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� Blinklyssignaler og 
� Lokomotivbelysning

for AGA-GAS eller Elektricitet 

A/S Gasaccumulato r - Upla nds gad e 52 
København S. Telf. 5060 (4 Linier) Telegr.-Adr. »DANAGA« 

Aabyhøi, Agavej 2. Telefon: Aabyhøj 1060 
Aalborg, Skibsbyggeri vej 14, Telefon: 56 80 
Ociense, Eilskovsgade 22, Telefon: 2316 

KØB 

HOS 

ANNONCØRERNE 

• 
Statsanstalten for Livsforsikring 

Eneste statsgaranterede Livsforsikringsanstalt 

B illige Præmier * Kontant Bonus 

Hovedkontor: Havnegade 23, København K 

Vesterbros Ligkistemagasin 
Chr. F. Christensen Begravelser og Ligbrænding 

Enghavevej 3 1 besørges paa bedste 
Telefon: Eva 1404 og billigste Maade 

Søn- og Helligdage privat: Hørdumsgade 37, Telefon Eva 5193 

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 
Hovedkontor: jalsgade 15, Kø ben havn 

Telefon 4015 

I. B. Schilder
Nørregade 7 

KøbenhavnK 

/s �mJrup Oamp'1å,Leri 
Ryvang 6000 

Nyd Kaffen i J>LIDO«
Kaffesalonen LIDO 
Vesterbrogade 4 (ved Hovedbanegaarden) 

Jernbanevogne af enhver Konstruktion 

VOGN FABRIKKEN 

SCANDIA A/s 
RANDERS 

Alt 

(j)� 
�� 
J'l1'Sll&R ..

TUBORG 

elektriske Maaleinstrumenfer 

1918 »5}tf 1950

Vi udfører Reparationer HELWEG MIKKELSEN 
Øster Farimagsgade 28 

C. 998 (5 Ledn.) Kbhvn. Ø 
og Ændringer af alle Fabri

kata hurtigt og omhyggeligt 

Urmager ved Statsbanerne 

L. Beyer Holgersen & Søn
(C. Weistrup Eftf.) Grundlagt 1856
Colbjørnsensgade 17, Kbhvn. V, Tlf. Vester 2637 

Indr. Varem. 

Søborg Vognfjeder-Fabrik 
Brdr. Christensen 

Vangedevej 235 • Tlf. Søborg 189 og 1160 
* 

Alt i Luksus,, Last, og Waggonfjedre
Reparationer leveres omgaaende 

forebrornede Kofangere og Bagagebærere 

De forenede Kulimportører 

j KUL og KOKS j 

Holmens Kanal 5 . København K 

Telefon 211 

Klingseyvej 6, Kbhvn. 

Tele fon Da;,.,sø 3132 

0 
Hygiejniske Gummivarer 

Kata/og gratis 

Amk. Gummivare Industri 

Vestergade 3 • København K 

Tlf. Byen 4195 
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Kongressen 
De 100 delegerede, der denne gang skal repræsenter2 samt

lige landets afdelinger indenfor foreningen på den ordinære 
kongres, er nu valgt, og om få dage stævner de mod den jyske 
hovedstad, hvor de i et 3 dages samvær skal tage stilling til 
hovedbestyrelsens arbejde i de forløbne to år samt drøfte de 
retningslinier, der skal følges i den kommende kongresperiode. 

Det foreliggende materiale, kongressen skal beskæftige sig 
med, er ret omfattende. Foruden den allerede udsendte virk
somhedsberetning med regnskaberne samt valgene, er der denne 
gang 57 forskellige forslag, der skal behandles og tages stilling 
til. Det er svært at afgøre, hvilke forslag der vil få kongressens 
største interesse, men efter de allerede fremsatte udtalelser og 
det meget store arbejde, vore tillidsmænd har udført ude om
kring i landet i forbindelse med forslaget om indmeldelse i De 
samvirkende Fagforbund, er der næppe tvivl om, at det bliver 
dette problem, som vil beskæftige de delegerede mest. 

Den rivende udvikling inden for vort samfund og de for
nyede krav til større sammenhold inden for organisationerne, 
har utvivlsomt været medvirkende til, at størstedelen af vore 
medlemmer forstår betydningen af, hvilken værdi der ligger 
i, at vi på det rette tidspunkt konsoliderer vor organisation og 
sætter samlingstegnet så meget i hØj�ædet,- at vi ligesom til
fældet er internationalt også nationalt bringer organisationsfor
men i overenstemmelse med den grundide, der for 52 år siden 
dannede DLF. 

Trangen til at følge denne linie er ikke mindst vokset efter 
de senere års begivenheder, hvor vi ikke alene gennem den 
verdensomspændende Faginternationale og gennem landsorga
nisationens arbejde har set, hvilke resultater der på det ene og 
andet område er fremskaffet ved sammenhold, men også efter 
at vore medlemmer har oplevet en tid, hvor administrationen 
med de mest smålige midler søger at forringe goderne i den 
daglige tilværelse, endog uden skrupler over for eventuelt at 
fravige allerede bestående overenskomster. Mange bitre min
der fra den toårige periode vil sikkert blive fremdraget 
under den 3 dages debat, der nu skal finde sted, og over for 
spørgsmålene »tjenestetidsregler og fridagsbestemmelser« vil 
der utvivlsomt blive stillet adskillige forespørgsler angående 
den retfærdighed, som tjenestetidsudvalget nedlagde i sin 
betænkning og den form, hvorunder reglerne er bragt ud i livet 
og daglig praktiseres. 

Men den bitterhed, der med fuld forståelse er opstået ude 
omkring, fordi disse ganske uforståelige skaktræk er foretaget 
og har medført, at administrationens popularitet stadig er da
lende, må imidlertid ikke helt Ødelægge det gode humør og 
den altid bestående vilje til en virkelig indsats for den etat, 
vi tjener, og må e,i heller give anledning til brud på det eksi
sterende sammenhold indenfor vor organisation, thi kun ved 
fortsat at sætte skulder mod skulder kan vi bevare den styrke, 
der nu engang er nødvendig, ikke mindst i en tid, hvor ned
skæringskniven er i funktion. 
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Sverige. 

Radiodirigering 

af rangerlokomotiver. 

I 1947 installerede SJ et proviso

risk radioanlæg i Tomteboda for at 

prpve, om rangerbevægelserne kun

ne fremskyndes gennem udnyttelsen 

af et sådant moderne hjælpemiddel. 

For at få større erfaring både ved 

anvendelsen og ved den tekniske 

udformning af apparaterne, instal

leredes i foråret 1949 en noget for

bedret men ligeledes provisorisk an

læg på Hallsbergs rangerbanegaard. 

Anlægene viste sig at være værdi

fulde, hvorfor de udskiftedes med 

permanente. 

På elektroteknisk kontor udar

bejdedes et plan for et nyt anlæg, 

hvorved der blev taget hensyn til 

de erfaringer, som var indvundet 

fra begge de provisoriske anlæg, li

gesom de prøver, som undertiden 

udførtes med radioforbindelse til 

tog. Det har således bl. a. vist sig, 

at den mekaniske udf Ørelse af ap

paraturen måtte være mere robust, 

hvis det skal kunne tåle de store 

rystelser på rangerlokomotivet. Et 

andet problem er strømforsyningen, 

da udrustningen - specielt ved sen

ding - bruger meget strøm. Manøv

reringen bør være så enkelt som 

muligt. Ud fra et vedligeholdelses

synspunkt er det vigtigt, at radio

stationerne er opbyggede i let ud

skiftelige enheder. 

