
ltei: nærmest paa Lastbiler. 

Hilerne her i Landet dræber hvert Aar mere end 

300 Mennesker vaa Landevejene - i Statsbanerne er 

der i mere end 5 Aar - siger oy skriver fem Aur -
ikke omkommet et eneste Menneske. 

- Hrnd med Hensyn til Kontrol? spørger vi.
- Ingen Statsbanevogn kommer i Gang, udeu al

Maskinafdelingen har godkendt den og givet den 
Attest og staar inde for den. Og med Hensyn til 
Ilreddcn af Gangene i Lyntogene, vil jeg blot sige, at 
Gangene der er betydelig bredere end Gangene i Rute
bilerne, saa jeg forslaar ikke, at man tør vove at 
fremkomme med lige Angreb. Med Hensyn til Lyn
togene.,; »Nat-Kørsel•. Ja, enhver, der kender til For
holdene, ved iøvrigt, at Lyntogene kun kører om 
Dagen. Dermed mener jeg, at de ikke er indrettet til 
Sovevogns-Kørsel, og saa kommer· det Angreb med 
Hen yn til, hvad der knnde vcrro sket om Natten, 
jo slet ikke i Betragtning. Del sidste Lyntog komme!' 
hertil om Aftenen ved Midnalstid, og . elv om det 
skulde være forsinket, maa Folk dog opholde sig i 
det fuldt paaklædle, og Siluati. onen er allsaa akkurat 
som midt om Dagen. 

• 

. . 

s 
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LYNTOGENE SIKRES YDERLIGERE 

MOD BRAND 

Generaltlirektoratet meddeler: 
Det er nu besluttet, at det brændte 3-Vogn. 

Lyntog »Kronjyden« skal genopbygges som 
4-Vogns Tog, saaledes at »Kronjyden« fra ca.
1. Juli daglig kan køres af 4-Vogns Tog. Plads
antallet stiger herved fra 168 til 222, og Til
væksten er væsentligst Fællesklasseplad. ·er.

Sarntitlig er der givet Statsbaneværkstederne 
Ordre til - fornden de Ændringer, der alle
rede er udført for at hindre Kortslutning i Lyn
togenes Banemotorer - snarest muligt at ud
føre en Brandsikring af Vognbund og Ven
tilation ·kanaler i alle Lyntogene for det Til
fæltle, at Kortslutning alligevel skulde opstaa. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Lyntogsassistenten. 

I Dansk Lokomotiv Tidende Nr. 22 f. A. beinger 
Redaktionen en Artikel, som omtaler Betjeningen af 
Lyntogene, især Placeringen af den i disse Tog tje
nestegørende Motorfører. 

Jeg synes at finde Anledning til nogle Bemærk
ninger og kan i denne Forbindelse kun anerkende 
Foreningen. Be træbelser for at faa begge Lokomo
tivmænd placeret i foneste Førerrum. Det er bekla
geligt, at dette ikke kan lade sig gøre i støne Ud-· 
strækning paa Grund af de Krav, der stilles til den 
assisteL"ende Motorfører. 

I f. Eks. et Tog som »Midtjyden« Ar.-Ng., der 
standser ved en Station ca. hvert 20. Minut, og hvor 
Pakrummet paa denne Steækning ligger i bageste 
Ende af Toget, er det jo noget der siger sig selv, 
at Opholdet paa fonesle Førerplads vil bLive ret pro
blematisk for ikke at sige helt umuligt, naar Motor
føreren undee Ophold paa Stationerne ·kal være be
hjælpelig med Ekspedition af Rejsegods og under 
Køl' ·len føre Tilsyn med Belysning, Varmeregulering 
og - hvad der efter min Mening maa være den vig
ligsle af Molorførel'ens Pligter næ:;l efter Udkig frc> 1 

Førerpladsen Tilsyn i :Maskiurummene, hvoe de 
ca. 50 større og mindre roteeende Ma kiner C't' an
bragt. 

I Togene »Østjyden«, Sg.-Slr., »Kronjyden«, 
Rd.-Fh., • Veste,·havel«, Sg.-Rj., og omvendt, og 
»Midtjyden«, Kh.-Str.-Kh., ikke at fo1·glemme, el'
Forholdet det samme som ovenfoe nævnt og særligt
paa de angivne Strækninger. For de andre Togs Ved
kommende er Forholdet lignende dog paa kortere
Strækninger af Turen.

Jeg finder, at det for en samvittighedsfuld Loko
motivmand, som er sit Ansvar bevidst, er ubehage
ligt, naal' der paakegges ham Arbejder, der under· 
visse Forhold medfører Tilsidesættelse af de sikker-

hedsmæssige Funktioner. Paa delle Grundlag findel' 
jeg del urimeligt, al Lyntogenes Motorførere skal afse 
Tid til Arbejder, der ligger helt uden for Lokomotiv
personalets. 

· Paa Molodører-Skolen er det af vore udmærkede
Lærere paalagt os Betydningen af at koncentrere sig 
om Gangen i det kostbare og ret komplicerede tekni
:ke Apparnt, som e1· placeret i vore dieselelektriske 
Fremdr·ivelsesmidler, herunde1· ikke mindst Lynto
gene. Jeg haahee derfor, at vor højtærede General
direktør maa indse Berettigelsen i Kravet om, al 
Ekspeditionen af Rejsegods overlades til Togpersona
let, .·aa Motorføreren faa,· sin faste Plads i forl'csle 
Førerrum ved Siden af Lokomotivføreren, og ku11 
fjerner sig dedra, naar Maskineftersyn kræver del, 
og at Motorføreren eflel' hvert Maskineftersyn ind
tager sin Plads ved Lokomotivførerens Side i forreste 
Førerrum, og at Rejsegodsekspeditionen overlades til. 
det Personale, som udførel' den i alle andl'e Tog. 

Kender 1. Distrikt ikke 

Lokomotivfyrbøderne? 

Mtf. Il. 

Ærede Redaktion, tillad mfg deDne lille Opsats 
for al give Plads for min Forbavselse orer Distriktets 
Delen ,Ret og Skel« mellem Lokomotivfører og Loko
moliyfyrbøder·. 

Den 19. Maj 1938 kom der ved en Fejltagelse 2 
Tog ind paa Intervallet mellem Ordrnp og Klampen
hol'g. Det fotTeste (Tog 657) holdt fo1· Stop foran Kl., 
men Lokomotivføree E. B. Petersen og Lokomotivfyr
høde1· E. Hansen, som kom med det andet Tog i In
lerrnllet (Tog 483), observerede det foran holdende 
Tog, og Tog 483 bragtes til Standsning. Denne Epi
. ode blev dengang omtalt i Dagspeessen, som udtalte 
sig rosende om de to Lokomotivmænd, og det maa si.
ges, at Lokomotivfører Petersen var yderst loyal over
for sin Lokomotivfyrbøder, idet han udtrykkelig 
gjorclo opmærksom paa, at de maalte dele Rosen og 
Ære11; de havde begge handlet hurtigt og beslutsomt, 
men det var LokomolivfyL"bøderen, som først havde 
set »Stop«et paa Kl. Strutions fremskudte Signal. 
Ved personlig Samtale med Lokomotivfører Petersen 
har han bekræftet delle overfor mig. 

Dette giver »et Kig« i det gode SamaL"bejcle mellem 
Lokomotivper-sonalet i Farens Stund. Saa meget de
sto sørgeligere er derfor Distriktets Opfattelse af 
Sagen. 

LokomotivføL"er Petersen har af DislL"iktet modta
get en anerkendende Shivelse saml 100 Kr. i Dusør, 
men Lokomotivfyrbøde1· E. Hansen overhovedet intet. 
Hvo1-for? 

I vore Ordrer og Beslemmeber slaae lydeligt: 
»Naal' et Tog nærmer sig en Station, skal den af
Lokomotivpersonalet, der før.·l faar Øje paa Statio
nens :Mastesignal eller fremskudte Signal, henlede 
den anden. Opmærksomhed derpaa•. Delle har Han
sen, som jo er hans Pligt, ogsaa gjort, hvilket som 
bekendt førte til PeteL"sens hurtige og resolutte Op
bremsning af Toget. Hvorfor skal saa Hansen ikke 
belønnes foe sin Del af Pligtarbejdet? Tillad mig at 
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opstille det TiHa:lde, al Hansen ikke harde set Sig
nalet; havde Petersen ·aa naaet at �land ·e sil Tog 
betids? 

Vi har gennem Tiderne stadig modtaget Skrive! ·et· 
fra Distriktet om Aal'vaagenhed ov-erfor Signalerne, 
hvilke jo tildeles saavel Lokomotivfører som Loko
motivfyl'bødel'. Dersom Hansen ikke havde . et Sig
nalet, og ] etorsen var kørt ind for Stop, saa havde 
Distriktet sikkert ikke glemt Lokomotivfyrbøderens 
Eksistens paa Maskinen. Det har vi jo fl.ere Tilfælde 
for f. Eks. Uheldet ved Hedehusene, hvor Lokomotiv
fvrbøderen blev ikendt en Bøde for hans Forsøm
�else red Signalobservationen, ja, det er endog sket, 
at en Aspirant hal' faaet en Bøde for et Signaliagtta
gelsesforhold; selv om det ikke drejede sig om mange 
Kroner, aa er det sammen med en irette ættende 
Skrivelse jo ingen Fjer i Hatten. 

