Som bekendt er 1. januar 1974 75 års dagen for foreningens stiftelse, men først
med afuoldelse af den ordinære kongres 14.-16. maj besluttede
hovedbestyrelsen at markere stiftelsesdagen, og som et led heri udsendes dette
nummer af medlemsbladet som et jubilæumsnummer. Der er andre
organisationer, der har eksisteret i et længere tidsrum end vor, men 75 år er
trods alt et langt tidsspand , som rummer en mængde begivenheder på ondt og
godt. I dette jubilæumsnummer har vi i korte træk forsøgt at give Lidt af
foreningens historie , at trække karakteristiske ting frem om
lokomotivmandsstanden og at få taget hul på den nærmeste fremtid, for så vidt
angår virksomheden DSB og vort forhold til denne.
Vi vil ikke med disse linier give en opremsning af en række ting, som meget vel
kan benævnes som milepæle i foreningens historie. Disse er forekommet under
skiftende ledelsers ansvar og undertiden under meget vanskelige forhold. Det er
næppe for meget sagt, at foreningen på nuværende tidspunkt er inde i en
vanskelig tid , en brydningstid , hvor på en gang samfundsøkonomiske
problemer og DSBs ledelses bestræbelser på at give DSB et nyt ansigt og mere
transport sætter sit markante præg på lokomotivpersonalets arbejdsdag, og det
er vel den ting, der midt i jubilæumsfestlighederne stadig giver stof til
eftertanke, fordi forholdene har udviklet sig på en meget ugunstig måde for
lokomotivpersonalet. Der er sat ting i gang, hyormed man prøver på hurtigst
muligt at gøre situationen normal. Normal i den forstand, at det igen skal blive
muligt at give den frihed , som loven hjemler ret til , men også den opbygning af
tjenesten , som tilsikrer et ordentligt arbejdsmiljø og rettidig toggang.
Lokom~tivmændene er ikke sortseere, men realister, som gennem tiden har
givet virksomheden DSB sin støtte, når det kneb. Lad foreningens jubilæumsår stå,
som det år, hvor der virkeligt fra DSBs side effektivt og hurtigt sættes ind for at
afhjælpe misforholdet mellem personaleressourcerne og den transport, man skal
kunne afvikle.

Foreningens
årige historie - i tre afsnit

Deltagerne i Nordisk
Lokomotivmands Forbunds
fø rste m øde 8. juli 1898.
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Hovedbestyrelsens
medlemmer fo tograferet i
anlednin g af fo reningens 25 års
jubilæum.

Det f ørste
hovedbestyrelsesmøde efter
splittelsens ophør.
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Den store jernbanekatastrofe i GentGfte
den 11. juli 1897 var egentlig den direkte
anJedning til , at der kom gang i planerne
om oprettelse af en forening , som kunne
varetage lokomotivmændenes interesser.
På det tidspunkt, hvor ulykken indtraf
opholdt der sig en norsk lokomotivfører
på besøg på Sjælland. Han fulgte opmærksomt debatten om ulykkens årsag
og så og å tydeligt, at lokomotivmændene havde brugforen organisation. Via
denne nordmand kom den københavnke lokomotivfører C. W. Roosen til at
korrespondere med lokomotivfører J. V.
Orre i Gøteborg, som var formand for
lokomotivførerne ved de ven ke privatbaner. Brevvekslingen endte med , at
Roosen og ni andre lokomotivførere og
lokomotivfyrbødere rejste til Gøteborg
den 8. juli 1898 for at deltage i en lokomotivmandskongres.
Efter besøget var interessen for at
danne en forening i Danmark endnu
større . Ikke alene ønskede ældre lokomotivførere en organisation til at støtte
· sig, men de unge ønskede en forening ,
som i givet fald kunne være med til at
give lokomotivfolkene bedre økonomiske kår. Arbejderne i de private erhverv
havde forlængst dannet fagforeninger og
opnået resultater og i 1891 havde embedsklasserne ved Statsbanerne samlet
sig i foreninger, som ganske vi t først og
fremmest arrangerede selskabelige
sammenkomster. Den slags havde lokomotivpersonalet end ikke. Man
kendte dårligt hinanden og da slet ikke
personalet, som arbejdede på den modsatte side af Storebælt. Resultatet af
skriverier og diskussioner mand og
mand imellem blev imidlertid , at der
indkaldtes til et møde i Fredericia den
29. september 1898 med følgende punkt

på dagsordenen: Skal der danne en forening af danske lokomotivmænd?
Spørgsmålet blev besvaret med et enstemmigt ja, selvom også nogle havde
betænkeligheder. Det var den gang sin
sag at starte en fagforening- specielt for
de statsan atte fandt man det klogest at
tage visse hensyn. Ved mødet i Fredericia blev det fra en række deltageres side
utrykkeligt understreget, at man skulle
indhente tilladelse fra generaldirektoratet , inden foreningen blev etableret.
Det viste sig, at generaldirektøren intet havde at indvende imod , at der blev
startet en forening , og »Dansk Lokomotivfører og Fyrbøderforening « var en realitet fra I. januar 1899.
Som organi ationens første formand
valgtes lokomotivfører C. W. Roosen ,
København.
Den nystartede forening skulle omfatte både personale ved statsbanerne
og ved de private baner og ved den første
generalforsamling den 23 . marts 1899
havde 80 procent af lokomotivpersonalet indmeldt sig. Kontingentet til foreningen fastsattes til 75 øre kvartalet og i
indskud betaltes 1,25 kr.
Allerede i de første måneder af foreningens eksisten kastede man sig ud i
opgaver.
Et medlem passerede et stopsignal
ved Slagelse, og den nystiftede organisation gav sig straks - efter at have undersøgt forholdene - i kast med at samle
materiale for at bevise, at fejlen ikke
skyldtes lokomotivpersonalet.
Også på den lønmæssige front gik man
i gang allerede det første år. Der blev
indsendt andragende om lønforbedring
til en kommission , som for statsbanernes vedkommende skulle se på en nyordning. Da foreningens bestyrelse
imidlertid hurtigt blev klar over, at
3

Foreningens f ørste fo rmand,
lokomotivfører C. W. Roosen.