Det nye anlæg består af en fast 

station og 2 lokomotivudrustninger. 

Den f Ørste er anbragt i et særskilt 

rum i »rangergruppen«s mandskabs

hus med en antenne i toppen af en 

lysmast. Stationen kan foruden at 

betjenes rent lokalt også betjenes fra 

3 steder på banegården, nemlig »ind

kØrselsgruppen,s formandsskur, ran

gerbjerget og et andet nærbelig

gende •afkoblingssted«. Manøvre

anordningen er indbygget i en støbe

jernskasse. På lokomotivet er ud

rustningen monteret i et skab i den 

ene ende sammen med en automa

tisk opladningsindretter for konti

nuerlig ladning af batteriet. I fØrer

huset findes en hØjtaler, 1 mikrote

lefon samt en anordning for til- og 

frakobling af anlæget, hvilket til

lige regulerer lysstyrken. 
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Også foreningens Økonomi skal denne gang drøftes. Vi lever 

jo i de store tals verden og har siden vi sidste gang afholdt 

kongres oplevet en fantastisk udvikling på det økonomiske 

område. Prisstigninger er fulgt på prisstigninger, og selv om 

den største sparsommelighed er udvist, har de fortsatte pris

forhøjelser medført en stigning i de daglige omkostninger for 

foreningens ledelse. Hovedbestyrelsen har imidlertid udarbej

det sit forslag til kontingentændring efter så rimelig hensyn

tagen til medlemmerne og med en så stærk reducering af kra

vene overfor det nødvendige, at såfremt forslaget tages i hele 

sin form, skulle den kommende tid kunne klares. 

Som sagt bliver kongressen arbejdsrig, men med den saglige 

vurdering af de enkelte problemer og efter den fremgangsmåde, 

der altid har været herskende på vore kongresser, kommer vi 

også denne gang igennem dagsordenen, og vi ønsker hver en

kelt velkommen til Aarhus, velkommen til kongres. 

I forbindelse med kongressen afholdes der onsdag den 9. maj 

kl. 19,30 i »Folkets Hus«, Amaliegade 21-23, aftenunderhold

ning og bal, hvortil kongresdeltagere, foreningens Øvrige med

lemmer alle med damer er hjertelig velkommen. Aftenen ind

ledes med indvielse af Aarhus afdelingers nye fane. 



ICFTU's 

første arbejdsår. 

Af 

Fri Fagforeningsinternationales generalsekretær 

J. H. O/denbroek. 

Et overblik over ud viklingen i det første ar
bejdsår viser tydeligt, at Fri Fagforeningsinter
nationale (Internationale Confederation of Free 
Trade Unions, forkortet ICFTU), som stiftedes i 
London den 7. december 1949. har betydet et vir
keligt vendepunkt for den internationale arbejds
bevægelse. 

Vi som havde den lykke at deltage i den hi
storiske sammenkomst, var klar over årsagen, som 
havde ført os sammen. I lØbet af 1949 havde stør
stedelen af verdens frie og demokratiske lands
organisationer, ved overvældende majoritet, efter
hånden udmeldt sig af Faglig Verdensfederation. 
Bitre erfaringer havde givet dem bevis for umu
ligheden af samarbejde med kommunistverdenens 
faglige marionetorganisationer og deres håndlan
gere i de demokratiske lande, thi det var åben
bart, at disse menneskers hverv bestod i at fØre 
politisk propaganda indenfor arbejderbevægelsen 
for kommunismen. De havde ingen som helst in
teresse af det fredelige arbejde for den sociale og 
Økonomiske genopbygning, sådan som det frem
går af deres voldsomme og ihærdige opposition 
mod Marshall-planen. 

Delegationerne, som kom sammen i London -
repræsenterende omkring 50 mill. organiserede 
arbejdere - kendte til dette. De var hver for sig 
klar over, at siden Sovjets veto i den internatio
nale arbejderbevægelses rådsforsamlinger, havde 
de fået det endelige nådestød, og man skulle være 
klar til at opbygge en virkelig og levende inter
national organisation, som kunne fortsætte kampen 
for en verdensomspændende fred, frihed og ret
færdighed. 

Den f1ddstændige denwkratiske grundvold. 

For det første er Frie fagforeningsinternatio
nale ikke kun en propagandisk sammenslutning, 
men en organisation med den opgave at virkelig
gøre visse bestemte formål af praktisk art i for
bindelse med en forbedring af arbejdernes Øko
nomiske og sociale vilkår. 

For det andet er Frie fagforeningsinternatio
nale en demokratisk sammenslutning i ordets vir
kelige betydning. De tilsluttede organisationers 
selvbestemmelsesret er klart udtrykt i vedtæg
terne. I vor bevægelse er der ikke plads for den 
»magtpolitik«, som har skadet så mange andre
internationale organisationer; princippet for re
præsentationen i de udøvende organer er til for
del for de mindre, ikke selvstyrende og mindre
udviklede lande. I overensstemmelse med I;,ondon
kongressens udtalelse Ønsker vi desuden at be
skæftige os med at skabe et verdensomspændende

net af regionale sammenslutninger indenfor Frie 
fagforeningsinternationales rammer, som alle vil 
få vidtstrakte beføjelser ved stillingen med de 
dagsaktuelle praktiske problemer, som organisa
tionen stilles overfor over hele verden. 

For det tredie er Frie fagforeningsinternatio
nale en betydelig mere repræsentativ og uforfal
sket international organisation end nogen tidligere 
af lignende art. Trods det, den Frie fagforenings
internationale tæller 21.000.000 medlemmer i Eu
ropa er den ikke udelukkende en europæisk ska
belse. Den strækker sig over hele jorden. Både 
den unge men voksne fagforeningsbevægelse i ko
lonierne og fagforeningsbevægelsen i de mindre 
udviklede territorier nyder samme rettigheder og 
privilegier som den gamle fagforeningsbevægelse 
i Europa og Nordamerika. Som et af Frie fagfor
eningsinternationales resultat fortjener sluttelig at 
nævnes, at for første gang er det lykkedes at sam
menslutte de to amerikanske fagorganisationer 
med et sammenlagt medlemstal af 14.000.000 i en 
international. 

Den i London dannede sammenslutning er i 
flere henseender et nyt initiativ på den internatio
nale arbejderbevægelses område. I den anledning 
skulle ingen kunne dadle os, i fald vi forsigtigt 
havde prøvet os frem i det fØrste år beskæftiget 
med at opbygge organisationsapparatet, inden vi 
dristede os til at udvide i nye retninger. Af andre 
vanskeligheder var de presserende opgaver, som 
overalt ventede den frie arbejderbevægelse - og 
på samme tid var trusler mod demokratiet fra de 
totalitære reaktionære kræfter så alvorlig - at 
ledelsen fra Frie fagforeningsinternationale be
sluttede at tage et udfordrende skridt. Handsken 
var kastet. Kampen for brØd, fred og frihed var i 
fuld gang, og vi greb an med al den kraft, som 
stod til Yor rådighed. 