Hvorfor saa gøre Forskel, 11aar del modsatte Til
fælde visee ig, og begge Mand paa Maskinen har vi. t 
sig deres Plads voksen. løYL'igt haaber Yi, at der fra 
Distriktets Side maa foreligge en Misforstaaelse, hvis 
ikke, fri les jeg de værre lil at tro, at Adminislra
ti.onen bar ladet sig inspirere af Artiklen i D. L. T. 
af 5. Sept. 1936, hvor omtale. en Lokomotivfører, 
som modtog en Dusør paa 100 Kr. og senere delte 
med sin FFbøder. Dette var . ehfølgclig kun til Lo
komotivførerens Ros for hans For taacls af det gode 
Forhold. i\{en det er jo dog ikke ,den Anerkendelse, 
vi er ude efter. 

Jeg haaher herigennem at have bibragt Distriktet 
vor Opfattelse af Hansens Tilsitlesætlel:c og imødeser 
med Forventning Forholdets Ændring. 

AI. P. Laur, Hclsingøl'. 

Hvad man maa, og hvad man skal. 

Den tri te Ulykke den 28. December 1938, ved 
hvilken en ung Lokomotivfyrbøder blev dræbt, v.il 
blive husket, ·aa længe alle nulevende Lokomotiv
ma:•nd eksisterer. 

Don synes nemlig saa mening. lø:, og alene derfor· 
kunne have været umlgaaot. 

At hele Spø!'gsmaalet ,Kullompning« er bloven 
diskuteret i Forbinde! o hermed er let forstaaoligt. 
Enhver, de1.· kender lidt til praktisk Jornbanegerning, 
vod, at »hvad man maa«, og »hvad man skal• ikke 
staar i rimeligt Forhold til hinanden; men til daglig 
lukkes Øjnene for alle disse Overskridelser, og først 
naar Anledningen er der, . wlle. Fingeren paa det, 
man ikke maa. 

Nu er det jo ikke saaledes, at Lokomolivfyl'bødere11, 
naar han ikke kan naa flere Kul fra Fyrpladson, sæt
tet' Skovlen og latle1· slaa til. Nej, hall' sørger se! v
f ølgelig for, at cl.cl' skel' det, der i den givne Situation 
skal ske. Men netop dedor ee det jo ogsaa, at det of
lcrhaandon er blevon saadan, at delte med •Kullemp
ning« baado i Tide og Utide, er vod at blive noget, som 
man ganske roligt ovedador til Lokomotivfyrbøderen. 

Da Lillebæltsbroen hlev taget i Brug, og man be
gyndte at rationalisere Ma ·kinløbet uden Hensynta
gen til Personalet eller til, om Mask i neme nu og ·aa 

kunde præ lere do tilrollelagle Ture, meldte Spørgs
maalet om Kullempning sig for de Maskiner, der 
kørte igennem fra Aarhus til yborg. 

Det blev dengang bestemt, at di .. e Maskiner 
:kulde fyldes op med Kul saaledes, at der laa ca. 
1 Tons bag de paamonterede Kasser; disse Kul blev 
:aa. lempet frem i Fredericia. Men da »E« Maskineme 
blev taget i Brug, faldt denne Kullempning bort. Re
misearbejderen, der hidtil havde lempet Kul paa de 
OVl'ige gennemkørende Maskiner, fik Paabud om, at 
cl.er ikke maatle lempes Kul paa »E« Maskinerne.

Jeg skal her oplyse, at de tidligere gennemkørende
Maskiners Tendere kun tager 0,5 Tons mindre end
»E« Maskinens, saa det kan jo ikke være paa G rnnd
af større Kulforraad, at Lempning ikke maatte fiude
Sted.

Der maa altsaa have været andre .Aarsager, og 
jeg tager næppe Fejl, naa r jeg formoder, at en vis 
Mand i Aarhus havde faaet den Ide at indlægge sig

tor Fortjeneste vc::d at benytte »E« Ma:kinerne. Ind
sættelse i Driften lil a:t lade Kullompnin"ell i Fa. bort
falde. 

Forsynet med en »Hakke« optraadle orl Søndag. -
sportsmand en Dag i Tog 60 fra Ar. til Ng. og for
søgte, lig en anden Træner, at oplære Lokomotivfyr
bøderne i at lempe Kul under Kørslen; ganske vist 
ikke oppe i Tcnde1·en, men fra Fyrpladsen. 

Der 01· nu det at sige dertil, at en Sportsmand, 
der frivilligt deiver en Spoi:t, kan holde op, naar han 
bliYer ll'Ert, dot kan derimod den Mand ikke, der dag
lig skal clriYe »Sporten« som Arbejde og endda paa 
en meget længere Strækning. 

Deruæst maa man jo ogsaa tage Vejrforholdene i 
Betragtning. Under en Sno- og Frostperiode, som deu 
vi 01· i nde i, hvor Kullene paa Grund af Farten fryser 
haardt sammen, er det næsten en :fysisk Umulighed 
at »bakke« Kullene from. Jeg blev foeledcn :Morgen 
kaldt op paa 'Pog 20' · •E• Maskine - der forreslen 
samme lorgcn var ca. 2 Timee forsinket - hvor en 
udmattet Lokomotivfyrbøder viste mig del sammen
frosne »Snns«, som Iran nnder Kør Ion havde maat
lol helt op i Tcndornn for al grave frem. Selv under 
saadanno Vejrforhold var der ikke laget Hensyn til, 
at Lempemanden i Fa. under Opholdet der kunde 
bavo lempet frem, mC'ns Lokomotivfyrbøderen Yar bc
skærtigol mod Eflersmøl'ingcn. 

Om Sommeren, hvor der jo, som :aa ofte 11wvnt, 
er ulideligt val'mt paa »E« Maskinerne, er det lige 
saa umenneskeligt et Arbejde at paalæggc Lokomotiv
fyrbøderen al lempe Kullene frem undol' Kørsleu, 
rent bort ·ol fra, hvad De, Hr. Spotlsmand, syntes at 
have glemt, at Lokomotivfyrbøderen jo ogsaa skal 
være Lokomotivføreren behjælpelig mod Udkiggel, 
hvilket han, paa Grund af at han ikke har Øjne i 
Nakken, ikke kan være i den Tid, han »bakker•. Ja, 
under vi se Forhold har vi endda 0l'drc for, at vi 
ikke maa lempe Kul, men fuldstændig skal hengive 
0'1 til delte ene: at være behjælpelig ved Udkiggct 
(Ordre P. 5, Side 30). 

Og saa lidt om Eftersmøringen i Fa. 
Del' er jo som bekendt opfundet Efter ·ynene a og b 

m. fl.
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Eflcrsyu 1 a skal i l! ølge Ordren gives 'mindst eu 
Gang i Døgnet; men af Hen yn til den tør�t mulige 
Rationaliset·ing af Maskinløbene og af Personalets 
Tjeneste syues dette at være indskrænket til høj t en 
Gang i Døgnet alt ·aa til det mindst mulige og ofte 
udført af fremmed Personale. 

Man skulde dog tro, at en Maskine, der skal køee 
fra Ar. til Ng, og efter et Ophold paa ca. 6 Timer 
alter skal køre tilbage til Ar., skulde kunne tiltrænge 

. 1 a baade i Ng. og Al'., hvilket derfor burde anordne ; 
men delte er ingenlunde Tilfældet. F. Eks. faar Tog 
20's Maskine 1 a i Ar. og efter ca. 6 Timers Ophold 
i Ng 1 b. At delle ikke er tilstrækkeligt er indlysende 
:cl\' for den, som har lavet Maskinløbet. Derfor paa
bydes det Lokomotivfyrbøderne at eftersmøre cle ind
venelige og udveudige Stanglejer under Togets Ophold 
i Fa. Et ikke helt ufaeligt Arbejde paa en stærkt 
trnfikcret Station ·plad . Et Tilfælcle har der været, 
hvor et Rangertnek tørnede mod en Maskine, hrnr 
en Lokomotivfyrbøder var beskæftiget med Eftcrsmu
ring. Det i-csullercde i en Skrivelse om Paapassclig
hccl uncle1· A 1·bcjclet med Efter:rnøriugen. Men hvem 
kan vare sig mod Ovcrla. t foraarsaget af andre. 

Det naturligste vilde selvfølgelig være, at hvis ifa
skinerne ikke kan gaa igennem, saa maa Løbet af
brydes i Fa., eller ogsaa maa cle forandre8, aa en 
effektiv Opsmøring paa Udgangsstationen gør det 
unødvencligt at foretage utidige Eflersmoringcr om
kr.i ng paa Stationspladserne. 

Hee mener jeg, de1.· ligger e11 Opgave, som er al 
Paaskønnelsc værd, om ikke af Hensyn til Lokomo
tidyrbøderens Liv og Lemmet· saa dog af Hen ·yn til 
Kone og Børn. 

Derfor, ingen utidige Kullempninger og Eftersrnø
ringcr. Men et virkeligt forsvarligt Maskinløb mecl 
den nøclvendige Ticl til Reparation, Efter.·yn og Kul
lempning paa de rigtige Tider og udført af det til 
de forskellige Arbejder bestemte Personale. 

Nybo,·g, cle11 7. Januar 1930. 