Lokomotivføreruniform
omkring 1900.

kommissionen ikke ville nå at blive fær- lige problemer, som i realiteten stod bag
dig med sit arbejde til den ventede tid, disse skærmydsler. En af epi oderne var
sendte man et motiveret forslag om løn- en lokomotivfører grove og brutale opforbedringer direkte til Rigsdagen den træden overfor en fyrbøder.
31. januar 1900.
Indre problemer gav anledning til , at
Efter nogen tids forløb fik man besked andre organisationer gik på strandhugst i
fra Rig dagen om , at andragenet om »Dan k Lokomotivfører- og Lokomoløntillæg ikke nåede at blive behandlet. I tivfyrbøder Forening «, som organisatiaugust 1901 blev der imidlertid nedsat et onen blev omdøbt til i 1904. Det lykketønudvalg og straks indsendtes der et des dog stort set at holde de nærgående
forslag om tønforbedring for såvel tats- organ i ationer fra livet og holde sammen
banepersonale som privatbaneperso- på medlemsskaren. Den helt store fornale amt udkast til forslag om be- soning kete dog først i perioden op til
tingelse for ansættelse. Ofte var det delegeretmødet den 24. april 1915. Her
»ikke faglærte «, som blev lokomotiv- lykkedes det at hele tidligere krammer,
mænd.
at få de lokomotivførere , om havde forPå den lønfaglige front blev der også ladt folden , tilbage igen og man undersenere gjort en indsat , idet man f.eks. i stregede samlingsbestræbelserne bl.a.
1903 udarbejdede og sendte et for lag til ved at samles om et nyt navn til organiforbedring af Rigsdagens lønning lovs- sationen, nemlig »Dansk Lokomotivforslag. Den 14. august fik organi atio- mands Forening«.
nen besked om , at den var anerkendt.
I årene under l . verdenskrig og i periDer var imidlertid megen malurt i bæge- oden de nærme te å r efter krigen var
ret, idet det i meddel el en hed, at det var organi ationen hovedproblemer stadig:
m.h.t. statsbanepersonale. Man søgte lønningsspørg mål , uniformeringsdisendnu en gang at få privatbanernes folk kus ionerne , arbejd tidsspørgsmål , bemed , men det blev afslag.
mandings- og uddannelsesproblemer.
Det var herefter klart, at lokomotiv- Der blev ved slidsomt arbejde fra orgapersonalet ved privatbanerne ingen inte- nisationens side gjort små, men systeresse havde i at være medlemmer mere , matiske frem kridt.
og efter generalforsamlingen i 1904 gik
Det lykkedes i forbinde( e med lønde deres vej. Generalforsamlingen tum- ningsloven i 1919 at få gennemført unilede også med andre problemer. Endnu formering. Forinden var man nået nogle
en spaltning synes på vej , idet der blev skridt frem , del ved gennemførelse af
rejst forslag om, at de delegerede ikke en ordning om udlevering af kitler, dels
mere i fællesskab skulle vælge hovedbe- ved kontant beklædningstilskud.
styrelse, men at førere og fyrbødere
I enkelte krav blev pressen en værdihver for sig skulle udpege hver tre fuld tøtte. Det drejer sig først og fremmænd .
mest om arbejdstidskravet. Som ved
Igennem den næste halve snes år var andre lejligheder skulle der en ulykke
der gentagne gange uro og splittet er i eller et uheld til , før der kete noget. I
foreningen . Nogle lokomotivførere 19l3 skete der et uheld i Fredericia, og
meldte sig ud , lokomotivfyrbødere tru- pressen fik færten af, at føreren af lokoede med noget lignende , og der var fag- motivet den pågældende dag havde gjort
4

tjeneste i 19 timer. Først i 1917 nåede
man dog frem til faste regler. Samtidig
med , at der nævnes aktiv tjeneste på op
til 18-20 timer, er det værd at notere sig ,
at der ind imellem disse tjenester ikke
var noget der hed fridag . Så vaskedes
der ud. Og det var en fast regel, at der
aftenen før en udvaskning blev kørt
sent, og efter »fridagen « skulle der køres
tidligt!
Den lemfældige »udda nnelse « og lokomotivpersonalet og bemandingsproblemerne optog organisationen meget
næsten lige fra dens første dag. Om di sse
problemer findes der andet sted i jubilæumsskriftet en spec iel artikel.
En gennemgang af organi sationens
første 25 år ville , hvi s alle betydningsfulde resultater og di sku ss ioner forud
for afgø rel serne skulle omtales udfø rligt, resultere i en tyk bog . Derfor skal
der heller ikke her gåes i detaljer , men
for fuldstændighedens skyld nævnes , at
organisationen samtidig med , at der

kæmpedes for bedre arbejds- og lønvilkå r, også blev sat ind på områder som
øget velfærd for personalet, opholdsstuer, hvilerum m.m. , at organi sationen oprettede sit eget medlemsblad ret tidligt,
at man købte ferie- og rekreationshjem ,
og at man oprettede Lokomotiv personalets hjælpefond .

Forenin gens rekreati ve arealer
ved Kalundborg ble v i 1922
udstyret med enjavanesisk
pavillon. Den særprægede
bygning blev købt ef ter en
hollandsk udstilling i
København.

...- ..Hornbechs rene Frugtsafter". -..
.'i)ANSK ~KOMOTIVlDENDE.

