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FORBEDRET LØNANCIENNITET FOR VISSE LOKOMOTIVFYRBØDERE 

lndtil vi den 1. Juli 1931 fik den nugæl
dende Lønningslov, var der ikke fast at nogen 
Be temmelse om en vis Minimums-A pirant
tid. Naar en Lokomotivfyrbøderaspirant havde 
tilendebragt siu Uddanne] ·e, blev han udnævnt 
til Lokomotivfyrbøder, aasnart der var en 
ledig P lad.". Lønningsloven af 1931 indførte 
imidlertid en, ja to, Forandringeu paa dette 
Omraade. For det før te blev det bestemt, at 
ingen kunde opnaa Ansætte! e i en Tjeneste
mands. tilling før end det fyldte 24. Aar, og 
dernæ t blev det foreskrevet, at man skulde 
have to fulde Aspirantaar forne] for Tjeneste
mand ·ansætte[ en. 

Ser vi f. Eks. paa LokomotivfyrboclerudnæY
nelserne i 1930 og 31, viser det sig, at de, som 
blev udnævnt indtil den 1. Juni 1931, l1avde 
ca. l ½ Aar · Aspiranttid, alt aa mindre end 
fore !nevet efter den nye Lov, og da de næst 
følgende Aspiranter havde nogenlunde den 
samme A. ·piJ"anttid, medførte den ny Lønning 
lovs A. pirantbe temmel er, at Lokomotivfyr
bøderudnævnelserne gik i taa fra 1. Juni 
1931 til 1. December s. A. Umiddelbart herefter 
. ·kete der endnu en Ting, som fik uheldige 
Virkninuer for de AspiranteJ", der var antaget 
i Begynde!. en af Aaret 1930, og som ventede 
Lokomotivfyrbøderudnævnelse i Løbet af 1932. 
Der blev nemlig fra Generaldirektoratets Side 
indledet en ny Personalepolitik, og det umid
delbare Resultat heraf var, at Avancementerne 
inden for Lokomotivpersonalet gik helt i Staa 
indtil Sommeren 1935. 

For saa vidt angaar Lokomotivfyrbøder-

aspiranterne medførte denne Standsning i An
·ættelserne, at ca. 100 Aspiranter fik en Aspi
ranttid paa 5-6 Aar. For nogle· Vedkom
mende var det saa grelt, at de i Henhold til
deres Plads i det vedkommende Eksamenshold
skulde have været Lokomotivfyrbødere til F'e
brnar eller Marts 1932, men ikke blev dette,
fordi de enten ikke havde 2 Aspirantaar eller
fordi de dengang ikke var fyldt 24 Aar.

Da clis.-e 100 Aspiranter blev Lokomoti,·
fyJ"bødere, hævdede de alle, at det var uret
færdigt, at de havde maattet gaa i aa mange 
Aar paa den lave Aspirantløn. Ganske sær
ligt gjorde de, hvis Kammerater fra Jernbane
skolen var blevet Lokomotivfyrbødere i For
aaret 1932, gældende, at da de jo ved Lokomo
tivfyrbøderforfremme] en var blevet indo1·dnet 
i Anciennitetsrækken paa det Sted, hvor de i 
Henhold til de gældende ·Bestemmelser hørte 
hjemme (mellem de i Foraaret 1932 ud
nævnte), burde de ogsaa have det Alder -
tillæg, som svarede til normal An ættelse i 1932. 

Ud fra den Betragtning, at det formentlig 
ikke har været Lønningskommissionen Me
ning med Indførelse af Aspirantbestemmelser
ne, at de vordende Stat tjene temænd skulde 
arbejde i en længere Aanække paa en lille 
Løn, har vor Organisation be kæftiget .-·ig med 
dette Forhold, og da det viste sig, at der inden 
for enkelte andre Organisationer var Tilfælde, 
som havde Lighed med de her omtalte, kom 
Spørgsmaalet frem i vor Centralorganisation. 
Drøftelseme her resulterede i, at hele Spørgs
rnaalet i Oktober 1937 blev rejst over for Fi-

I 

. ' . 

s 

. -.; 

s 

r, 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

nansministeriet, hvor Sagen har været GeDi
stand for adskillige Undersøgelser, inden den 
i Efteraaret 1938 kom til Forhandling. Det 
lykkede dog ikke dengang at opnaa Enighed. 
Sagen blev paany undersøgt i Finansmini teriet 
og kom atter til Behandling ved den den 14. 
}'ebruar førte store Forhandling om Regule
ringstillæget og andre Forhold. Denne Gang 
lykkedes <let at opnaa Enighed o� et Forslag, 
som ganske vist ikke fuldstændig er, hvad vor 
Organisation havde ønsket; men som dog 
giver nogen Forbedring i de foran omtalte 
Forhold. 

Den Ordning, man enede · om, gaar ud paa, 
at Finansministeren søger Lovhjemmel til, at 
forskellige i Tiden fra 1. Juli 1931-1. Januar 
1939 ansatte Tjenestemænd, bl. a. Lokomotiv
fyrbødere, faar Lønanciennitet for den Tid, de 
efter deres fyldte 22. Aar har været Aspiran
ter i mere end 4 Aar. Ordningen vil faa til
bagevirkende Kraft fra 1. April 1938. 

Hvor mange af de foran omtalte 100 Mand, 
som er Aspiranter fra 1930 og 31, og som har 
haft den lange Aspiranttid, der vil faa forbed
ret deres Lønanciennitet efter den her omtalte 
Ordning, kan vi ikke oplyse noget nærmere 
om, men det vil sikkert komme til at omfatte 
en betydelig Del af dem. I øvrigt kan den en
kelte jo let selv regne det ud. Det drejer sig 
blot om at fastslaa, paa hvilket Tidspunkt der 
er forløbet 4 Aspirantaar efter det fyldte 22. 
Leveaar. 

Vi viser et enkelt Eksempel, nemlig en pr. 
1. Marts 1936 ansat Lokomotivfyrbøder: Den
paagældende er født 4. Juli 1906, og han er
Aspirant fra 1. Juni 1930; ....,(han var altsaa 
over 22 Aar, da han begyndte som Aspirant). 
Denne Mand havde 4 Aspirantaar efter det 
fyldte 22. Aar den 1. Juni 1934, 1og hans Løn
anciennitet skal saaledes beregnes fra denne 
Dato. Dette vil atter sige, at han pr. 1. Juni 
1937 skulde have haft det første Alderstillæg. 
Han vil faa udbetalt dette Tillæg fra den 1. 
April 1938, og han vil opnaa det 2. Alderstil
læg den 1. Juni 1940 i Stedet for 1. Marts 1942 
efter de hidtidige Bestemmelser. 

Selv om vi ikke ved denne Ordning har op
naaet at faa de mange Aspirantaars uheldige 
Virkninger fuldstændig ophævet, saa er der i 
hvert Fald naaet et betydeligt Fremskridt, som 
de paagæld�nde sikkert alle vil vide at sætte 
Pris paa. 

REGULERINGSTILLÆG ET 

Den 18. Februar, faa Dage efter Forhand
lingen mellem· Regeringen og Centralorgani
sationerne - denne fandt som bekendt Sted 
den 14. Februar - forelagde Finansminbter 
Buhl i Folketinget Forslag om Regulering -
tillæget overensstemmende med, hvaJ der ved 
Forhandlingen vat opnaaet Enighed om. 

Lovforslaget omfatter kun 2 Paragraffer. 
Det hat følgende Ordlyd: 

§ 1.
I Finansaaret 1939-40 udbetales det i Kapitel 5 

i Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 om Statens Tjeneste
mænd omhandlede Reguleringstillæg med det samme 
Beløb som i Finansaaret 1938-39. 

§ 2.
Lov Nr. 74 af 18. Marts 1938 om midlertidigt 

Løntillæg til Statens Tjenestemænd m. fl. har Gyldig
hed ogsaa for Finansaaret 1939-40. 

Det var ledsaget af følgende Bemærkninger: 

Da det i Henhold til· Tjenestemandslovens § 90 
af det statistiske De1:iartement udregnede Udgiftstal 
i Januar d. A. gik ned fra 2 853 til 2 831, bortfaldt 
ifølge samme Lovs § 91 med Virkning fra 1. April 
d. A. Hjemmelen til at udbetale den Portion a[ Re
guleringstillæget, hvormed dette blev forøget ved
Udgiftstallets Stigning for 1 Aar siden (fra 2 710 til
2 853), idet Grænsen for denne Portions Meclregning
er Uclgiftstallet 2 842.

Fra indeværende Finansaars Udløb ophører end
videre Gyldigheden af den i forrige Rigsdagssamling 
vedtagne Lov om et midlertidigt Løntillæg til Statens 
Tjenestemænd m. fl. (Lov. Nr. 74 af 18. Marts 1938). 

Fra de 3 Centralorganisationer af Statstjeneste
mænd samt Danmarks Lærerforening har der i Aar 
ligesom i de to foregaaende Aar været fremsat An
modning om, at den Pristalszone, deL' efter Reglerne 
i Tjenestemand loven ikke giver Adgang til Ændrin
ger i Reguleringstillæget, maatte blive udfyldt ved 
en dertil sigtende Ændring i Tjenestemandsloven. En 
Opfyldelse af dette Krav vilde med det nuværende 
Udgiftstal betyde Reguleringstillægets Forøgelse med 
3 Portioner. 

Finansministeren har i Anledning af disse Hen
vendelser forhandlet med de paagældende Tjeneste
mandsorganisationer. Regeringen har ligesom tid
ligere maattet stille sig paa det Standpunkt, at en 
Ophævelse af det omhandlede Interval med en deraf 
følgende ensartet Beregning af Reguleringstillæget 
i Forhold til Udgiftstallet maa henvises til Overveje!
. e i Forbindelse med en almindelig Revision af Tje
nestemandsloven. Derimod har man været villig lil 
paa lignende Maade som i 1937 og 1938 at tage 
Hen yn til de raadende Prisforhold gennem en mid
lertidig Foranstaltning. 