Carl Schmidt. 

Vi vil gerne gøre opma•rksom paa, at clel, heil 
siden O1·g. for more end 20 Aat· siden fik Lokomotiv
fyrbøderne fritaget for Kullcmpning paa Depoterne, 

stadigt har været saaledes, at de selv skulde foretage 
Lempningen uden for Depotets Omraade - d. v. s. 
nnclcr Ophold paa Mellemstationer -; men det er 
en saare mangelfuld Forstaaelse af, hvad Ret og ri
meligt er, naar 2. Distrikt ved rationaliserede Ma
skinløb paalægger Lokomotivfyrbøderne Kullempning 
paa. Stationer, hvol' de uden di. se tt•nclredo Maskinløb 
vilde være fritaget herfor. En saadan Adfærd er os 
ubegribelig, men vi bar i nogen Tid beskæftiget os 
mod Spørgsmaalet. 

Hvad angaar Eftersmøl'ing undcl'vejs, da kan 
saaclan næppe helt u11dgaas. Maskinen bør natur
ligvi.· være Gen:tand for Tilsyn under Rejsen og om 
fornødent smøres; men vi fin<l.cr det uheldigt, at Di
striktet beordrer Lokomotivfyrbøderne til paa Mellem
. tationer at kravle ind under Maskinen; naar der 
skal køre over saa lange Strrukninger, har Perso-

nalct et rimeligt Krav paa, at Smøreindretningerne 
er tilsvarende indrettet. Vedrørende de af C. S. om
talte Forberedelseslider kan vi ikke forstaa, hvorfor 
Personalet til Tog 25 ikke kan faa 75 Min. Forbe
rede! ·estid. Denne skal gives mindst en Gang -i Døg
net paa Hjemstedet, og vi kan ikke se, at 1. Turs 
6. Dags Personale paa noget andet Tidspunkt faar
Eftersyn 1 a. Ordlyden i Skemaet paa Side 177 i Or
dre P 71 tilkendegivel' jo, at det er Personalets Hjem
sted og Personalets fremmed Depot der er Tale om;
men skulde 2. Distrikt hævde, at der menes Maskinens
Hjemsted, saa maa det jo da ogsaa for. taa Eftersyn
1 c paa samme Maade; dette vil da komme til at be
tyde: »Paa fremmed Depot, naar Lokomotivet over
tages af andet Personale«, og i saa Tilfælde skal der
ogsaa gives 75 Min. Fol'bel'edclsestid.

Red. 

Svar til Hr. Motorfører P. Jensen. 

I Lokomotiv Tidende Nr. 1 fi11cler min Kollega P. 
Jensen sig foranlediget Lil at skr ive en Artikel med 
Overskriften: »Betragtninger ved Aar skiftet«. Jeg 
beklager meget, at Jensen i den Artikel søger at højne 
sig selv paa Bekostning af sine Kolleger, og der 01.· 

vel nærmest tænkt paa undertegnede, som har laget 
Initiativet til det Tillidsmandsmøde, der omtales . om 
Fredericia Mødet. 

P. Jensen skriver, at der fra en Kategoris Side
hat· værnt Tilløb til Utilfredshed. Jensen søger her 
at bibringe de øvrige Medlemmer af Dansk Lokomo
tivmands Forening den Opfattelse, at vi har været 
utilfredse med Organisationens Arbejde, og at dette 
allsaa skulde være Grunden til det afholdte Møde; 
delte er i Strid med anclheden. Anledningen til, at 
d.er her fra indkaldtes til Møde, var den, at jeg var
utilfreds med, al der ingen virkelig Enighed var in
d.enfor Motorførernes egne Rækker; man maatte kun
ne blive enige om til den kommende Kongres at ind
soucle Forslag, der skulde være af en saadan Art, al
de ikke var ensidig pl'ægcdc, hvad cler tidligere har
værnt for meget af fra clen Kategori, jeg tilhører, der
lænkes her paa, naar der bar været stillet Forslag
om bedre lønningsmæssig Placering, at der saa am
tidig har været forlangt, at Stillingsbetegnelsen Mo
torfører bibeholdes, og muligvis endvidere at Motor
førerancienniteten opretholdes. Det er Ting, man skal
bort fra, naar der skal skabes gode Forhold; naar
Tiden kommer, maa vi have Bundancienniteten ind
ført, saaledcs at alle Medlemmer indenfor Organi
sationen kan faa clen Ret, de kan tilkomme, det var
det, Mødet var indvarslet for, og hvad der forøvrigt
ogsaa opnaaedes Enighed om.

P. Jensen skriver endvidere, at det Møde, der er
afholclt, maa opfattes som værende i Strid med Orga
nisationens Love, jeg vil blot gøre Jensen opmærk
som paa, at Mødet ikke var ulovligt, da var det nemlig 
ikke bleven afholdt, vi rcgnel' os selv for saa gode 
Medlemmer af Organi ·ationen, at vi ikke foretager 
noget ulovligt. P. Jensens sidste Bemærkninger om, 
at der ved hver Depot kun skulde være een Afdeling, 
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hvor samtlige Kalogorier var repræsenloret, deler jeg 
fuldtud, da ingen mere end jeg øn ker et fordrage
ligt Samarbejde. 

Fredericia, i Jauuar. 

J. Fl. Pedersen.

Til Orientering fol' don ærede Indsender skal vL 
oplyse, at det ikke er P. Jensen alene, men et bely
doligt Antal af Organisationens Medlemmer som ikke 
føler sig altfor sikre paa det omtalte Mødes Berelli
gelse i H. t. vore Love. 

Red. 

Et sidste Gensvar til Hr. Th. Jensen. 

Ved at se paa Th. Jensens s.idste Belraglninger 
mindes jeg fra miu Skolelicl min Gearnmatiklærers 
medlidende Skuldertræk OYel'i'or dem, dee ikke kunde 
følge med i Tilegnelsen af Modersrnaalot, naar han 
overfor dem sagde: »Ja, Børn, dot danske Sprog tales 
og skrives med Besværlighed af del danske Folk, og 
jeg har ofte sidenhen i LiYet maallet give min gamle 
Lærol' Ret. 

Om Tb. Jensens sidste Indlæg har et Par Kolle-. 
ger, der bar fulgt vor Pennefejde, og .-om jeg i alle 
Henseender anser for at have Forsland paa, hvad 
do taler om, sagt, at mere forvirret og forvrøvlet 
Tøjeri skal man lede længe efter, - og jeg for min 
Pal't vil ikke modsige dem. 

End kønt Th. J.s Argumentation ikke indbyder til 
videre Drøftelse, skal jeg dog - . elv om jeg ikke ven
ter mig noget Held deraf - gaa ind paa nogle 
Punklee. 

Jeg nævnlo i mit Indlæg, at jeg ikke kendte Th. 
J.s Æresbogrobor. Enten maa Th. J. være inficeret
af dou ikke ukendte Ordblindhed og Onldøvhed, naar
han som Hovedmotiv tillægger mig Nedrakning af
Motorførerne. Enhver uhildet maa da kunne se, at
jeg overfor Generaldirektørens moro ond rosende Om
lale af Motorfolkene paa samlligo Damplokomoliv
f øreros og egne Vegne, mon nalurligvi. mod Undlagol
so af Th. Jensen, har handlet i Nødvc.Prge. Der maa
altsaa være en Defekt ved Th. J.s Ær-esbegreber.

Dernæst nævner Th. J. at kende mig fra vore 
yngre Dage, men det lurdo være en overflødig Be
mærkning - for ikke at sige noget andet, at det er 
af ældre Dato end »Motorernes Æra•. 

Man kan atter konstatere Th. J" Ordblindhed, 
naar han ikke kan se, at Molorspørgsmaalot om 
nævnt ikke har min personlige Interesse, men at 
det er hele Lokomotivpersonalets Vel, jeg har haft 
for Øje. Kan Th. J. give mig nogen Fornuftgeund, 
hvorfol' nogle Lokomotivførere har gaaet i Reserven 
i op til 18 Aar, og med hvilken moralsk Ret og Be
føjelse har andre kun ved ot Magtsprog erhvervet 
sig en kunstig Ancionnilet, der har forhindret »de 
18-aarige« i at gaa i Tur?

Th. J. er enig 111ed mig i del beklagelige, som For
holdene hal' udviklet sig for J.okomotiYføremo i Re
serven paa Gb., og nævner i samme Forbindelse, at 
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del ikke 01· dociclol'et (skal Yel være isoleret)*) køben
haYn ·k, men 11aar Th. J. 01· enig med mig deri, vilde 
der aa ikke være al Anlednit1g til fol' den gode Or
ganisation. mand, som jeg formoder Th. J. er, at faa 
di· ·e uretfærdige Forhold rettet, olier mener Th. J., 
at vi blot lydigt og ærbødigt skal bøje Nakke og tage 
mod Tak mod, hvad Ledelsen monne byde os? Dette 
oe Slaveri - ikke Demokrati. 

Naar Th. Jensen til Slut forsøger at være morsom 
ug citorel' de velkendte Strofer af det kendte Børne
rim og mener i Aanden at se mig i sid te Linie, ja, 
da trnr jeg, at de ca. 300 Lokomotivmænd, jeg i sin 
Tid ha1· bislaaet til Lokomotivførereksamen, samt an
dre jeg sidenhen har bi taaet med Raad og Daad, vil 
fritage mig for at være identi ·k med det Fantom, 
Th. J. i Aanden har ·et. Vel har jeg haft og har endnu 
mine egne Meningel' om mange Ting, men det har vel 
ethvert Mandfolk, der er rede til al fol'svare dem. 

