
, N<? 7 5. April 1939 39. Aargang

UNDERRETNING OM NÆSTE TJENESTE 

Om at se paa Tavlen. 

Saa mærkeligt det lyder, er der igen hist 
og her opstaaet Disku. sion om, hvorvidt det 
PerSO!)ale, som gaar uden for Tul', paa visse 
Dage skal gaa til Lokomotivremisen i dere;-; 
Fritid for at blive bekendt med dere · Tjene::;t 
den følgende Dag, nem lig ved at se paa den 
ved en Del Depoter anvendte »Tavle«. 

Naar vi benytter det Udtryk, at det lyder 
mærkeligt nu at høre Disku ·sion om det an
førte Emne, er det fordi, det Hetop er lO Aar 
siden, der i dette Spørgsmaal opnaaedes EniO' 
hed mellem Generaldil'ektoratet og Organi,::a
tionen. 

Det blev dengang fa. t. ·laaet, at d'Hener 
Lokomotivmestre ikke kan disponere over Per
sonalets Fritid. De maa enten ved den ene 
Tjene. ·tes Afslutning give Be. ked om den 
paafølgende Tjeneste, eller ogsaa maa de under 
rette Personalet ved Bud. 

Man maatte del'for have Lov til at gaa ud 
fra, at dette Forhold var i den bedste Orden; 
men der er som bekendt et gammelt Ord, der 
. iger, at Historien gentager sig, og selv om 
dette gamle Ord er myntet paa de store For
hold, f. Eks. verdenshistoriske 'rild rage 1. er, og 
ikke paa Lokomotivmestre;-; Dispositioner, :,;aa 
Yi::;er det sig altsaa dog, at man ogsaa der kan 
:,;e en vis Tenden · til at vende tilbage til tid
ligere, forlængst skrinlagte Former. 

Det var, er og bliver en Meningsløshed, at 
Personalet i 1leres ofte knap tilmaalte Fritid 
skal spad. ere ned til LokomotivremLen for at 
faa Undenetning om, hvad de skal lave den 
næ,:;te Dag, oo- det er let at forstaa, nt Per-

·onalet reagerer heroverfor. Dette var Anled
ningen til, at Organi. ·ationen i 1929 rejste
Spørgsmaalet overfor Generaldirektoratet og
gjorde lnd:.,;igelse mod den da anvendte Frem
gangsmaade, og det er det amme, som nu
fremkalder Protester fra Per ·onalets Side.

I 1929 mente Administrationen ikke i første 
Omgang helt at kunne gaa ind paa Organi ·a
tionens Ønsker; men man vilde instruere De
poterne om i størst mulig Udstrækning at ind
i-e.tte ig derefter. 1 oget saadant halvt kunde 
Foreningen ikke slaa sig til Taals med; den 
opretholdt Kravet om, at Reservepersonalet 
enten ved den ene Tjenestes Afslutning fik 

nd rretning om den paafølgende Tjeneste, 
eller at der blev beregnet dem Tjene tetid for 
det Tidsrum, deres F'riticl blev be ·kaaret der
ved, at de skulde spad ere til Remisen. 

Efter fornyet Overvejelse indsaa General
direktoratet det berettigede i det fremsatte Krav, 
og dei- tilstill de· o.· i September 1929 en saa
lydende Ski:ivel e: 

Efte,· al man ved Skrivel ·e herfra af 21. Juni 
192n, J. Nr. L. . 2991�, havde med-delt Dansk Lo

komotivmands Forening, at. del ikke vilde være gør
ligt al ti I rettelægge Tjenesten for Personalel i Re
serven aa betids, at der paa del Tidspunkt, hvor en 

Tjenesle afslulles, i alle Tilfælde vilde kunne gives 
bemeldte Per anale Meddelelse om den næste Tje

neste, men al Depoterne ,·ilde blive in trueret om i 
.·tørst mulig Udstrækning at give del heromhandlede 
Personale saadan Underretning ved Tjenestens Op

hør, har Lokomotivmand foreningen under Henvis

ning lil, at Tjene. len for Personalet ved Maskinde

poterne i København tilrettelægges aalede., at Per-
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onalet i dets Fritid ikke behøver at give Møde i 
Rem.isen for at erholde Underretning om Tjenesten, 
i Skrivelse af 8. Juli d. A., J. Nr. 191, anholdt om, at 
der maa blive truffet den Ordning, at der gives Re-
ervepersonalet ved de øvrige Depoter Meddelelse om 

en følgende Tjeneste enlen ved den forudgaaende Tje
nestes Afslutning eller ved, at der tilsendes del paa
gældende Personale fornøden Underretning. 

I denne Anledning skal man herved meddele, at 
man efter Omstændighederne bar ment at kunne 
imødekomme Andragendet saaledes, at bemeldte Per
sonale af Depoterne underrettes pr. Bud el. lign. i 
Tilfælde, hvor Meddelelse · om en følgende Tjeneste 
ikke har kunnet gives forinden Tjenestens Ophør. 

Det er givet, at Depoterne dengang blev 
underrettet om denne Afgøre) e, og de ind
rettede sig ogsaa derefter. Men det ser, som 
nævnt, ud til, at de1· nu igen er ved at opstaa 
Vanskeligheder nogle Steder. Visse Lokomotiv
mestre er atter kommet ind paa den besynder
lige Tanke, at de uden videre kan disponere 
over Personalets Fritid. I hvert Fald er der fra 
flere Depoter kommet Besværinger over, at 
Reservepersonalet beordres til at møde i Remi
sen »for at se paa Tavlen«. 

Spørger man os, hvad Aarsagen kan være 
til, at et Forhold, som blev bragt i Orden for 
10 Aar siden, nu atter giver Anledning til 
Beklagelser, saa er vi naturligvis ikke i Stand 
til at kunne give fyldestgørende Besked herom; 
vi kan jo ikke udgranske, hvad der foregaar 
rundt omkring paa Depoternes Kontorer. Men 
vi ved i hvert Fald, at der ved adskillige De
poter sidder Lokomotivmestre, som for 10 Aar 
siden ikke var Indehavere af denne Stilling, og 
man skulde da tro, at der ikke for disse var 
Anledning til at »falde tilbage« paa tidligere 
Forhold. Vi er derfor ikke i Stand til at kunne 
give anden Forklaring paa det her omtalte, 
end at de kritiserede Dispositioner enten maa 
bero paa Ukendskab til Generaldirektoratets 
foran citerede Afgørelse, eller at de er et Ud
slag af Forsøg paa »Bessermachen«. I Tider
nes Løb har vi jo fra forskellig Side set en 
Del Bestræbelser i saa Henseende. 

Efter vor Mening er det beskæmmende, der-
om Organisationen atter skulde gaa til Ad

ministrationen i det her omtalte Spørgsmaal. 
Den i 1929 trufne Afgørelse er saa klar, som 
ønskes kan, og ved nærmere Omtanke maa det 
vel erkendes, at Tjenesten og Tjenestetidsfor
holdene er saadanne, at man ikke skulde behøve 
at filosofere over, om det, det i 1929 var urime
ligt at byde Personalet foruden deres Tjeneste, 

nu skulde være rimeligt. Der er næppe mange, 
. ·om mener, at det i 1939 skulde være ret og 
rimeligt, at denne eller hin Tjenesteleder skulde 
kunne bestemme, at Personalet paa et bestemt 
Tidspunkt kal give Afkald paa deres Frit_id for 
at begive sig til deres Arbejdsplads, og der faa 
at vide, hvilken Tjeneste de skal udføre næste 
Dag. 

Depoterne maa kunne tilrettelægge Tjene
sterne saaledes, at de, naar Reservepersonalet 
afslutter den e� Tjeneste ved Depotet, sam
tidig kan give dem Besked paa den næste.' Det 
kan man gøre ved Landets største Depoter; 
det kulde derfor ogsaa være gennemførligt 
ved de mindre. Kan en og anden Lokomotiv
mester ikke indrette sig paa denne Maade, -
og der kan naturligvis indtræffe Forhold, som 
gør Dispo ·itionerne vanskelige - saa maa 
han affinde sig med, at der enten sendes Bud 
til Personalet i deres Hjem, eller der maa be
regnes dem en vis Tjenestetid for den Tid, 
hvormed deres Fritid bliver be kaaret. 

Lad os imidlertid haabe, at det omtalte For
hold gaar i Orden af sig selv, saa Foreningen 
ikke skal til at ulejlige Generaldirektoratet 
hermed. 

KONGRESSEN 

Naar dette Nr. af vort Blad udkommer, er 
Beretningen over Virksomheden i 1937-39 
samt Dagsordenen for den tilstundende Kon
gres udsendt, og Medlemmerne vil af denne 
sidste have set, at Kongressen, som i øvrigt 
allerede tidligere meddelt, er fastsat til 3 Dage, 
den 2., 3. og 4. Maj. 

Da Organisationens 40 Aars Jubilæum skal 
fejres i Forbindelse med Kongressen, og dette 
Jubilæum følges med Interesse fra mange s;der, 
er det naturligt, at en og anden spørger sig 
selv, hvorledes Kongre. sen og Jubilæet i det 
hele taget er tænkt tilrettelagt. 

Vi skal da oplyse, at den første og den 
sidste Kongresdag - den 2. og 4. Maj - er 
almindelige Arbejdsdage, hvor Kongresfor
handlingerne skal foregaa paa sædvanlig Vis. 
Den mellemste Dag, den 3. Maj, vil der kun 
blive Kongresforhandlinger om Formiddagen. 
Om Eftermiddagen fra Kl. 13,30 til Kl. 15,30 
er Organisationen Ledelse paa Foreningens 

· Kontor for at kunne modtage eventuelle Gratu
lanter, som maatte finde Anledning til at lyk-
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onRke yor Organisation. Endelig er der jo denne 

Dag::; Aften den tore Festmiddag. 
Vi har ansøgt Generaldirektoratet om, at 

der til Rejsen til København for at deltage i 
Fe::;tmiddagen udstedes Familiefripas og Fripai:; 

til Pensionister uden Medregnen i det sædvan

lige aarlige Antal. 

PROTOKOL 

over Forhandlingerne den 14. Februar 1939 

mellem Finansministeren, de 3 Centralorga� 

nisationer og Danmarks Lærerforening. 

1' il F urhandliny: 

I. Ændring af Reglerne i Tjeneslemandsloveu. · §
91 vedrørende Reguleringstillæg.

II. Revision af de i Finansministeriet· Cirkulære
af 16. April 1931 omhandlede særlige Ydelser.

III. Tillæg til de paa Finansloven fastsatte aarlige
Honorarer.

CV. Ændring i Tjenstemandsloven, saaledes al Be-
stillingstillæg bliver pension givende.

V. Oprettelsen af et Tjenestetidsnævn.
VI. Særlig Anciennitetsordning for visse Aspirauler.
VII. Meddelelser om de eventuelle Virkninger af

Reglerne i det i Rigsdagen nylig forelagte Lov
forslag om Tab af de boegerlige Rettigheder for
saavidt angaar Statstjenestemændenes ret) ige
Stilling.