Paa dette Grundlag er Forhandlingerne med Tje
nestemandsorganisationerne ført, og der stilles nu 
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med disses Tilslutning Forslag om, at den før nævnte 
Lov Nr. 74 af 18. Marts 1938 faar Gyldighed ogsaa 
for Finansaaret 1939-40; i Henhold til denne ydes 
der et ensartet Tillæg, dee foe gifte Mænd og der

med ligestillede udgø1· 168 Kr. for· alle Lønninger 
(Pensioner') paa 1 500 Kr. og der·over, medens der 
for Lønninger (Pensioner) under 1 500 Kr. ydes et 
Tillæg paa 12 pCt.; til ugifte ydes Tillæget med til

svarende Begrænsninger som fastsat i Tjeneste
mandsloven med Hensyn til Regulering tillægel. 
Endvidere stille det· Forslag om, at den Portion 
af Reguleringstillæget, der ved Udgiftstallets Fald 
som foran nævnt bortfalder efter Tjenestemand·
lovens Regle1·, opretholdes for Finansaaret 1939-40 
ved særlig Lovhjemmel. 

Ved de stedfundne Fol'liandlinger blev der sam
tidig af Tjenestemandsorganisationerne. Repræsen
tanter ydet Tilslutning til, at samme Aflønning op
retholdes for Finansaaret 1940-41, saafremt der 
indtræder en saadan Stigning i Udgiftstallet, at Tje
nestemændene efter de almindelige Regler faar Ret 
til det samme Antal Portioner som i indeværende 
Finansaar. I saa Fald vil den ekstraordinære Rcgu
ler·ingstillægsportion altsaa bortfalde. 

Udgiften Yed Lovforslagets Gennemføre! e udgør 
for Statens Vedkommende ca. 17 ½ Mil I. Kr., hvoraf 
ca. 11 Mill. Kr. falder paa det ensartede Tillæg paa 
168 Kr. for gifte M:;;end og dermed ligestillede. 

Sagen kom til Behandling i Folketinget den 
23. Februar. Ordførerne for Socialdemokratiet,
det radikale Parti og det konservative Folke
parti anbefalede Forslaget; den sidstnævnte
pegede dog paa, at »Hullet« jo nu i Virkelig
heden var udfyldt, og at det maaske da havde
været lige saa naturligt at ændre seh-e Loven.

Venstre vilde ikke modsætte sig Lovfor.-la
get.~ Gennemførelse, men vilde paa den anden 
Side heller ikke medvirke dertil. Bondepartiet 
gik blankt imod Forslaget. Partietti Ordfører, 
.Jens Thomsen, bemærkede, at de1· var mange 
Landmænd, om ikke kunde forstaa Nødvendig
heden af at give Tjenestemændene 17½ Mill. Kr. 
mere, end. Lønningsloven berettiger dem til. Han 
mente, at der burde tilvejebringes rimelige Ar
bejdsvilkaa1· for Landbruget, inden der gives 
Lønforbedringer til Tjenestemændene. 

Der ud. pandt ,;ig mellem Bondepartiets 
Ordfører 00' Finan:::;mini ·teren et morsomt Ord

skifte. Jen · Thomsen pegede paa Landbrugets 
Tab gennem Mund- og Klovesygen og spurgte 

Finansministeren, om han, hvis Stat. ·tjenet1te
mændene kom ud for en lignende Katastrofe, 
saa vilde holde dem fuldstændig skadet1løse. 
Finansministeren svarede hertil, at han ikke 
kunde forstaa, ltyorledes Bondepartiet fandt 
paa at ·ammenligne Privatdrift med Statstjene-

stemands. ·tillingerne. Dersom Landbrugerne øn
skede at ligestilles med Tjenestemændene, 
maatte det vel betyde, at Landbruget skulde 
drages ind under Staten, og Landmændene 
gøres til Statstjenestemænd (Statslandmænd). 
Ministeren pegede endvidere paa, at de, som 
driver selv tændigt Erhverv baade har Risiko 
og Chancer. Statstjene temændene har ikke 
Chancer i de Tider, hvor det gaar særlig godt, 
og der har været en Periode, hvor de i høj 
Grad maatte undgælde herfor. 

Da Sagen kom til 2. Behandling, gjorde Bon
departiet dernæst Forsøg paa at standse enhver 
videre Tale om LønforbedrinO'er til Tjeneste
mændene, men dette glippede - vi havde nær 
sagt naturligvi ; Partiets Forslag blev for
kastet med 73 Stemmer mod 2. 

Som det ::;es heraf, og som det vel iøvrigt var 
at vente, er der i de Partier, som hævder at 
være særlige Repræsentanter for Landbruget, 
stadig de uvenlige Følelser overfor T,ieneste
mændene, som vi saa ofte har faaet at fole. Lad 
o. derfor være glade for, at der er opnaaet saa
danne politiske Forhold, at de tjenestemands
fjendske Synspunkter er blevet i Mindretal paa
RiO'sdagen, et Forhold det forhaabentlig l_vkkes
at bevare.

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Sikkerhed og Nerver! 

Hl'. Redaktør! 
Man føler sig mauge Gange fri let til at udtale 

sig om ovenstaaende Emne, som er paa Tale daglig; 
for der kan skfivos og gøre meget for disse saa 
Yigtige Ting. 

Dot, der faar mig til at udtale mig i den Retniug, 
or nu, da det· paa alle Maskiner skal anbringes den 
gode Fornnstaltni11g som Trykluft er, at de dertil hø
rende fornødne Manometre og Ventiler bliver anbragt 
licll mel'c prnktisk, i hvert Fald for Udsigten og Sik
kerhedens Skyld. Den Maade, de er anbragt paa, 
paa de to Maskiner jeg har haft Lejlighed til al køre 
med, el' højst uheldig. De er anbragt lige i Hoved
højde fol'an en, saa det er et helt Kunststykke at 
komme til at se ud af Vinduet, og Hastighedsmaaleren 
et· dybt nede imellem det hele, saa Føreren kal sidde 
og strække Hal., eller bukke sig for at se den. Daar
ligt oplyst er den ogsaa, og da Udsigten paa en R-Ma
skinc i Forvejen er meget begrænset, er· det blevet 
helt ud i det Blaa nu! 

Her i Landet er vi rigeligt forsynet med Kurver, 
og Lokomotivfyrbøderen har - som vi alle ved -
meget andet at passe end Udkig, saa det er ikke nemt 
for Føreren at afværge uforudsete Hindringer, der 
kan komme og kommer daglig, saasom Skinnecykler, 
Motor- og Haanddræsiner samt ikke at forglemme 
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eventuelle aabenlslaaende Led. )ITaat· saa clertii kom
mer, al rnres d igl bliver begrænset af de mange 
nye Ting, saa kan det nok slide paa N rverne, cle1: 
lit bliyer stillet paa en haard Prøve. Jeg kunde La.!nke 
mig en Nat i taaget Vejr, Regn elle1: Snetykning at 
invitere en eller flere af vore høje Foresatte med 
paa en Tut· med Lokomotiv R 949, som et· blevet ud
styret mod Trykluft., saa vilde deres Nerver sikkert 
blive slemt i-ystol. Der bliver ofret mange Milliouor 
Krnnet· paa Udbecleing af Spor og Signaler fo1: al 
forøge Sikkerheden fol' Publikums Skyld, men fot· 
Lokomotivpersonalet, som skal betjene Publikum og 
D.S. B., gøres der ikke noget, kunde der ikke meget

snart bliYe tænkt paa dem? saa vore. Ma kiner, ·om
vi nok kommer til al køre med mange Aar endnu,
hli,·01: moderniseret, bl. a. med elekll'isk Lys, for dot
l'r meget nødveodigt. Paa R 949 er Manomelorlygton
anbragt saa upraktisk som paa H.ygska�l'men lige over
og bag Hovedet af Føreren, saa der paa et lli et Vindue
clanne1· sig alle mulige Figurer af de mango Von
Lilo1· og Haandlag, Vinduesvisker og andre Ting, som
sidder i Vejen for Udsigten. Der maa gøre noget for
Personalet, som ·kal betjene Dampmaskinerne, clel e1·
ogsaa et Led i Sikkerhedens Forøgelse, og det slider
ikke saa haal'Cll paa Nerrerne. Jeg mi under Per
so11alot paa Lyn- og Motortogene, ikke Stillingen, 111011
do gode .Arhejdsforbold i Forhold til Damptogene. Do
har rene Vinduer, Sporet, ja hele Terrænet foran sig,
L'lt lille diskret anbragt elektrisk Pære paa l\fano
motot· og Hastighed maalor og Frontlanterner, der
kan dæmpes og gøres kraftigere, som F01·holden0 kræ-
1·cr det. Saa jeg synes, det er under ikke . aa lidt mere
bolryggende Forhold, do fremfører Tog med 100 å
120 km Hastighed, end Yi skal fremføre Tog med ind
til 100 km Ha.-tighed. Eu Ting endnu: kunde der ikke
uden paa Førerhuset blive anbragt en Gia. skærm paa
Hængslo1: i Lighed med dom paa Tyskernes Lokomo
lirnr? Det er nøthondigt mange Gange at læne sig
ud. for Udkigels Skyld, og det et· ikke altid lige mor
somt, naar Toget køeer med slor Hastighed. Del er
ogsaa en Ting, der er nødvendigt for Sikkorltedcns
Skyld, og den Rokosl11i11g, som do Ting, dot' ee anført.
vilde medføre i Forhold til det, del' ofres, ·kulde
�ynos OYCrkommel ig. Dot· maa og skal gøre noget
rol' det Personale, som fremfører Damptog; det er
nøclvcndigt ,;aado for Sikkerheden og rnro Nerver.

F1·edoricia, i Fohrnar 1939. S A [ · l , . . Ani er, 

Lkf. 

Del er let al fot·.-laa, al vore l\Iedlemmcr er sl1:C'rkl 
interesser·ode i, hvorledes Lokomotivernes Trykluft
hremsond tyrelse gennemføre , men vi kan berolige 
lndsoncleron med, at Hovedbestyrelsen hae vEoret op
mmrksom paa, al der i dotle Spørgsmaal bu nle lage.
Hensyn til do praktiske Forhold. Hole denne Sag 
folges derfor nøje af Organisationen, og del maa. ige., 
al GPneraldiroktoralot hidtil har stillet sig fot·staa
ondo og imødekommende, naar det er blevet gjort op
lllcl'!'ksom paa, al Anbeingolse af denne eller hin Del 
Yar uheldig. 

Vi haabor derfor, al det skal lykkes at faa Tryk
luftbtem eudstyrolson gennemført paa tilfredsstillen
de l\faade. 