_... ..... _,_ --·-~~
- ____
-§:~~~§
...... _·--·- §~i::§:~
--·--"·
___ ____-__
___ __ __- ·--------------... ......
__..................
......
. ____
...._
"'---..... :;-_-,:-_:-:::,-.!!-..,.":

....... ln ll......

-.
.,....-.
,.,r.... -

.._ - - - - .,.
-•·&;..,_ ., ___

--..W

,.......,_ ,,_ ·--'----....
..,
,.,.

,.,

- - - • ,a.

-_._
... - .,__,_,..,.,..
........
..,. __ •,.. .. ..-11oo __ _, ...,
.__
.,_,_..,.,..,_
............
.. _, ,_
- .. - ..... _..,._.,....__h• - ==:-.:.: ..•::\= =-~..:::=...'"'..:!:::':
"::°'1><"";..":.~..·=----=-· .. :::=::--:::..";..:";,:•::.

-•- . ---~ .. _
-

_ , . . . . . . .... . . . . . -

.. -.- .........

· -.. - - .. 1 •

1904

r..

.llioUHl~ "'

, ....... 111

•1,, DE FOREN EDE JERNSTØBERIER
•••.• ,;,,.'".~ •-;:".

KAY DYHR

•KARL'

~-RHUS

'

•., .. ,.~~-

:9..~~. p~~i~;~:vll.
u,1,,co,, ,t .. ~110:f

AR'l'Ulll "

1914

1934
Dansk Lokomotivmands
Forening fik tidligt sit eget
m edlemsblad. Her f orsiderne
af m edlemsbladet anno 1904,
1914 og 1934.
Det var stolte og glade
medlemmer af DLF som deltog
i f eriehjemmets indvielse i juli
1922.
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Danmarks første
jernbanesabot age
Under krigen i 1864, helt
nøjagtigt i da gene I I . til 20.
marts blev de fø rste to
tilfælde af j ernbanesabotage i
Danmark iværksat . Det var
banens eget personale bistået
af dan ske soldater, om
udførte sabotagen .
Efter Dannevirkes fald tra k
enheder af den danske hær
sig tilbage nordpå. Det
foregik pr. tog .
General
Hegermann-Lindencrones
tropper blev slået ved Vejle
og trak sig mod Århu s.
Her blev en m ængde
j ernbanemateriel gjort klar til
troppetransport længere
nordpå.
Armekorpset blev eft er et par
da ge samlet i Skive, m en af
frygt for, at materiellet skulle
falde i fjendens hænder, blev
alle de vogne og lokomotiver,
som var benyttet under
transporten, kørt ud på
Stru erba.nen., hvor
lokomotivernes stempler,
forreste cylinderlåg , plejl og
sidestænger plus andre vitale
dele blev skru et af og overgivet
til militæret. Som en ekstra

Medens organisationens første kvarte
århundrede var præget af en vis famlen i
organisatorisk henseende , en vis indre
usikkerhed og kampen for at opnå anerkendelse , var de næste 25 år, perioden
fra 1924 til 1949 til gengæld karakteristisk ved et ubrydeligt indre sammenhold. Til gengæld væltede problemerne
ind ude fra .
Den store sparekommission, som huserede i tyverne , krisen i trediverne og
krigen fra 1939-45 var hver for sig elementer, som satte orga nisationernes
topfolk på hårde prøver. Det var hårde
tider for næsten alle , men a lligevel lå der
en stor opgave i at hindre , at enkelte
grupper kom til at bære uforholdsmæssige store byrder.
De mange vanskeligheder satte dog
også deres præg på Dansk Lokomotivmands Forening.
1 denne som i så mange andre » torfamilier « opdager man , at når stormene
raser , er der kun sammenhold , sammenhold og atter ammenhold , som giver en effektiv beskyttelse. Det var en
stærk organisation med et ubrydeligt
sammenhold , der stod vanskelighederne
igennem.
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Overalt hvor m ennesker og
materiel arb ejder sammen
under tidspres , sker der
ulykker. Her er et billede fra
Simestedulykken i /937 .

I 1924, Dansk Lokomotivmands Forenings jubilæumsår, bragtes venstremini teriet Neergaard til fald . Det var en
jubilæumsgave, som hilstes med tilfred hed. De mange økonomiske problemer , som tårnede ig op efter I. verdenskrig , blev løst på traditionel
borgerlig-politisk vis: ned med lønnen ,
forringe( er på alle områder og mas eafsked igelser.
De mest markante træk i denne politik
var : afkortning af løn under sygdom ,
forringet flyttegodtgørelse , forringe! er i
tj'enestetiden og uniformsleveringe n og
afskedigelser af lokomotivfyrbøde ra piranter.
Man vid te godt, at mini teriet Stauning , som afløste venstreregeringen ,
ikke var i stand til at skabe gyldne tider
men regeringen ændrede mange af de
forringelser ,
Neergaard-regerin gen
havde gennemført, man gennemførte
uddannelsesforbed ringer og genindførte
fripas -ordningen . Ministeriet Stauning
største van kelighed var et borgerligt
flertal i landstinget og her standsede man
alle de reformer , man kunne. Regeringen fik da heller ikke lang levetid .
Den afløstes i 1926 af en ny venstreregering med Madsen-Mygdal som statsminister, og nu fik tjenestemænd og arbejdere igen »kærligheden « at føle .
For lokomotivmænden es vedkommende blev der tale om nye afskedigelser, overflytning af fyrbødere til håndværkstjeneste i remiserne.
»Strenge herrer regerer sjældent
længe«, siger et gammelt ordsprog , og
det kom til at passe i Madsen-Mygdaltilfældet. I 1929 fældede arbejdere og
tjenestemænd den forhadte nedskæringsregering, og der etableredes en ny
Stauning-regering , hvori der var radikale ministre. Det var starten på den

meget lange periode, hvor S og R styrede land og rige, en periode, som bød på
mange , gode reformer.
I det organisatoriske arbejde blev der
ændret mangt og meget i de kommende
år, men vigtigst er det at pege på, at man
på en ekstraordinær kongres i 1935
vendte tilbage til den struktur, man
havde fra starten , nemlig at lokomotivførere , motorvognsførere og lokomotivfyrbødere fra at være i specielkred se,
kom i een kreds.