Ja, hermed anser jeg denne ]< ejde for mit ved
kommende - ihvertfald hvad Th. Jensen angaar -
for af lullet, idet jeg anser en Videreførelse for for
rnaals- og ørkesløs, idet jeg tror, at Th. Jensen er af 
den Type Debattører, der hollol'e vil ramme ved Si
den af, end slot ikke at ramme. 

Don 11. Januar 1939. 
H.. P. Han::;en . 

*) Del 111aa sikkurl hero paa e11 fejl Udlægning af (h

donc, naar H. P. lf. vil retlede Tb. Jensen paa dcll(' 

Punkt. Decideret helycler bl. a. »afgjol'l«, »udpræget«, og 

del er da rigtigt. al det Forhold, al Damplukomotivførernc 

som "Følge af Moto1·iscringen korn111 •1· .·Pncrc i Tut, ikke 

er udpnci-:ct køhcnhavnsk; det kendes og:aa and1·c Steder. 

Red. 

NYT MARKETENDERI P AA GB. 

Den 1G. December f. A. indviedes el nyl Marko
londeri paa Godsbanogaarden. Mask i ndepol, og del 
maa sige· straks, at dette nye Spiselokale for Loko
motiv- og Romisepe1·sonalel er over-ordentligt lilla
londo. 

Det er del tredie københavnske Marketenderi, som 
01· bygget i do senere Aar. Forgængerne var i Eng
have Remise og i Helgoland Remise, men modens det 
di. se 2 Sledor drejede sig om nyoprettede Marko
londerior, saa tjener Gb.'s nyopførte Marketenderi
til Aflø. ning af det, som indrettedes for 17-18 Aar
siden, da Værksteds- og Remisearbejdorne Fællos
organi ation og vor Organisation i Fmlle ·skab ovorlog
Driften af Markotondorierne i Gb. Remise og i Cen
tralværkstedet.

Det nye Markelenderi ligger i en særlig Bygning 
uden for Lokomotiv remisen. I Spi. olokalot, som er 
ca. 15 X 7 m, er anbragt 24 maa Borde med 4 Stole 
til hYert Bord, saa der ialt er 96 Siddepladser. Dei
er fem meget store 3-rammeclo Vinduer, saa Lyset 
1·igtigt kan trømme ind. Væggene er i ca. 2 m's 
Højde beklædt med lyse cellopolerede Birketræs
paneler, oven over disse er Væggene holdt i lysegrøn 
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Ji'al'\"C. Slole og Borde er ogsaa holdt i 1 ysc N alurlnos
farvcr. Gulvel er fan·el A ·fall, hvilket . kal rærc del 
nye ·le ny paa Gulvbo]a,gningsomraadel. 

Som man vil kunne for laa heraf, er del el lyst 
og lillalende Lokale, de · l'ennesker, som spiser d0t·cs 
Mad cll0r dl'ikkel' en Kop Kaffe i Gb. Markelendcri, 
11u har faaet lil Ophold under Jv[aaltidcrne. 

Salget af Mal'ketenderiet1-; forskellige Varer fore
gaar v0d 2 for.-kc•lligc ,Ud .. alg«,. om er anbragt urnid
tlclbar-t ved Side11 af hinanden. 

Uclleveringsrnm. Køkken, Oprnskerum rn. v. la>g
<re1· Beslag paa ca. 6fi m0

• Ogsaa cli.�se Lokalileler c1' 
I yso og ven lige, cl er Li I er ck ydcr.-t p 1·aktisk i ndrellet.
Vi skal eksempelvis a11fMc, at i den r\fdeling, hvorfra
Salg af Øl, Ma:•lk m. r. forcgaar, er der Køle. kab
under hele Disken. og i Opvaskerummel er der Val'
nwskab Lil Tørring af det afvaskede Porcelæn.

Der lød da ogsaa kun Lovoi·d fra de ca. 150 Loko
molivmænd, Haandværke1.·o og Remisearbejdere, .-om 
rar lil Stede ved Indvie!. en, i hvilken Trafikminisle
l'Cn, Generaldirektøren og en Række Repræsenlanler 
for Administrationen ogsaa deltog. 

Law·. Hansen gav en Oversigt over Markcle11de
ricls Tilblirel. e, og d0r blev holdt Lykønskningslaler 
af Trafikminisler011, G0ncraldirekløren, Soph. Jen
sen o.a. 

Soplms .Jensen u11dcr.-lregede, ,Lt Lokomolivmæn
dcnc og Vr01·ksleds- og Remi. ear·bejderne altid havde 
slaacl Ryg mod Ryg; ht>r va,· alter et forenet Resultat. 
Takkede iWini,;lrr og Ge11craldiecklør for den Ind.sats. 
ile l1ayde ovct for Fremskaffelsen af Marketcndericl. 

Trnfikminii;/er Pisker ønskede lil Lykke mod -di_• 
nye. smukke Lokalol'. Han pegede paa, at del l'bcjcle, 
som Lokomolivmændene og Værksteds- og Remi. e
personalet udfører, er en ansvarsfuld Gerning. Dc11 
111oclel'l1e Arbejdsgiver maa derfor forslaa at give .-il 
Personale ly. e og tillalendc Spiselokaler, og hau gaY 
Udtryk for Haabet om, at Personalet ,·ilde for,-(aa 
at ,,a,rdsælle clcl Gode .. aaclannc pæne Lokaler var, 

og behandle dem der flor, saalcdes at han, naar ha11 
om 2-3 Aar kom paa Be øg i Marketenderiel, 
.-ladig kunde finde det i pæn og tiltalende Stand. Mini
sloren udlalle yderligere, al naar det var lykkcdc do 
Organisationer, som driver Markelenderiet (vor O1:ga
nisalion og Værkslodsorganisationerne) at faa gen
nemført denne Forbedring nu, ·aa var del forel i Lcdcl
sol'l1c havde forslaaot at afpasse deres Krav forou(ligt. 
Det er nemlig ikke nok, at Tillidsmændene fremsællcr 
Krav, de skal og. aa være vel underbyggede. Han 
opfordrede Per ·onalet til at slutte op om Organ i ·alio
ncrne og deres Led el er. 

Fællespropaganda for de 3 kooperative 

Forsikringsforeninger ved D. S. B. 

Protolcol. 

Lørdag den 29. Oktober 1 \:138 KL 19 afholdt ty
relseene for de under tatsbanerne virkende koopcra, 
live Forsikring foreninger en Sammenkomst efter 
Indbydelse af Stal bancpersonalets private gensidige 
Hjælpekasse. 

Til Stede var: 
Fra Uheldsforsikrings Foreningen: Regn. kabsfører 

Chr. Schmidt, Forretningsføeor Ch. Petersen, Haand
værkee Laur. Hansen, Vognopsynsmand R. Anderson, 
pens. Togfører N. P. Ch rislcnsen. 

Frn Forsikringsforeningen: Sekretær P. Vejre, Lo
komotiv fører L. M. Schmidt. 

Frci Hjælpekassen: Hovodkas.-erer R. Kantsø, Sta
tionsforstander D. Høgsgaard, Trafikkontrolør L. :M. 
Poul ·en. 

Lokomotivfører Sophus Jensen og Sokretæt' Chr. 
VcJre havde sendt Afbud paa Grund af Bortrejse til 
Udlandet. 

Kcmlsø bød Velkommen, Tanken med denne Sam
menkomst var at bringe en Forhandling i Stand mel
lem de 3 Forsikring foreninger om Agitation for flere 
Medlemmer, tænklo sig on almindelig Gencralcl.cbal 
om Spørgsmaalet, brnrefter der muligvis nedsalles ol 
lille Udvalg, en Mand fra hver Forening, vi møder 
i kko mod noget bestemt l• orslag. 

Vi har Skade. (Uhelds) Forsikeing 
Brand-, Tyveri- og Ansvarsforsikl'i11g, saml 
Begravelse forsikring, 

der nu arbejder i speedt Fægtning, der maa kunne 
finde cl mere on ·arlet Arbejde Sted, selv om Hjælpc
kasscu har sin lodæslede Aldcrsgrmnsc for fodmcl
clclse. 

Man kunde f. Eks. lænke sig en fælles Tryk. ag 
i Kortform, hvortil de 4 Organisationer skulde give 
sin Tilslutning, dertil en fast kort Opsals i :F'agpt·os
scn, selvfølgelig ikke i h1:ert Nummer. Beder om en 
Udtalelse fra de øvrige Kasser og fra Organisatio
nerne. 

Høgsgaard kunde som Næ,;lformand i Fol'sikrings
foroningen give Kanlsøs Udtalelser . in Tilslutning, 
lo,·ede at »Hjælpekassen« skulde komme i • Vor 
Stand«s Rubrik om Foreninger. 

»Forsikringsforeningen« ·ell(ler Opslag ud til alle
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nyansatte. Gør nærmere Rede for Forholdet mcll�m 
»Forsikringsforeningen« og den gamle Brandforsik
ring, anbefaler stærkt en samlet Agitation. 