Hvad augaal' de ørrige Ting, S._ A. L. peger paa, 
maa vi i det store og hele sige, at ogsaa vi finder, 
al der burde ses med Forstaaelse paa forskellige For
bedl'inger paa Damplokomotiverne. Vi skyldee dog al 
bernæeke, at Gdt. jo er gaaet med til An tillel.·e af 
Forsøg med Hensyn til eleklrisk Lys. 

Spørgsmaalet om on Vindglassbl'nn uden fol' 
Førorhui;et et· rejst over fol' Generaldirekloratel. 

Red. 

Svar til Hr. P. Jensen, Hgl. 

Reelaktionen bede venlig t gi\'O mig Plads for el 
Par Bemærkningel' til Hr. P. Jensen, Hgl., da jeg 
Yal' aktiv Deltager i Mødet i Fi-edericia. 

:Med Hensyn til Mødets Lodighed •vil jeg ikke 
forsøge at diskutere med P. Jensen, da jeg anser hans 
organisalionsmæssigo Indstilling for at va•1·e af 011 
saada n Karak ler, at lian 111 ind ·t af al le egner sig li I 
Dommee i mevute Sag. 

Jeg Yil dol'for uclelukkendo holde mig til Orga11i
salionons Formands Udtalelse ti.I 1fotodoro1· Petor
,;en. Fa., nogle Dage fol' Mødets Afholdelse. 

I din Xi-taarsdrom, P. Jensen, ser cln, at der her
sker Utilfredshed inden ror den Kategori, du lil
horor, og .i den nloduing ,·at; der en størl'O Sam
mensnC'rgelso i Fa. den 16. December 1938. Del maa 
11abenbart hare n('rel en kedelig Nytaal'snal, du ha1· 
Lil bragt. 

Nej, min ka.!rO Jo11so11, det, der skete paa Mødet 
i Fa., var kun dot, at vi tog fo1·1·igo afholdte Kongl'es 
til Efteerelning, hvor dot fra flere Kongresdollagere 
blev hen ·ti Ilet Lil Molorføl'erne at møde noget rnel'O 
enige paa Kongressen, saa vilde de ogsaa blive hø1'l. 

Saa den Blomst, du der søger at lilegne dig til 
Knaphullet i Fol'ln af elvagilalion, vil hurtigt vi. ne; 
og din Ti lsløri 11g af Kondsgel'll i nger virker i and 1·os 
Øjne som, at dine Kolleger· og li'ledarbojdere ude i 
Periferien af Lovbrydere af u b yggel ig Art, organ i
sationsmæssig set. 

Men fornuftige fao-ttagero vil ogsaa hurtig se, al 
din Fremstilling OL' ganske fejlagtig. Det, Motorfører
ne vil, el' Enighed og Samal'bejdo i alle Retninger 
og paa lige Fod med de øvrige Kalegol'ioe under 
D. L. F. Paa eet Punkt vil jeg dog give P. Jensen
Ret, at dot er i Samarbejdets Aand, at de . toro Op
gaver skal løses; men for at et saadant virkeligt

Samarbejde inden fo1· Organisationen kan opnaas,
c1· det en absolut Nødvendighed, at alle tre Kategoriot·
taar fuldstændig enige baade direkte og indil'ekte 

om de . tore Opgave1·, Organisationen øn. kel' lø l. 
Mon netop med disse Opga,·ers Løsning for Øje, 
mente Iagttagel'e i11clou fot· Motorførernes Tillids
mænd, at det· vae Smaating inden for clet·es egen Ka
togo1·i, der burde rettes, og delte var saaledes ogsaa 
l'rt af do v,�sentl igste Grnnde for Mødets A fboldelsc, 
-· personlig Sammenkomst giver alt.id det b<idsto Re-

. �ultat.
P .. Jensen ski-iver om clrt officiellr og uofficiollo 

PL"odukl af Mødet. Jeg kal gøl'e P. Jensen opmærk
som paa, at der var aldeles ikke noget uofficielt for 
nogen paa dette Møde, alt var officielt, ogsaa for P. 
J0nsen, de1· glimroclo vod sin Udeblivelse. 
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Jien <let mest interessante i din sidste Artikel er· 
sikkert <let, al du allerede ha,· begyndt al interessere 
dig for dem, der skal re_prcesentcre i den nye Hoved
bo. tyre! e. 

Dot v,Pkker sikkert Glæde Landet over lilandt 
Kollegerne, at P. Jensen aabenl erkender, at nu maa 
der nye Kræfter til; Folk, der nydf'r Kollegernes 
Tillid. For jeg kan godt betro dig, at den store CJ_p-
1allclsc og Mening blandt Ko I I egerne Landet over 
er den, al de claarligste Re_pra•sentanter, Motodørnrnc 
har i Hovedlie. tyre! en, er dere 2 egne Kolleger, og 
al I ab olut 01· <len Hindring, det· maa fjernes, for 
al on virkelig Forstaaelse og godt Samarbejde mellem 
1--Covedbcslyt·elscn og Afrlclingcrne til Gan1 og Glæde 
fo1· alle fedlemmer inden fo1· D. L. F. kan opnaas. 

Aarhus, i Februar 1939. 
L. P. Vyhr.

Til ovenslaacncle ·kal jeg ·om Indledning slaa 
fast, at Dyhr nu giver Beviset for, al de sidste Be
lllcPrkninge1· i min Op ats i D. L. T. for den 20. Fc
brnar - at ban paa Fredericiamødet ogsaa øllskede 
Yecltagel en bestemt Taktik med Hensyn Lil den frem
tidige Hovedbe tyrelse - var rigtige. Ellers rnr han 
(Drh1·) ikke ·geraadet i et saadanl Raseri, som han. 
Artikel girnr Udtryk for. 

Dyh ,. anvender i sit IndlR•g den 1faade, der er 
uemmost, nemlig at angribe Personen og lade Sagen 
ligge. Han v.il ikke diskute,·e Mødets Lovlighed med 
mig, del er sikkert ogsaa klogt; thi det er jo cftet·
haanden sivet ud, al Stør.·tedelen af Dansk Lokomo
tivmands Forenings Medlemmer har den Opfallelse, 
al da vi jo har ophævet KalcgorikredsP1ie, saa er 
ogsaa Kategorikredsgenc1·alfo1·samlinger en Saga 
blot. Nu YCd jeg meget vel, at en og anden 'Motor
fører ,·il lut'vdc, al der ikke var noget . om helst om 
•Krcd. ·gcnc,·a I forsamling«; clet rn r blot et !føde,
hvor man »talte« . ammen. Men Faktum var, som
Dyln nu skl'iver, at der va,· noget, :om skulde rettes
(efter Dyhrs Mening bl. a. noget angaacndc Forenin
gens Hovedbestyrelse), og der ce vel ingen, som nu
r1· i Tvivl om, at cler var noget, soin skulde be. liitte.s,

hva<l enten delte 11u skete ved direkte Afstemning eller
\'Cd, al man talte sig til Rette.

i\faa jeg have Lov til at pege paa, al til sid. le 
Kong1·c. havde saa at . igc de fle. te Motorførcr
afclcli ngc1· - uden forudgaacndc l,andsmøcle - ind
. endt Forslag, der alle gik i en heslcml Retning. 
8nsal'lclheden har vi altsaa .-et før, og dermed falder 
del Gl'undlag, Fa. :Mødet var inclkal<lt paa, bort. 

Det er morsomt, al Dyhr nu erklærer sig enig 
i, al kun ve<l Samal'bcjde mellem alle kan vi løse 
de store Opgaver, Fremtiden stille" os overfol'. Det 
kan altsaa nu forventes, at Dyhr ,·il udvise Ol'gani
sation. mæssig For. taaelsc O\'Crfor andre Kategorier, 
og det er kun gi ædel igl. 

Dyhr lillatler sig at skrive, al jeg brngcl' Mødet 
i Fa. Lil Selvagitation. Delle Omraade skulde han 
have holdt sig fra; thi er det - Sandheden i Æ"c -
ikke saalcdes, at det var Dyhr, som paa Fa. Mødet 
mødte frem med Forslag og rnccl disse søgte at b't
bl'inge Kammeraterne det Indt,·yk, at 11aar der blot 

kom andre til, hel'llnder Dyhr selv, vilde det Llirn an
derledes. Han var, mente han da, i Besiddelse af del 
• esam luk dig op«-Middel, som kunde faa hele Ho
vedbestyt·elsen til at gøre netop, ·om han vilde. Hvilke
. elvvul'derende Tanker ligger der ikke heri?

P. Jensen.

Svar til P. Jensen. 

P. Jensen 01: i Lokomotiv Tidende for 20. Fe
bruar igen ude med en Aslikel angaaende Fredcl'icia
mødel, og han begynder med al ville rellerlr, Molol'
fø"e1· Polel'sen, Fa., og Gjørtsvang, Hgl. 

For den Del af Artiklen, der vedrøre" mig, bedel' 
jeg Redaktionen optage følgende: Du begynder med 
at h •1wende dig ti I mig person I ig, hvorfor det? da 
Svaret paa din Skrivelse var ind ·endt l't·a helr, tlc11 
.-amledo Afdelingsbestyrelse. 

De1•nff• l, Kære P. Jensen, hvo1:fo1· komme med 
saa mange og intetsigende Fo"klaringer om din na
vmreade, forøvrigt ligegyldige Mening om Mødets 
Lovlighed, vi har jo 1iu Forhandlingsprotokollen al 
henholde os Lil, det kan du vel .ikke bortforklare. 

P. Jens n sammenligner mit Fo"svar for ::\Iødet
med en druknende :Mand, det· griber efter et Halm
st..aa for at redde . ig, af rent kollegiale Grnnde
række,· jeg dig gerne rlit omskl'cvnc Halmstraa til
bage, da jeg lror, at du p. t. har mere Brug fo" det, 
end jeg. 

Til din Udtalelse angaaende Motodørcmes Løn
forhol<l, og al man fra Horndbe:ty1· lseDs Side havde 
[,.cm;;al Forslag paa Lønningsloven af 1931 hcl'om, 
og at du opfordrer dem, del' mener, at der er skel 
Ændringer i denne Opfattelse Lil al komme frem, 
modlagc1· jeg Opfordringen, ikke for al beYi ·e at Ho
vodbe:lyrelscn ikke vil arbejde for vore Ønske,., men
fo1· hl. a. at hcnvi ·e til, at i de 8 . -\ar, dl'r 01· 
gaact siden sidste Løn ni ngslovsl'evisio11, hu rdc Sagen 
have VcPrel forfulgt paa anden Maadc, r,cmlig paa 
Normcringslovcn, Ino" bl. a. Jernbaneforeningen. 
Hovcdbcsty1·clsc Gang paa Gang har haft el sæl'
delc!'J Held til al faa sine Folk rykket og i højere 
Lønklas 01·, havde del ikke Vcl'rct en støtTO O_pga,·o 
t'o,· dig, P. Jensen, at have ydet en Indsats her, i 
Stedet for al spilde Tid og Kndtel' paa saa intet
sig rnlc Fol'hold som dem, du p. t. bo ·kcdtiger dig 
med i. Lokomotiv Tidende . 