Først og fremmest fik vi lov til at oprette vort 
hovedkvarter i Bryssel. Vor personel omfatter for 
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tiden 40 personer, fordelte på 12 forskellige natio

naliteter, som tilsammen behersker 14 sprog, et 
udmærket gode for korrespondancens vedkom
mende, om også det sjældent er nødvendigt at 
anvende flere af Frie fagforeningsinternationales 
fire forskellige sprog, nemlig engelsk, fransk, tysk 
og spansk. Længe inden hovedkvarteret i Bryssel 
var forsynet med fuldstændig personale og ud

rustning, forberedte vi oprettelse af filialer i andre 
dele af verden. I New York har en filial virket 

siden juli måned, en asiatisk filial er lige blevet 
åbnet i Singapore og i Geneve begyndte en lig
nende virksomhed i begyndelsen af 1951. 

Da London-kongressen blev holdt, havde vi 
omkring 50.000.000 medlemmer i 53 lande. Yder

ligere seks lande har nu tilsluttet sig: Colc:mbia, 
FalklandsØerne, Malaya, New Zeeland, Pakistan 
og Thailand. Tilsammen med den schweiziske 

landsorganisation, som i London havde tilsluttet 
sig, tilførte disse lande os yderligere 1.600.000 

medlemmer. 

Store fremskridt i Asien og Sydamerika. 

Derefter gik vi i gang med at konsolidere Frie 
fagforeningsinternationale i de mindre udviklede 
dele af verdenen og opbygge stærke regionale or
ganisationer. Første skridt toges i juli, da en fem
mands-delegation sendtes til Asien og fjerne Østen. 
Delegationen, til hvilken hØrte 2 amerikanske le

dere for hver sin organisation. nemlig Gordon 
Chapman for AF of L og John Brophy for CIO, 
tilbagelagde under en 2 måneders rejse omkring 
35.000 engelske mil. De udøvede en overordentlig 
indflydelse på Østens folk. Som et direkte resultat 
af deres besøg har vi nu til Frie fagforeningsinter
nationale fået tilsluttet landsorganisationer hjem
mehørende i Malaya, Pakistan og Thailand. Den 

burmanske landsorganisations tilslutning ventes 
tidiigt i 1951 og kort derefter ventes yderligere 
tilslutning fra Singapore og Filipinerne. Efter de
legationens råd vil Frie fagforeningsinternationale 
indenfor kort tid oprette et informations- og råd

givningsbureau i Singapore, og dette skal efter
fØlges af 3 filialer i forskellige dele af det store 
kontinent. En chef for oplysningsarbejdet skal 
snart ansættes ved Singapore bureauet, og planer 
er under udarbejdelse for en omfattende oplys

nings-, propaganda- og rekrutteringskampagne: 
planer, som skal sættes i gang til det tidspunkt. 
da vor asiatiske fagforeningskonference til maj 
1951 mødes i Karachi. 

Den kommunistkontrollerede faglige verdens
federation har uafbrudt tabt i indflydelse i Latin
amerika siden Frie fagforeningsinternationale 
blev dannet. Hvor lang denne aftagne indflydelse 

strækker sig kom frem i lyset ved vor mellem
amerikanske konference, der fandt sted i Mexico 
City i januar 1951. Dette var forhen et bolværk 
for Lombardo Toledano faglig verdensfede1·ations 

leder i Latinamerika. Han bØr vel have en del 
ubehagelige forklaringer at give sine instruktører 

om den overvældende fremgang, som den frie og 
demokratiske fagforenings-bevægelse har nået i 
Latinamerika. 

En af Frie fagforeningsinternationale nedsat 
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delegation på tre personer, deriblandt den ameri
kanske landsorganisations europæiske repræsen
tant, Irwing Brown, foretog fornylig en tre ugers 
rejse i Nordafrika i den hensigt på stedet at under
søge de faglige organisationers stilling. Her har 
faglig Verdensfederation lidt en yderligere svær 
tilbagegang som fØlge af den tunisiske landsorga

nisations frafald - en af de indflydelsesrigeste 
arbejdersammenslutninger i Nordafrika - hvis 

hurtige tilslutning til Frie fagforeningsinternatio
nale man snart kan forvisse sig om. Endnu en 

delegation sendtes i begyndelsen af året til Vest
og Centralafrika og en regional konference skal 
afholdes i Duala i Kamerun. Foruden repræsen
tanter fra Frie fagforeningsinternationales britiske, 
franske og belgiske organisationer og et afrikansk 
medlem af eksekutivkomiteen. vil delegationen og
så komme til at omfatte en fagforeningsrepræ
sentant for de amerikanske negere samt en repræ
sentant for International Transportarbejder Fede

ration. 

Frie fagforeningsinternationale planlægger end
videre delegationer indenfor en nær fremtid til 
For-Orienten og Mellem-Orienten i tilslutning ti I 
yderligere regional konference samt til Øst- og 
Sydafrika, så snart det er muligt. Der findes al 
anledning til at håbe, at ved det tidspunkt, da Frie 
fagforeningsinternationales næste verdenskongres 
finder sted i Milano i juli, skal det være vort nære 

mål at opbygge et verdensomspændende system 
af stærke regionale organisationer, som er i stand 
til at varetage de daglige aktuelle interesser for 
verdens arbejdende folk. 

I FN's Økonomiske og sociale råd, hvor vi har 

en rådgivende stilling. har vi været meget virk
somme for at vinde gehør for den internationale 
gennemførelse af den fulde beskæftigelsespolitik. 
Vore planer godkendtes i al væsentligt af FN's 
Økonomiske og sociale råd ved dens sidste sam
menkomst, som holdtes i Geneve i juli 1950. 

Det sociale fremskridtsprogram. 

Ved mødet med FN's Økonomiske og sociale råd 

fremlagde vi også forslag om en undersøgelse med 
medvirken fra fagforeningernes side om de tota
litære landes skandaløse slavearbejde, et forslag, 

som ligger helt på linie med vor ubØnhØrlige op
position mod al slags diktatur, som fornedrer indi
viduelle og faglige organisationers grundlæggende 
rettigheder. 

Internationale arbejdsbureau har givet Frie 
fagforeningsinternationale en rådgivende stilling. 

Som en erkendelse af den indflydelse vi nu ud
øver i dene organisation kan man lægge mærke 

til beslutningerne hos arbejderparten indenfor bu
reauet, eftersom de som sin sekretær valgte gene
ralsekretæren i Frie fagforeningsinternationale 

J. H. Oldenbroek. På den anden side synes det, 
som om kommunisterne, som naturligvis aldrig har 

været virkelig interesseret i den slags sociale 
fremskridtsprogram, trak sig mere og mere tilbage 

fra arbejdsbureauets arbejde. Frie fagforenings
internationale kommer i intimt samarbejde med 

det internationale arbejdssekretariat til at spille 
en mere betydende rolle i dette arbejde. Vi har 

(Fortsættes side 105) 



De tyske 

standardlokomotiver 

* 
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De Tyske Rigsbaners type 41. 

Den tyske type 41 ville for sa vidt 

være endnu bedre som en eventuel 

danske universalmaskine end den 

franske type 141P. Men den er lov

lig svag til de tunge tog på den van

skelige fynsk-jydske hovedbane, og 

den er unddvendig svær til de sma 

vestjydske tog. Desuden er den for 

langsom til togene pa Sjælland-Fal

ster. 

Med en drivhjulsdiameter pa 175 

eller 173 cm kunne den imidlertid 

gore fortrinlig tjeneste som univer

salmaskine på samtlige hovedbaner 

pa Jylland-Fyn og Sjælland-Falster. 