Fol' Finansminisleriel mødte Finansministeren, De
partementschef K. H. Kofoed, Kontorchef J. Dybdal 
og Ekspeditionssekretær Ulrik Andersen. 

Statstjenestemændenes Centralorganisation I 
(Funktionærklasserne) repræsenteredes af Lands
tingsmand Charles Petersen, Fonetningsfører Th. 
Pedersen, Overpakmesler P. Jensen, Inspektionsbe
tjent Schylt-Lal'sen, Snedker Lauritz Hansen, Plejer 
Johs. Hansen, Sekretæl' Vejre, Lokomotivfører Sophus 
Jensen og Overtoldbetjent Kaj Olsen. 

Fo1· Statstjenestemændenes Centralorganisation II 
(Embedsklasserne) mødte Stationsforstander Høgs
gaard, Kontorchef Lynard, Kontrollør Dræbe!, Told
kontrollør Thomas og Overassistent Holsl-Cheisten ·en. 

For Danske Statsembedsmænds Samraad mødte 
Rektor Bang, Kontorchef Krog, Ekspeditionssekretær 
Andreas Larsen og Ekspeditionssekretær Strøm. 

For Danmarks Lmrerfoeening mødle Førstelmrer 
K. A. Kristensen, Lærer Nygaard, Lærer Kirk, Skole
inspektør Hald, Lærer Stinus NieJ ·en, Lærerinde Frk. 
Krogsgaard og Lærerinde Frk. Hansen. 

I. Vedrørende Reguleringslillæyel.
Fiuwisministeren bød velkommen og udtalte, at 

de forestaaende Forhandlinger vedrørende Regule
i-ingstillæget skyldtes de af Centralorgani ationerne 
indgivne Andragender om Ophævelse af det store In
terval (2427-2842) i Skalaen i Tjenestemandslovens 
§ 91 om Reguleringstillæg.
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Ministeren henviste li l de vanskelige Forhold, 
hvorunder Grupper af den danske Befolkning i Øje
blikket lever, og nævnte i denne Forbindelse de Ska
der, Mund- og Klovesygeu har forvoldt for Land
bruget, og omtalte endvidere den ret betydelige Ar
bejdsløshed. 

Minisleron udtrykte Haabet om, at Stat tjeue le
mændene ligesom ved tidligere Lejligheder vilde vise 
nogen Resignation, saaledes at man ved de foreslaa
onde l<'oehandlinger kunde opnaa Enighed om en ei
melig Ordning af de foreliggende Spørg maal. 

fainclstingsmancl Charles Petersen henvi le til, al 
man fra Centralorganisation I'. Sido tidligere har 
paapeget, hvorledes del store Inlerval virker urimeligt. 

Landslingsmanden bemærkede, at han vel erindre
de, at man fra Regeringens Side under Løn forhand-
1 ingemo i Fjor bavde gjort gailclende, at man fandt en 
Disposition, hvorved Intenallcl ophævedes, saa om
[allende, al den rnaatt.e henvi::;cs til en almindelig Løn
revision. 

Hidtil havde Centralorgani alionon maatlet akcep
lere dette Synspunkt, men nu fandt man, at der var 
Grund til· at faa Forholdet bragt i Orden, og der var 
særlig Anledning hertil, da Pristallel er gaaet ned 
mod 22 Points, hvorved Tjenestemændene trods don 
ringe Nedgang mister eo11 Portion af Reguleringstil
læget, . aaledes at det store Interval blivee særligt 
føleligt, idel. der trods det relativt høje Udgiftstal kun 
01.· Hjemmel til at yde Tjenestemændene 6 Porlioner af
Reguleringstillæget.

Det var derfor Centralorganisationens Ønske, at de 
9 Po1·tioner, som tilkommer Tjenestemændene, hvis 
Intervallet ophæves, udredes med det fulde Beløb for 
hver Portion. 

Sta.tionsforstcinder Høgsgaard kunde tiltræde det af 
Landstingsmand Charles Petersen anførte og føjede 
hertil bl. a., at Arbejderne i det fri Erhverv gennem 
clere faglige Organi. alioner har opnaaet saa store 
lønningsmæssige Fordele, at de or naaet langt forud 
for Tjenestemændene, og Taleren var af den Opfat
telse, at der hengaar for langt et Tidsrum mellem do 
almindelige Lønrevisioner. 

Rektor Bang tiltraaclle paa Samraadets Vegne de 
af Centralorganisation I og II fremsatte Ønsker om 
Ophævelse af Intervallet. 

Førstelærer K. A. Kristensen -lullede sig paa Dan
marks Lærerforenings Vegne til de øveige Centralor
ganisationer og fremsatte . ærskilt Ønske om Ændring 
af Tjenestemandslovens § 91 vedrørende Regulerings
tillmget til Pensionister, der ikke har egen Husstand, 
og med Hen yn til Reglerne for Reguleringstillmget 
til samgifte. 

.,,,inansministeren henholdt sig til del paa tidligere 
Møder udtalte om, at Regeringen ikke kan gaa med til 
en Ændring af Lønningsloven med Hensyn til Ophæ
velsen af Intervallet, og henviste i denne Forbindelse 
til Bemærkningerne til Lovforslaget om det for inde
værende Finansaar ydede midlertidige Løntillæg. 

Mini teren udtalte, at dee i 1937-38 var 2 udække
de Pri lalraler, og at man gav Tjenestemændene Dæk
ning for den ene. I Fjor var der 3 udækkede Pristal
rater, og man gav Tjenestemændene et Beløb, der for 
den lavestlønnede Gruppe svarede til 2 Portioner, i 
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Form af det midlertidige Løntillæg. I Aar er der lige
ledes 3 udækkede Pristalrater, og det vilde clel'for 
efter Ministeren Opfattelse ligge nær, at man stiller 
sig paa tilsvarende Maade. Der er dog den Forskel, 
al man i Fjor fik den 7. ordiuære Portion paa et me
get ringe Udgift taloverskud (11 Points). 

Naar man nu spurgte, hvad Regeringen kan gaa 
med til i Aar, kunde del' eftel' Ministerens Opfattelse 
principielt følges een af 2 Metoder: 

1) den 7. Portion kunde bortfalde og de 168 Kr.
forhøjes eller

2) den 7. Portion kunde bevares og J.e 168 Kr.
nedsættes.

Ministeren udtalte, at han fandt det mest nalu r
ligt, al man bevarede den 7. Portion og dl'øftede 
Spørgsmaalet om Nedsættelse af de 168 Kr., idet han 
dog bemærkede, al Kon ekvenserne heraf maatte 
være, at hvis man til næste Aar kommer ud a[ Inter
vallet, maa den 7. Portion gaa ud af dette og ind 
paa ordinær Basis. 

Ministeren konkluderede i, at Regeringen maa af
vi e en Ændring af Lønningsloven, men er villig til 
at forhandle om en midlertidig Ordning som anført. 

Landstingsrnand Charles Petersen udtalte, at Tje
nestemændene, hvis den 7. Portion automatisk skal 
falde bort, naturligvis ikke er tilfredse med et Tillæg 
paa 168 Kr., og han ansaa det for en meget stor For
del, hvis man som af Ministeren nævnt indregner 
den 7. Portion i det midlertidige Løntillæg. Hvis man 
imidlertid samtidig vil nedsætte de 168 Kr., faar Tje
nestemændene en Lønnedgang, som ikke er akcepta
bel, i hvilken Forbindelse Taleren henledte Opmærk
·omheden paa, at der i det fri Erhverv overhovedet

ikke sker nogen Lønændring for det kommende Fi
nansaar.

Efter Landstingsmandens Opfattelse maatte den 
7. Portion derfor indregnes i det midlertidige Løn
tillæg, som uforandret maatte fastsættes til 168 Kr.

Stationsforstander Høgsgaard, Rektor Bany oa 
Førstelærer K. A. Kristensen gav med nærmere Mo
tivering deres Tilslutning til de af Landstingsmand 
Charles Petersen fremsatte Synspunkter. 

Finansministeren kunde ikke anerkende, at der 
kunde hentes noget Argument i den Omstændighed, 
at Arbejderne i det fri Erhverv ikke gaar ned i Løn 
i det kommende Finan aar, da dette skyldes, at de 
løbende Overenskomster er 2- aarige, og Finansmini-
teren paapegede, at man ikke fra Centralorganisatio

nernes Side kunde forvente nogen Forbedring af Re
guleringstillæget, naar Udgiftstallet, som sket, var 
gaaet ned. 

Ministeren fremhævede derhos, at det var en ab
solut Forudsætning for den af ham foreslaaede Ord
ning, at den 7. Portion, der efter Forslaget lægges 
ind i Intervallet, igen tages ud, naar Udgiftstallet 
stiger over 2842 (d. v. s. naar man kommer ud af 
Intervallet). 

Landstings•mand Charles Petersen forespurgte, 
hvorvidt det midlertidige Løntillæg kan bevares paa 
168 Kr., naar den 7. Portion indregnes i Tillæget. 

Finansministeren svarede herpaa, at man først 
maatte have Klarhed over, om man fra Centralorga-

nisalionerne Side var ind[orstaael med, al status quo 
benues, selv om Tjenestemændene eventuelt næstC' 
Aar faar Ret til en ordinmr Portion gennem Stignino
i . Pri tallet. 

Departementschef I C H. Ko[ oed gav i Anledning 
af de af Førstelærer K. A. Kristensen fremdragne 
specielle Spørgsmaal ell nærmere Redegørelse vedro
rende Beregningen af Regnleringstillæget til Pen io
ni ter, der helt eller delvis opgiver egen Hus tand, 
samt med Hensyn til Reglerne for ReguleriDg tillæg 
til samgifte Tjenestemænd, irlet Departementschefen 
fromhævede, at en Ændring af den nu anvendte Be
regni ngsmaade forud. ·atte, at Lovbestemmelserne ble,· 
ændret. 

l l. Revision af Satserne for særlige Y clelser.
Lrmdslingsm,ancl Charles Petersen fremhævede, al

Udgiftslallet paa del. Tidspunkt, da de nugældende 
Satser blev fastsat, var 2384 Kr., og at der altsaa nu 
foreligger en Stigning i Udgiftstallet paa ca. 450 Kr., 
der overhovedet ikke har givet sig Udslag i l<'orhoj
else af de særlige Ydelser, for hvilke der gælder et 
særlig stort Interval (2219-29li6), hvad der bl. a. 
har bevirket, at Tjenestemænd ikke er i Stand til 
paa Tjenesterejser at faa Dækning for de nødvendige 
Udgifter, hvilket i ig selv er en Urimelighed. 