Hermed er Emnet ,F"cdcl'icia Mødet« 11dclehat
lcl'ol fra Helgoland Motorførerafdeling. 

Helguland, den 26. Fcbl'ual' 1939. 

]{. H. Gjørt.svany. 

Hovcdpu n k tot i Gjøl'Vvangs Ind la-'g er Gcnlagel
Sl' af Pointen i den Artikel »Omnormering«, han fik 
oplaget i »D. L. T. « fol' 20. November f. A., og hal' 
ingen Bclyclning for det, jeg har incllcclct en Disku.-
sion om: fholdelsc af Fa.Mødet. Spø1·g:maalet om 
delle Mødes Lovlighed eller Ikke-Lovlighed behøve" 
vi mp_ppc diskutere mere. Paa delle Punkt er Lokomu
ti v1rnt'nclcnc nu sikker!- alle orienteret. 

P. J. 
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KVÆGHYRDEN, DER FOR 125 AAR 
SIDEN OPFANDT LOKOMOTIVET 

Af Vidar Brnttn. 

George Stephensons Liv var et Eventyr. Han var 
en fattig Dreng fra Wylan nær ved Newcastle, men 
han endte som en af Verdens største Ingeniører med 
et udødeligt Navn blandt Bærerne af Verdenskul
turen. 

Han fødtes den 9. Juni 1781 i et lille 2-Etage 
Hus, fra hvis Vinduer han fra ganske lille Dreng 
saa Kulvognene glide forbi, trnkket af Heste paa 
Skinnevejen fra og til Wylan-Gruberne, hvor hans 
Fader var Fyrbøder ved en gammel Pumpestation. 
Der var 6 Børn i det fattige Hjem, og Stephenson 
maatte derfor allerede som Barn bidrage til Familiens 
Underhold ved at vogte Køer; hans vigtigste Opgave 
var at holde dem væk fra Skinnevejen. 

Hans Løn var minimal, den androg kun godt 10 
Øre om Dagen, men det lagde ikke noget Tryk over 
hans Barnesind. Hans Fantasi syslede næsten altid 
med Maskiner, han modellerede dem i Ler og satte 
Skarntydestilke som Skorstene. Allerede paa dette 
Tidspunkt var det hans Drøm at blive Maskinist. 

Imidlertid maatte han først i en Tid arbejde ved 
haardt Landarbejde, men hans Løn steg da ogsaa til 
<len eventyrlige Sum af 25 Øre om Dagen. DP-refter 
var han »Kulplukker« og havde det ansvarsfulde 
Hverv at skille Sten og andre fremmede Genstande 
fra. Senere kørte han en af Fabl'ikshestene. Alt delte 
kom han igennem inden han var fyldt 14 Aa r, og 
endnu havde han ingen Skolekundskaber faaet. Fa
deren havde ganske simpelt ikke Raad til at lade ham 
gaå i Skole. 

14-Aars Alderen blev et Slag Skel i hans Liv,
thi nu opnaaede han en Stilling som Hjælpefyrbødel' 
hos sin Fader og fik 90 Øre om Dagen. Det var i 
alt Fald saa meget, at han kunde spare en lille Skil
ling sammen, som 3 Aar senere satte ham i Stand 
til i en Aftenskole at skaffe sig Undervisning i Læse-, 
Skrive- og Regnekunsten. Samtidig havde hau faaet 
det Hverv at tilse Maskinen og Pumperne i en Grube 
i Nærheden af Wylan. Han gav sig nu til grundigt 
at studere Maskinen; har var ved den ogsaa i sin 
Fritid om Aftenen, han skilte den ad for at lære dens 
Pnkclle Dele at kende, han pu lede om den, som en 
Moder om sit Barn. 

Da han var 20 Aar, blev han ,Bremser« ved Kul
grnben, hvilket var hans første vfrkelige ansvars
fulde Hverv, da »Bl'em erne« skulde sørge for, at del' 
ikke skete nogen Ulykke ved Grubekurvenes Op- og 
Neclhej:ning. Kort efter giftede han sig, og skøut 
hans økonomiske Forhold nu efterhaanden bedrede 
. ig, var han dog nødt til at skaffe sig Ekstrafortje
neste ved at lappe Støvler og reparere Ure, to Haand
teringer han selv havde læet . ig. Efter 4 Aars Ægte
skab døde Hustl'uen, og han satte da sin lille Søn 
i Pleje og drog selv til Skotland for at passe en 
Wall's Maskine. 

Af lang Varighed blev hans Ophold i SkoUand 
ikke, Længslen efter Sønnen gav ham ingen Ro, før 
han atter var hjemme hos ham; men han var dog 

længe nok ved den Wattske Dampmaskine, til at han 
havde lært den at kende indtil de mindste Enkelt
heder, hvilket snart skulde komme ham til gode. 

Da Sønnen Robert voksede til, sørgede :Faderen 
for, at han fik en god Skolegang, og nu opstod det 
smukke Forhold, at Fader· og Søn blev hinandens 
Læremester. De Kundskaber, Faderen endnu mang
lede, tilegnede han sig ved om Aftenen at gennem
gaa Lektierne med Sønnen. De lærte begge to grun
digt Skolebøgerne, og ved Siden af læste de tekniske 
og videnskabelige Værker, som Robert hentede i 
Newcastle, hvor han gik i Skole. De lærte begge at 
»læse en Tegning fra Bladet«, uden først at se
Teksten.

Paa denne Maade lagde de Grnnden til at blive 
de verdensberømte Teknikere, de blev: George Ste
phenson som Lokomotivets Opfinder og Verdens føl'
ste J embanebygmestel', Sønnen Robert Stephenson 
om Verdens berømteste Brobygger. 

I 1812 var George Stephen on bleven Maskin
passer· ved Killingworth Kulgrube. Her opfandt han 
en Sikkerhedslampe for Kulgruber, og paa samme 
Tid vaktes hans Interesse for Benyttelsen af Damp
maskinen som Bevægekraft for Vogne. 

Andre havde tidligere beskæftiget sig med det 
samme Spørgsmaal, men uden Held. En af de tid
ligere Dampvogne maatte standse hvert Kvarter, for 
at Dampen paany kunde sættes op, en anden væltede 
paa sin første Prøvetur i Pal'is' Gader, den fik Over
balånce ved at dreje om et Hjørne, hvorefter den 
straks blev lukket inde paa Tøjhuset som »livsfarlig 
for sine Omgivelser«, en tredie gjorde ved Spilde
dampens Udblæsning et saa mægtigt Spektakel, at 
der maatte gives Ordre til at holde stille, hver Gang 
en Hest var i Syne. 

Det første brugbare Lokomotiv. 

Stephensons første Forsøg gjaldt at skabe en 
Køremaskine, der kunde teansportere Kullene fra 
Killingworth Mineme ned til Udskibningsstederne, 
saaledes at Hestekraften kunde afløses af mekanisk 
Trækkraft. Det var imidlertid ingen let Sag at bygge 
en saadan Maskine med Datidens primitive og klod
sede Værktøj og med en Hesteskosmed fra West 
Moor som Maskinfabrikant; det lykkedes dog Ste
phenson efter 10 Maaneders Arbejde i 1814 at skabe 
det første brngbare Lokomoti\'. Uden at anvende en 
høj Skorsten fik Stephenson tilvejebragt godt Luft
træk gennem Fyret, idet han lod Spildedampen gaa 
ud i Skorstenen og rive Luften med sig tilvejrs. Han 
anbragte endvidere Kedel og :Maskine paa Fjedl'e, 
hvorved Stød og Rystelser fik mindrn Indflydelse, 
han sammenkoblede For- og Baghjulene, saa alle 
Hjulene blev tvunget til at følges ad, og paa mange 
andre Maader indførte han tekniske Forbedringer, 
der i al del'es Simpelhed var genialt udfundet. 

Med delle Stephensons første Lokomotiv va1· 
Spørgsmaalet om Dampkørsel paa Skinnevej i Virke
ligheden løst. I de følgende Aar indførtes da ogsaa 
Lokomotivet paa flere andre Skinneveje, og en regel
mæssig Persontrafik ved Dampkraft sattes i Gang. 

Dette skete paa en Skinnevej, der var anlagt 

s 
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mellem Kulminerne v <l. Dadington og Kystbyen 

Stockton. 
Let var del imidlel'Licl ikke al gøre Lokomolivel 

populært, lhi de nye »Ildvogne« lod for mange om 
et sikkert Tegn paa Ulykke og Død. fan mente, at 
Uhyret vilde for tyne Husdyrenes Ro, al Gni terne 

vilde tænde Husene i Brand og Røgen kvæle PJante

væk ten og udrydde Himmelens Fugle karer, og man 
var rædsel. lagen ved Tanken om, at di se djævel ·ke 

Vogne kunde fare hen ad kinneme med den urime
lige Fart af 30 Kilomete1· i Timen. 

Det var først med Anlæget af Jernvejen mellem 
r ordenglands lo største Industribyer, fanche ter og 

Liverpool, at Fordommene mod Lokomotivet ende
lig blev bragt til Tav hed. Hele delle mægtige, med 
Ovel'vinclel en af uhyre Terrænvanskeligheder for

bundne Ingeniørarbejde havde George Stephenson 
faaet overdraget. 63 BroeL· skulde bygges, deriblandt 

en Viadukt paa 142 �foler Lamgde og 22 Meter 
Højde over Sankcy-Flodens Dalføre, en Tunnel bor 

under Byeu Liverpool, omfangsrige .Afgravninger 

foretages og en 4 engelske Mil lang Dæmning lc:egges 
tvær over den yderst fal'lige Char Mo s ump. Uden 
Forbilleder, uden tølte andel led end i sin egen 
Erfaring k recls formede den geniale Englænder her 
de talrige tekniske Elem nter, som danner Grund

laget til alt moderne Jernbanevæsen. 
Spol'skiflel', Vigespor, D1·eje kiver, Signalappara

Lel' - alt maatte skabes fra nyt. Eftel' 3 Aar Ar

bejde var det hele færdigt, og efter en Konkurrence 
om det bedste Lokomotiv Lil Barren, i hvilken Ste
phenson ejl'ede med sin navnkundige Maskine 
»Hockett• (Raketten) tog·e. Banen i B eug i Efter
aaret 1829.