. . . og fra Ting lev i 1941
(herover) og fra
Lundersko vulykken i 1942 (tv).

Loko D 872 ramt es den I I . juli
1942 af en luf tbombe ved
Døstrup.
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foranstaltnin g, blev vognene
løft et af skinnerne og sat ved
siden af!
Imidlertid viste det sig snart,
at hærafdelingen skulle rykke
sydover og søge kontakt med
f]enden ved Fredericia.
Derfor måtte maskinerne
igen gøres køreklar.
Tropperne sendtes af sted
mod Viborg og Rødkærsbro,
men her kom der en ny ordre.
Solda terne skulle videre til
fods, og lokomotiverne igen
demonteres. Derefter gik
man igang med
jernbanesabotage nr. 21
De fremrykkende tyske
generaler blev meget vrede .
De forlang te togenes
maskindele udleveret . I
modsat fald ville man bryde
spor op og sprænge broer
væk, bl.a . broen ved Langå .
Stillet ove,for disse trusler,
gav den dan ske regering sig
og udleverede materiellet.

Dansk Lokomotivmands Forening
har også i de sidste 25 år gennemlevet en
rivende udvikling. Når denne udvikling
her gengives i ret kort form , er årsagen
den ganske naturlige, at mange af medlemmerne selv har været med i denne
udvikling, husker enkelthederne og de
begivenheder, som har dannet baggrund
for udviklingen.
Inden for de seneste 25 år er man gået
over til dieseldrift, der er anskaffet nyt
materiel , sket omskoling af personellet,
og der er rationaliseret. Disse ting har
været årsag til en medlemstilbagega ng
fra omkring 2300 til 1700. Der er sket ting
på det lønmæssige og det organisatoriske område og endelig kom Dansk Lokomotivmands Forening med ind i LO
umiddelbartefter sidstejubilæum i 1949.
Diskussionen om medlemsskab i LO
bølgede i mange år frem og tilbage blandt
lokomotivmænden e. I slutningen af trediverne blev diskussionen særlig voldsom , men der skete ikke noget virkeligt ,
før efter krigen.
På grund af de mange skarpe standpunkter for og imod , valgte ledelsen at
gennemføre en urafstemning i 1949. Resultatet blev en klar tilkendegivelse for
et medlemsskab i LO , og her er man
blevet siden.
Op gennem årene efter krigens afslutning til 1950 . diskuterede man i DSB ,
hvorledes fremtiden skulle formes , hvilken trækkraft man skulle have, og hvor
meget nyt materiel , der skulle anskaffes .
Diskussionerne fandt først og fremmest
sted i trækkraftudvalget .
Maskinchef Risbjerg Thomsen blev
sendt på studierejse til USA og præget af
hans studier og erfaringer, blev udvalget
til sidst overbevist om , at det var dieseldriften , man skulle satse på.
Der var også røster fremme om, at
8

Danmark skulle gå over til el-drift, sådan
som man i vid udstrækning har i Sverige
og Norge, men bl.a. DLF' s formand
Greve Petersen advarede imod det. Han
skrev i Lokomotivtidende en artikel om
spørgsmålet og konkluderede, at el-drift
i Danmark ville være for kostbart.
Det blev i stedet til MY-maskiner, og
senere til MX og MZ ' er. Maskinerne
bygges nu i Sverige - desværre blev det
ikke Frichs , men til gengæld er der 30-40
procents underleverancer fra Danmark
på maskinerne .
Samtidig med , at beslutningen om dieseldrift blev taget , stod det klart, at der
nu for lokomotivpersona Jets vedkommende skulle en meget gennemgribende
omskoling igang.
Der var faktisk tale om en helt ny livsform , teknisk og menneskeligt. Man
skulle bl.a. over til enmandsbetjente maskiner.
Man forhandlede sig frem til ordninger, hvorefter der blev taget højde for
naturlig afgang og iøvrigt skete der rokeringer i så lempeligt et omfang som muligt. Det store omskolingsarbejde kom
hurtigt igang , men et udtryk for , hvor
omfattende det var , er det, at man først
nu - 25 år efter - er færdig dermed. Det
sidste hold - old boysholdet - som det
kaldes har for relativ kort tid siden afsluttet omskolingen!!
Det nye signalsystem , som indførtes
krævede også omskoling. Der var såvel
mellem ældre medlemmer som hos ledelsen af Dansk Lokomotivmands Forening en vis ængstelse for , hvorledes de
ældre medlemmer skulle klare hele
denne omskoling. Bange anelser blev
dog gjort til skamme. De ældre klarede
sig smukt.
Loko-personalets uddannelse er nu
helt ændret, lokomotivfyrbøde ruddan-