Hvis man skulle have en enkelt 

dansk universalmaskine til brug ba

de vest og øst for storebælt, er den 

tyske type 41 formodentlig den af 

samtlige eksisterende lokomotivty

per, der kommer nærmest idealet. 

Den mest interessante af rigsbaner

nes lokomotivtyper uden tender er 

type 61. Det forste eksemplar, der 

byggedes 1935, er 2C2-koblet. Sene

re byggedes en 2C3-koblet udgave, 

der kunne tage lidt storre t:orrad. 

Drivhjulsdiameteren er 2,3 m, og 

konstruktionshastigheden er 175 km 

i timen. Disse lokomotiver brugtes 

til at trække specialbyggede lyntog, 

bestående af fire kortkoblede vogne. 

Lokomotiverne er ligesom vognene 

malet i blaviolet nederst, derefter 

gult og Øverst aluminiumblank med 

sorte striber, rØde hjul o. s. v. 

Disse lokomotiver kunne delvis 

betjenes fra togets bagende, saledes 

at hele toget kunne kØre baglæns 

på turene i den ene retning. 

Type 62 er en 2C2-koblet person

togsmaskine med 175 cm hjuldia

meter. Den svarer nogenlunde til 

DSB's S-lokomotiver, men bar stør

re foråd og er sværere helt igen

nem. Drivakseltrykket er 20 t. To

talvægten er 123,4 t. 

Type 78 er den dstrigske type 729, 

De Tyske Rigsbaners type 62. 

der ligeledes er 2C2-koblet, men er 

lidt mindre og har væsentlig mindre 

akseltryk. Den byggedes efter ind

lemmelsen af de østrigske jern

baner. 

Type 64 er !Cl-koblede sidebane

lokomotiver med 15 t akseltryk og 

150 cm drivhjul. Der findes også en 

lignende maskine med lBl-kobling. 

Dens typenummer er 71. Endnu 

mindre er type 70, der er IB-koblet. 

Blandt godstogs- og rangerloko

motiverne må nævnes typerne 80, 

og 81 med henholdsvis C- og D

kobling og med 17 t akseltryk. 

Type 86 er !Dl-koblet, og typerne 

84 og 85 er !El-koblede. 

97 er lokomotiver med tandhjuls

træk. 98 er smalsporslokomotiver og 

99 er småbanelokomotiver med rin

ge akseltryk. Hver af disse grupper 

omfatter en hel række typer. 

Denne oversigt over rigsbanernes 

standardlokomotiver er ingenlunde 

komplet. De ældre typer er slet 

ikke nævnt. De dominerer naturlig

vis i talmæssig henseende, og mange 

af disse typer er ganske interessante. 

Det drejer sig imidlertid om sa 

mange typer, at det vil blive for 

vidtløftigt at omtale dem her. 

Kun skal nævnes type 38, der 

konstrueredes 1906 af de preusiske 

statsbaner. Oprindelig kaldtes den 

P 8. Det er en enkelt 2-cylindret 

persontogsmaskine med 2C-kobling 

og 175 cm drivhjul. Den viste sig 

fortrinlig pa mange mader og blev 

derfor bygget i stort antal på mange 

fabriker og gennem en lang årrække. 

Selv efter de tyske jernbaners sam

menslutning i Die Reichsbahn i 1920 

vedblev man at bygge disse lokomo-
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tiver, hvis samlede antal derved steg 

til flere tusinde. 

De kunne efter f prste verdenskrig 

påtræffes i mange lande, og efter 

anden verdenskrig har man set dem 

selv her i Danmark, hvor der findes 

et par stykker, som her går under 

typebetegnelsen T. 

Der er naturligvis en del forskel 

på de forskellige serier. Desuden 

har de undergået mange ombygnin

ger, hvorfor npjagtige taldata ikke 

er alt for almengyldige. Kun skal 

nævnes, at vægten er 78,2 t for en 

typisk serie. Adhæsionsvægten er 

51,6 t, cylinderdiameteren er 575 

mm og slaglængden er 630 mm. 

Kedlens hedefladeareal er 142,3 m" 

og overhederfladen er 58,9 m�. Ar

bejdstrykket er 12 atm. 

Efter anden verdenskrig er det 

netop sådanne lokomotiver, der er 

brug for i Tyskland. Men mange er 

utvivlsomt Ødelagt ved krigshand

linger, andre er pdelagt ved dårlig 

pleje eller er alderstærede eller op

slidt; atter andre er bortfprt. 

Men konstruktionen er jo efter

hånden næsten et halvt arhundrede 

gammel; og for en halv snes år si

den fik man type 23, som tjente 

samme formål og som var hdjmo

derne og særdeles vellykket. Om 

begge typer gælder det, at de er 3-

akslede. Begge er tocylindrede med 

3 par drivhjul, hvis diameter er 175 

cm. 

Type 23 er adskilligt tungere og 
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væsentligt mere ydedygtig end type 

38. Dens vægt er for 1941-udgavens

vedkommende ikke mindre end

88,3 t, hvortil endda må bemærkes,

at man sparer adskillige t i vægt

ved at bruge Krauss-Helmholtz stel

fortil i stedet for en svær bogie,

der skal kunne tale store mon1ent

påvirkninger via drejetappen. Ad

hæsionsvægten er 54,0 t. Hedeflade

arealet er 177,6 + 64, l m0• Cylinder

dimensionerne er 55 X 66 cm. Ke

deltrykket er sat op til 16 atm.

Efterkrigsudgaven er lettet betyde

ligt ved gennemført svejsning. Dens 

npjagtige vægt er ikke forfatteren 

bekendt. Men oplysningen om, at 

dens akseltryk kan nedbringes til 17 

t, og om, at den vejer 4 t mere end 

type 38, tyder på, at dens vægt er 

mellem 85 og 80 t. Om fornddent 

kunne dens vægt nedbringes yderli

gere, f. eks. ved, at visse dele ud

fores af letmetal, f. eks. trinbrætter, 

vindskærme, f prerhus, handtag o. 

S. V. 

Maske forekommer det at være 

unaturligt at bruge letmetaller til 

lokomotiver. Men det skyldes kun 

en vaneindstilling. Der er lige sa 

megen grund til at bruge letmetal

ler til lokomotiverne som til vogne

ne. Det afgprende er hele togets 

vægt. Betegnende nok bruger man 

aluminiumlegeringer til mange dele 

af de nye svære amerikanske damp

lokomotiver, f. eks. New York Cen

tral's store 2D2-lokomotiver. 

Alumini umskonstruktioner koster 

naturligvis mere end stålkonstruk

tioner. Men anvendelse af et par t 

aluminiumslegering i stedet for 4-6 

t stål kan dog ikke betyde overvæl

dende meget på baggrund af den 

halve million kr., som et helt loko

motiv koster. Og i tidens lpb med

forer en vægtformindskelse pa et 

par t en brændstofbesparing pa 

mange t, hvis pris også må tages i 

betragtning. 

Det interessante i dette sammen

hæng er, at det synes gprligt at for

mindske den pågældende lokomo

tivtypes vægt til ca. 80 t, hvilket 

betyder, at akseltrykket ken ned

bringes til 16 t. 

Dette medfdrer at lokomotivet 

kunne kpre på næsten alle danske 

statsbanestrækninger, bortset fra de 

egentlige lokalbaner. 