Efte1· denne tekniske torclaacl blev tephensou 
Raadgi vor for de fle ·le later ved deres første Bane
anlæg, og det . kyldes navnlig ham, al de fra først 
af blev bygget saa solidt, at man undgik kuHelse1·. 

Stephenson. eventydige Liv sluttede den 12. 
August 184 . I Skæret af hele Verdens Beundring 
gik han i . in Grav som en af Kulturens 1,lorste. 

RUMÆNSK DIESELÆLEKTRISK LOKOMOTIV 

Ifølge The f,ocomotive er der Lil Fremførsel ar 
svære Tog gennem de Transylvan ke A !per paa Hoved

linien fra Bucare t til Ungarn via Auad af de Hu
mæn ke tatsbaner anskaffet el diesel-elektrisk Lo
komotiv, som gør Krav paa at være del kraftig ·te i 
sin Arl i Evropa. Det van ·kelige lrækningsaf nit, 
Lokomotivet skal anvende paa, sln:l'kker ig fra 
Campina til Brassov, en Vejlængde paa 74 km merl 
det højeste Punkt beliggende 26 km fra Bra. sov. 

Paa den ·ydlige Bjel'gstrækning fra Campina fol'c
kommer Stigninger 1 : 50 til 1 : 47 næ ten hele Vejen, 
og paa den korte nordlige trækning fra Bra .-ov er 

del' Stigninger 1: 40 gen11e111 Kurver med Hadiu paa 

275 rn. I den regu lmre Drift er der over denne Bjerg
kam hidtil brugt ti-e ellel' fire Damplokomotiver Lil 
al fremføre ,de sværeste Ekspres- eller Godstog, end
skønt de i de senere ar anvendte '�-koblede Loko
motiver (bygget i Rumænien) har forbedret Forhol
dene nogel. Banen er enkeltsporet. 

Die ellokomotivet, for hvilket Brødrene ulze1·, 
Winte,-thu r, er Hovedleverandør, oo- Henschel. Kas
se!, har medvit·ket, har en mak imal Ma kinkeaft paa 
4000 BHK og skal væ1·e i land til at fremføre cl 
Tog paa 600 t over nævnle Bjerg trækningel' uden 

Fig. 1. Rumænsk die. el-elektrisk Lokomotiv. 

' 
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Assistance. Der er for delle Lokomotivs Vedkom
mende tilladt el Akselleyk paa 20 t, en Vægt, der er 
10 pCt. højere end den tilladte for Damplokomotiver. 
Denne Forhøjelse har man kunnet tillade sig, fordi 
der ikke forekommer Paavirkninger paa Banelegemet 
af Drivværk og Kontravægte paa Drivhjulene, som 

Vig. 2. lJiesclmotorcn scl Tværsnit 

fra Damplokomotiverne. I tom Tilstand oveesliger 
Akseltrykket ikke 19 t, men i tjenestefærdig Tilstand 
kommer Akselvægten højere op, og den samlede Vægt 
bliver 230 t, hvilket er 52,27 kg/HK. 

Strækkende over en Længde paa 29,2 m er Loko
motivet delt i lo symelriske Enheder med Aksel
anordningen 2 D 1 + 1 D 2. Den totale Akselafstand 
for hver Enhed er 10,45 m; Aksleerrn paa de 1,35 m 
store Drivhjul har en total Afstand paa 5,42 m. Ingen 
af de drivende Hjul forskydes i Sideretning, men 
Sporkransene paa de midterste Hjul er holdt noget 
tyndere. De 4-hjulede Trucker har fjederstyret Side
forskydelighed i en Udstrækning af 95 mm til hver 
Side, og den 2-hjulede Henschel-Bissel Truck, som 
bærer Enhedernes indadvendende Ender, kan for
sk ydes 65 mm til hver Side. 

Hovedrammen er anbragt udenfor tie clriveude 
Hjul; de enkelte Rammeplader er syej et sammen med 
Tværafstivninger og Gulvpladen, hYorvcd de er af 
stor Styrke og Stivhed i Forhold til Vregten. Westing-

house-Trykluftbremse bremser med to Brem ·eklodser 
paa Drivhjulene og med een Bremseklods. paa Truck
hjulene. Bremsecylindrene og praktisk talt alt Brem
setøjet er anbragt udeopaa Rammerne, hvorved Brem
setøjet er let at indstille. Af Hensyn til Lokomotivets 
store Trækkekraft - 35 000 kg - i Forhold til Adhæ
sionsvægten er der lagt særlig Vægt paa gode Sancl
spredere. Peyinghaus Isothermos-Akselkasser findes 
anbragt paa Drivakslerne. 

Hver Lokomotivenhecl indeholder en Sulzet· 
4-Takls Dieselmotor, udviklende 2200 BHK ved 700
Omdr./Min. Motorerne har hver tolv Cylindre, som
er area.ngeeet i to Jodeetle Rækker med seks Cylindro
i hver Række, Fig 2, ved Siden af hinanden. Denne•
Konstruktionsfol'm kræver to Krumtapaksler og Tand
hjulsoverføriug til Generato1·eme. Disse er hver for
sig paa 1250 kW og leverer Sti-ørn til fil'c Banemolo
re paa 290 kW.

Moto1·erne er af samme Type som den af deD fran
ske Bane P. I,. M. anvendte paa cl stort Dieselloko
motiv (se Dansk Lok. Ti.d. Nr. 17 d. A.). Prøveture 
ei· kørt paa de Schweiziske Forbundsbanet· mellem 
Basel og Stein-Sakingen og mellem Winlerthut· og 
St. Gallen. Der var blandt andre Repra,sentantr.r fra 
Pngelske Baner tilstede. Udeu nogen Ovcrnnstrengelse 
kunde Lokomotivet sætte Prøvetoget paa 500 t igang 
paa SLigniug 1 : 100. Paa de stærkeste Stigninger 
vae Brændolieforbruget med et Tog paa 300 t 20,t! 
g/tkm og 12,0 g/tkm paa hol'isoulal Bane. 

1". Svøer. 

Lønoverenskomsten ved de svenske 

Privatbaner. 

Vi har ticlligel'e omtalt, at Svensk Lokomotiv
mandsforbund havde indledet Forhandlinger angaa
encle Lønoverenskomst fol' Pel'sonalet ved Pl'ivat
banerne, og at det var Ledelsens Opfattelse, at der 
vilde kunne naas en ny Overenskomst uden direkte 
Opsigelse af den gamle, der udløb 31. December f. ,.\. 

Forhandlingeme om ny Ovel'enskomst paabegynd
tes i Efteraaret, men de afsluttedes først korl før 
Jul, og vi ser i vort svenske Broderorgan, al den 
hidtil gældende Ovel'enskomst fornyedes, dog saaledes, 
at der Yecl 56 Banee gennemførtes forskellige Forbed
ringer: Ved 7 Banel' fik Personalet et Konjunktur
tillæg paa 120 Kr. aarlig og ved 2 Baner et lignende 
paa 90 Kr. Ved 13 Baner- fik Personalet et Løntil
la:!g paa 60 Kr. og vecl 16 Baner et Tillæg paa 50 
K1·., alt pr. Aar. 8 Baner flyttedes op i en højere 
Geuppe (PriYatbaneme er med Hensyn til Lønnin
ger inddelt i 4 Grupper), og ved 10 Baner bortfaldt 
eller mindskedes en hidtil ga?ldende Lønnedsæltelse 
paa 2 ½-5 pCt. 
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KONGRESSEN 

Foreningens ordinære Kongres 1939 er 
fastsat til den 2., 3. og 4. Maj. Den· afholdes 
i Forsamlingsbygningen, Rømersgade 22, Kø� 
benhavn. 

Den 3. om Aftenen arrangeres en Jubilæ� 
umsfest i Haandværkerforeningens Lokaler i 
Dr. Tværgade. 

Meddelelse om valgte Kongresrepræsen� 
tanter og Navne paa disse indsendes til For� 
eningens Kontor og skal være her s e  n e s t 
den 15. April. 

J<ongl'esrevr-æsentantel' vælges i følgende Omfang: 

Afd . .I. og 2 tilsarnrnen 277 Medl. Afdl. vmlgcl' hvel' 6 Hepr·. 

• 3 • 4 23 • I 

• 5 • 6 29 • I 

7 • 8 37 

• 9 • 10 

• Il • 12 

• 13 • 1/4-

• 15 • 16 

• 17 • l8

• 19 • 20

• 21 • 22

• 23 • 2/4-

• 25 • 2(j 

• 27 • 28 

• 29 • 30 

• 3 l • 32 

• 33 • ,H 

• 35 • 3(i

• 37 • 38

• 3!:J • 40

• 41 • 42

• /4-;l > '•1-

> /4-5 > 1-fj

• 47 • /4-8 

• 1-9 • 50 

• 51 • 52 

• 53 • 54

Av. Motodøl'erafd. 

Hgl. 

Ar. 

'•8 > 

I.J 

28 • 

29 

7!:J > 

l 10 > 

l53 • 

80 • 

9 

88 • 

33 • 

29 • 

58 • 

111-

[85 • 

1.2 > 

/19 

13 • 

-io > 

12 • 

38 • 

18 • 

vælge!' 

de øvrige Motorføl'el'afdelingel' vælge!' hver ... . 

HUSK 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

/4 

I 

2 

2 

I 

I 

1 

I. 

2 

2 

2 

Tilfmlde af l"lytning bøf' Ad rcssel'eltelse til. lille::; 
Postvæsenet i betimelig Tid fonrd fol' Flytningen, rnen 
dog senest samtidig med, at Flytning finder Sted. 

Hvis dette ikke overboldes, og Postvæ.·enel saalede� 
ikke har nogen Adl'esse paa Vedkommende, inddrages del 
paagældende Blad, og del kan da ikke hjælpe al anmelde 
Flytning. Naar Bladet før·. l er inddraget, udsender Po ·t
væsenel det ikke mere. forenet det fra Organisalione11::; 
Side er· xnmelcll paany. Dette medfører ikke alene unød
vendig Ærgl'el ·e hos Medlc111mct, men tilli•re unødvendigt 
Arbejde og u11otl vendig · dgift. iclet der paa denne Maade 
maa betale Anmeldelsesgebyr flere Gange for samme 
Abonnent. 