nel e raderet væk , medens man til gen- en arbejdsstandsning på 24 timer. Denne
gæld har fået lokomotiva i tentstil- arbejdsstand ning , som blev 100 prolingerne. Om de uddanne! e mæssige cent effektiv, vakte en del opsigt. Det
problemer , kan der læses i en anden, var nok formaliteter, som var årsag til
meget udførlig artikel i dette jubilæ- den , men på den anden side formaliteter,
ums krift.
som man ikke bare kunne overse.
Det skal dog lige her fastslås, at damDer var forhandlet frem til enighed om
pen ikke er helt ude af billedet. Der er en række spørgsmål , og der var truffet
tadig ma kiner, som bruge ved be- aftale om et skriftligt til agn fra generaltemte lejligheder , og altså stadig ældre direktoratet, men tilsagnet udeblev lokofolk , som med mellemrum fornem- også selvom man vidste , hvad der ville
mer lidt af atmosfæren fra »gammel tid «. blive konsekvensen . Da man så, at
Dan k Lokomotivmands Forenings DLFs krav var alvorligt ment, kom der
ledel e har som nævnt i de sidste 25 år gang i kuglepennene! Gennem forhandmåttet beskæftige sig meget med ratio- linger er det også lykkedes i de senere år
nali ering og de problemer, som følger at få forbedringer på »særlige yde! er«
med. Man arbejdede i overgangsårene som kompensation for natarbejde m.m.
meget på at undgå for mange forflyttelSkifteholdsarbejde kan ikke undgå ,
ser og satte ligeledes ind for at få del i de men det er forbundet meget om at gøre at
rationaliseringsgevinster, der blev op- få forbedret betalingen for ulemper og
nået. Medlemsmæ sigt førte det uvæger- iøvrigt at få reduceret ulemperne mest
ligt til stagnation og tilbagegang , fordi muligt. Blandt lokomotivmænd er det
man i en årrække lukkede for tilgang. især en gåde , at DSB opretholder de
Medlemstallet faldt fra 2300 til ca. 1700, oldnordiske overnatningssystemer med
men er ganske vagt på vej frem , elvom lagenudlevering i maskindepoter o.s. v.
Det er tilsyneladende ikke gået op for
man aldrig vil nå de tidligere højder.
Lokomotivper onalet har i å rene statsbanerne , at der fakti k i hver by er
1919, 1931, 1946, 1958 og 1969 fået en ny folk, som lejer værelser ud.
lønningslov . Loven af 1969 var især kaI etjubilæumsskrift skal man ikke kun
rakteristi k ved , at der kom et helt nyt skue tilbage. Man skal også se frem. Det
løn system , som gav en ny opbygning i gør en række personer i artikler i dette
lønrammer og løntrin.
blad. Maskinchef Ri bjerg Thom en beI forbinde! e med 1969-loven skete skæftiger sig med fremtidens materiel ,
der og å det , at de forhandling mæssige overtrafikassistent O.G. Knudsen trækregler, som blev aftalt i 1958-loven, nu ker linjerne op for uddannelsesprobleblev effektueret og overdraget Central- matikken og i et interview siger DLFs
organisationen (CO I). Det fremgår nu formand , Greve Peter en, lidt om ,
klart, at der er fu·e centralorganisatio- hvad han mener, fremtiden vil bringe.
ner , nemlig CO I, som lokomotivfolkene
hører til , CO II , Akademikernes Centralorganisation og Danmarks Lære1forenmg.
1969 blev også i anden henseende et
specielt år for DLF. Man gennemførte

1899-/900 C. W. Roosen

1900-1901 Pagh Rasmussen

1901-/918 Chr. Christensen

1918- 1929 Rich. Lillie

Seks formænd på 75 år
Seks formæ nd på 75 år. Det er,
hvad Dansk Lokomotivmands
Forenings hi torie viser. r betragtning af, at de første to formænd kun ad hver et enkelt år,
bliver de følgende fire for mæ nds
virke sat i relief. F ire fo rm ænd i
løbet af 73 år!
E n redegørel se i detaljer for de
mange , dygtige mænd s indsats i
på
bestyrelser ,
udvalg,
formands- og kassererposter ,
ville føre for vidt men det vil på
den a nden ide være ganske rimeligt at dvæle ved nogl e af de
kikkeiser , som gennem organiationsarbejdet har båret hovedvægten .
Lokomotivmændenes første
fo rmand , loko moti vfører C. W.

Roo en, var ikke alene den førte formand. Han var elve initi ativtageren ti l oprettelse af e n organi sation for lokomotivpersonalet. Roosen korresponderede
med en lokomotivfø rer J. V. Orre
i Gøteborg og erfarede gennem
denne brevvek Jing om den organi ation , som ven ke kolleger havde oprettet. Det var også
Roo en, om i spid en for en delegation af danske loko moti vførere og lokomotivfyrbødere drog
til Sverige for at e nærmere på
forholdene.
C. W . Roosen stod i pidsen
for be træbelsene for at so ndere
muligheden for dannelse af en
organisation i Da nm ark og da der
vi te sig grobund herfor, var han
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den naturlige forma nd . Den førte ka erer blev lokomotivfører
L. Scheftler, København.
For Roo en var det at være
form and ikke en liv ss tilling. Allerede ved sit valg betingede han
ig , at man uden surh ed accep terede , at han ret hurtigt ville
trække sig tilbage .
Hans afløser valgte
ved
skriftlig afs temning , og det blev
lokomotivfører Pagh Ra mu se n.
Pagh Ra mu s en ar bejdede
ihærdigt for at kabe sammenhold i den nye organisation , men
al begyndelse er svær, og der lød
fra ma nge sid er kritik. Det tog
den nyvalgte formand sig så nær,
at han i løbet af et år ned lagde sit
hverv.

Orga ni ationen tredie formand på den korte tid iden tiftelsen, blev lokomotivfører Chr.
Christensen, Esbjerg . Ka erer
var da Oskar Larsen Københav n. Til redaktør af organi ationen medl emsblad og som ekretær valgtes L. Mauritzen , Fredericia. I 1912 ned lagde Oskar
Lar en sit kassererhverv , idet
han overgik til en anden stilling i
etaten. Lige om Roo en blev
og å O kar Larsen udnævnt til
æresmed lem på gru nd af dygtig
ind sat .
Den nye ka erer blev lokomotivfører Chr. Larsen, K øbenhav n.
Såvel Chr. Cbri tensen som
Chr. Larsen gi k af på gru nd af
alder ved delegeretmødet i 19 18.