Taleren ansaa en Regulering af de særlige Ydel
ser for absolut paakrævet og henviste til, at naar 
Udgiftstallet som nævnt er steget mod ca. 450 Kr., 
siden 1931, svarer dette nogenlunde til en Stigning 
paa ca. 20 pCt., hvorfol' de sil.'rlige Ydelser bør regu
leres med 2 Trin, dog for Dagpengenes Vedkommende 
med mindst 2 Kr. og for de nedsatte Dagpenges Ved
kommende med mindst 1 Kr. 

Rektor Bang udtalte, at naar der ogsaa fra Sam
raadets Side var fremsat Ønske om en Forhøjelse af 
de særlige Ydelser, var Grunden hertil, at Organisa
tionen var Genstand for et stærkt Pres fra Medlem
mernes Side, idet de gældende Rejsediæter ikke mere 
var tilstr,t>kkelige, bl. a. fordi Hotelpriserne er . tegot 
med 15-25 pCt .. siden 1931. 

8tationsfo1·sfm1der H øgsyaanl oq Førstelærer K. 
A. KriRtensen tilt eaadte det af de foregaaende Tale1·e
anførte.

Finansm,inisteren udtalte, at det rejste Spørgsmaal 
vat· af stor økonomisk Betydning for Staten, idet man, 
hvis man skulde imødekomme det af Landstingsmand 
Chal'les Petersen fremsatte Forslag, vilde komme op 
paa en Merudgift paa ca. 2 Mill. Kroner oin Aaret. 

Hvad specielt angik Køre- og N atpenge kunde 
Ministeren ikke se nogen særlig Grund til en Forhøj
else. 

Iøvrigl fremhævede Ministeren, at de særlige Ydel
ser er sat i direkte Forhold til Udgiftstallet, og al 
Tjenestemændene tidligere har haft Fordel af del 
store Interval, der er fastsat for Reguleringen af de 
særlige Ydelse1·, idet der i tidligere Aar, hvor Ud
gift ·tallet har været særlig lavt, ikke har været 
Spørg. maal om Nedsættelse af de gældende Satser. 

Departementschef K. H. Kofoecl fremhævede de 
tekniske Vanskeligheder ved at udskille bestemte Ydel
ser til en særlig Regulering, idet der bestod en ind-
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byrdes Sammenhæng imellem de forskellige • ærlige 
Ydelser•. 

Land::;tiugsmancl Charle Petersen kunde ikke op
give Kravel om en Forhøjelse af de an·lige Ydelser, 
idel Hensynet især til de lavere lønnede Tjeneste
mænd gjorde en Forhøjelse af Rejsediæterne paa
tt·ængende nødvendig. 

Efter forskellige Udtalelser af Landstingsmand 
Charles Petersen, Ekspedition ekretær Strøm og 
Stationsforstander Høgsgaard bemærkede F'iriansmi
nisteren, at han maatte fastholde, at der ikke kunde 
ske en Forøgelse af Udgiften til særlige Ydelser, men 
at der maaske kunde være Tale om en Omregulering, 
saaledes at der i Forbindelse med en eventuel Ned
sættelse af KMepengene og Natpengene skete en For
højelse af Dagpengeydelserne. 

Til. Porl,øjelse af det nuværende 5 1101. Tillæo /,il 
Pina nslovhonornrerne. 

Rektor Bang anførte til Støtte for Samraadets 
Forslag om Forhøjelse af det nuværende 5 pCt. Til
læg til Finanslovhonorarerne, at der efter det ny 
Udgiftstal vil blive ydet et 12 p·Ct. Tillæg til de under 
Tjenestemandslovens § 92, Stk. 3., hørende Honorarer 
til Rigsdagsmænd, Skatteraadsformænd m. fl., og at 
det efter Samraadets Opfattelse vilde va:!re rimeligt, 
at der i det væsentlige ydedes et Tillæg af samme Stør
relse til de 2 Grupper af Honorarer. 

Stations{ orstmider H øgsgaard og Landstingsmand 
Charles Petersen gav deres Tilslutning til den af Sam
raadet foreslaaede Forhøjelse af Honora1·ti1læget. 

Finansministeren udtalte, at der ikke efter hans 
Opfattelse var Mulighed for en Forhøjelse af det nu
værende Tillæg paa 5 pCt., idet financielle Hensyn 
talte herimod, ligesom den Omstændighed, at Udgifts
tallet er gaaet ned i Aar, ogsaa talte imod en For
højelse af Honorartillæget. 

Ekspeditionssekretær Strøm beklagede det af Fi� 
nansministeren indtagne Standpunkt og gjorde den 
Opfattelse gældende, at det oprindelig har været Me
ningen, at Ti\lægene til Finanslovhonorarerne og de 
i Tjenestemandslovens g 02 omhandlede Honorarer 
skulde være ens. 

Departementschef K. H. Kofoed imødegik den af 
Ekspeditionssekretær Strøm fremsatte Opfattelse, 
hvorefter Finanslovhonorarerne og Honorarerne, der 
oppebærer Tillæg efter Tjenestemandslovens § 92, 
skulde være ens og gav en Redegørelse for Udvik
lingen af Honorarordningen siden 1919. 

. Ekspeditionssekretær Strøm mente, at Udtalelser i 
Lønningsraadets Betænkning af 29. Februar 1932 an
gaaende Honorarregulering støttede hans Opfattelse. 

VI. Særlig Anciennitetsordning for visse Aspiranter.

Departementschef Kofoed gennemgik Sagens For
historie og meddelte, al Finansministeriet i Anled
ning af de særlige Personaleforhold, som har fore-
1 igget ved Statsbanerne og Fængselsvæsenet, vilde 
være villig til al søge optaget en aalydende Bestem
melse paa Normeringsloven fol' Finan aaret 1939--40: 

•Finansministeriet bemyndiges til at tillægge Tje
nestemænd, der indenfoe Tiden 1. Juli 1931 til 1. Ja-
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nuar 1939 er ansat i Statsbanernes 9.-18. Lønning -
klasse , eller Fængselsvæsenets 9.-13. Lønning. J 

klasse, fol'øget Lønningsanciennitet eftel' følgende 
Regler: 

Af den med Tjenestemand ansættelsen i paagæl
dende eller li I svarende ti Iling sammenhængende 
Tjeneste med fuld Beskæftigelse efter det fyldte 22. 
Aar kan medregnes: 

1. Tjeneste paa Aspirantløn og eventuelt derefter
følgende Tjeneste paa en Løn, der ikke overstigee
Begyndelsesløn minus Pensionsbideag i paagæl
dende Lønningsklasse med Fradrag af 4 Aar;

2. Tjeneste paa Aspirantløn og dermed sammen
hængende Tjeneste paa højere Løn end Tjeneste
mandsløn med Fradrag af 6 Aar.•

De enkelte Bestemmelser blev nærmere gennem
gaaet. 

Paa F oranleduiug af Finansministeren blev For
handlingerne herefter udsat, for al der kunde give. 
Organisationerne Lejlighed til at drøfte de hidtil for
handlede Spørgsmaal, og nyt Møde berammedes til 
Kl. 16 samme Dag. 

Mødet genoptages Kl. 16. 

Lcmdsfings,mand Charles Petersen oplyste, at der 
havde fundet en Forhandling Sted mellem Central
organi. ationerne indbyrdes, og at han var bemyn
ciiget til paa Organisationernes Vegne at give sin 
Tilslutning til, at den 7. Portion af Reguleringstil
læget bevares i Forbindelse med det midlertidige Til
læg paa 168 Kr., saaledes at Lønningerne bliver ufor
andrede i det kommende Finansaar, hvorimod Orga
nisationerne ikke kunde anerkende nogen Reduktion 
af Tillægene. 

Saafremt Organisationerne skulde gaa ind paa, at 
den 7. Portion tages ud af Intervallet, hvis Udgifts
lallet for Finansaaret 1940-41 kommer til at ligge 
imellem 2843 og 2946, maatle det være en Forud
sætning, at Tillæget qgsaa blev uforandret, hvis Ud
giftstallet gik ned. Hvis man kunde komme til Enig
hed paa dette Grundlag, maatte det ligeledes være 
en Forudsætning, at Aftalen kun gjaldt for 2 Finans
aar og ikke var nogen stedsevarende Foranstaltning. 

Vedrørende Reguleringen af de særl-ige Ydelser 
var Organisationerne enige om, at man ikke helt kan 
opgive Ønsket om en Forbedring, men at man efter 
Omstændighederne kunde tiltræde, at der alene skete 
en Forbedring af Dagpengene som tidligere fore
slaaet, mod at man til Gengæld frafaldt Kravet om 
Forhøjelse af de øvrige særlige Ydelser (Kørepenge, 
Natpenge m. v.). 

Vedrørende Aspirantordningen bemærkede Tale
ren, at det af Finansministeren fremsatte Forslag, 
der alene vedrørte Statsbanerne og Fængselsvæsenet, 
i det store og hele var tilfredsstillende', men at han 
meget gerne saa Forslaget udvidet til ogsaa at om
fatte alle andre Styrelser, ligesom han fore log, at 
Reglen om Fradrag af 6 Aar for konjunkturlønnet 
Tjeneste ændredes saaledes, at Fradraget kun blev 
5 Aar. 

Finansministeren udtalte vedrørende Regulerings
tillæget, at hvis man uanset Nedgangen i Udgiftstal-
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let skulde bevare status quo, kunde han ikke paa
tage sig nogen Forpligtelse til ikke at ændre det 
midlertidige Løntillæg paa 168 Kr. i Finansaaret 
1940-41, saafremt Udgiftstallet fortsat holdt sig 
i udenfor det store lnte1·val. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet om de særlige Y del

ser erklærede Finansministeren, at man var villig 
til at tage Spørgsmalet om en eventuel Regulering af 
Dagpengene op til Undersøgelse, saaledes at man 
i Finansministeriet indhentede Materiale til nærmere 
Belysning af Forholdet, men Ministeren kunde ikke 
garantere, at Undersøgelserne kunde være tilen�e
bragt pr. 1. April 1939, ligesom han ikke kunde give 
noget Tilsagn om en Forhøjelse af Dagpengene. . Med Hensyn til Aspirantordningen udtalte M1m
steren, at naar man har foreslaaet en særlig Regel 
for Personalet ved Statsbanerne og Fængselsvæsenet, 
skyldes det de særlige Personaleforhold, som har 
foreligget indenfor disse Etater, og at der i hvert 
Fald maalte kunne paavises tilsvarende særlige For
hold indenfor andre Etater, for at Reglen ogsaa skulde 
kunne finde Anvendelse her. 