Da vægtfordelingen på drivaks

lerne og endeakslerne kan ændres, 

kan man også gpre med 18-20 t 

drivakseltryk, hvor dette er tilladt 

og fordelagtigt. Man kunne f pigelig 

kpre med op til 60 t adhæsionsvægt 

på Sjælland og Falster. Det er nok 

selv til godstogstjeneste, hvor stig

ningerne er små, og det er nok til 

igangsætning af tunge godstog. 

Den pågældende lokomotivtype er 

i forvejen dimensioneret således, at 

den er brugelig i Danmark, blot 

skorstenshpjden reduceres. Og dens 

størrelse og arbejdsevne er meget 

passende for de fleste svære tog i 

Danmark. Den kan med 55-60 t ad

hæsionsvægt gpre fortrinlig tjeneste 

her både som godstogs-, persontogs

og eksprestogslokomotiver, og kan 

bruges til f. eks. godstog den ene ve.i 

vej og eksprestog den anden vej og 

derefter til hyppigt standsende tun

ge persontog, der kan accelerere og 

fremfpres hurtigt. 

I Vestelanmark kan den bruges li

ge så alsidigt for de lettere tog på 

hovedbanen mellem Nyborg og Aar

hus. Desuden kan den, når den er 

indstillet til 48 t adhæsionsvægt, 

bruges til blandede tog, persontog, 

eksprestog og godstog på stræk

ningen Fredericia - Vejle - Struer 

og Fredericia - Esbjerg - Struer -

Langaa. 

Sådanne lokomotiver kunne især 

afløse E og PR-lokomotiverne, der 



har lignende vægt og lignende driv

hjulsdiameter. Men de kan udvikle 

flere hestekræfter. De kan accelerere 

persontogene hurtigere, fremføre 

eksprestogene med større hastighe

der og trække tungere godstog. De 

er i hØjere grad universalmaskiner 

og kan bl. a. derfor udnyttes mere 

i lØbet af et døgn. Vigtigt er det, at 

de er af mere enkel konstruktion 

og derfo1· billigere i bygning og ved

ligeholdelse. 

Der er grund til at tro, at di se 

lokomotiver kan bygges adskilligt 

billigere end E-lokomotiverne, skønt 

deres ydeevne og navnlig deres ar

bejdsevne i praksis er væsentlig 

større. 

Man gætter, at det endog ville 

være lige så billigt at bygge en serie 

lokomotiver af denne type, som at 

ombygge et tilsvarende antal P-lo

komotiver til PR. Men selv om det 

koster en del mere, så opnår man jo 

at få kraftigere og mere alsidigt an

vendelige maskiner. Tilmed kan man 

bevare P-maskinerne og får altså 

forøget lokomotivparken. 

Ønsket om at få svære maskiner 

til brug på baner, hvor akseltrykket 

er begrænset til 16 t, behdver da 

ikke at påvirke P-lokomotivernes 

skæbne. 

Fra statsbanernes side plejer man 

jo ikke at afsløre fremtidsplanerne. 

Der er næppe tvivl om, at man har 

haft den tyske type 23 i kikke1ien. 

Kontorchef J. P. A. Andersens be

mærkning om, at en eventuel uni

versalmaskine bØr være trekoblet, 

tyder på, at man i det mindste in

teresserer sig for at få en type frem, 

der ligner den, vi her har kigget 

lidt på. 

Når forfatteren i det foregående 

har interesseret sig mere for den 

fanske 141 P, var det specielt som 

en vestdansk universalmaskine, end

da væsentlig kun til brug mellem 

Nyborg og Aarhus. 

Skønt de Danske Statsbaner er et 

forholdsvis lille jernbanesy tern, er 

det imidlertid ikke givet, at det er 

ideelt at nøjes med en enkelt uni

versalmaskine. 

Når man betænker, hvor stor for

skel, der er på hovedbanestræknin

gerne København-Korsør og Ny-

borg-Aarhus, så er tanken nærlig

gende, at der kan være brug for to 

størrelsesklasser. 

På baggrund af, at man i for

vej en har mange typer, kan det ikke 

virke afskrækkende at tænke sig 

to universalmaskiner i stedet for en. 

Tilmed er De Danske Statsbaner 

adskilt fuldstac>ndigt i to områder 

med hensyn til lokomotivdriften. 

Selve reparationstjenesten er ad

skilt; ja, centralværkstederne tager 

sig endog af alle deres respektive 

områders lokomotiver og må derfor 

hver vedligeholde en lang række 

typer, skønt der var mulighed for 

at dele arbejdet således, at de tog 

sig af hver sine typer. 

Derfor kan det for såvidt synes 

urimeligt at indføre den omtalte 

franske type som universalmaskine i 

Vestelanmark og den omtalte tyske 

type som universalmaskine i Øst

clanmark. - Man kunne også bruge 

en del af de sidste i Vestdanmark. 

Men på den anden side har man al

lerede en mængde middelstore loko

motiver, der er egnede til lettere 

tog, og som til trods for deres alder 

kan bruges mange år endnu. Man 

kunne f. eks. stationere alle de om

byggede PR-lokomotiver i Struer. 

Måske vil man indvende, at vi ik

ke herhjemme er vant til de kon

struktioner, der bruges i Tyskland 

og Frankrig, og at det er uheldigt 

at få helt fremmedartede typer ind, 
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tilmed to typer, der eventuelt begge 

skal bruges i samme landsdel. 

Men det må bemærkes, at der i 

forvejen er en meget stor forskel 

på f. eks. C-, S- og E-lokomotiverne 

i Østdanmark og D-, PR- og T-loko

motiverne i Vestdanmark. E- og T

lokomotiverne er endda helsvenske 

henholdsvis heltyske i deres oprin

delse. 

Vanen har stor indflydelse pa ind

stillingen overfor alt nyt og taler 

altid imod det nye. Men nar man 

har vænnet sig til det nye, forbavses 

man over at blive mindet om, at det 

gamle er så forskelligartet, som det 

er. 

Derfor ville det ikke være gene

rende i længden at kpre med fransk 

universalmaskine i Vestdanmark og 

en tysk universalmaskine i Østdan

mai·k. 

Efter s kr Ui 

Siden artiklen blev skrevet, er 

der fremkommet nogle meddelelser 

om de tyske forbundsbaners loko

motivbygningsprogram. 

Dette er i hovedtrækkene over

ensstemmende med rigsbanernes. 

Men der er efterhånden sket en tek

nisk udvikling, som har medført, at 

man har brudt med den tidllgere 

standardisering i mange henseender, 

dog mere for detailkonstruktionernes 

end selve typernes vedkommende. 

De Tyske Rigsbaners type 23. 
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Desuden har man opgivet visse 

typer og indfort andre helt nye ty

per i stedet. 

Forbundsbanerne har allerede 

præsenteret tre af de nye standard

lokomotivtyper. Det drejet· sig om 

type 82, det E-koblede tenderloko

motiv med 18 t akseltryk og 140 cm 

hjul. Derlil kommer type 23, det 

lC I-koblede med tendel'lokomotiv 

med 17, 19 t drivakseltryk og 175 cm 

hjul. Endelig er der type 65, det 

1D2-koblede tenderlokomotiv med 17 

t drivakseltryk og 150 cm d1·ivhjul. 

Dette sidste er en ganske ny type. 

Det opstillede program omfatter 

også 12 andre typer. 

Man agter saledes at bygge t_,·pe 

89, et let trekoblet rangerlokomotiv 

med 15 t akseltryk og 110 cm hjul. 