1929-/947 Sophus J ensen

Som forbund formand valgte
lokomotivfyrbøder Rich. Lillie
og som hovedkasserer lokomotivfø rer Hj. Kano .
Rich. Lillie havde udover organisation arbejdet en brændende politi s k interes e. Han var
medlem af borgerrepræ entationen , valgt af Det radikale Ventre , og på et vi t tid spunkt, det
var i 1929 op tod der en mulighed for at overtage jobbet om
materia leforval ter ved DSB , et
job som i højere grad end formandsjobbet, kunne forliges
med det politi ske arbejde. Lillie
trak ig tiJbage og aflø te af lokomotivfø rer Sophus Jen en ,
Fredericia. Sophu Jen en arbejdede fortræffeligt sam men

/947-

Lokomotiver tiltrækker
»drenge « i alle aldre over hele
verden. Tu sinder er samler i
klubb er og foren inger, h vor
hovedtemaet er jembaner,
m en først og fremmest
lokomotiver.
I anlednin g af Dansk
Lokomotivmands Forenings 60
års jubilæum i 1959 blev der
udgiver en lille bog m ed tekst
og tegninger af Ebbe Sadolin ,
en bog som på strålende vis
berett er om lokomotiver.
Vi har til dette jubilæumsskrift
hentet nogle af diss e dejlige
tegninger fr em.

E. Greve Petersen

med foreningens sekretær E.
Kuhn , og de to nåede i fælle skab mange , store resultater.
På den ordinære kongres i
1943 øns kede DLFs mangeå rige
hovedkasserer L.M. Schmidt at
trække sig ti lbage efter 18 år som
»finan minister«. Han var en
fremragende admini trator og
udnæv nte
til æ re medlem .
Schmidts afløser blev lokomotivfører K. Svend en , Ged er ,
som ved kongre en i 1947 fik
den nuvære nde forbundsformand E. Greve Petersen som
»makker «. Greve Peter en valgtes en temmigt og med a kkJamation, da Sophus Jensen meddelte, at han ikke øn kede genvalg
på grund af a lder.

Denne bro over Gudenåen. blev
taget i brug i 1900. Her føres
togstamm en frem af en
G-maskin.e .
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Generaldirektør
Povl Hjelt:

Nødvendigt i fremtiden
at ansatte ved DSB
ikke »båses«
så stærkt som tidligere

Der blæser milde vinde
mod den kollektive trafik
i dag
Fra befolkningens og dermed også. fra
politikernes side blæser der i dag mildere
vinde mod den kollektive trafik , og det
vil i første række sige mod DSB. Medens
tendensen i 1950' erne og 60'erne var en
tyrkertro på. den individuelle trafiks lyksaligheder med deraf følgende vold om
udbygning af vej- og især motorvejsnettet, er der i de senere å.r sket et stemning om ving til gunst for den kollektive
trafik.
Det er først og fremmest den voldsomt
stigende interesse for miljøspørgsmåJ ,
der er årsagen , men også kontante overvejelser som f.eks. kæmpeinve teringer
i vejanlæg og verdens ressourcer tæller
rned for slet ikke at tale om mere følelses betonede betragtninger over de
uhyggelige høje ulykkestal , om den individuelle trafik kan opvi e.
Medens den kollektive trafiks fortalere for blot få å.r siden befandt sig øverst
på barrikaderne i strid modvind, er de
samme mennesker i dag ved at blive
blæst forover af en mild rygvind.
Det er helt givet , at den kollektive trafik stå.r foran en periode med en enorm
udvikling. Det er ikke ensbetydende
med , at man vil e en hel del tidligere
nedlagte jernbaner kyde op igen, men
trafikken på de eksisterende baner vil
blive betydeligt større, og der vil naturligvis også. ske visse udvidelser af jernbanenettet, pecielt i og omkring Kø12

benhavn. De fa te forbinde! er , som ad
å.re vil knytte Sverige og Danmark og de
enkelte danske landsdele sammen kan
også. resultere i oprettelse af enkelte nye
strækninger eller omlægninger af eksisterende strækninger.
Manden med an varet for den me t omfattende kollektive trafik i Danmark, generaldirektør Povl Hjelt DSB tror ikke
på. oprettelse af ret mange nye jernbanestrækninger. Men eet er at oprette nye
jernbaner noget andet er at nedlægge ."
Var nedlægningspolitikken efter 2. verdenskrig forkert?
- Generelt, nej. Jernbanen kom i hestevognene tid , og i dag lever vi med
bilerne på. godt og ondt, siger generaldirektøren i en samtale med Dan k Lokomotiv Tidende. Jeg mener ikke, at der er
sket fejl i forbinde! e med nedlægning af
banerne. Vi havde et alt for tæt banemønter. Menjegtvivlerpå.,atderbliver
nedlagt ret mange kilometer jernbane i
forhold til det, vi kender i dag ogjeg kan
i hvert fald ige, at det kun vil ke efter
meget vidtgå.ende undersøgelser og med
den allerstørste forsigtighed.
- Men der tales om store stigninger i
passagertallet i den kollektive trafik i de
kommende å.r?
-Det regner vi helt bestemt med men
det behøver jo ikke at betyde flere baner. Derimod nok en mere effektiv

drift. Det er just det , vi på fuld kraft
arbejder på i disse år.
Det er givet, at vi vil opleve det helt
store spring frem , når de faste forbindelser kommer , men indtil da , vil vi slås for
en større markedsandel både på persontransportområdet og på godstransportområdet. Vi tror på, det vil lykkes for
os , men der skal arbejdes hårdt for det.
Vi må ætte ind på områder som: flere
tog, bedre tog , bedre service, bedre forplejning, bedre informationssystem og
stationsrationalisering og modernisermg.
- Det koster penge.
- Intet er gratis . Men der er her tale
o·m investeringer, som skulle give væsentlige indtægtsstigninger og samtidig
med en bedre service for skatteborgerne
tillige et driftsresultat, som ikke er så
belastende for borgerne eller for os . Det
er klart, at det ikke er morsomt altid at
høre om det voldsomme underskud ,