Om der for Tjenestemænd, som tidligere havde 
været konjunkturlønnede, skulde fradrages 5 eller 6 
Aar, maatte noget bero paa et Skøn, men om Spørgs
maalet kunde der forhandles. 

Landstingsmand Charles Petersen gav paa Cen
tralorganisationernes Vegne sin Tilslutning til, at 
Forholdet vedrørende Reguleringstillæget blev ord
net som af Finansministeren foreslaaet, idet Orga
nisationerne kunde anerkende de af Ministeren op
stillede Forudsætninger vedrørende Finansaaret 
1940-41. 

Taleren takkede endvidere for Finansministerens 
Tilsagn om, at Spørgsmaalet vedrørende en eventuel 
Forhøjelse af Dagpengene vilde blive taget op til 
Undersøgelse og Overvejelse, saaledes at Spørgsmaa
let senere kunde optages til fornyet Drøftelse. 

Vedrørende Aspirantordningen henstillede Tale
ren, �t den foreslaaede Ordning i hvert Tilfælde blev 
ændret saaledes, at der blev aabnet Mulighed for at 
bøde paa tilsvarende uheldige Personaleforhold i 
andre Etater end Statsbanerne og Fængselsvæsenet. 

Finansministeren præciserede Forholdet vedrø
rende Reguleringstillæget saaledes, at Regeringen 
var villig til at søge de nu værende 7 Portioner af 
Reguleringstillæget og det midlertidige Løntillæg paa 
168 Kr. bevaret, imod at Organisationerne give.r Af
kald paa Ændringer af Tillægene, saafremt Udgifts
tallet næste Aar kommer til at ligge indenfor Inter
vallet 2843-2946. 

Saafremt Udgiftstallet næste Aar holder sig i□den
for det store Interval, er begge Parter frit stillet med 
Hensyn til Finansaaret 1940-41. 

Med Hensyn til Aspirantreglerne foreslog Mini
steren, at det tidligere fremsatte Forslag fik føl
gende Formulering: 

»Finansministeren bemyndiges til at tillægge
Statstjenestemænd, der indenfor Tiden 1. Juli 1931-
1. Januar 1939 er ansat i Statsbanernes 9.-18. Løn
ningsklasse eller Fængselsvæsenets 9.-13. Lønnings
klasse, forøget Lønningsanciennitet efter følgende
Regler:
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Af den med Tjeuestema.ndsansættelse sammenhæn
gende Tjeneste med fuld Beskæftigelse i paagældende 
el ler tilsvarende 9tilling efter det fyldte 22. Aar kan 
medregnes 

1. Tjeneste paa Aspirantløn og eventuelt derefter
følgende Tjeneste paa en Løn, der ikke oversti
ger Begyndelsesløn minus Pensionsbidrag i paa
gældende Lønningsklasse med Fradrag af 4 Aar;

2. Tjeneste paa Aspirantløn og dermed sammen
hængende Tjeneste paa højere Løn end Tjeneste
mandsløn med Fradrag af 5 Aar.·

For saa vidt angaar andre Styrelsesgrene end
Statsbanerne og Fængselsvæsenet kan undtagelsesvis 
tilsvarende Forhøjelse af Lønningsancienniteten fin
de Sted, saafremt der paavises tilsvarende særlige 
Forhold som i de nævnte Etater. 

Herefter vil Ordningen ogsaa omfatte andre Eta
ter end Statsbanerne og Fængselsvæsenet, ligesom 
Fradraget for konjunkturlønnet Tjeneste bliver 5 Aar. 

Det var endvidere Ministerens Hensigt at give 
Forslaget tilbagevirkende Kraft fra · 1. April 1938, 
saaledes at der fandt Efterbetaling Sted fra nævnte 
Tidspunkt. 

Ministeren bemærkede endelig vedrørende Spørgs
maalet om Ydelse af Tillæg til de vaa Finansloven
opførte Honorarer, at han forudsatte, at der var 
Enighed om, at det nuværende Tillæg paa 5 pCt. 
opretholdtes uforandret for Finansaaret 1939-40. 

Rektor Betng udtalte sin Beklagelse af, at Til
læget ikke kunde forhøjes, men akcepterede efter 
Omstændighederne det af Finansministeren indtagne 
Standpunkt, og forbeholdt sig at vende tilbage til 
Spørgsmaalet næste Finansaar. 

IV. Bestillingstillæg.

Finansministeren erklærede med Hensyn til det 
af Centralorganisation II fremsatte Forslag om, at 
Bestillingstillægene blev gjort pensionsgivende, at han 
1 kke under nogen Omstændigheder kunde tiltræde en 
saadan Ordning, idet Spørgsmaalet i hvert Fald 
maatte udskydes til en almindelig Revision af Tje
nestemandsloven. 

Stat'ionsf orstander H øgsgaard redegjorde for Be
stillingstillægsordningen især ved Statsbanerne og 
Postvæsenet og gjorde gældende, at der kunde an
føres gode Grunde for en Forbedring af den pen
sionsmæssige Stilling for de Tjenestemænd, der oppe
bar Bestillingstillæg, men at man efter det af Finans
ministeren indtagne kategoriske Standpunkt næppe 
opnaaede videre ved fortsat Drøftelse af Spørgs
maalet. 

V. Tjenestetidsnævn.

Departementschef IC H. Kofoed redegjorde for 
den tidligere stedfundne Forhandling med Central
organisation I om Oprettelse af Tjenestetidsnævn for 
den øvrige Statsstyrelse i Lighed med det ved Stats
banerne bestaaende Nævn. 

Finansministeren havde under denne Forhand
ling erklæret sig villig til at søge oprettet et almin
deligt Tjenestetidsnævn, men havde dog anset det for 
naturligt, at der oprettedes et særligt Nævn ved Post
væsenet. 

. -
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Stations)'orstcmder Høgsgaard kunde lillræde Op
rcllelsen ar et særligt Nævn for Postvæsenet og et 
almindeligt Nævn for den øvrige Statsstyrelse, men 
J1enstillede dog, al der ogsaa for Toldetaten blev op
rellet et særligt Nævn. 

Pinan ministeren gav ikke noget Tilsagn herom, 
men vilde drøfte Spørgsmaalet med Generaldirek-
tøren for Toldvæsenet. 

Ekspeditionssekretær Strøm gjorde opmærksom 
paa, at Sygeplejei·skerne ved Sindssygehospitalerne 
staae tilsluttet Saml'aadel, og at Spørgsmaalet om 

amraadets Repræsentation i el eventuelt Tjeneste
tidsnævn derfor kunde faa aktuel Interesse. 

Lanclstingsmand Charles Petersen støttede Sia.:. 

Lion forstander Høgsgaards Forslag om Oprettelse af 
1·l ærligt Nævn for Tolddepartementet. 

1
1 

I[. M. eddelelser om de eventuelle Virkninger ci)' 
R.eulerne i det Rigsdagen nylig forelagte Lov/ orslcig
om 'l'ab af borf1erlige Rettir1heder forsaavidt angaar

Statstjenestemændenes retlige Stilling. 

Pina.nsministeren redegjorde for det fremsatte 
Lovforslag om Ændringer i Straffelovens og en Ræk
ke andre Loves Bestemmelser om Rettighedsforta
belse som Følge af Lovovertrædelser. Ved Lovforsla
get afskaffes saavel Begrebet »en i den offentlige 

1ening vamerende Handling« som det hidtidige »For
labelse af borgerlige Rettigheder•, idet man har an
set en hidtidig Ordning, hvorefter Rettighedsforta
belse. er generel for at være en unødvendig alvorlig 
Konsekvens for den straffede. Der foreslaas derfor 
i Stedet en Nyordning, hvorefter Rettighedsfortabelse 
kun finder Sted i det Omfang, hvori det i hvert enkelt 
Tilftl:'lde fastsættes ved Særlovgivningens Regler. 

I Lovforslaget er de herhenhørende Regler i Tje
nestemandsloven ikke særligt omtalt, men der er skabt 
Bemyndigelse for Finansministeren til ved kgl. An
ordning at ændre de paagældende §§ i Tjeneste
mandsloven. 

Finansministeren meddelte herefter, at man ag
t.ede at søge gennemført følgende Ændringer i §§ 60, 
62 d og 68 e: 

§ GO affattes saaledes:
•Den, som afskediges, fordi han har gjort sig kyl

dig i en ·traf-bar Handling, der gør ham uværdig til 
den for Stillingen fornødne Agtelse og Tillid, taber 
Retlen til Pension.« 

I § 62, Stk. 2. cl) erstattes Ordene: 
•d) naar han ved Dom kendes skyldig en den 
offenllige Mening vanærende Handling« 
af 
•cl) naar han ved Dom findes skyldig i et strafbart
Fod10\d, der gøl' ham uværdig til den for en Tjene-
lemandsstilling fornødne Agtelse og Tillid.•

I § 68 erstattes Stk. e): 
•e) naar hun ved Dom findes skyldig i en den 
offentlige Mening vanærende Handling• 
af 
•c) naar hun idømmes Fængselsstrnf af 4 Maaneder
cl ler derover«.

Departementschef Kofoed fremhævede, at der ikke 
mel Forslagene var tilsigtet nogen som helst Reali-
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tcl ændring i Tjenestemandslovens. Pen. ionsfoeta
bel sesbestemmelser. 

Depal'temenlschefen lienvisle iøvrigt lil de Ud
talelser, der indeholde.· i Betænkningen, som e1· a[
givet af det Udvalg, dce har udarbejdet Lovforslaget, 
idet han bemærkede, al det foeeliggende Udkast til 
Ændring af Tjenestemandsloven var udarbejdet cflei: 
Forhandling mellem Justitsministeriet og Finan -
ministeriet. 

Centralorganisationernes Repræsentanter anmo
dede om at faa Lejlighed til nærmere at sætte sig ind 
i de· foreslaaede Ændringer, før man afgav nogen 
bindende Udtalelse paa OrgaI}isationemes Vegne. 

Finansministeren udtalte derefter, at han i Løbet 
af nogen Tid vilde give Organisationerne Lejlighed 
I.il i et nyt Møde at udtale sig om Spørgsmaalet, saa
freml der blev fremsat Ønske herom. 

Mødet sluttet. 

BESØG AF ENGELSKE 

JERNBANEMÆND 

Rammerne for det tidligere kort omtalte Be
søg af et større Antal engelske Jernbanemænd 
er nu fastlagt. Det drejer sig om 150-160 Per
soner, som vil foretage en 9 Dages Studierejse 
fra England til Danmark og Sverige med 3 
Dage Ophold i København. 