Denne type ligner den tid I igere type 

80, der imidlertid har 17 t aksel

tryk. 

Desuden vil man fortsætte med 

at bygge type 81, det firekoblede 

rangerlokomotiv med 17 t aksel

tryk og 110 cm hjul. Endvidere vil 

man bygge type 86, d. v. s. det lDl

koblede tenderlokomotiv med 15 t 

drivakseltryk og 140 cm drivhjul. 

Til persontogstrafik vil man bygge 

type 64, det !Cl-koblede tenderloko

motiv med 15 t drivakseltryk og 

150 cm drivhjul. Til sværere trafik 

konstrueres der foruden den oven

for omtalte type 65 en ny type med 

2C2-kobling, 18 t drivakseltryk og 

175 cm drivhjul. Denne type, der 

får betegnelsen 63, ligner rigsba

nernes type 62, der imidlertid har 

20 t akseltryk. Dette lokomotivs top

hastighed bliver I 00 km i timen. 

Af lokomotiver med slæbetende1· 

skal der by()"ges fpl()"ende typer: 

Den lE-koblede godstogsmaskine, 

type 50, det· har 15 t akseltryk og 

140 cm drivhjul, skal genbygges, 

skont der allerede forefindes tusin

der a [ denne type og dens krigs

udforelse, der kaldes type 52. For 

nylig e1· der blevet et par stykker 

færdige, som er fcrsynet med spe

cialkedel. 

Det er planen at udvikle en ny 

lD-koblet godstogsmaskine med 16 t 

drivakseltryk. 

Den svære lE-koblede godstogs

maskine, type 44 med 20 t aksel-
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tt·yk og 140 cm dri,·hjul, star ogsa 

pa byggeprogrammet. 

Den meget vellykkede type 41 

med lD 1-kcbling og 160 cm driv

hjul skal ligeledes bygges igen. Den 

har som tidligere omtalt 2 cylindre. 

Maksimalhastigheden er 90 km i ti

men. Drivakseltrykket ei- variabelt 

og bliver for efterkrigsudgaven 18 

20 t. 

Ogsa den mægtige trecylindrede 

type 45, der er !El-koblet og har 

5-akslet tender, skal genbygges. Den

hat· 160 cm drivhjul. Drivakseltryk

ket kan pa de eksisterende maski

ner variet·es fra 18 til 20 t. For 

efterkrigsudgaven skal man have til 

hensigt at fordge drivakseltrykket

til 23 t. til trods for at man sparer 

vægt ved omfattende svejsning og 

pa andre mader. Maksimalhastig

heden for denne kolossale maskine 

skal være ikke mindre end 100 km

i timen, sa den kan bruges til at

trække eksprestog pa strækninger

med store stigningei-. Dette lyder

maske overraskende, men ma ses pa

baggrnnd af brugen af forskellige

nye !Cl - og ]Dl-koblede lokomotiv

type1· til hurtige tog.

Af persontogslokomotiver skal der 

nykonstrueres en 1 D 1-koblet type 

med 20 t drivakseltryk og 175 cm 

drivhjul. Den rar 3 cylindre. Mak

simalhastigheden bliver ikke mindre 

end 120 km i t-imen. Denne type 

kan opfattes som et tysk sidestykke 

til den franske type 141 P. Den 

sidste hat· ganske vist kun 162 cm 

dri\'hjul og ligner fer sa vidt met·e 

den tyske type 41. Til gengæld har 

den 4 cylindre (NB: Compound

virkning) og er væsentlig sværere 

og kraftigere. 

Endelig skal der konstrueres en 

l Cl-koblet eksprestogsmaskine med

21 t drivakseltryk og 200 cm driv

hjul. Ogsa den bliver trecylindret.

Maksimalhastigheden bliver 130 km

i timen. Den skal aflose forkrigs

typerne O 1 og 03 eller rettere sagt

deres trecylindrede version, d. v. s.

typerne 01 1" og 03 1". 

Det er bemærkelsesværdigt, at der 

ikke er nogen af de nye tyske loko

motivtyper, bortset fra tanklokomo

tiverne type 63 og 65, der har bo

gier. Man har sa stor tillid til 

Krauss-Helmholtz-stellet, at man 

foretrækker det, selv til eksprestogs

lokomotiver. 

En særlig fordel er, at man spa-

1·er vægt ved at indfore dette stel 

i stedet for den mere komplicerede 

bogiekonstruktion med det svære 

drejetapsystem. Desuden er de nye 

tyske lokomotiver jo lettere end de 

tilsvarende forkrig typer, bl. a. pa 

grund af mere udstrakt svejsning. 

Den kommende standardekspres

togsmaskine ma formodes at være 

meget kraftig, til trods for, at den 

kun er 5-akslet. 

Det samme ma gælde for den nye 

persontogsmaskine. 

Fer os er den sidste vel nok den 

mest interessante. Der er grund til 

at trn, at den er enklere og derfor 

billigere at vedligeholde end com

poundmaskiner, sasom de franske 

141 P eller de danske E eller PR. 

Derimod er det vel tvivlsomt, om 

den kan male sig med den franske 

m. h. t. brændstofpkonomien. Med 

ojeblikkets kulpriser skulle det være 

særligt interessant at vide, hvor me-

get en oliefyret udgave ville koste

i drift. C. E. A. 
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allerede vedtaget de første foranstaltninger inden

for petroleumsindustrien for at skabe en inter

national organisation for arbejderne, hvis inter

esse ikke tidligere har været varetaget af en in
terna tior.al organisation. 

Ej heller ikke slipper vi muligheden af syne 
for at forbedre fagforeningsinternationalen for de 

intellektuelle arbejd udøvere. Vi planlægger en 

kongres i Bryssel til næste år for de nævnte ar
bejdsgrupper, og denne vil vise de fremskridt. 
·om er nået på dette område.

Verdensomspændencl e propaganda. 

Frie fagforeningsinternationale er ikke en pro

pagandisk sammenslutning. Vi har dog ikke til 
hensigt at forsømme denne vigtige del af virk
somheden. Takket være Information bulletin, som 
udkommer hver 14. dag, og månedstidsskriftet 

Free labour world - begge trykt på 4 sprog -
foruden et stort antal specielle publikationer ud
kommer også fagforeningsnyheder på mere frem

trædende plads i mange landes fagblade. 

Gennem imØdekommen medvirken fra radio
selskaber, såsom: The voice of America. British 

Broadcasting Corporation og den belgiske radio 

har Frie fagforeningsinternationales budskab nået 
millioner af arbejdere, ikke blot i de demokratiske 

lande, men også i diktaturstaterne bag ved jern
tæppet - og andre steder - hvor ytringsfriheden 

er kvalt. 
Desuden anstrenger vi os for, at publikationer, 

som Frie fagforeningsinternationales udgivne bro

chure »For brØd, fred og frihed«. kommer i de 

undertrykte arbejderes hænder, af veje, som na
turligvis ikke kan afsløres. Dette resultat efter 
mindre end 1 års livlig virksomhed har tilmed 
overtruffet de mest optimistiske forventninger, 
som stilledes ved december-kongressen i 1949. Vi 
som arbejder indenfor den Frie fagforeningsinter
nationales hovedkvarter i Bryssel, er imidlertid 

fuldt ud på det rene med, at dette kun er begyn

delsen, og at et vældigt arbejde i alle dele af ver
den liger foran os. Men med vore nationale orga

nisationers støtte fØler jeg mig personligt forvisset 

om, at dette arbejde skal blive udfØrt. 