Laur. Hansen, »Værksleds- og Remisearbejderne•, 
giver ogsaa sin Til lutning samt en fast Rubrik, men 
ikke med for smaa Typer, pænt udstyret f. Eks. med 
Clicheer. 

Chr. Schmidt slutter sig til Laur. Hansens Ud
talelser, Uheldsforsikringsforeningen kan dog ikke 
nøjes med en Reklame paa et lille Kort af Hensyn 
til de forskellige Fareklasser m. v., omdeler en i sin 
Tid udsendt Tryksag, Foreningen har foretaget Agi
tation paa Yidt forskellige Maader. 

Foreningen har aarlig ca. 500 Sager, de er alle 
rent individuelle, og maa hver behandles paa ·in 
Maade. 

L. M. Sc/uniclt luller sig til Tanken om Fælles
reklame og Udvalg. Til alle nye Medlemmer i Organi
sationen (Lokomotivmændene) udsendes, samt.idig med 
Optagelsen, Reklame for For ikringsforeningen, ben
stiller at delte ogsaa sker for de andre Kasser. 

Kan Opfordring ikke udsendes til samtlige Med
lemmer i Organisationerne? 

Cltr. Schmidt anbefaler Sagens Videreførelse f. Eks. 
gennem Opslag paa samtlige Ovholdsstuer og gen
nem Agentvirksomhed samt mere intimt Samarbejde. 
Det bedste Resultat giver » Agentvrovision«.

Høgsgaard tilsiger et kommende 3 Mands l!dvalg 
Jernbaneforeningens og • Vor Stand«s Støtte. Ordet 
»kooperativt« maa behandles med Varsomhed. Udval
get maa være i Kontakt med Organisationerne.

Laur. Hansen. fan bør koble Billeder til Rubl'ik
kcn, henstiller Konkurrence om en saadan Billedru
brik, alle maa med paa een Gang, ikke en ad Gan
gen. 

Ch. Peler8en anbefaler stærkt, at Chr. Schmidt 
kommer med i Udvalget. Anbefaler Cirkulærer, Opsat
ser i Fagpre.-sen - begynd med det samme. Lomme
bøgerne bør indeholde en Bekendtgørelse, saaledes 
som Forbundets Lommebog allerede gør det. 

Men alt dette er kun Støtteforanstaltninger, Hoved
sagen er Tilvejebringelse af en Stab Agenter, den per
sonlige Paavirkning er den afgørende, den økonomi
ske Intercs e er nu Nr. 1 for Agenterne. 

Vejre redegør for Agitationsformen indenfor For
sikringsforeningen og oplyser om dens Re.-ultatcr. 

Kctntsø lakkede for Tilslutningen. 
Hver Forening maa udpege sin Mand, kan vel i 

nærmeste Fremtid vente at faa at vide, hvem det 
bliver.·. Hver Forening maa selvsagt bevare Retten til 
særlig Agitation for sin Forening. 

Chr. Schmidt forcslaar, at Personerne vælges nu, 
maa indtrængende anbefale, at Ch. Peter en, som den 
kommende Forretningsfører for Uheldsforsikrings
foreningen, kommer til at repræsentere denne. 

Kantsø kan anbefale, at Personerne udpeges nu. 
Ch. Petersen menel.', at Udvalget bliver for ensidigt, 

naar han bliver Medlem af det. 
Herefter vælges til :Medlemmer af Udvalget: Kanl

sø, Laiir. Hansen og Chr. Vejre.
Kantsø slutter herefter Mødet med Tak for For

handlingen. 
L. M. Poulsen.

OPLYSNINGSARBEJDETS 

FORSKELLIGE OPGAVER 

aar Talen er om Opgaver eller Emner inden for 
Oplysningsarbejdets Rammer, er det ikke altid lige 
let at finde netop det, som intcres ·erer Flertallet. 
Gan ke vist har Kongressen (:Medlemmerne) paalagt 
et Udvalg al iværksætte Oply ningsarbejde i Tilslut
ning til Arbejdernes Oplysningsforbund, men ellers 
er der ikke paabudt noget i bestemt Retning; Emnerne 
er altsaa valgfri. 

Nu skulde man jo mene, at Ting som: Fagfor
eningskundskab, Samfundslære og Samfund økonomi 
vat· det, som laa nærmest, men disse Emner syne· 
ikke at friste vore :Medlemmer. Det skal ogsaa villigt 
indrømmes, at der er mange andre Ting, som kan 
deøfte , og hvor Traadene knyttes eller burde knyttes 
til de omtalte Emner; f. Eks.: Sang, Kunst, Littera
tm·, Moral o. s. v. Lad os engang se paa de 3 sidst
nævnte. 

Det er muligt, at man vil sige, det et· Emner, som 
ckr skal S,l'l'lig Forstand og Indsigt til fol' at dr·øflc•; 
thi der er snesevis af Bøger om hvert af dem, og 
delte et· rigtigt, men tænkes kunde ·det, at Tingene 
alligevel ikke var saa . være, som man trnr. 

Grundelementerne for Kun t maa være og er: Sans 
for Symmetri og Ligcra>gt. Og det ,:om skabe:· af 
Kunstneren maa være et Udtryk for FøleL er og Forr
still inger, :;,om er tilknyttet Virkeligheden; det kan -dog 
ogsaa være fri Fantasi, hvilket f. Eks. gælder den 
Kunst, som er tilknyttet Mytologi. Oltidsfundene og 
:Museer vidner om, at selv Folk paa et primitivt Stade 
har været Skabere af Kunst. Der er selvfølgelig man
ge Grupper af Kunst, saasom :Maler- og Billedhugger
kunst, Arkitektur, dekorativ Kunst o. s. v.; det vilde 
føre for vidt at komme ind paa hvert enkelt af dem: 
1nen den Kun.-t, som har blivende \/,.prdi, den klas
siske, giver alt .id fælles Udtryk for f. Eks. en Nations 
Aand, Karakter og Sindelag. Kunsten. :Maal maa 
derfor v,Ne Kultivol'ing og Sans for drl rl'steliskc. 
Det sidste maa da hjemle os Ret til at mene, at alle 
:Mennesker forst.aar Kunst, lh i der er jo intet Bevis 
for. at Mcnnc::;kcr. :;om lcrer paa ret 11kultivCJ'c•1lc Ste
clo1.' ikke har Sans for det . kønne, derfor er den sande 
Kunst altid en levende Del af vort eget J cg. 

Jeg skal give et Par Eksempler paa, at Kunst 
kan opfatte.- af alle, saavel den Kunst som er til
knyttet Virkeligheden som den fri Fantasi! Der er 
mange Lokomotivmænd, som har været slationeret 
i. Gedser, hvor Naturen jo er bar k; rpen den som har
iagttaget en Solnedgang over Rødsand og tænkt sig
c.lctte Syn med al sin Farvepragt og Naturskønhed
ovodørt paa Lærred vil ogsaa vide, at alle, :om ·aa
et saadant Billede, vilde udbryde: »Delte er Kunst!«
Hvor: meget den enkelte vilde nyde Skuet bliver noget
andet; men alle vilde have det fulde Udbytte c.leraf.
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Et andet Eksempel, hvor Fantasier er raadende 
og del æsleliske er· udeladt, skal nR'Ynes. Den, som 
har fot·etaget en Promc1Ja-dc rra SYcndborg til 1-føk 
Bøge, vil i . 'trandpa r·kC'n ha1·e . et en ma,glig Sku r p
Lu1· af selve Generalen for det hedeste Hede. Kunst
neren giver her Iagttageren et levende Billede af 
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alt det ondes Ophav, saa man fylde med Væmmelse 
Yed Synet, og der opstaar i en Tanken om at erklære 
alt ondt Krig. Kunstnerens Tanke er herved gjort til 
Virkelighed. 

Et tredie Ek empel paa, at alle forstaar Kunst. 
Kunde man l1:Pnke sig en Komponist komponere 011 
Symfoni uden at være i Samklang med det, som gav 
ham Inspirationen? Hans Tanke var jo at naa ind i 
det dybe te i Folkets Sjæl. 

Disse Eksempler turde være Bevis for, at sa11d 
Kunst opfattes af alle, og at vi har god Grund til 
at beskæftige os dermed, ja, rnaaske endogsaa Pligt 
del"til; men alt hvad rlcl" e1· knudrl'l, nsymmetrisk og 
uæstetisk skal der sikkett en vis Forstand til at for
staa Kunsten i. 

Litteraturen kan i sin Oprindelse siges at va:•re 
Aaudsfrembringelserne · Overlevering i Skrift og Tryk. 
I en mern udsøgt og sammcnt1·æ11gt Fol"rn fremkomnWJ" 
Skønlitlcraluren, alt efter som de æ !etiske og psyko
logi ·ko Syn. punkter gøre gældende, og ud fra dis ·e 
Grundsretninger følger igen den faglige og videnska
belige Litteratur, thi bag disse maa og skal ligge ide
rllc Grunds1:Pl1tiugcl'. Heraf følger, at alle littcrn•rr 
Værker selvsagt ligger højere end den Litteratur, som 
hlol er af underholdende Art. Uden at kaste Vrag paa 
denne .·idstc, kan den dog let blive farlig samfunds
mæ .. igt set, saafremt den placeres højere i Rang, end 
den egentlig hører hjemme; den klassiske, videnska
belige og faglige T,itlcl"alur maa, saafremt en Fol"
sumpning skal u ndgaa. ·, all i cl paa af gørende -�r aacle
ha ve Overtaget. 