Deltagerne i Rejsen kommer fra saavel det 
engelske Lokomotivmands Forbund som fra de 
Organisationer i England, der svarer til Jern
baneforeningen og Jernbaneforbundet her hos 
os - Værkstedsarbejderne er som i de fleste 
a:ndre La11de Medlemmer af Jernbaneforbundet. 
Det er saaledes ikke en af en enkelt Organi
, ·ation og udelukkende for denne· Medlemmer 
arrangeret Studierejse som de, vor Organisa
tion i nogle Aar arrangerede og gennemførte, 
men en Rejse, hvori alle Kategorier kan deltage. 

Som det vil erindres, indledede vor Organi
sation allerede i 1926 belærende Studierejser; 
for vore engelske Kammerater e1: Foranstalt
ningen derimod ny; den paabegyndtes i Fjor 
med en Rejse til Frankrig. Det er en Medarbej
der ved »The Railway Review«, Hr. Henry 
Aldridge, . om har faaet Ideen til disse Studie
rejser, og det er ham, som leder dem. Han har for
nylig været i Stockholm og København for at 
drøft� for kellige Forhold vedrnrendo Rejsen. 
H�r i København forhandlede han med »Folke
ferie« og med Repræsentanter for vore •1 Jern
baneorganisationer, hvor han fik Til agn om 
Assistance med Tilrettelæggelse og Gennem
førelse af Programmet for den 11., 12. og 13. 
Juni, hvilke Dage Sel kabet vil opholde sig her. 
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LOKOMOTIVER PAA SYDAFRIKAS 

JERNBANER 

Jernbanerne i den Sydal'rikauske Uniou bar 1111 
en Sporlængde paa 22 300 km, hvoraf 360 km el' 
dobbeltsporel. Af det totale Antal Sporkilomcl re er 
20 000 km eller ca 90 pCt. de saakaldle Kapspor, 
cl. v. "· Spor med en Skinneafstand paa 10G, mm,
medens der tillige findes enkelte Banestnekni11gcr
med kun 610 mm Sporvidde. Den første .Jernbane
blev paabegyndl i 1859 fra KapstaclHn med del nor
male Spormaal 11!35 mm, og i 18(i3 aabncdes den
05 km lange Strækning fra Kapsladen til 1Velli11glon.
Natal lunde i 1870 kun 7 km Jernbane fra. JJavnr
bycn Du rha h. Paa det Tidspunkt opdagedes Diamant
minerne i Kimberley i Boerrepublikken, hvilke! gaY
Anleclniug lil, at Staten greh ind og hygg0dc Haner.
For al spare AnlcPgsomkoslninger blev de hygget kap
sporet, og de allerede anlagte Baner med Nonrn,lspor
blev bygget om til Kapspor. Banen til Kimberley blev
færdig i 1885 og fik senere enduu størl'e Betydning,
da, der i. Nærheden var fundet rige Guldmine1·. Dot
store Opsving, der fulgte, blev Anledning til Bygning
af flere Jernbaner. I 1910 blev alle Sydafrikas Jern
baner sammensluttet i »Soulh African Railways«
(S. A. R.).

Lokomotiverne paa S. A. R. var i de første Aa r 
af engelsk eller amerikansk Fabrikat, fraregnet en
kelte fra Tyskland. Det har paa Grnnd af del smalle 
Spormaal voldt Lokomotivkonstrukløremo store Van
skel ighecler at bygge Lokomotiver med Risteareal af 
den nødvendige Større I ·e. :Med Fyrkassen bel iggendo 
imellem Lokomotivets Rammeplader kunde Ristens 
Bredde kun blive højst 650 mm, hvilket føete til over
ordenlig lange Fyrkasser. Det var Grunden til, at 
Lokomotiver med Staugramme og en hredere Fyr
kasse, som stod paa Stangrammen, fik Indpas paa 
S. A. R. Ligeledes kom der ogsaa andrn engelsk-ame
rikanske Anordninger paa selve Maskinen, f. Eks. 
indvendigt liggende Stephenson-Styring med udven
digt liggende Gliderkasser. 

I 1903 anskaffede Banerune engelske 2B-Lokomo
liver med 3-akslet Tender. :Med 30 t Adhæssionsnegl, 
445 mm Cylindre, 1524 mm Drivhjul og 12,5 Atm. 
Damptryk var disse i Stand til al. fremfø'l'e Per.-on
log med en Hastighed a[ 75 km/T. Ristefladen var 
1.,67 m2, men da Lokomotiverne havde Piacleramme, 
kunde Risten kun blive 650 mm bred, hvorfor den 
for al faa det fornødne Risteareal maatle være ikke 
mindre end 2570 mm lang. Fra Amerika kom der 
omtrent samtidig 1D-Lokomotiver med tilnærmelses
vis samme Ydevne som de engelske 213-Lokomotiver. 
For at skaffe flerkoblede Maskiner den fornødne Be
vægelighed i skarpe Kurver gav man det forreste 
koblede Hjulsæt 152 mm brede Hjulbandager uden

Hjulflange. Paa D-Lokomotiverne blev det tredje 
Hjulsæt udført paa samme Maade. 

Den tiltagende Persontrafik krævede snart stær
kere Lokomotiver, hvortil først og fremmest hører et 
;;tørre Risteareal. Med den næste Lokom�tivlevering, 
som bestod af 2C1-Lokomotiver, gik man over til 
Stangramme og et Løbehjulsæt bag de koblede Hjul. 

Del blev en Overgangstype: don ellers mellem Ramme
pladol'lle inclsnæVJ:oclc Fyrkasse kom nu til at slaa 
direkte ornpaa Slangrammen, og Fyrkassen blev der
rod 940 mm bred imod 830 mm, naar Pyekas. en sidder 
imellem Rammeplatlernc. Risten hlev 760 mm bred, 
2800 mm lang og det opnaaede Risleareal 2,03 m2 • 

nundkodlen var L/�50 mm i Diameter med Midtelinie 
liggende kun 2250 mm. over Skinnetoppen. 

Omtrent paa samme Tid indkøbtes i England for
søgsvis firn Lokomotiver af den saakalclte Pacifik
Type, cl. v. ;;. Lokomoli vcr, }Jaa h vi lko Lokomotiv
rammen er bredere paa del Afsnit, der omslutter- Fyr
kassen, end paa don øvrige Del af Rammen. De havde 
i'orhold::;vis sloro Drivhjul, 1.574 mm i Diameter, og 
a i 1-lcnsyn li I senere Ombygning til Heddamplokorno
li ver, som begynclle at gaa si 11 Sejr·sgang, fik de Stem-

. pelglidero og Heusinger-Styring. Lokomotiv rammens 
forreste Del var 28 mm Pladerarnme med en ind
rnndig Af ·ta11d mellem Rammepladerne paa 890 
mm og Cylindrene::; Midtelinie i en Afst11.nd paa 
J 725 mm. Fo1·an Fyrkassen var anbragt et slaal
sløbt Mellem tykke til at forbinde den mevnle 
foTL·esle Rammede) med den bageste ligelecløs 28 
mm svære Pladeramme, som havde en indvendig 
Afstand mellem Rammepladerne paa 1900 mm. Denne 
Rumforngelso i Rammens bageste Del gav Plads for 
en bred Fyrkas ·e med et stort Risteareal, hvilket i 
J<'orbindelse med det tilladte Aksellryk er bestemmen
de for, hvad Lokomotivet kan præstere i Trækkekraft. 
Risten blev 1630 mm b1·ed og 1970 mm lang og gav 
det anseelige Risleareal paa 3,2:1. m2

• Cylinderdiame
teren var 470 mm, Slaglængden 710 mm, Damptryk
ket U Atm. og Trækkekraften 11,5 t. 

I Aarene 1925-1930 blev Hovedbanernes Spor 
forstærket ti I et Ak eltryk paa 18 t. Det gav Anled
ning lil An kaffelse af sværere Lokomotiver. Hen
. chel u. Sohn, Cassel, leverede 16 Stk. Eksprestogs
lokomoliver med Slangramme og meget bred Fyr
kasse. Maksimalhastigheden er 85 km/T, endskønt 
Drivhjulene kun er 1524 mm i Diameter. Cylindrenes 
Diameter er 584 mm og Slaglængden 660 mm, Træk
kekraflen er 15,0 t. Saavel den bageste Truck som de 
-koblede Hjul har af Hensyn til Kørsel gennem Kur
ver med en·Radius paa 85 m udstrakt Sideforskyde
lighed paa Akselhalscne, hvorved der opstaar et
Faremoment for Slingring under større Hastigheder.
Til at modarbejde dette, er der arrangeret nogle An
løbsringe, som forhindrer Aksellejerne i at glide paa
Akselhalsene i Akslens Længderetning, naar Lokomo
l1vet løber paa lige Spor. De ellers almindeligt an
,,endte Akselka er af Smedejern eller Staalstøbegods
med indpassede Broncepandor er forenet til et Styk-

.D1-ivstan6 inccl »svømmende« Leje for 43 t Stempeltryk. 
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Kap8laden-Johannesbu1·g Ek. 1 i-es ·en. 

kr, iclC'L Akselkassen og Lejepanden er sløbt i et af 
Bronce, hYilkel ·kal være billigere baacle i Fremstil
ling og i Vedlig •holdclse. Di-ivtappcne hat den ansee
lige DiarnclC'I' paa 17 mm og samme La•ngdc. Di-iv
sl1:l'ngen1e har ingen cflor. pa•ndelige Lejer, men 
•svømmende« Leje, l. v. s. en 16 mm lyk Beonce
lJosning, der kan løbe rundt om Drivlappen og am
lidig lob rundt i en i Driv. langen indpres. et laal
foring 210 mm i Diameter. Gennem 10 mm Huller i
Broncebo. ningcn ,:mores Drivlappens og taalforin
gen Flader m d intlpre ·el Smørefedt.

Lokomotiverne er udru tcl med den amerikanske 
l\l'ulLiplc-Regulator, med hvilken man aabner for 
Dampen ved al dreje en Kna taksel mere eller mindre 
og derved aabnc efter Behov en eller l'lerc af e11 Række 
:,;maa Dampventiler, som lilsammPn i aaben Stilling 
girnr del maksimal Gennem lrømningsareal for 
Dampen. Regulatoren idder paa Overhederens Hed
clamprnm. hvon·ed clee altid er Damp i Overhederen 
og OYC'rhC'del Damp til Igangsætning. Ved denne An
bl'i ngelsesn1aacle for Regulatoren faar man Llcn F01 
dC'I, al man cfler amerikansk :Møn ter kan faa over
hedet Damp til Togopvarmning, Injeclorer og Vacuu111-
ejecloren, saa der opnaas betydelig Vanclbc pare! ·c. 
Paa Hovcclclamprørel mellem Domen og 0Yerh cle-
1·en:-; Vaadclamprum er der ind kuclt en ·taalsLøbl 
Darn1l_ventil med pindel og Pakdaase a[ ruslfrit 

laal, med hvilken Damptilførslen lil OverheLleren 
kan af. p,t >rrP . Af andet amerikansk Armatur kan 
11,l'vnes den saakaldle Drifting-Valve, hvi Opgave 
clPt er at forclcle Olien fra et Detroit- møreapparat i 
Glirlerkasser og Cylindre under Lokomotivet. Løb 
uden Damp. J�ndviclere Barko-Blæ erventilen, som 
sidder mellem Dampventilen paa Kedlen og Bla•ser
ringeu og er udrustet med en Kontraventil for al 
kunne brnge fremmed Damp til Blæseren under Op
fyring. 