Mindes tensafslør ing 

Torsdag den 27. april afsløredes på Frederiks

berg kirkegaard en mindesten, som Dansk Jern
baneforbund havde rejst på sekretær Chr. Vejres 

grav. 
Tilstede ved afsløringen var afdØdes familie, 

hovedbestyrelsen for Dansk Jernbane Forbund, 

repræsentanter fra de Øvrige jernbaneorganisatio
ner og forsikringsselskabet Danmark. 

Mindestenen, der er en smuk natursten med 

DJF's initialer i bronze, blev afsløret af forret
ningsfører P. Madsen, der takkede Chr. Vejre for 
hans mangeårige indsats for jernbanemændene. 

AfdØdes sØn, kontorchef Poul Vejre, takkede 

på familiens vegne for stenen og lovede at værne 
om den. 

4..EDLE1',:ISK.HEDSEIW
Uorganiserede tjenestemænd. 

I DLT nr. 3 har man »hængt« en lokofb. ud 

som uorganiseret, og foranlediget heraf vil jeg 
gerne fremføre fØlgende: 

Det er yderst beklageligt, at sådanne tilfælde 
forekommer, så meget mere, som det er organisa

tionens eksistens, vi skylder forbedringerne i vore 

kår, hvad enten det er på det Økonomiske eller 

sociale område. 
Hvor langt mon vi havde været fremme, om 

ikke lønmodtagerne havde sluttet sig sammen til 
kamp for og værn om fælles interesser. 

Og har dette været en livsnødvendighed i for
tid, så er det absolut en lige så stor livsnødvendig
hed i vor tid. 

I dette tilfælde med denne lokofb. er der gan

ske vist tale om en mand med en særegen psyke: 

men man kommer ikke sjældent ud for medlem

mer. der i fuldt alvor ønsker organisationen af

skaffet. Spørger man dem så, hvorfor de er med
lem, så får man skuldertrækningen og svaret: Vi 

skal jo. 
Gid dette skal var noget mere nøjagtigt fast

lagt, så den slags som omhandlede tilfælde aldrig 

skete. 
Det er et uhyre svagt og sårbart sted, vi har, 

sålænge der er nogle, der ikke forstår og erkender, 

at det bærende i organisationerne er solidariteten. 

Harmeligt er det, at en uorganiseret skal ha ve 

samme ret til de goder og rettigheder, vi har til

kæmpet os. 

Nogle er af den anskuelse, at der sker for lidt. 

For en tillidsmand forhen var der langt større 

tilfredsstillelse i gennemførte opgaver, idet disse, 

så dårlige forholdene var, fyldte noget overfor 
den, hvis interesser han varetog - der skete noget 
- i modsætning til nu, hvor man kan sige, at vi
har nået et mætningspunkt. Vi er inde i en fase

med kamp for det bestående.

Problemerne er der ligefuldt, kun langt mere 

tilspidsede og indviklede. 

Tillidsmændene søger skabt grundlag for nye 
veje ud - og vi må ad nye veje - hvis ikke vi 

skal stivne i dogmatiske principper. 

Som udviklingen har formet sig de senere år, 

har den været en advarsel til organisationerne om 
at være på vagt. Det er uomtvisteligt, at mange 

lønmodtageres »march til hØjre« er en fare for 

organisationerne. 
Det potentielle, Økonomiske og sociale gode, 

der i arenes lpb er oparbejdet, skaber i mange 

tilfælde hos den enkelte ( og især hos tjenestemænd 
- tryghed i arbejdet) grobund for parallellØbende

tanker med kapitalistiske og fjerner dem fra or

ganisationstanken.

Tror de mon til gavn for sig selv? Nå ikke! For 
hvem da? Det er jeg ikke i tvivl om. 

Det er Ønskeligt, at vi unge sætter os grundigt 

ind i fagbevægelsens historie og får indblik i dens 

værdi for den enkelte og for samfundet som hel

hed. 
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Vi må ikke glemme, at det hele lå fuldt fær
digt til os. Vi havde kun at plukke frugterne. 

Skal dette sindrige apparat slås i stykker? 

Kan vi være det bekendt? Nej, vi må stå last 

og brast og bevare den intakt. 

Sc,m jeg ovenfor nævnte, er vi naet et mæt

ningspunkt, og der må sikkert fornyelse til i or

ganisationsprincipperne, men fØrst og sidst, idet 

jeg citerer folketingsmand Frode Jakobsen: Hvis 

man ser væk fra det solidaritetsprincip, der har 

båret arbejderbevægelsen frem, vil man aldrig 

forstå dens kraft. 

Altså ikke flere uorganiserede. Mere samling -

større kraft. 
K. B. Kmidsen, 

lokofb., Struer. 

Danske Jernbaners Idrætsforbund. 

Danske Jernbaners Idrætsforbund afholdt den 3. og 

4. marts deres arlige repræsentantskabsmode pa ,Folkets

Hus• i Svendborg.

Der var foruden de delegerede modt repræsentanter 

fra Svendborg by, Finland, Norge og Sveriges Jernbane 

Idrætsforbund og fra de faglige jernbaneorganisationer. 

Formanden for idrætsforeningen i Svendborg, sta

tionsbetjent E. Bertelsen, bØd de mddte velkommen 

til byen. 

Derefter gik man over til behandling af den store 

dagsorden. 

Som dirigent valgtes N. Glargaard, København. 

Formanden, H. Klein, København aflagde en fyldest

gørende beretning og begyndte med at omtale, at det i 

år, den 27. januar, var 5 år siden Danske Jernbaners 

Idrætsforbund blev stiftet. 

Han sammenlignede forbundet med H. C. Andersens 

eventyr ,Den grimme ælling•. For 5 ar siden, sagde 

han, var vi et lille og uanseligt forbund med 8 forenin

ger og 900 medlemmer. I dag, 5 år senere, er der 25 

foreninger med tilsammen 3200 medlemmer tilsluttet 

forbundet. Sa vi kan med rette sige, at vi er ved at 

blive en svane. 

Formanden berørte også i sin beretning forbundets 

dårlige økonomi og rettede en tak til de faglige organi

sationer for deres støtte. Det var en glæde at konstatere, 

at de faglige organisationer var klare over, at det var 

deres egne medlemmer, de derved støttede. Men, sagde 

formanden videre, vi har håb om, at det vil bedre sig 

ud i fremtiden. Vi håber bl. a. at få det i tipspengene. 

I beretningen fra idrætsudvalgene blev der anket 

en del over den svigtende deltagelse i såvel atletik som 

fodbold. I 1946 havde der ved mesterskaberne i atletik 

været 44 deltagere mod 28 i 1950. 

Kasserer Lund Jensen, København, forelagde regn

skabet, der balancerede med 6184,74 kr. Status balan

cerede med 808,75 kr. 

Det største punkt på dagsordene var vedtagelse af 

helt nye love. De blev med enkelte ændringer vedtaget. 

H. Klein, København, genvalgtes med akklamation

som formand. 

Til næste års mødested valgtes Esbjerg. 

Lørdag aften afholdtes der en festlighed i anledning 

af, at forbundet havde be�tået i 5 år. 
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Under middagen blev der holdt forskellige taler, og 

fra Finske Jern baners Idrætsforbund blev der overrakt 

en smuk statuette, som skulle bruges til vandringspris. 