Man vil maaske spørge, hvorledes kan man af
gøre, om det f. .Eks. er Skønlitteratur man bar for 
sig? Delte afgøres ganske nemt og af hvem som helst, 
thi den er altid i Harmoni med det uselviske og andc 
i Mennesket. 

Moral er el vidt Begreb, der er jo saa at sige 
Moral næsten i alt, saavel i Dyden som i Lasten. 
I Kun.-len ser Yi Fremstillingen i det gamle Skur
spil ( pillet om Enhver); men det jeg her onsker at 
pege paa er, at Moral og Etik er forskellige og dog 
ligner hinanden. I vore Handlinger anlægger ma11 
jo altid et moralsk Begreb om Ret eller Uret, rn n 
der· er intet til Hinder for, at Moralen kan komrnn 
Uretten til Hjælp, man ser det saaledes ved forskel
lige Afgørelser, ja, man erkender det endogsaa, men 
for fremtidige Tilfælde lader man Uretten blive lil 
Rel; man vil saaledes se, at ved Moral for.-laar man 
Handlemaaden. 

Elik har derimod sil Ud"pring fra del inderste i 
vor Person. Ganske vist savner man en bestemt Maale
. lok for saavel Moral som Etik, men ved at følge eller 
erkende den Gmndsætn i ng, at ·om vi selv ønsker 
al blive behandlet, skal ogsaa andre behandles, vil 
man finde Maale lokken, og man vil igen udlede deraf, 
at det, som skaber den største Lykke for de flest mu
lige Mennesker, er Grundsætningen til det Ideelle. 
Dermed er ingenlunde . agt, at Paradiset oprinder, 
men vi er paa Vej mod Retfærdighed, og da vi jo 
selv ønsker at fritages for alt, som er af det onde, 
hvorfoe saa ikke overføre den amme Tanke paa vor 
ræsle. Den Pligtfølelse ellee Paaviekning, som ud• 

springer fra vort inder le, kan i ydre ]orm se ud som 
uovervejet Handlemaade, men siddee man denne Paa
virkn ing overhørig, saa fremkommer der en daarlig 
Samvittighed, eller om man vil, en ubehagelig Følelse. 
Etik bliver allsaa det . om giver Handlingsmotivet den 
retle Moral. 

Det bærende og værdifulde i Kunst, Litteratur og 
Moral ce sa.a nøje sammenknyttet at undlod man den 
ene Del, vilde der ikke blive noget ·amlet Hele. 

Deefor er ogsaa enhver Renæssance, i hvilken 
Form den end findes, in pi re ret af dens oprindelige 
Grundsætninger. 

Torbenfcld[sycj, i December 1938. 
P. Sessing.

STATSBANEPERSON ALETS 

SYGEKASSE 

Bestyrelsesvalget. 

Til Valg af Bestyrelse for Sygekassen for Perio
den 1. April 1939-31. i\Jarts 1943 inclkorn kun 
een Kandidatliste, nemlig en af Dansk Jernbanefor
forbund, Jernbaneforeningen, Dansk Lokomotivmands 
Forening og Værksteds- og Remisearbejdernes Fælles
organisation indsendt Fælleslisle. De paa denne Liste 
opstillede Kandidater og de for disse opstillede Sup
pleanter er herefter valgt uden Afstemning. 

Sygekassens Bestyrelse - samt Suppleanter li 1 
denne - bestaar fra 1. April 1939 af Formanden, 
Trafi ·hef E. Terkelsen, samt folgeude: 

Repræsentanter valgt af de ubemidlede Interessenter: 
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1. Godsekspeditør J. J. Bjerring, Nyborg,
1. Suppleant: Kontorassistent .Fru 0. E. Steffen�en,

Generald irektora tel. 
2. Trafikassistent C. A. A. Larsen, Hoved

banegaarden.

2. Banearbejder Th. E. Frctleriksen, Herning,
I. Suppleant: Banearbejder . A. Jensen, Aarhus.
2. Uanea rbejder S. J øJ"gcnsen, Næstved.
:3. Ekspedient Alf. S. Kristensen, Bylde

rup Bov. 

3. Snedker H. Laur. Hansen, Centralværksledet,
København,
Suppleant: Maskinarbejder I. P. Nielsen, Central

værkstedet, København. 

4. Kobbersmed C. Chr. Holm, Centralværkstedet,
Aarhus,
Suppleant: Remisearbejder J. K. Kristensen, Aarh. H .

5. pensioneret Banearbejder N .Chr. Madsen, Kø
benhavn,
J. Suppleant: Banearbejder S. Jø.l'gensen Næ. tved.
2. Banearbejder N. A. Jensen, Aarhus H.
3. Ekspedient Alf. S. Kristensen, Bylde

rup Bov.

6. Lokomotivfører Frode Nielsen, København,
J. upplcant: Lokomotivfører Sopb. Jen sen, Frederi-

2. 
cia. 
Lokomotirfø1·er V. T. A. Johan en, Aar
hus II. 
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7. Vognopsynsmand H. C. Nielsen, Hovedbanegaar
den,

J. Suppleant: 
2. 

3. 

Matros V. E. Hansen, Gedser. 
Overskibsfyrhøder 0. D. Johansson, 
Korsør. 
Ekspedient Alf. S. Kri lensen, Bylde
rup Bov. 

8. Jernbanepakmesler H. C. Pedersen, Aarhus,
J. Suppleant: Jertlb�tnepakmesler 0. J. Bentsen, Ho

vedbanegaarden. 
2. Jernbanepakmeslor N. J. Olsen, Frede-

ricia.
:l. F:kspedienl Alf. S. J(rislcnsen, Tiylde

r11p Bov.

0. Ekspedient Th. Pedersen, Nørager,
I. Supplc-anl: Pakhusformand L. C. Jc-nscn, 2. Di

strikt, Aarhus. 
2. Hangerformand M. A. Dalagcr, Nyborg.

'8. Ekspedient Alf. S. Kristensen, Bylde
rup Bov.

10. Ekspedient Ch. 0. Peter"en, Enghave.
J. Suppleant: Overportør N. Meldgaard Kristensen,

Godshanegaarden. 
2. Overportør J. K. Jensen, Hovedbanc

gaarden. 
3. Ekspedient Alf. S. Kristensen, Bylde

rup Bov. 

Repræsentanter valgt af de bemidlede Interessenter: 

1. Auditør K. B. Hansen, København,
·1. Snppleanl: Lokomotivfører Soph . .Jensen, Frede-

2. 
ricia. 
Trafikkontrolør A. L. Ohmeyer, Gene
raldirektoratet. 

3. Stationsforstander .J. Duus, Tølløse.

2. 'frafikkonlrolør C. J. M. Wielh, 1. Distrikt.
1. Suppleant: Lokomolivførel' Soph. Jensen, Frede-

2. 

3. 

ricia. 
Trafikkontrolør A. L. Ohmeyer, Gene
raldi t·ekloralet. 
Stationsforslandet· J. Duus, Tølløse. 

A. 0. F.s Korrespondanceskole.
Naar Vinle,·en efter Jul og Nytaar rigtig sætter ind. 

kommer Oply n ing. arbejd els bedste Tid. 
Vi gør opmærksom paa, al el Kursus ved Arbejdernes 

Oplysningsforbunds Koerespondanccskole udmærket kan 
paabegyndes efler Nylaar og alligevel gennemføres i god 
Tid inden Foraarel, idet Skolen i indeværende Vinter ha!· 
indført en Forbedring i •Forretningsgangen•, som gør, al 
der ingen Tid gaar lil Spilde ved Forsendelsen af Brevene 
ng disses Rettelse af Lærerne. 

Korrespondanceundervisningen foregaar gennem Breve. 
saa enhver kan deltage i Undervisningen uden Hensyn til, 
hvor han bor. Og Eleven bestemmer selv, hvornaar og 
hvor længe ad Gangen han vil beskæftige sig med Stu
dierne, saa Deltagelse i Kursus kan ikke komme i Vejen 
for noget andel. Eleven kan dyl'ke . il Kursus i sin Fri
tid, om del passe1· ham bedst. og Undervisningen fore
gaar hjemme i hans egen Stue. 

Det koster kun 15 Kr. al gennemgaa el af A. 0. F. 
Korrespondanceskolens Kursus, og der er følgende: Skalle

væsen, Arbejclsretten, Socialreformen, Sa·m.fimclsøkonom·i 

Regnskabsføring, skrifllig Dansk, Regning og Skrivning. 

2[, 

fod stort dbytte har man mange Steder dannet Stu
diekred e med cl af Konespondance.·kolen� Kursus som 
Emne. 

Arbejdet i en saadan Studiekred · foregaar paa den 
Maade at hver enkelt Dellage1· faar el Eksemplar af n
cle1·visningsbrevcne. Di ·e studerer !Jan hjemme. Paa Møde
aftenerne udarbejdes Besvarelserne paa Sporg. rnaalene i 
Fællesskab, og Studiekreti. lederen indfører de Svar, man 
er blevet enige om, i en Arbejdsbog, s0111 indsendes til 
Helle! e. 