De1· blev til denne Leverance slillct den Betingelse, 
nL cle1· skulde bruges sydafrikanske Kul med en Var
mC'nl'l'di paa kun 3100 VE/kg til Brænd. el. Dette 
gjotde del nødvendigt at have et Risleareal paa 
5.57 m2

• Ri len, der er 2440 mm bred be taar ikke 
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ar Rislestænger, men af sluble HislC'pal'lie1· med ind
"løble Hullei- for Forbri'C'nding luftens Gennemgang. 
Det frie Risteai-eal, hvorved der om bckendl forslaas 
den DC'l af RisleD, som er aabcn for :F'orbrænclings
lu ften, udgør en Fjerdedel af dot lolale Risleai-cal. 
Over Halvdelen af Rislen er Ryslcrist og ca. 25 pCt. 
ur Vipperist. A. keka en 01' ikke faslgjort paa Ked
len, men paa Rammen. Rundkcdlen er samnwrnmt af 
lrc Bælter, 1829 mm i Diameter, og Af landei1 mel
lem Rørvægene er 54 5 mm. Dampli-ykket er l4 J\lm. 

En ny Spol'forstærkning, om gennemførte i 1935, 
Lillacler nu cl Ak ·ellryk paa 20 t og en Maksimalha-
tighed paa 96 krn/T. Del gav Anledning til en ny 

Lokomotivbestilling hos Henschel u. obn. Typen er 
2Cl, om den forrige Levering, mm1 betydeligt k1:af
ligcre. Disse smalsporede Pacificlokomotiver har en 
Tjene. tevægt paa over tOO t (uden Tender) eller lige 
sa:a . tor . om de lyske Rigsbaners 03-Lokomoti vor, 
og har endda endnu tørre Hede- og Risleflade. Paa 
03-LokomotivC'rne ei- Hede- og Ristefladen henhold. -
vis 273 m" og 4,,0 m', meden · de paa do smalspotede
Pacificlokomotivcr maalle wl're henhold vis 318 m"
og- 5,76 m2 for at præstere den forlangte Ydel e.
Disse J cndsgerninger . ammenholdt med det mak ·i
male J\k eltryk og el Kedellryk paa 15 .\tm. gjord
det nødvendigt at anvende pccial laal og letle Bygge
konstrnktioner. Til Keclelplader anvendte<; legerel
Slaal med en tyrke af 52 kg/mm2

. Fyrkassen blev
frnmstillet af Flu. slaal, 9,5 mm i vøbet, 16 mm i
Hørvæggen og 11 mm i Dørpladen. Alle Stølleboltene
PL' hcvægelige. I Fyrka en er anbragl 5 Vandrør af 
rlen sædYaDlige Størclse, 76 mm i Diameter, om 
bærer M:urbucn. Schrnidt-Overhederen med 36 Ele
mentet· er anbragt i 36 Overhedei-kcclelrør med en 
Oiameler paa 135 mm. Af almindelige Kedelrør fin
�e. 136 lk. paa 57 mm. Fyrdøren aabJtr. og lukkes 
med en Dampmekani me. foltiple-Regulatoren er 
paa · di se Lokomotiver anbragt paa Overbederens . 
Vaaddamprum, lwilkel jo ikke taler til Gunst for. 
al Regulatoren paa Lokomotiverne fra foJTige Leve
ring, som nævnt. var anbragt paa Overhederens Hecl
clamprum. 
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Dampcylindrene ee 610 mm i Diameter med 710 
mm laglængcle, Drivhjulene er 1524 mm i Diameter 
og Trækkekraften er 20,3 t. Dampfordelingen foregaar 
med Ventilstyring med Fyldningsgrader mellem 10 
og 85 pCt. Drivstængerne, som under haard Kørsel 
er udsat for et Tryk af 43 t er tillige med Kobbel
slamgerne fremstillet af bedste Chrom-Nikkelstaal og 
ho.ldt saa lette som muligt. Alle Sidestængerne har 
»svømmende• Lejer, som møres med Smø1·efedt.
Drivhjulene har meget brede Bandager uden Hjul- ,
flanger. Tenderen er 4-akslet og kan indtage 27 m3 

Vand og 12 t Kul.
Paa den første Prøvetur i A f'rika opnaaedcs med 

ol Tog paa 48 Vognladninger en for Kapspor ukendt 
Hastighed paa ikke mindre end 112 km/T. Den 
l450 km lange Strækning Kapstaden-Johannesbtll'g 
blev gennemkørt paa 25 Tim. 15 Min., hvilket er en 
For·bedriug i Køretid paa 2 Tim. 45 Min. Lokomoti
vernes Præstationer var i det hele laget saa tilfreds
stillende, at der er· be Lill el større Antal af samme 
Type, dog med enkelte Forandringer, bl. a. kal alle 
H ju !akslerne have Ru llelejcr. 

F. Spøer.

Af delingsfester. 

J Anledning af 40 Aars Jubilæet har Afdelingerne i 
forskellige Byer besluttet at samle deres Medlemmer til en 
Fe ·tlighcd. Om disse kan vi oplyse folgcncle: 

Helsingør Afdelinger afholder Fest den 7. Maj Kl. 18,00 
1,1aa Hotol Øresund. Ekstraordinære Medlemmer, som øn
sker at deltage, J11aa anmelde dello til een af d'Hcner: 
LokoJ11otivfører H. V. Nielsen, Motorfører J. Jensen og 
Lokomotivfyrbøder J. Hestbæk. 

Roskilde Afdelinger afholder Fe. t den 6. Maj i CCH
lralkafcen. 

Næst-ved O(J Vordingborg Afdelinger aJbo!dcr J,'est den 
G. Maj Kl. 1.9,00 i Kvægtorvsre ·lauranten i Næ.

Slagelse Afdelinger afholder Fest den 7. Maj Kl. 20,00
An l,cgspavillonen.

Nyborg Afdelinger afholder Eest den 6. Maj.

Fredericici Afdelinger afholder Fe ·t den 8. Maj paa
Hotel Landsoldaten. 

S/nwr og Tll'istecl Afdelinger afholder lcest den 6. Maj 
Arbejdel'lles nye Fol' amlingsbygning. 

Aalborg Afdel-inger afholder Fest den 6. Maj Kl. 18,30 
paa Hole! Kong Frederik. 

Randers og -Lcrn.gau. Afdeti.nger afholder Fest den 13. 
Maj Kl. 19,00 paa Højskolehotellet, Randers. 

Aarhus Afdelinger afholder Fest den 25. Apl'il KL 18,00 
paa Østergade· Hotel. Ekstraordinære Medlemmer, ·om 
onske1.· at deltage i Festen, maa anmelde delte enten til 
Pestudvalget eller til Afdelingsbestyrelserne. 

Tønder Afdelinger afholder :Fest den 13. Maj paa Hotel 
Tønder. 
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Jubilæer. 

Den I. April fejrede Motorfører Schaan1p, Aarhus, sil 
/40 Aars Jubilæum ved D.S. n. 

Schaan1p var en af Pionererne inden fo1· Motorforcrnl'. 
han begyndlc allerede i 1925 sin Tjeneste paa Aarhus--
1\isskov Hulen, hvor han fortsatte, til Ruten nedlagde 
1938. 

Kam111erateme i Aarhus Motorførerafdeling sender dig 
alle deres hjerteligste Lykønskninger med Tak for den 
snmdnc Tid og ønsker fo1· dig, al del Otium, du snart skal 
li! at nyde, maa hlive langt og lykkeligt. 

D. 

Ucn 6. April kan Tnifikkontrolør H. L. Obmeyer i 1. 
Distrikts Maskintjeneste fejre 40 Aarsdagen for sin An
:æltelse ved D. S. R. 

Oh111eycr blev antaget som Ekstrnskriver den 6. Apl'il 
18!l!J og a vanccredc i Aa l'Cnes Løb gennem de [orskellig-c 
Grader til su1 nuværende Stilling, som han har beklædt 
siden l. Ap1·il J!J33. Han er velkendt af de fleste Lokomotiv
og Motor·m,l'nd il. Distrikt for· sil O'ode retlinede Sindelag, 
so111 ofte har givet sig Udtryk ved en venlig og fo1·staaende 
Imødekommenhed overfor Personale eller Paarørende som 
onskede Haad O" Vejledning. 

Det forannævnte Personale vil sikkert paaskønne dette 
paa Jubilæumsdagen. Vi føjer hertil 011 hjertelig Lykønsk
ning saml llaabel 0111 el godt Hclbl'ccl de kommende Aar. 

H. 

Taksigelser. 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved mit Jubi-
læum. N. P. Wejrup, Lokomotivfører. 

Hjertelig Tak for udvist Deltagelse ved vor Moders 
Begravelse, en Tak til Nyborg, Odense og Assens Loko
motivpersonale for den smukke Dekoration. 

Lokomolivfyl'bøder T. C. ilf. R. Nielsen, 

Nyborg. 

Statsbanepersonalets Sygekasse. 

Ved Statsbanepc1·sonalcts Sygekasse er foruden de hid
tidige Specialiste1· i Øre-, æse- og Halssygdomme antaget 
Dr. Poul Petersen, Østero-ade 30, Aarhus, Konsullation 
Hverdage Kl. 12-14. 

:-'):. ·--·-.:.::··.-.. ,··. . 
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Va.nclledning til Statsbanernes Feriehjem paa 
Knudshoved. 

Paa Knudshoved Feriehjem, som hidtil ikke har haft 
indlagt Vand, men faael dette tilkørt i Tankvogne - luk
kede Tendere - vil delle Afsavn nu blive afhjulpet. Ved 
en Forhandling mellem Generaldirektoratet, Nyborg By
rnad og de 4 Jembaneorganisationer er opnaaet Enighed 
om, at der i indeværende Foraar lægges Vandledning ud 
til l�eriehjemmet. Del er dernæst Tanken, at der i næste 
Sæson skal installeres W. C. 
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Kedeleksplosion i tysk Eksprestog. 