Svenske Jernbaners Idrætsforbund overrakte et me

get smukt sølvfad, hvori der stod: .Jdrætten bygger bro 

over sundet•. Dette fad skulle ogsa bruges som van

dringspris. 

K. T. H. Jakobsen. 

Ved lokomotivfører 0. C. Schmidts 

død. 
Den 10. april afgik lokomotivforer 0. C. Schmidt, 

Esbjerg, ved dØden. 

0. C. Schmidt blev kun 44 ar gammel. Han ramtes

i juli 1950 af en alvorlig sygdom; heldigvis indtraf der 

en bedring, og efter at Schmidt i marts 1951 igen var 

begyndt tjenesten, tegnede alt sig lyst igen for vor 

afholdte kollega og familie. Den 10. april modte 

Schmidt til tjeneste, men umiddelbart fØr udkørslen 

blev han syg og ført til sit hjem, og kort efter ind

traf <loden. 

Begravelsen foregik under usædvanlig stor delta

gelse søndag den 15. april. Seks lokomotivførere stod 

æresvagt cm den smukt pyntede kiste sammen med 

fanerne fra Struer, TØnder, Fredericia, Dansk Jern

baneforbund samt Esbjerg afdelingernes egen fane. 

Efter jordpakastelsen udtalte afdelingsformanden for 

Esbjerg, K. Olesen, smukke mindeord om afdøde og 

trostende ord til hustru og barn. 

Indenfor Esbjerg afdelingen vil vi stedse bevare 

mindet om en god og trofast ven og kollega. 

N. P. Jensen. 
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Alle, der viste deltagelse ved min kære mand, loko
motivfører 0. C. Schmidt's dØd og begravelse bedes 
herigennem modtage min dybtfølte tak. 

Anna Schmidt, 

Esbjerg. 

Faneindvielse. 

Aarhus afdelinger afholder faneindvielse onsdag 
den 9. maj kl. 19,30 i Folkets Hus, hvortil afdelinger
nes medlemmer, kongresrepræsentanter og gæster samt 
pensionister, alle med damer, venligst indbydes. Der 
bliver underholdning og bal, og adgangen er gratis. 

P.a. v. 
Alfr. Lønnqvist. C. A. Lundberg.

Forflyttelse efter ansøgning pr. 1-5-1951. 

LokomotivfyrbØdere: 
K. E. B. Jørgensen, Roskilde, til Kalundborg. 
A. V. Nielsen, Padborg, til Fredericia.
H. Pedersen, Padborg, til Fredericia.
L. E. Ohlsen, Padborg, til Aarhus H.
P. Jacobsen, Langaa, til Randers.
P. G. Pedersen, Padborg, til Aalborg.
T. L. Hansen, Korsør, til Padborg.
C. C. Oechsler, Padborg, til Fredericia.
E. M. Lyhne, Gedser, til Brande.

Ansatte s,om Iokomotivfyrbpdere pr. 1-5-1951. 

LokomotivfyrbØderaspiranterne: 
A. J. Knudsen, Aarhus, i Padborg. 
V. Vinther, Korsør, i Korsør.
K. P. J. Astorp, Aalborg, i Padborg.
A. P. Larsen, Københavns Godsbanegaard, Køben-

havns Godsbanegaard. 
H. P. Møller, Padborg, i Padborg. 
J. B. Nielsen, Fredericia, i Roskilde. 
J. P. Kristensen, Korsør, i Korsør. 
0. Petersen, Randers, i Københavns Godsbanegaard.
H. 0. B. Jensen, Padborg, i Padborg.
S. F. Sørensen, Korspr, i Københavns Godsbanegaard.
B. E. Sørensen, Korsør, i Gedser.

HUSK 

for at undgå standsning i forsendelsen af D. L. T. ved 

flytning at meddele postvæsenet den nye adresse. Det 

hænder ikke så sjældent, at medlemmer undlader el

ler glemmer ovennævnte meddelelse til postvæsenet, 

hvilket forårsager ulemper både for medlemmet og for 

kontoret. 
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Dansk Lokomotivmands 
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Ophold på feriehjemmet ønskes: 

fra den ank. kl. til den 

Ankomst og afrejse kan ikke foregå på søndage. 

for 

Stilling 

mig selv 
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og 
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børn 
børnebørn 
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(Hvad ikke ønskes overstreges) 

Modtaget 

Antal 

Takst 

Bekræftet 

Afslået 

Værelse nr. 

Udfyldes af kontoret 

afr. kl. 

Postadresse 

år 

Bemærk: Der kan kun skrives een familie p å  denne formular. 
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Dansk Lokomotivmands Forening, 
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p. u. v.

E. Greve Petersen

108 



Forlang 
KAFFE 
fra P. M. BRUUN's Kafferisteri 

(Ved A. M. Petersen) 

Besøg "Kurhotellet" 
Nyborg Strand . Tlf. r r 2

A/s C. F. Schalburg 
VINGAARDEN I NYBORG 

Grundlagt 7. Juni 1817 

,,Industrirestauranten" 
Byens hyggeligste Restaurant og bedste Madsted 

samt store og smaa Selskabslokaler 

Ærbødigs/ H. E. KAAS • Telefo;, Nyborg 1313 

RICHARD LEHN 

1. Kl. Herreekvipering Tlf. Nyborg 68

NYBORG DAMPVASKERI 

OG TRI-RENSERI 

Kemisk Tøjrensning 
Telefon 54 

KARL PETERSEN 
Glarmester 
Mellemgade, Tlf. Nyborg 264 

Malerier, Raderinger 
Rammer og Spejle 

HJ. MARTENS EFT. 

vi Peter Christensen 

Guldsmed Nørregade 6, 

& Gravør Nyborg, Tlf. 369 

Weinrich Nielsens 
Bageri og Conditori 

anbefales 

Nyborg Ligkistemagasin 
K. Jacobsen Snedkermester
Besørger alt vedr. Begravelse el. 

Lisbrænding. Grdl. 1897 

v/ Slottet . Tlf. 171 

C. Knacksf redt
Tlf. Nyborg sso 

* 

Spec.: Kranse, Buketter, 

Planter og Potte-Kultur 

Direkte Salg fra Dr_ivlws 

Ingen Butiksleje 

derfor billigste Priser 

JOHS. WICHMANN's 
Træskoforretning 

anbefales 
d'Hrr. Lokomotivmænd 

Østervembs 

VINSTUE 
anbefales 

WERNER HANSEN 

Urmager og Guldsmed 
Mellemgade 15 

Nyborg 
Telefon 530 

Papirvarer . Aviser 
Telegrammer . Ugeblade 

TURISTKIOSKEN 

Tlf. Nyborg 454 

Engelsk Beklædnings-Magasin 

Telefon 346 NYBORG Telefon 346 

Bevar Nyborg Tapet- og Farvelager 
Beskyt 
Forskøn C. Østergaard Jensen

MAL! r. Voldgade 66 . Tlf. 283 

Nyborg Kulimport 

og Nyborg Cichorietørreri A/s 
Telefon 15 og 23 

Bød te her= Jensen 
Kongegade, Nyborg, Tlf. 33 

CSøger 
ffapir 
S11usik 

Drevsen & Nellemann 
NYBORG . TELF. 25 og 189

Isenkram-, Støbegods-, Glas-, Porcelæn- og 
Udstyrsforretning 

Cafe FÆRGEGAARDEN 

Godt Madsted . Billige Priser. Tlf. Nyborg 582 