Hoved bestyrelsesmøde 
den 15. og 16. Februar 1939. 

Sekret,cr-en fraværende paa Gn111rl af Sygdor11. 

Pnnkt 1. Forlwnclling.sprotokollen. 

Protokollen oplæstes og godkendtes uden Debat. 

Punkt 2. Medetele/ser fra Formemden. 

Som sædvanligt er der ved Aarsskirtet udvekslet Nyt

aar·sbilsner med Organisationel', Institutioner og Enkelt

personer, 111ed hvem vor OJ'g. staar i Sama!'bejde. 

2 .  Aal'gang af Fol'eningens Lommebog ud ·endtes kol'l 

fol' Jul: der var· foretaget enkelte Forbedl'inger, og Bogen 

hal' faael en god Modtagel ·e. 

En Lokomotivføre!' blev forflyttet fl'a en By 111ed Sted

tillæg til en By uden dette Tillæg. men F'odlyttelsesrneddc

lel ·e11 kom ham føl'st i Hænde den '�- i den Maaned. for 

hvilken l�ol'flyttelsen gjaldt. Til Tl'Ods hel'fol' hlev del' ikke 

udbetalt ham Stedtillæg for deu paagældende Maaned, 

hvilket eflel' vor Opfattelse val' urigtigt. Sagen frernscncltes 

til Gdt., som tiltrnadte VQI' Opfattelse, hvoreftcl' del afkol'

l1;de Beløb blev rcfundel'el. 

For· en Lokomotivforer, som uden al værn udko111man

del'el hal' udført Køretjeneste fra et fremmed Depot til 

sil Hjern.·ted og del'eftel' .retul' til det fremmede Depot, 

Cl' behandlet. en Sag vedrørende Kørepengebercgnino- for 

den paaga)ldendc Tjeneste. Vi hal' maattct give Di.-triklct 

Hel i dets Afgørelse. 

Vi hal' beskæftiget o. rned en Sag vedrørende en Loko

motivfører·. ·0111 af Ulykkesforsikl'ingsdir-ektoratet var til

kendt en Invaliditetserstatning paa 4'k0 Kr. aal'lig, hvilken 

Sag Direktoratet i Løbet af faa Maaneder o-enoptog til for

nyet Prnvelse og da nedsalte Erstatningen ganske betyde

ligt. Sagen har været drøftet med Organisationen. juridiske 

T{onsulcnt. . om under Hen yn til de foreliggende Fol'hold 

har fraraadel en Appel. 

Vi har i nogle Tilfælde vejledet Medle1t1mcr· med Hen

syn til Beregning af deres Pen ion. 

Nogle fra Afdelinger modtagne Øn. ker orn Oprykning 

i højere Stecltillægssats el' vidcreckspedel'et til C. 0., hvol'

fra de aller er· ove.r:endt til Lønningsrnadcl, der foretager 

de til denne Regulering nødvendige Undcl'søgclser og gør 

Indstilling om Byernes Jntldeli11g i de forskellige Tillcegs

grupper. 

Sagen angaacnde den pr. L. Decernhel' r. A. stedfundne 

Elektroførerndnævnelsc. ·om har været udførligt omtalt i 

D. L. T., har været dr·øftct med Ministeren og Generaldi

r·cktoren. Det lykkedes ikke at komme til fuld Enighed.

2. Distrikt havde nægtet at yde en af de, Lokomotiv

fyrbødere, som paa Grund af Øjensvaghed nraalte ovel'gaa 

til Haandværkel'stillingen, og sorl1 samtidio- dermed forflyt

tedes, Godtgørelse som beol'dret fodlyltct. Distriktet hæv

dede, at del' ikke var Tale om Tvangsfol'flyltelse, men orn 

Afskedigelse og Genansætte!. e. Da Sagen blev forelagt Ge

DCl'aldirektoralet, tillraadtc dette Organi ationens Opfattel

se, og den paagaildende fik den ønskede Godtgørelse. 

Der er forhandlet med Gdl. om Lokomotivmestre til 

Ledelse af Odense Depot og Elektrokontl'ollen i København. 

Gdt. kunde ikke imødekomme vort Ønske. Sagen angaaendc 

Eleklrokontrollen skal dog drøftes med I. Distrikt. 

I Referatet af sidste Hovedbestyr elsesmøde var med

delt. at del' var tilskrevel begge Distrikter om Bortfald af 

,. . 

' 
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den saakaldte Staldtjeneste. Desuden er der siden da ud

endt CiJ"kulære til Afdelingerne i samme Spørg maal. 

Funktionsperioden for Statsbanerne Tjeneslelidsnævn 

udløb den 31. December 1938, for vor Organ i. al ions Ved

kommende er Formanden gen.udpeget til Nævnsmedlern og 

Sekl'otæren som Stedfo,·træder. 

Nogle Sager vedrørende Forstaaelse af Tjen.esletids

rngler-ne er behandlet og besvaret. 

Paa el Depot. hvor der l)aade var Togtjeneste og Han

geJ"ljeneste, og hvor der ikke er Lokomotivmester, men 

Lokomotivfører som Depotforstander. havde Lokomlivføt·et·

afdelingen besluttet, al vedko,nmende Depotforstande!' ikke 

kunde kø,·e i Tur efter ·in Anciennitet, men skulde for

rette Rangel'ljene:lc. Da dette er el Indgreb i Medlemmer

nes Turvalgsretlighede,·, har vi 111aatlel meddele den paa

gæ!dende Afdeling, at Ka,nmeratemc ikke saadan uden 

videre kan fratage en medsan al hans Turvalgsrelligheder. 

f:n T.okomotivfyrbøderafdeling hat· beklaget sig over, al 

der til Betjening af Rangermaskine i Stedet for Traktor 

paa et fremmed Depot var udsendt 2 Lokomotivførere, 

hvoraf den ene var laget fra Hangerturen. Lokomoliv

fy,·bøderafdelingen gør -gældende, al der burde være ud

sendt Lokomotivfyrbøder, og al Lokomotivføreren fra Han

ge1·luren burde være forblevet i sin Tur. Vi har meddelt 

Afdelingen. al der saavidt gødigt altid bør skaffes Loko-

111olivførere til Ekslrarangennaskinel': hvis det Depot, so111 

her eJ' Tale 0111, kun kunde afgive en Lokomotivfører uden 

at angribe Hangel'luren, burde den anden Lokomoliv[øre1· 

ovl. være laget fra el 3. Depot, men Lokomolivfyrhøderen 

kan i hvel'l Fald ikke have Krav paa den omhandlede 

Tjeneste, swrligt under Hensyn til, al der ved del Depot, 

hvorfra Udstationeringen e1· sket, ikke findes Lokornotiv

[yrhødere i Reserve til Lokomotivførerafløsning. 

Efter at Foreningen overfor: Generaldirektoratet havde 

beklaget sig over, at de Lokomotiver, som l1·ykluftbremse

udstyres, ikke udrustes en. artet, idet enkelte Maskiner er 

fors)'nel med Dampbremse, ha,· Generaldirektoratet med

delt, at alle Lokomotiverne undtagen Litra E vil faa T,·yk

luftbrernseapparaler saavel paa Tenderen som paa Ma, ki

nen. 

I Skrivelse til Generaldi1·ekloralet har vi anmodet 01n, 

al Motorvognene maa blive udrustet med 2 af hinanden 

uafhængige Trykluftbremsesæt. 

Vi har endvidere fremsat Ønske om, at Maskinerne for

synes med trykluftdrevne Vinduesviskere og do. Sand

strøapparater samtidig med, at de t,·ykluftbremseuclstyres. 

Fredericia Marketenderi vil nu blive udvidet. Der er 

11rlarbejdel Tegninge,· he1·til; disse ha,· været forelagt Af

delingerne, som har godkendt dem. 

r Sagen angaaende Arbejd.-handsker til Loko111utivfyr

k1der-ne, hvilke Handsker 2. Distrikt havde ønsket al bylt• 

rn.kellvis og ikke pfu·vis, meddeler Distriktet paa vor Hen

vende! e, at enkeltvi. !lytning kun vil finde Sled i de Til

fælde, hvor del 1 11aa anses fo,· uforsvarligt at kassere Højre

baandsbandsken. 

Efter al Hovedbestyrelsen havde lilt,·aadt den nye Type 

fremskudt Signal til Anbringelse foran 3 Stationer merl 

fol'g1·enede Gennemkørsel. veje. har Gdt. meddelt, al de 

paagældende Signaler snarest vil blive genopstillet. 

Enghavc Motorførerafd. havde ønsket, at Organisatio

nen aller i Aar rejste Spørcrsmaalet om Elektroførernes 

Oprykning i 12. Lønklasse, men HovedbeslyreJsen har fun-

del det rigtigst al vente Lil den kommende Lønrevisiou. 

Sum Protest herimod har Afdeling, bestyrelsells Medlemmer 

nedlagt deres Mandater og har trods gentagen Opfordring 

ikke vwret til al formaa til al genoptage Arbejdet. 

I del forløbne Kvartal er der i 3 Auditør ager udpeget 

Bisidder. 

Nogle tidligere behandlede Auditørsager er afsluttet 

med Beklagelser. 

Sammensætningen af Bestyrelsen for Statsbaneperso

nalets Sygekasse for en 4 Aarsperiocle blev afgjort ved 

Fredsvalg. Sagen har været udførligt omtalt i D. L. T. 

Af vore 2 Medlemmer i Rep,·æsentanlskabet for Slats

banepersonalels private gensidige Hjælpekasse er Motor

fører P. Jensen afgaaet, men genvalgt. 

Efter Anmodning har Nor:k Lokomotivmands Forbund 

faaet specificeret Oplysning angaaende vore Uddannelses

regler. 

I. T. F. fremsender en hjertelig Tak for del paa sidslP

H. 13.-Møde bevilgede Tilskud.

De saJdvanlige Beløb - 25 Kr. - er bevilget »Jule

stjemen«, »Propforeningen«, der virker for Opklædning a[ 

fallige Konfirmander·. og »Gyvelholm«, der hjælper tuber

kuløse Patienter. 