Den 20. Mart. indtraf der i Eksp1·estogsfor-bindelsen 
Berlin-Stettin et ret sjældent Uheld. Lokomotivets Kedel 
eksploderede under Kørslen, Lokomotivfyrbøderen blev 
dræbt og Lokomotivføreren haanlt saar-ot. De fleste af 
Togets Vogne løb af f3porol. 

Kørt over af el Loko1noti'v - og clog uslcndt. 

En Vognmester i Aai-lrns vilde under sin Tjeneste for-
nylig gaa fra en Penon over paa en anden, og han be
mærkede ikke, at der paa Spo1·et befandt sig en Maskine 
i Fart. Han lraadle fra Perronen ned paa Spo1·et umid
delbar-! foran Lokomotivet; dettes Pe,·sonalo kunde ikke faa 
standset paa den korte Afstand. Som Følge deraf blev 
Vognmesteren paakørt, han blev ramt i Hyggen og slynget 
til Jorden og kom ind under Lokomotivet. Det er let at 
forstaa, at alle, om overværede det passerede, havde ven
tet at finde den paakørte ilde tilredt; de var derfor foi·
bavset over at opdage, at ban havde ligget under Loko
motivet, medens delle var kørt over ham, uden at være 
kommet dot mindste til. Vognmesteren havde nemlig strakt 
ig fladt ud mellem Skinnerne; delte blev han Redning, 

og han slap fnldslændig uskadt fra den ubehagelige Til
drage! e. 

Privatbanekollegci som Opfinder. 

Motorfører Søren.·en ved Randers-Hadsund Jernba
nen ha1· konstrueret en Sneplov, som hævdes at fungere 
paa aldeles fortrinlig Ma.ade. Sta lsbanerne har i følge 
Meddelelse i Randers Amts Avis interesseret sig for den 
omtalte Sneplov. Den har været besigtiget af Maskinbe
styrer Krag, Aarhus, og det kan forventes, at vor Kollega.· 
Konstruktion vil blive prøvet verl D.S. B. 

Udnævnelse frn 1.-4.-39: 

Lokomotivfyrbøder E. L. Andersen, Københavns Godsbgd" 
efter Ans. ifl. Opslag· til Motorfører II (Elektrofører), 
Enghave (min. Udn.). 

Lokomolivfyrbøderaspirnnt H. Hansen, Københavns Gods
bgd., til Lokomotivfyrbøder, Gedser. 

Lokomotivfyrbøderaspirant B. E. J. Nielsen, Sønderborg H., 
til Lokomotivfyrbøder, Padborg. 

Lokomotivfyrbøderaspirant R. L. Pedersen, København� 
Godsbgd., til Lokomotivfyrbøder, Lunderskov. 

Lokomotivfyrbøderaspirant F. Ladegaard, Aalborg, til Lo
komotivfyrbøder, Brande. 

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.--4.-39: 

Lokomotivførnr 0. E. Hansen, Korsør, til Odense. 
Lokomotivfører J. M. J<leis, Gerlser, til Københavns Gods

bgd. 
Lokomotivfører C. F. Olsen, Skern, til Gedser. 
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Motorføre,·] H. H. Hansen, Hel.·ingør, ifl. Opslag til Hel
goland. 

Motorfører TI V. E. T. Sør-cnscn, Odense, ifl. Op. lag til 
Næstved. 

Loko111olivfY!'bøder A. Chr-istc11sen, Esbjer-g, til h.øbcnhavns 
Gudsbgd. 

Lokomolivfyrb�,dcr E. Han.·en, Helsingør, til J(øbenhavns 
Godsbgd. 

LokomotivfY!'bøder H. Nielsen, Nyborg, _til Fredericia.. 
Lokomotivfyrbøder J. li. H. Leving, TøndPr, til Sønder-

borg H. 
Lokomotivfyrbøder A. C. V. F1·icke, Kors,�r, til Esbjerg. 
Lokomotivfyrbøder A. C. I•'. Lorcnlzen, Gedser, til Jfrl-

singør. 
Lokomotivfyrbøder A. Tarpø, :Lunder-skov, til Nyborg. 
Lokomotivfyrbøder H. N. M. Hansen, Brande, til Tønder-. 
Lokomotivfyrbøder E. E. Sø1·enscn. Pndborg, til Kor. 01·. 

Afsl.;ed: 

Loko111olivfører J\t Vilhelm ·en. Oden.e, p. Gr-. af Sva
gelighed med Pension fra 3.L.-3.-39 (min. Afsked). 

Lokomotivfører K. F. Kristiansen. Kot·sø1·, efter· Ans. p. 
Gr. af Svagelighed med Pen.-ion fra 30.--1,.-39 (min. 
Afsked). 

Lokomotivfører C. C. V. Hes. ner, Østerport, efter Ans. JJ. 
Gr. af Aldet· med Pension fra 30.-6.-39 (min Afsked). 

Motorføre1: lI .J. S. Skaarup, Aarhus H., efter Ans. p. Gr. 
af Svagelighed med Pension fra 30.-6.-39. (min. Af
sked). 

Foreningen af Pensionister ved 

De Danske Statsbaner 

afholder s)n aarlige Genera.Hor amling Tirsdag den 16. Maj 
1939 Kl. 15 i den folkelige Forsamling. bygning i Fredericia 
med følgende 

Dagsorclen: 

1. Valg a.f Dirigent.
2. Beretning fra Formanden.
3. Hegnskabet fremlægges til Godkendelse.
4. Indkomne Forslag (indsendes inden 1. Maj, og helst

for, til Formanden).
5. Eventuelt Valg af ny Formand.
fi. Valg af -i BestyrelsesmPdlommer (2 i København og-

2 i Provinsen) i Stedet for efter Tur afgaaende, s11mt 
2 Suppleanter. 

7. Valg af 1 Revisor med Suppleant.
8. Eventuelt.

Generaldirektoratet har givet Tilladelse til, at de til 
Hej en fornødne Fripas fra. Hjemstedsslationen for Med
lemmer (Enker og Pensionister med Hustruer) maa ud
sl.edes (i Generaldi rektora let henholdsvis Distrikterne) ti I 
Fællesklasse og med Gyldighed i Dagene 15.-17. Maj. 
uden ot de medregnes i del dem i Aar tilkommende ordi
nære Antal Fripas. - Betingelsen er selvfølgelig, at do 
deltager i Mødet, hvad Foreningen skal attestere ved Paa
trykning sammesteds af et Stempel paa Fripassene, som 
alt. aa maa forevises, og uden delte Stempel vil Fripas
sene (der ikke maa indsamles af Togpersonalet, men af 
de paagældende skal indsendes til Fripasudstecleren) blive 
medregnet i det aarlige Anl11I. 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Regnskab over lndtægler og Udgifler i Kalenderaaret 1938

for Foreningen af Pensionisler ved De Danske Statsbaner.

I n d t æ g t: 
l(assebeholdning fra forrige Aar: 

Jndestaaende i Sparekasse og 
Buk ..................... . 

Kontant ..................... . 

Indskud af 195 Medlemmer å 0,25 
Kontingent 150'• 

563 
it. 0,75 
iL 0,30 

l. Renter af Obligatione,· ......... . 
Sparekassebog 15912n .......... . 
Hankbog M656 ................ . 

2. Gave af pen Lokomotivmester . 
3. Lokornotivførei· ... 

Ud g i f t :

Kr. Ø. 

1 378. 69 
98. 13

48, 75 
1128. 00 

168. 90

213. 75
96. 92
0. 00

10. 00 
39. 19

A. Bogt1·ykkerregningel' ..................... . 
B. Papir, Konvolutter, Protokollel' og andre Kon-

torartikler .............................. . 
C. Porto og Teleg,·ammer ................... . 
D. l nventar og Rekvisitter .................. . 
E. Opkt'ævningsgebyl' D.S. B . ............... . 
F. Kassererens Løn ........................ . 
G. Bestyrelsens Diæter ..................... . 
H. Møder og Generalforsamlinger ........... . 
I. Uddelt 23 Legatportionel' å 25,00 ......... . 
K. Leje af Bankboks ....................... . 
L. Udgifter til Revi ion ..................... . 
. L Diverse ................................. . 

Kassebeholdning: 
Sparekassebog 159125 
Bankbog 
Kontant ................... . 

1 615. 36 
1. 00

47. 38 

S/11/11s pr. 31. December 1938. 

Ak t i v e l': Kr. Ø. 
"IOOOO Kr. i ØstifternesK,·editf.1,½0/o 

Obiigatione1·, Dagskurs 93¾ 
Pm·annrrvnte Ka. sebeholdning ... 

P a s s i v e r :

9 375. 00 
l 663. 74 

Forcninge1rn Fo1·m11e r,· ..................... . 

K1·. Ø. 

1 476. 82 

1 345. 65 

310. 67

49. 19

3182. 33 

32. 00

9. 83
36. 96 

0. 00
125. 00
'•32. 30 
190. 00 

Ci6. 50 
575. 00

5. 00
23. 00
23. 00 

1 518. 59 

1 663. 7/4 

3 182. 3X 

Kr. Ø. 

11 038. 7/4-

11038. 7/i• 

11038. 74 

11 038. 71, 

Kassere,·. N. F. A. Jensen,

Ovenstaacnde Hegnskah er revideret. Bank-, Spare
kassebog og HN·rpis ebog samt 11ilag O"' J<as. eheholrlning 
rnr til Stedc. 

København, 1,. Mai-ts 1939. 

.l. P. Sorensen, 

Hrviso1·. 
Cl,r. Kassinger, 

HeviRor. 
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D.S. B. Tjenestemænds Børneforsørgelse

afholrll d. H. Februar 1939 sin aarlige ordinære Genernl
forsamling i Restaurant .Ny Rosenborg•, København. 

Formanden, Overportør F. E. Ferdinandsen, Nø., bød 
Velkommen og aflagde Be1·etning om Virksomheden i del 
forløbne Aar. Der va,· udstedt 215 nye Bøger, hvilket er 
31, mere end i det foregaaende Aar og urlbetall 213 lJøger 
ved Konfirmation, Dødsfald og eftet· fremsat Ønske derom. 
Omtalte nogle Sager angaaende enkelte Medlemmer, der 
e,· slettede, fordi det var umuligt, at faa Kontingent a[ 
dem. Destyrelsesmi;de ,,ar afholdt cl. 16. Novembe1· hoti 
Kassereren, og Beretning dernm afgaves ligeledes. De1· va1· 
overført Kr. l0.000,00 fra :Foreningens Hovedhankforbin
delse til Kassererens Bankbog af Hensyn til de ventede 
storn Udbetalinger i 1939, da disse skulde opsiges med ;,. 
Maaneders Varsel og vmre rnde til Udbetaling straks. For
eningen har 332 Medlemmer med 1530 ud. ledte Bøger og 
RO Tillidsmænd fordelt over hele Landet. Disse indsamler 
Kontingentet og ind ende,· det p1·. Postgiro, samt udbeta
ler Konfirmationspengene og uclførnr et udmærket uegen
nyttigt Arbejde, som Foreningen kylder dem en stor Tak 
f()J'. l Henhold til Loven havde Formanden hver Maaned 
gennemgaaet Regnskabet og fundet det i Orden. Efter en 
Debat om Beretningen vedtoges denne og Protokollen 
enstemmigt. 