DSB giver. Det er også en påstand , som
ikke holder.
Er der f.eks. tale om en dårlig forretning for Danmark , når der udbygges en
god næ1trafik i København, selvom det
koster mange millioner i »underskud «?
Hvis vi ikke havde denne nærtrafik med
tog , ville det kræve enorme investeringer i vejanlæg samtidig med , at byen
på samme måde som Paris og Rom på
det nærmeste ville være umulig at bevæge sig 1.
Der gives mange andre eksempler på,
at DSB i samfundets interesse må udføre
opgaver, som ikke direkte er givtige ,
men som er besparende for samfundet.
Vi vil iøvrigt i løbet af et års tid eller to
lægge hele vort regnskabssystem om , sålede at det bliver lettere at se , hvorfor
DSB ikke kan møde op med et regnskab
som enhver anden forretning. Det vil
forhåbentligt få mange mennesker til at
tænke sig godt om , inden de derefter
13

Slagsmål ...
Ton en mellem lokomotivfører
og fy rbøder var ikke altid lige
urban i de første år efter
jernbanernes start.
Det hændte, at håndgribelige
argumenter afløste det
verbale.
Et særligt ualmindeligt optrin
fandt sted på Fyn kort tid
efter den fy nske banes
oprettelse.
To sjællandske
lokomoti vfolk, som var
stationeret på Fyn, kom i
slagsmål under kørslen
henover Fyn .
Da toget kørte mellem Årup
og Gelstedfaldt
kamphanerne af lokomotivet.
Heldigvis opdagede
konduktøren, hvad der var
sket. Han kra vlede udenpå
toget og via vogne og tender
nåede han frem, og fik
standset det føre rløse
lokomotiv, uden at
passagererne opda gede,
hvilken fare de ha vde svævet
i.

taler om kæmpeunderskud i en nedla- god service, en forretning som fra at
dende tone.
blive omtalt i en lidt nedladende tone ,
Men nårdeter sagt, vil jeg da også føje bliver omtalt med respekt. Vi er godt på
til , at det fritager ikke o i led el en eller vej hertil.
for den sags skyld alle ansatte for at be- Betyder »flek ibilitet« ho personastræbe o på en høj effektivitet en god let, at også. lokoføreren i visse situatioservice og påpa elighed allevegne. Vi ner, på vis e strækninger f.ek . også.
må og skal være lige å ambitiøse som skal påtage sig funktioner om DSBprivate virksomhedsledere.
rutebilchaufførerne?
-Hvordan harmonerer øget ind sats på
- Rutebilchaufføren har et både analle områder med reduktioner i per onavar fuldt og alsidigt arbejde. På nogle
let?
strækninger og på. nogle arbejd områder
- Svaret er rationali ering, moderni- kan man meget vel forestille ig , at
seringer, smidigere systemer. Der er i loko-føreren har opgaver, om han
dag i DSB ca. 22.000 an atte. Trod øget ikke har i dag - f.eks. billettering. Men
aktivitet i DSB regner vi med , at der i de loko-førerens opgave er fortsat primært
nærmeste år skal bruge stadig færre at køre på. de lange skinner. Må.jeg iøvmedarbejdere. Hvor mange afhænger rigt sige, at de færreste forestiJler sig
bl.a. af, hvor stor en trafikstigning der hvilken oplev el e, det er at sidde foran i
bliver tale om.
et tog og se landskabet glide imod sig.
Såvel i den private sektor om i den Det er et job, om stiller krav til sin
offentlige er det i dag helt klart, at vi må. udøver , men loko-førerensjob er samtisatse på. større smidighed i spørgsmålet dig et interes ant job, et frit job og som
om placering af personale. Folk skal
agt - et dejligt job.
ikke i fremtiden »båses « så stærkt som
tilfældet er i dag. Jeg tror da og å., at
større midighed og rotation vil være en
fordel for medarbejderne. Det vil give
større tilfredsstillelse at arbejde med alsidige opgaver.
- Og måske også større u ikkerhed
hos den enkelte?
- Det tror jeg ikke. Naturligvis afhænger det af, hvorlede sagen gribes
an. Information , medindflydel e og skoling vil forebygge usikkerhed, og jeg er
helt overbevist om , at hver enkelt medarbejder ved DSB - og de er kendt som
loyale og gode medarbejdere - vil føle
øget arbejd glæde og måske tolthed ,
nå.r vi i løbet af få å.r når der til , at DSB af
det store flertal anerkendes som en virkelig moderne og velkørende forretning
med høj effektivitet, godt materiel og
14

Det er en oplevelse at sidde
Joran i et tog og se landskab et
komme glidende imod sig .