Læreren fungei·c,· pa,i den Maadc som en Slags •Cen
tn1 llcde1·«. All De vær med al finde StudiekrcdsledCJ" og 
111crl al planlægge Arbejdet bortfalder dc1·for. 

Og ved cl saadai1t Arran°·emenl bliver .Kursu,; ekslrn 
billig for den enkelte Deltager, idel der betales .l5 Er. for 
den første, men kun 3 Kt·. for hver af rl.c øvrige. 

Korrespondanceskolens Undervisningsplan, som inde
holder alle Oplysninger 0111 Eursus og om Fremgangs
maaden ved Arbejdel samt Uddrag af lidligel'C Elevers 
Udtalelser, tilsendes gratis alle inte,·esseredc fra Arbejder
nes Oplysningsforbund, l t·. Farimagsgadc 11, l�ølwnhan1 
K. Tlf. Central 12887. 

Lokomotivfyrbødernes Anciennitetsrække. 
Paa Grnndlag af de ved den i December 1938 afholdte 

Lokomotivfyrbødereksamen opnaaede Resultater blev Eks
aminanlernc op. lillet i Rækkefølge . arllecles: 

A. M . .J. Hansen, Str.
P. A. Kristensen, Slr.
P. S. Henrikscn, Ar. 
C. Bertelsen, Kø. 
.J. H. M. Riber, Ar. 
P. A. B. Seiferl, Gb. 
K. Alkærsig, g.
S. G. ielsen, Kø.
S. A. 13 . .Jensen, Slr.
J<. E. B. Pedersen, f\!;..
C:. Jl . .Jensen, l\n.

P. H. Han sen. Sl 1·. 
13. Nielsen, Ar.
J. Il. Søren en, Ar.
A. V. D. Andersen, A1·. 
P. H. Torbensen, Gh.
H. Ander en, Ge.
.J. R. Larsen, Kø.
M. S. Jeppesen, Ng. 
C. V. .Jen sen, Str. 
A. Peder en, Ar. 
P. H. Nielsen, Ng. 
V. Simonsen, Gb. 
T. C. L. Petersen, Gb. 
H. N. M. Hansen, Slr. 
S. A. Sørensen, Ar. 
H. V. Peder. en, Gb. 
F. R. M. Slousgaard. SI 1·. 

Denne Hækkefølge er gældende for de paagældencfos 
Indordning i Lokomolivfyrbøderrmkkcn. 
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Resultat af Lodtrækning. 
Ved de københavnske Afdelinger- af Motorførere og Lo

komotivfyrbøderes Juletræsfest den 7. Janua1· ·1939 hleY 
følg-ene Numre udlrukkel: 

Lykkesedlerne: 

324, - H2 - 1777 - 1427 - 228 - 1465 - 563 
1593 - 1373 - 411 - 1012 - 739 - 1185 - 2167 
657 - 809 - 1948 - 1711 - 1.l65 - 1378. 

A'lllerikanst.- Lolleri: 

I 3/4- - 135 - 96 - 39. 

Lokomotivførernes Sangforening Gb. 
l"oi-eningen afholde!' sin aarlige Faslelavnsfest l�rcdag 

den 3. Februal' Kl. 19,00 paa Haveselskabelsvej. 
Tegningsliste er fremlagt paa Opbolds.·tuen, og det 

hl'des bemærket, at det er nødvendigt at pa11føre sig denne. 

Bestyrelsen. 

Begravelse. 

Den 4. Januar jordede· Lokomotivfy1·bøder Tltorgren 

Ander&en fra Nordre Kirkegaard. Kapel i Aarhus. Be
gravelsen formede sig som en smuk og gl'ibenc!e Højtide
lighed. 

Statsbanerne var rep1·æ enterel ved Dislriktschef Gust11v 
Hansen og Maskinbestyrer Krag, Aarhus, Maskiningeniør 
Sand, Fredericia, og Lokomotivmester Ander en, Nyborg. 

Dansk Lokomotivmands Forening ved Fo1·manden, Lo
komotivfører Soph. Jensen, saml Hovedhestyrel. csmedlem
merne L. M. Schmidt. E. Knhn, Johs. Hansen og V. Jo
hansen med Organisationens Fane. 

Følgende Afdelinger var repræsenteret ved deres Faner: 
Nyborg, Gedser, Roskilde, Helsingør, Struer, Fredericia, 
A11rhus. Haandvmrkernc i Remisen i Nyborg med Distrikts� 
haandværkernes Fane, Dansk Jernbaneforbunds Fælle -
afdeling i Nyborg og Aarhus. 

En Mængde signerede Krnnse var sendt fra forskellige• 
Jernbaneorganisationers Afdelinger Landet over og fra cl0 
fleste Lokomotivmandsafdelinger. Ved Baaren stod 6 Lo
komotivfyrbødere fra Nyborg .'E1·esvagl. 

Efte1· Salmen •l-lan som har hjulpet hidindtil« talte 
Præsten ud fra Ordene • Dine Veje er ikke mine Veje� 
. mukt om den afdødes store Pligtopfyldelse, der paa aa: 
trist en Maade havde kostet ham Livet, og henvendte trø
stende Ord til Familien, idet han udlalte: vi vil alle i 
denne Stund sende vore hje,·leligste Tanker li! den Hu. tru. 
snm ikke k.in være lil Stede hor i Dag. 

Højlideligheden i Kapellet slullede med Solosang »Den 
store hvide Flok«. 

Ved Graven lalle Dansk Lokomotivmands ]�ornnings 
]•'01·mand Soph. Jensen og Formanden for Nyborg J.oko
molivfyrbødcr Afdeling. 

Nyborg Lokomotivfyrbøder Afdeling har mistet en a[ 
sine unge, trofaste og pligtopfyldende Kammerater. En 
Kammerat med cl ly. t Sind og den rigtige Lokomotiv
mandsindstilling af: »Gør din Pligt og kræv din Hel«, 
og nelop d!'l'for vil hm1s Minde hcv111·es læng-e iblm,dt. os. 

C. S.

Taksigelser. 
For den smukke Opmærksomhed, der vistes mig i An

ledning af mit 25 Aars Jubilæum den 1. Januar 1939 
som Forretningsfører for Dansk Jernbaneforbund, beder 
jeg de mange, som det vil være mig umuligt personlii;(t al 
sige Tak, herved modtage min hjerteligste Tak. 

København, den 2. Januar 1939. 
Charles Petersen. 

Hjertelig Tak for al venlig Deltagelse ved min kære 
Mand, Lokomotivfyrbøder Thorgren Holrnark Andersens 
Død og Begravelse. Paa Familiens Vegne 

Ellen Andersen og Leif. 

Hjertelig Tak for udvist Deltagelse ved vor kære Hu
st1·11s og Moders Død og Begravelse. 

Carl Hoppe. Aage. Valdemar. 

Jernbanelæger. 
Jernbanelæge A. G. Lauritzen, 2. A Lmgedistrikt, Kø

benhavn, er bortrejst fra 7. Januar cl. A. i ca. 8 Uger. 
Hans Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Læge 

Ha ages, der afholder Konsultation i Jernbanelægens Kon
sullal ionslokale, Ve terbrogade 57, til sædvanlig Tid. 

Dr. Haages private Telefon: Eva 5 000. 

Sjælland�falsterske Bibliotek. 
l Aarct 1938 har Bibliotekerne lidt det store Tab, at

Bestyre! ·esmedlernrnei-ne Jernbanepakmester S. Fogsgcwrci 

Nielsen. og fhv. Trafikin peklør Rolf Harboe er afgaaet ved 
Døden. Suppleanterne, d'Herr. Remisearbejder R. E. Clau
sen og Ekspeditionssekretæ1· H. V. C. G. Tauson er her
efter indtraadl i Be. tyreisen, førstnævnte indtil 1. Maj 
19'�0 og sidstnævnte indtil 1. Maj 1939. 

Fra den 1. Maj 1939 fratræder ordinært som Bestyrel
sesmedlemmer Regnskabsfører Chr. Schmidt og Ekspedi
tionssekretær H. V. C. G. Tauson, som Revisor Overassi
stent C. W. Bodenhoff-Olsen og som Revisor-Suppleant· 
"F'uldmægtig J. Rohleder. 

D'Herr. er alle villige til at modtage Genvalg. 
Desuden skal der vælges 2 Suppleanter for Bestyr elsen.• 
Forslag til Valg af Bestyrelsesmedlemmer m. fl. kan 

skriftlig indgives af mindst 10 Medlemmer. Paa Forslaget 
maa de opstillede Kandidater have eklæret sig villige til 
at modtage Valg. Forslag. der maa være Bestyre!. en i 
Hænde senest. l. Februar d. A., kan indsencles til Biblio
leket, Københa rns Hovedbancgaa l'tl (Bemst.orffsgade 16; 
København V.). 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 
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Rfter Slorslre,iken i Frankrig. 

Dagbladene har bi-agt Meddelelser om, at det fl'anskr 
Jc,·nbaneforbuncls 2 Sekr·ctærer, Janigion og Scmanl, er· 
blPvel afskedigcl fra de fran. ke Haner grundet deres til
Jing til Grnrr·alstrejkrn, og al de som l<'<1lge drr·nf ogsaa 
har maaltel udtr·::Nle af 11C'strr·<'l.·!'srnadrt for· de fran. kA 
1 at ionalbanei·. 