Til ,De danske Syklubber«s Arbejde for Indsamling og 

Fl'emstilling af Beklædningsgenstande til :panske Børn 

har vi bevilget 50 Kr. 

I Fa. har der været afholdt el Landsmøde for Motor

førere. Formanden var indbudt Lil Mødet; han var for

hindret i at deltage, men meddellc, at han i øvrigt helle, .. 

ikke vilde deltage i Møder af bemeldte Karakte,·; thi saa

danne Møder maatte under Hensyn til, at Yi havde ophæ

vet Kredsene, anses for illegale. 

Udover disse mere principale Sager er der behandlet 

en Række andre drejende sig om mern personlige Anlig

gender: ]�orflytlelsessager, Forfremmelsesforhold, Frirejser. 

ndersløllelse m. m. 

Formanden Meddelelser godkendtes. 

Punkt 3. Meddelelser fra de slauende Udvalg. 

C. 0. har a[boldl Styrelsesrnøde, hvor vor Organisation

Formand genvalgtes til Medlem af Forretningsudvalget. 

Mødet hcskæftigecle sig hl. a. med Heguleringstillæget, 

Emolumenter n1. v. Det har va.lret 11dfø1·ligt ornlalt i D. L. T. 

Ved Forhandling hos Finansministeren den 11-. Febrnar 

lykkedes det at opnaa en til fred . lillende Ordning 111ed 

Hensyn til Reguleringstillægets Størrelse i det kommenrle 

Finansaar. Endvidere tillraadle Finansminisle,·iet, at Tje

nestemænd som i Tiden 1. Juli 1931-1.. Januar 1939 har 

haft ekst,·aordiml'r lang Aspiranltid, faa1· beregnet Løn

an.ciennilet for en vis Del af denne Tid. (Sagen 0111tales 

andetsteds i næn,ærende Blad.) 

Ved samme Forhandling blev dot fra Finans111inistoriet� 

Side liltraadt, al der blev oprettet el Tjenestetidsnævn ved 

Postvæsenet og el for Per onale i alle andre Styrelsesgrene, 

dog saalecles at del overvejes, 0111 do,· muligvis kan oprettes 

el særligt Nævn for Told væsenets Personale. 

Med den kommende Limlovsrevi ·ion for Øje har C. O.':s 

Styrelse nedsat et Udvalg, som skal gennemgaa Lønnings

lovens 1. og 3. Del. Soph. Jensen er indvalgt i dette Udvalg. 

N. L. F. fremsender Hegnskab ove1· Administrationsfon

den 1938. Vor Organisations Bidrag til Fonden for 1939 

udgør Kr. 760,29. 
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Til Dellagel e i en af J. T. F. ·ammenkaldt Drøftelse af 
Jel'llbancper onalets Tjene lelidsforhold har I • L. F. valgt 

oph . .Jensen 111ed E. Kuhn som Sledforlncder. Endvidere 
c1· der overfor· vor Hegering gjol'l Indstilling om, at Soph. 
Jen en deltager i en af det intcl'llalionalc Arbejdsbureau 
indkaldt Konference i . amme Spørg ·maal. Denne Indstil
ling er lillraadt, saaledes al 'oph. Jen ·en dellager i den 
11mvntc Konference som sagkyndig Haadgiver. 

Udvalget angaaende et Mindesmærke [01· i Tjenesten 
afdøde Jernhanemænd er nu enedes om, at bemeldte Min
desmærke rej.·es i Fa. En af On,rarkitekt<'n udarb jdct 
Plan til . amme er godkendt. 

Tog<'s til Eflcl'l'etning. 

Punkt 4c er. Meddelelser fm Hovedkassereren ( /1eriinder del 
kritiske Udvalgs Bemærkninger.) 

11.oveclkassereren fi-cmlagdc en Hegn kabsoversigt for 
Aarel 1938. Balancen var Kr. 7101-53, 8, hvilket i Forhold 
til Stillingen pr. J. Jan. 1938 c1· lig med en l•'ormuefrcm
gang paa KJ'. 32 625,35. 

Del kritiske dvalg, som havde "'Cnnemgaa t Hegn-
skab bilagene, havde intet al bemærke. 

Reo-n kabsoversigten g-odkendles. 

Punkt 4 b. Budget for H o-vedkassen og D. L. T. 

De udarbejdede Budgetl!'1· blev fo1·clagt og gennemgaacl, 
hvorefter de godkendtes. 

Pnnkt 5. Fors/ng om, Udvidelse 11/ Feri.e/1je1nme/. 

nder Hensyn til, al der paa Feriehjemmet forestaar en 
omfattende Tagreparation, er man kommet ind paa Tanken 
om eventuelt at hygge en Etage mere paa Hovedbygningen. 
Hovedbestyrelsen diskuterede agen og vedtog paa den 
kommende Kongres al frcms•mtle For. l11g om Udvidelse 
som omtalt. 

Pu.nkt 6. Forslag fil Kongre. sen. 

Dor er Lil den foreslaaende ord. Kongres indkommet 
ialt 75 .Fo1·slag, hvoraf dog enkelte bortfalder; nogle fordi 
de ved1·ører Vel færdsforhold, der , om bekendt ikke skal 
hehandle. paa Kongressen, og et Par fordi de ikke er 
fremsat ar Afdelinger, men Medlemmel'. 

Det overlodes til Formanden og Sekr læren at opsætte 
de for. kelligc Forsl11g i Kongl'essens D11g Ol'(len. 

Puukl 7. 1"11slsællelse af Kongres og Arrangements 
ved smmne. 

Det vedtoges at fastsætte 1939's ordinære Kongres til 
den 2., 3. og li-. Maj. Selve Kongl'eSfol'handlingerne findel' 
Sted i Fol'samlingshygningcn i H.ømel'sgadc, København. 

Paa den mellem le af Kongrnsdagcne (den 3. Maj) vil 
der blivo afholdt en Fe tligbed i Anierining af Foreningen 
40 Aars Juhil.cum; der arrangere om Aftenen en Middag 
i Haanclværkerforeningens Lokale1·, Dr. Tværgade. H. B. 
traf i denne Ji'ol'bindelse forskellige Deslulningel' m. H. l. 
Ar1·angc111ents, lndbydel.-e af Gæ ·tel' o. a. [ dlemmcl'Jlc 
vil paa anden Maade faa nænncl'e nclcl'retning herom. 

Endvidere vedtoges del i de Tilfælde, hvor Afdelingel'llc 
i en By s11mles om Afholde! c af en lokal Jubilæumsfest-

/ 

lighed ko1-t før ellel' efter ·l<ong,·essen at yde cl Tilskud til 
Afdelingcl'llc udover det. paa . idst .Il. U.-}[ødc ,·ecttagne. 
so111 har va!rel udførligt 0111lall i D. L. T. f01· 5. De('em
hcl' f. A. 

Pnnkl R. Bel,andling af foreliggende , 11ger. 

.En Lokomotivførerafdeling ønskede Tiltikud til Anskaf-
1 ·c af cl Hog. kab til Opbevaring af Afdeling-�ns forskel

lige Ejendele. lcor lagel kunde ikke imød!'kom111es. 
Afd. 2 øn. ker al gennemfore en Vclfa!rcl foranstaltnin,, 

paa Ophold. stuen. Da l•'oi-anstaltningcn \'ii koste el heti·
deligt Hc!Ah. an. øges rier om Tilskud. nll .l< r. hevilgNIN 

Punk/ 9. /;'re11/11ell. 

1-'or.-kellige mindre Forbold drøftcrlf'-;. 

Jubilæum. 

Lokomolivførel' N. P. Vejrnp, Nyborg. kan den 11. 
Mart fej,·e 25 Aars Jubilæum. Jubilaren deltager med 
stor Interesse og Flid i de r 1· ·kellio-e Opgaver, som han 
Kolleger he1· hal' betroet ham i Organisationen. 

Med sit fri. ke og venlige Gemyt, sin tjen lvilligc. rel·· 
,•indige og brnmf1·i Væ1·enrnade lrnr Jubilaren erhvervet 
sig alle sine Kammerater. Agtelse og VC'n:kab. 

Til Lykke Vejrup! 

'I'. 

Sjælland�falsterske Statsbanepersonales 

Bibliotek. 

O1·dinær Genei-alfor amling afholde� Løl'llag den 25. 
Mart 1939 1(1. 20 i Bibliotek ·lokal<'1'nf', fl!'1·nHlodfsgade t(i_ 
2. Sal, J(øbenlrn vn.

Dag, orcle11e11 c1· følgcncl!':

J. Formanden aflægger Beretning-. 
2. Fremlægge! <' af Regn, k11b. 
3. Eventuelt. 
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Aalborg Privatbaner ønsker )'ælte Godsstation 

m,ell Statsbanerne. 

So111 det vil va,l'C bekendt, ha1· Aalborg Privatbaner 
hidtil haft dNes egen Gorlshanegaal'CI med Hangcring o� 
hvad de1·til lrn1·e1·; 111en dette har, cftCJ" hvad det fol'lydcr. 
vaJret til Gene for Privathancrnc-s egne }.;under. Dcb 
undor l lcnsyu hertil. dels nf økonomisk<' Grunde har 
11ancrne Bestyr else nu drøftet en Plan om a111111enlæg
ning med Statsbanernes God . tation. Der skulde herved 
kunde spare et betydeligt Beløb i Driften, og der vilde 
blive frigjort Byggegrunde for omkring 1 Mill. J<r. 

Der rettet Henvendelse til Trafikministe1·en, som har 
hc-nvisl Sagc-n til yderligere D1·øftelsc merl Gene1·aldirck
toratol. 

Sydfynske Baners l'l1d/'øring paa Odense 

S talsbanestation. 

Gennem lamgere Tid har der været Drøftelser om at 
føre de sydfynske Baners Tog direkte ind paa Statsbane
sporene i Odense. Det drejer sig dels om Svendborg-Hanen 
og dels om ø1Te Broby-Banen. Paa Forespørg el af 
'tal. banernes Ge11e1·aldirektorat har baadc Odense og 

Svendborg Byraad nu erklæret, al hvis det. fo1.· den sidst
nævnte Hanes Vedkommende vil medføre urimelige d
giftcr, f1·afaldes Øn ket om denne Hanes JndfArcl e pa:-i 

tn tsba nesta t ionen. 

Slangerupbanen i Vanskeligheder. 