Derefter fremlagde og oplæste Kassereren, Togfører 
C. D. Chri.stensen, Hg., flegnskabet, der udviste følgende: 

Tndlæal. 

Solgt 17417 Mærke" it 1,5 Øre ............. . 
7l Indskud å 50 Øre ....................... . 
Rente af Postgirokonto ..................... . 
Rente af BankhøgeJ"ne ..................... . 
Balance .................................... . 

Udgift. 

Ucibet. 180 Bøger v. Konfirm. 
Udhet. 22 Bøger efter Ønske 
Udhet. 11 Bøger v. Dødsfald 
500 nye Kontrabøger ....................... . 
500 Indbetalingskort ....................... . 
Papir, Konvolutter og Blæk ................. . 
Tryksaget· 24,50, Porto 33,05 ............... . 
Generalf. og Bestyrelsesmøde ... · ............ . 
fa:,nninger ................................. . 

Status 1938. 

Foreningens 1-'ormue pr. 31. December L937 
Uddraget i .1938 ........................ . 

Foreningens l�ormue pr. :11. December 1938 

Kr. Ø. 
7 837. 6n 

35. 50 
11. rn

2 005. 82 
2 575. 69 

12 465. 79 

Kr. Ø 
11 162. 68 

513. 72 
60. 59
80. 00
13. 50 
L 7. 75 
57. 55 
60. 00

500. 00

12 465. 7fl 

Kr. Ø. 
52 731. 77 

2 575. 69 

50156. 08 

Regnskabet var revideret og underskrevet af begge For
eningen Revi orer. De,· fremsattes flere anerkendende Ucl
ta.lelser om Regnskabet, og dette godkendtes dereflcr en
stemmigt. 

Ved Bestyrelsesvalget derefter genvalgte" til Forniancl, 
Overportør F. E. Ferdinandsen, Nø., med 155 SL., og til 
Tirstyrelsen genvalgtes Ove1·po,·tor H. P. Kedcbi'. Kh., med 

s 

8 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

L30 Sl. Derefter bavde Togbetjent . P. Ancler en. Hg., 
JOO St. og Overportør le. Grund trøm, Gb., '.12 St. og C'J' 
saaledes henhold. vis 1. og 2. uppleanl. Til Hc,visor gen
valgtes Overportør H. V. Sørensen, ]( h., 111erl 139 St , 
medens Portør A. H. Peter en, Gb" valgt . lil Hevisor
suppleanl med 1.0 St. lait vat· de1· afgivet l60 Slemme>
·edler, deraf var 3 ugyldige. ncler eventuelt fremlagrles
flere Skl'ivel er. der var modtaget, og hvori an ·alle. der·

Bøger ��r:eb�l�::�:

1

s:!:�agd: 
Bøger, De ønsker at eje og paa lemptilige 

Vilkaar, idet Betalingen sker i Rater fra 6-10 Kr. pr. Maaned - uden 
Forhøjelse af Prisen. .,__ lllu■lrerel Bogkalalog sendes gratis. 
EINAR HARCKS BOGHANDEL, Fiolstræde 33, Tlf. 9148. 

Støt dansk Industri! 

havde faael de1·e Bøger udbetalt, gav Udtryk for de1•e,:; 
store Tilfredshed og Ghede over Resul'lalC>I af del lille• 
maanedlige Kontingent, s0111 ikke mærkes, men alligev,•I 
løbet op til en smuk um, naar Dagen for Konfirmationen 
nw1·111e1· sig, og en Hf!)kkc af disse medansalle har øn. krl 
og faael. nye Bøger udstedt for al kunne opsamle et J:lcløli 
enten til RH 1'11Pls T drlannclse, Bryllup eller andet Formaal 

C. D. Cltri. tensen.

Arbejdernes Landsbank, 
Hovedkontor: Vesterbrogade 5. 

Landbrugslotteriet 
bortspiller halvaarlig 38,000 Gevinster til Værdi 1 Million 823,460 Kr. 
1/1 Lod Kr. 1,30. Salget slutter Onsdag den 19. Aprii. 1/2 Lod 80 Øre.

��Z#lil � - -1�� 

Kaas & Sørensen, 
Indenaver: 0. E. OLSEN

Tlf. 39. Helsingør Tlf. 575. 

Kul 

Kokes 
Brænde 
Briketter 

Nordsjællands største og 

billigste Skotøjslager er: 

SKOTØJSHUSET 
Stjernegade li 

HELSINGØR 
Telefon 621. 

Barnevogne, Havemøbler, 

Dukkevogne, Parasoller. 
Alle Artikler for Sport. Nordj. Sportsmagasin. 

H. Chr. Petersen, 

Boulevarden Nr. 3. , Telf. 18 l 1.

Raadbn■lorvel■ Kolonial- og 

Caffe-Handel 
Vin, Øl og Sodavand 

Lauritz Jørsensens Ellf. 
W. P. Jacobsen Tlf. 27 - 2 

Guld• og Sølvsmede 

C. Andersen & Enig
Karenolsdatterstræde 7 Tlf. 699
Byens største Udvalg i Festgaver. 
Tllk. Mtdaill,r for Guld• og Sølvar!H/drr. 

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

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

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandina1'ien. '. 

Drik 

Horsens 

� a., Øl 

HUSK 

VEJLE BILLIGSTE 

Køb danske Varer! 

SKOTØJSFORRETNING Støt vore Annoncører! 

J. 0. BANG

HAMMERSHUS 

Telefon 376 

Støt vore Annoncører! 

ANNONCE-EKSPEDITION: 

Vestre Boulevard 45, København V. 
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10---16. 

Postkonto 00 541. 

Frederibberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49 

l' 

[ 



Kar I LU n dtofte Strand ,·ej P il - T lf. 265 
Tømrermester & Bygningskonstruktør ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN 

NYBORG Telefon 346 Telefon 346 

I Axel Hansens Kiosk v. Havnen . Telf. 7781 
anbefales 

Johannes Iversen& NORDISK KAFFE KOMPAGNl'8 

Sadelmager- og Møbelforretnine 
Nørregade . anbefales af O. L. ,: · Kaffe er bedst! 

C. Knackstredt 
Telefon 660 

Spec. : Kranse, Buketter, 
Planter og Potte-Kultur. 
Dfrekte Sa l,q fra Drivh11,s. 

Incen 
derfor b 1111 s • te P r e r. 

For1&:o.ar; den. Deres Køb:J:D.a.::c.a._ 

RICHARD LEHN 
I. Kl. Herreekvip~ring. • Telef. 68 

Nyborg Herregaardsmejeri. 
Fineste Mejeriprodukter! 

Tlf. 79 Se efter paa Kapslen, at Mælken er Ira Dac, 
cig ikke gammel Mælk fra Dagen i J<'orvejen . 

Husk! 
Ellen Hansen Sparekassen 

for 

. Jydske Stri~keriers Udsalg. 
Indeh. H. Pr ebn. 

T lf. 666. Nørregade 16. Nyborg. 

A l t i 1' r i k o t a g e. 

Nyborg Læderhandel 
v. Th. Hansen, 

Nørre1ado •26 . 

A lt i udskaaref Læder og 
Skomagerartikler t il 

billigste Priser. 

Modeforretning 
Minka Jensens Eltl. 

N ørregade 10 • Telef. 594 
NYBORG BY Hotel Royal 
OG OlttEG N Koncert 6.. Solistoptræden 

Nyborg 
Forenede Trælastforretninger. 

IJ,'OBLANG K!-':'?:.~w•~••n•""'"''· 
. (Ved A . M . Petersen.) 

Otto T rasbo 

,---- --------, JENS ANDERSEN Telefon 216. Største Lager I Øallyn Strandvejens af Træ l ast og B yg nin gsa r t ik ler 

.---------------------=J T elf. 146. - S tr andvejen l. - Telf. 146. 

Kød~ og Paalægsforretn. er billig med 
T. Jørgensen. Telefon :IH. KJOLER OG OVERTØJ 

s~ min• Va rer og her min~ Pristr . 
Isenkram-, Støbegods-, 

LILLE-KONGEGADES KIOSK 
Abonn, m, nt pu all, Ug, blad, 
T,l,gramm,r I all, Anl, dn/r,z,r 

TeU. ,U4, Il. IVERSEN 

Husk 

DREVSEN & NELLEMANN 
Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretnins;r. 

Telefo n Nr. 25. Nibålg. T elefon Nr. 189. ,-----------; 

Karl Rosenbecks 
Bageri & Condttort. 

Tlf. 180. Knudshovedvej . Tlf.180. 

NYBORG KULIMPORT 
& Nyborg Cicborietørreri A/s 

Telefon 15 og 23 
Brødet bringes onralt l Byen. -------------;:========== 
Nyborg Dampvaskeri 

Øster Voldgade 
Nyborg 

Johs. Wichmann's 
Træskoforretning 

anbefa les 
d'Hrr. Lokomotivmænd. 

Sandermanns Vinstue 
anbefales 

Østervemb 

,, Kødkontanten" 
Mellemgade 34 - Tlf. 821 

Altid 1. Kl. Varer til 
Konkurrencepriser 

SV. AAGE ANDERSEN 

C. F. SCHALBURG 
VELLAGREDE 

FORNEMME l 
••••••••• Aktluclakab ••••••••• 
Grundlagt 7. Juni 1817. 1:V ALITETER 

Cai Holsted 
Nørregade 4 

CIGARER, 
Stort Udva lg I CIGARETTER 06 

TOBAKKER 

STØT VORE AN NONCØRER 

Drl ll 

Helsingør Vin-Kompagni's 
udsøgte Vine og Spirituosa 

Telt 929 

G
RAVSTEN 

købes billigst fra 
L. J. HANSEN 

Stenhuggeri og mek. Sli bet·i 
Frisengaardsvej Telf. 94.i 
(bag gl. Ki rkegaard) NYBORG 

Nyborg Jernstøberi, Hans L. Larsen & Co. A/. CAFE FÆRGEGAARDEN 
Kakkel••- • Ke•hrer • 

Tel.toner 76 or 231. Støt Byena Indu tri. 76 or 281. 
Godt M adsted. - Billige Priser. 

TELEFON 1582. 
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