Det fr·a,rnke .TNnhanefo"hund ha" i clC'H Anledning ud
talt, al uel ikke ønske" nl Lage Stilling til, hvilke For·
holrlsregler der skal LagC's, før end der forcliggc1· offieiC'I 
Meddelelse om de 2 Sekretærer Afskedigelse. I øvrigt bcn
vi. es til Bestemmelserne angaacndc Valg a[ Hepræ ·enlanlcl' 
til de franske Nalionalhanel's Hestyrclsesraad, hvori del 
ndtl'ykkelig er anført, nl del er Jr,·nbaneprr·sonalcls Orga-
nisalioner, som \'ælg<'r l1cpncs<'nlantrr. /. '/'. J.'. 

J{gl. Lokomotiv/ ører. 

Som bekendt e,· Kong Boris af Bulgarien stæ,·kl in
teresser-el i Lokomotivmandsgerningen, og del igc .. at han 
under ine Rej Cl' ofte .-taar paa Lokomotivet, ja han ·kal 
ogsaa være /Eresmedlem af den de!'vwrcndc Lokomotiv
mand ·organisation. Hølgc Meddele!. er i Dagspressen har 
han kort før Jul modtaget en Deputation af hulgar. ke to
komolivførcr·e, dr,· o,·cr'l'Gktc ham Diplom sorn tokomoliv
førcr ! ! 

Jlfolorbra1td vecl en Privatbane. 

Det er· ikke alene ved latshanernc, man har ,·æret ude 
for· sammenbrrcndt Motor og lid i et Tog: Thisted-Fjcr
ritsle,· Hanen har haft cl ligncnd held. Banen. store 
Diesellokomotiv nwgtedc fo,·nylig at fungern, og Pc"so
nalcl opdagede cla, al der var lid under Lokomotivet. 
Denne blev hul'tigl s!trkket, og en Under. øgelse viste. at 
Ilden stammede frn den ene 1folor. �0111 rnr brændt 
:ammen. 

Yderligere l•orøgelse af Jias/igl,eclen paa cle 

I !J· ke Baner. 

I He lræbcl ernc for· yderligere al forng-r llastighcclen 
hat· de lyske Hig ·bane,· be tilt en Del clcklrisk }'o,·søgs
lokomotivcr i A. E. G.s Lokomolivfahrik ved Berlin. De>t 
før.-tc a[ disse T,okomoti\'c1·, som ha,· en M:ik. imalha. lig
hed af "180 km i Timen, rr kort for I ytaar hlrvrl aflrvrr!'l 
til Higsbancrnc. 

Det nye Lokomotiv har en tyrke paa 000 HK, og-
del skal som nævnt hnrg s til Fors,1g. 

De lyske Danc1· arh0jder ml'tl Planer rn11 al s,l'ltt' 
l la8tigheclen vrcsrntligl op paa visse Ho,·pdJinic,·. Del er 
011 l•'onrrl.-ætnirrg. al por0ne lægg,s 0111. saa 8kar·pe Svin){ 
og Nivcauskærirrgcr rrndgaa�. ndPr· denne l•'orndsælnin).( 
venter.· man oftcr·haanrle11 at naa op til en Jernbancfar'l a[ 
225 Kilometer i Timen. En af de . tørste \'anskelighedcr· 
\'Cd denne ]la til)'hcd Cl' Bremsningen, og del nye Loko
motiv skal specielt bruges til en Række Hrem ningsforsøg. 
Med ·inc 180 Kilomet(•r. Fart skal del kllnnc stand. pa;r 
!)00 Meter. 

Udnævnelse frn 1.-2.-39: 

Lokornotivfy"hødcr 0. A. V. ·Michaclsrn, l<'rcderieia. 
efter Ansøgning ifnlg-e Opslag- til "L(1ko111olirnwstr1· J l, 1-'ri >
dcricia, (min. Udn.). 

Afsked: 

Lokomotivføl'er J. F. Hviid, Dbmd .. Nyborg. efter An
søgning paa Grund af Alder rnecl Pension fra :31.-3.-:30 
(min. Af ked). 

Lokomolivfr-11·cr R A. Thygesen, l(hhavns God hgd., efter
Ansøg-rring paa Grrrnrl af Alclrr med Pr11sion frn :30.-'•---,3!l 
(min Afsked). 

Dødsfald: 

Lokomolivfyrboder T. H. Ancll•r:cn, Nyho,·g. den 2 
12.-38. 

J. J. Nielsen Danmarksgade 54 
La France 

Boulevarden t. Aalborg. Tlf. 1305.
Forsender smukke Krant1e-Dekorationer 

Slørale Lager I 

fikst og solidt "fodtøj 

J/Jpb,o_ 
Sd,weitser-A-æcisiomu/u-e

• 
Telefon: 1844 

Abaolnl b ed a l e  Udfø re lse 

M. J. Madsen
Uret ab I issement

Bispensgade 1 

Tlf. 992. Tlf. 992. 

Kompagnihuset 

Aalborg. 

(Forretningen grundlagt 1892). 

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte 
ansvarhavende. Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708. 
!Tdgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

og fikse Buketter overalt. - Leverandør 
til D. L. F. 

RESERVERET 

Tag Bestemmelse om Ligbrænding! 
Oplysnin ger og Indmeldelsesbl anheller sendes gralls overall. 

Nordjysk Ligbrændingsforening, Prinsensgade 44. Telefon 1498.

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-16. 
Postkonto 20 541. 

Frederibherg Bogtryltkeri, Howitzvej 49 
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l Steentoft - Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN
Telefon 346 NYBORG Telefon 346

CAFE FÆRGEGAARDEN NORDISK KAFFE KOMPAGNl'
5

Godt Madsted. - Billige Priser. 
Kaffe er bedst! TELEFON 682, 

C. Knackstredt
Telefon 660

Spec.: Kranse, Buketter, 
Planter og Potte-Kultur. 
Direkte Salg fra Drivlm,s. 

Ingen Bnllll■IeJe,
derfor b 1111 g ■ 1 a Pr I■ er. 

Fo-c-Ja.og den. hos Deres Købma.n.d-

RICHARD LEHN 
I. Kl. Herreekvipering. • Telef. 68

Nyborg Herregaardsmejeri. 
Fineste Mejeriprodukter! 

Tlf. 79 Se efter paa Kapslen, at Mælken er fra samme Dag,
og ikke gammel Mælk fra Dagen i Forvejen. 

Johannes lversens
Sadelmager- og Møbelforretning 
Nørregade anbefales af D. L. F.

I F O R I, AN G
K ! � MF.!.� ............ 1

(Ved A. M. Petersen.) 

Telefon 216.

Blumensaadtsj 
Sæber. 

I �tid Kvalitetsvarer! 

Jydske Strikkeriers Udsalg. 
Indeh. H. Prehn. 

Til. 666. Nørregade 16. Nyborg.

A l t i T r 1 k o t a g e.

LIGKISTER 
Ligaenge, Llgt•J og Kranse

anbefales 
� Egne Llgvognc .... 
Alt vtdr .B,grav,lstr6.Llgbrænding btsørgu 

P. JAKOBSEN 
ved Slottet Telefon 171 

Tra11port ■d u,�11 �Ulrlll tfenlt I IH■ark. 

Husk! 
r JENS ANDERSEN 

er billig med 

Ellen Hansen 
Modeforretning 
Minka Jensens Em. 

Nørregade 10 • Tele/. 594 

Telefon 216. KJOLER OG OVERTØJ ---=== HUSK �

- G. Chris tenøen
«•���•Ml���• Østervoldgade 65, Telefon 238. 

Aut. Vand• og Gasmester samt 

statsant. Elektroinstallatør 

� D R E V 
S �e�ra�-. �ø�g�d�

, 
E M A N N �

Glas-, Porcellain• og Udstyrsforretning. ,__ ________ _, 
--•--------■-

Telefon Nr. 25. Nyborg. Telefon Nr. 189.
>IcC>--=>��···���· 

-

Fotograf
I. Westergaard

14, Kongensgade 14. 
Fotografier i alle Størrelser 

til rimelige Priser. 

Tlf. 60 Forlang Tilbud! Tlf. 60 

Murer• Jernbeton• Reparationsarbejde 
Lars Jensen & Aagaard • Murermestre

NYBORG KULIMPORT ··�
& Nyborg Cichorietørreri A/s 

- .....__ 

Axel Nielsen 
Malermester 

Christianslundsvej 54 
Tlf. /35. 

fll�•-
...... -

-

Telefon 15 og 23 Isenkram • Glas • Porcelain 
WERNER HANSEN Chr. J. Hey � Odense 

URMAGER & GULDSMED 
MELLEMGADE 11 - TLF. 530 - NYBORG Telefon 539 • 2312 - - Vestergade 5 

Hotel Royal 
Em&•ma Støt vore Annoncører Koncert &. Solistoptræden 

Otto Trasbo -

-

I Dame= og Herre=Salonen, •
Nyborg Statsbane- og Autofærge-Restauration. Jernevej 22, faar De en
Delikat Smørrebrød. Smaa varme Retter å 75 Øre. 1. Kl.s Behandling.Middag 2 Retter å 1,60 Kr. 

E. Malling Mikkelsen. Ærbødigst K. FOLDBERG 
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