Slangerupbanen har i den senere Tid været Genstand 
for indgaaende Drøftelser. Paa Grund af økonomiske Van
skeligheder har del ikke været muligt al faa moderniseret 
!fanen som ønskeligt. Der har væ1·et afholdt en Række
]\foder, hvor man bl. "· har hævet Støtte fra Københavns
og Gentofte Kommuner, og der har været lrnet med at
standse Banen, hvis den ønskede Støtte ikke blev opnaael.
Foreløbig har der ikke vist sig noget Resultat heraf: men 
da Nedlæggel�e af denne Bane vil være el føleligt Savn 
fol' Kobenhavnel'lle, e1· der rettet Henvendelse til Trafik
kolllmissionen 0111 ved dens Overvejelser al tage i Betragt
ning, hvad Slangeruphanens Opland betyder om »Aanrle
irnllc-r• for to1·byens Tiefolkning.

En Hest med Færdselskultur. 

Kloge Dyr er jo ikke noget ukendt Begreb, men en He t. 
de1· har Færd elskultur i den Grad, al den selv standser 
op for rødt Lys og igen smiler i Gang ved grønt, er dog 
ikke noget dagligdags F'ænomen! ikke destomindre har 
Tuborgs Bryggerier en saadan Hest - som hat· faaet Nav
net »Grisen«. Naar den kommer til el Gadekryds, og Lys
kurven staar paa rødt, standser »Grisen«, uden at Kusken 
behøver al hive i Tømmen, og naar det grønne Lys blinker 
frem, er »Grisen« i Fart med det samme - ogsaa uden 
»Hyp« fra J(u. ken!

Her har rotografen taget »Gris n«, netop som den er 
standset for rødt. !øvrigt. c1· rll'l maaske slet ikke sna 
1111l'1·keligt. at l'n T11hn1·ghest. krnclc,r l�orskel paa »Gr;,n, 
O!-: »Hød«! 

Uclnævnelse fra 1.-3.-39: 

Lokomotivfy;·bøclcraspirant ]I. N. '/if. Hansen. Strner·, 
til .Lokomotivfyrhedcr, Urande. 

Forflyl/else efter Ansøgning fra 1.-3.-39: 

Moto1·fa;rer Il N .. J. Themsen, Næsl\·cd. ifølge Opslag 
til Helgoland (L). 

Lokomotivfyrbøder fl. Nielsen, 13rande, til Langaa. 

Afsked: 

Motorfører Il (E) J. M. Alstrup, Bnghave, paa Grund 
af Svagelighed med Pension fra 3l .-3.-39 (min. Afsked). 

Lokornolivførl'J' J. A. Bech, Dbmrl., l·'rederikshavn, efter 
Ansøgning paa Grnnd af Alder merl Pension fm 31.-5.-39. 
(min. Af ked). 

Lokomotivfører J. H. Ander en, trncr, efter Ansøgning 
paa Grund af Ald r med Pension frn 31.-:'>.-39 (min. 
Afsked). 

Lokomoli'vførernfclelingerne: 

Tønder Afcl.: Formandens Navn og Aclre se rettes til: 
E. . ·n. Johansen, Viddingherredsgade 33.

Lokomotiv I yrbødera f delingerne: 

Gedser Afcl.: Formandens Navn og Adres e rettes til: 
K. H. Petersen, Langgade 3. 

Langc,c, Afd.: Formandens Navn og Adresse rettes til: 
G. K. Løfgreen, D.S. B. Maskinclcpol. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

STATSBANERNES DRIFTS.INDTÆGTER OG DRIFTS:UDGIFTER 

m. ,·. i December Maa.ned 1938 samt i Tidsrummet April-December 1938 og en Sammenligning med Beløbene
de tilsva.J'ende Tidsrum 1937 i runde Summer. 

December Maaned 1938 
1938 1937 Forøgelse J<'ormindskelse 

Personbefordring ............................ . 6 220 000 6 290 000 
Gods- og Kreaturbefordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 3 320 000 3 230 000 
Postbefordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 790 000 750 000 
Andre Indtægter . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 000 520 000 330 000 

70 000 

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

1 n d I ægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000 .10 850 000 10 600 000 
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 000 11100 000 lO 230 000 

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

lJ riftsoverskud ..................................... . -;- 250 000 370 000 620 000 
Afskrivning ................................. . 570 000 570 000 
Forrentning ................................. . 1 190 000 1100 000 90 000 

Statens Tilskud til Driften 2 010 000 1300 000 710 000 

April-December 1938 
1938 1937 Forøgelse Formindskelse 

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

55 090 000 
33 050 000 
5 970 000 
4 700 000 

52 260 000 
::J3 850 000 
· 5 930 000
4 730 000 

Indtægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 810 000 96 770 000 
Driftsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 410 000 92 120 000 

2 830 000 

1'0 000 

2 040 000 
3 290 000 

800 000 

30 000 

------·---------------

Driftsoverskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 400 000 4 650 000 
Afskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 170 000 5 080 000 90 000 
Forrentning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 660 000 9 960 000 700 000 

1 250 000 

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

Statens Tilskud til Driften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 430 000 10 390 000 2 040 000 

D.S. B. - December 1938.

I Forhold til December 1937 er der en Nedgang i Indtægten af Personbefordringen paa ca. 70 000 Kr., 
mens Godsbefordringsindtægten er steget med ca. 90 000 Kr., �g. paa de øvrige Indtægtsgrupper er der en 
Stigning paa ca. 230 000 Kr., der ligesom Nedgangen i Personindtægten i det væsentlige skyldes Betalings
forskydning. 

Alt i alt er Driftsindtægterne steget med ca. 250 000 Kr.-
De egentlige Driftsudgifter er steget med ca. 870 000 Kr., der hovedsagelig skyldes højere Lønningsud

gifter og Udgifter i Anledning af Snefald. 

Bøger ��R�eb�l�::�:

1

s:a�:��d: 
Bøger, De ønsker at eje og paa lemptilige 

Vllkaar, idet Betalingen sker i Rater fra 6-10 Kr. pr. Maaned - uden 
Forhøjelse af Prisen. - Illustreret Bockataloir aende■ irratla. 
EINAR HARCKS BOGHANDEL, Fiolstræde 33, Tlf. 9148. 

Støt dansk Industri! 

Arbejdernes Landsbank, 
Hovedkontor: Vesterbrogade 5. 

RESERVERET 
Haandværkerforeningens Festsale 

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

Telefon Central 7i08. 
!Tdgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig.· 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Tlf. Central 8066 

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Vestre Boulevard 45, København V. 

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

Frederikaberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49 

. ..... ... .... ... .. . ... ... . __ _;__ ________________ _ 
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[ Steentoft - Skotøj ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN
Telefon 346 NYBORG Telefon 346 

Johannes Iversen& NORDISK KAFFE KOMPAGNl'
8

Sadelmager- og Møbelforretning Kaffe er bedst! 
Nørregade anbefales af D. L. F. Forla.:n g den. hos Deres Ke,b::c:o..a.:c.d-

C. Knackstredt
Telefon 660 

Spec.: Kranse, Buketter, 
Planter og Potte-Kultur. 
Direkte Sal_q fra Dt·ivhus. 

Incen Bnllk■leJe, 
4erlor bllll c••• Prl ■ar. 

StrandveJans 
Kød� og Paalægsforretn. 

T. Tørgensen. 

RICHARD LEHN 
I. KL Herreekvipering. - Telef. 68

Nyborg Herregaardsmejeri. 
Fineste Mejeriprodukter! 

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

Husk! 

Ellen Hansen 
Sparekassen 

for 

Jydske Strikkeriers Udsalg. 
Indeh. H. Prehn. 

Tlf. 665. Nørregade 16. Nyborg. 

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

Nyborg Læderhandel 
v. Th. Hansen, 

Narre&■de 25, 
Alt i udskaaref Læder og 

Skomagerartikler fil 
billigste Priser. 

Modeforretning 
Minka Jensens Elll, 

Nørregade 10 • Tele/. 594 

NYBORG BY Hotel Royal 
OG OJ.IEGN Koncert&. Solistoptræden 

IFORI,ANG 
K��:.� ................ . 

(Ved A. M. Petersen.) 

f JENS ANDERSEN TelelOD 210. 

er billig med 
Te1e 1■n si•. KJOLER OG OVERTØJ

Otto Trasbo 

Reserveret 

·��� ... ���·

S, min, Varer og her min• Prls,r. � D R E V S E N & N E L L E M A N N 
� Isenkram-, Støbegods-, LILLE-KONGEGADES KIOSK 

Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning. 

Husk Telefon Nr. 25. N,�::· Telefon Nr. 189. Abonntmtnt P•• .11. Ugtblad, 
•��� ���· T,l,Kt'•mm,r I •li• Anl,dninl',r 

Karl Rosenbecks N Y B O R G K U L I M P O R Tl Tel1.'" A. IVERSEN 

Bageri & Condltorl. & Nyborg Cichorietørreri "/s Cai Hols-ted 
Tlf.180. Knudshovedvej. Tlf.180. Telefon 15 og 23 Nørregade 4 
Brødet bringes overalt I Byen. ------------;;::========::; CIGARER, 

Nybo rg Dampvaskeri 
Øster Voldgade 

Nyborg 

Sandermanns Vinstue 
anbefales 

Østervemb 

,, Kød kontanten" 
Mellemgade 34 - Tlf. 821 

Altid 1. Kl. Varer til 
Konkurrencepriser 

Stort Udvalg I CIGARETTER 06 
TOBAKKER 

Drlll 

Helsingør Yin-Kompagni's 
udsøgte Vine og Spirituosa 

-------• SV. AAGE ANDERSEN 'l'elf. 929 

Jobs. Wicbmann's-:!---------!:======::; 
C F SCHALBURG FORNEMME 

-

C
R A \l s TEN 

Træskoforretning • • købes billigst fra 

anbefales VELLAGREDE L. J. HANSEN 
••••••••• Aktleaelakab ••••••••• Stenhuggeri og mek. Sliberi 

d'Hrr. Lokomotivmænd. Grundlagt 7. uni 1817. 
E:VALITETER Frisengaardsvej TeU.943 

(bag gl. Kirkegaard) NYBORG 

.Nybor.Q Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. "/. CAFE FÆRGEGAARDEN 
Kakkelo••• • Ko111furer • Bygnlagaat.begoda Godt Madsted. - Billige Priser. 

Tal.toner 76 or 231. Stat Byena Ind"tri. Telefoner 76 og 231. TELEFON 682. 
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