Vi ønsker
større organisationsenheder
- men vi vil ikke opsluges
- Selvom det er vært ganske præci t ge af en a nden organ i ation. Det vi kal
at på om den udvikling , der vil finde nå frem til er en samling , og det er jo
sted, tror jeg, at jeg kan fasts lå to ting. noget gan ke a ndet.
For det første: at jernbanen igen vil få
Når jeg finder en amling nødvendig ,
større og tørre betydning. For det an- er det, fordi vi skal være rede til at kunne
det: at denne udvikling - trods store tek- yde det rette mod- og medspil ove1for
ni ke fremskridt - ikke vil føre til , at DSB. Måjeg sige at jeg så sandelig også
lokomotivper onalet bliver aflø t af ro- tror på større enhed - og betydningen af
botter selvom også »signalerne flyttes større enhed - inden for CO I.
ind i førerrummet «.
For vort eget forbund tror jeg på en
Dansk Lokomotivmands Forenings udvikling med en vis fremgang. Ti lbageformand , E. Greve Peter en , ser fremti- gangen gennem mange år skyldtes overden i møde med fortrøstning. - Ser vi på gang fra tamands til enmandsbetjening.
udviklingen i Frankrig, Japan , Skotland Men i dag kan man e en udvikling i
og en række andre lande , hvor der er fart modsat retning . I dag skal der , hvis der
i den tekniske udvikling , behøver man køres med over 120 km/tvære to mand ,
såmænd ikke at være s·påmand for at f.eks. med MA-erne . S-banetrafikken
forudsige jernbanens øgede betydning - udvides også stadig, og det giver også
også i Danmark , siger Greve Peter en. flere jobs for vore fo lk.
Vi har dog her i landet et problem ,
Vi er også parate til at møde denne
om kan virke forstyrrende på udvik- udvikling, og interessen for vort fag er
lingen , nemlig den omstændighed , at betydelig . Der er loft over tilgangen ,
Danmark ikke »hænger sammen «.
men mange søger at komme ind. Der
Men se! v p å trods af dette handicap vil foregår for tiden rekruttering til lokomojernbanerne og andre former for kollek- tivmand stillingen. Inden for et par år
tive trafikmidler så gan ke afgjort få en skal uddanne ca. 200. Afgangen er i
renæ ance ikke mindst af miljømæssige disse år omkring 20-25 mand pr. år, men
grunde.
om fem år bliver den endnu større . Vi
På organisationsplan må vi forud e en har en stor styrke på 55-60 år.
udvikling i retning af større enheder in- Hvad er å rsagen til den tore inteden for jernbaneorganisationerne. Det resse for faget?
vil også være en rigtig udvikling men det
-Årsagen er vel nok , at der er tale om
eneste, om ikke må ske, er, at Dansk et frit job, hvi man ellers passer sit arLokomotivmands Forening blot opslu- bejde.
15

Større enheder
nødvendige for at kunne
yde det rette med- og
modspil over for DSB ,
siger DLF' s formand
Greve Petersen

Mere system i skifteholdsarbejdet og
ville give bedre tilværelse
og mere arbejdsglæde

Hovedka sserer
G. A. Rasmussen .

Et job om lokomotivmand sti LI er i første række tore krav til nerver, maven og
ægteskabet. Medens det for et kvart århundrede siden i første række drejede
sig om fysisk styrke , ligger pre et i dag
på det psykiske felt. Det er slut med
vagter på op til 20 timer i træk, det er
forbi med træk og gloende varme på
skift, men der er til gengæld mere at se
til , når man som ene mand i en MY ' er
eller MX 'er raser af sted med 15 personvogne eller 70 godsvogne .
- Vore folk er hårdt belastet. At de af
vore medlemmer , som kørte under krigen , og som efter disse svære og liv farlige år, skuUe til at sætte sig ind i helt nye
signalsy terner, overhovedet klarede sig
igennem , er simpelthen en kæmpepræstation og et bevis for en loyalitet over
for DSB , som savner sidestykke , siger
hovedka serer O.A. Rasmussen i en
samtale i anledning af jubilæet i Dansk
Lokomotivmands Forening.
Som afdelingsformand i København
havde jeg da også rig lejlighed til at se ,
hvorledes mange af di e folk plud elig
ældedes meget hurtigt, men de peb ikke!
Et af problemerne for vore med lemmer i dag er også den isolation , de kommer ud for. Skifteholdsarbejde giver altid problemer, men de fleste skiftehold arbejdere har dog et vist system i skiftene . Det har vi ikke. Det er derfor ikke
muligt for vore folk at deltage i aften ko16

learbejde eUer have ganske normal samkvem med en vennekred s.
Jeg er ikke i tvivl om, at en af de ting ,
der skal tages op , er en eller anden form
for tudiekred arbejde - eller hvad vi nu
skal kalde det - hvor vi i god tid , før en
mand kal pensioneres ligefrem øger at
»om kole « ham til pensioni ttilværelen.
Jeg har erfaret, at overgangen for
mange er gan ke forfærdelig , fordi som jeg nævnte - folkene i dere aktive
tid ikke har haft mulighed for at interessere sig for a ndet end arbejdet.
Boligproblemet er og å stort for
mange af vore folk. Enten skal de bo i
»kaserner « inde i byen , hvor de meget
vanskeligt kan få søvn , når de kommer
hjem på et eller andet skævt tidspunkt,
eller også må de bo langt uden for byen ,
og derved får de urimeligt langt på arbejde i betragtning af, at de kal møde på
alle mærkelige tid spunkter.
-Jeg erkender, at det er vanskeligt og
dyrt at gennemføre et sy tern , som vil
tage mere hensyn til vore folk , men på
den anden side mener jeg, at der bør
tilstræbes en løsning .
Der må mere system i skifteholdsarbejdet, og det vil kræve større smidighed
fra administrationens side. Der bør også
nok tages hensyn til de specielle belastede perioder, hvor folkene lettere køres ned. Man kunne indføre en uge af-

individuelleferiehensyn
slapning. Tænk blot på. de skrappe regler, der gælder for luftfartens folk!
Som et fremtidsønske ville det være
ideelt om der kunne tages individuelle
hensyn m.h.t. ferieperioderne. Jeg ved
godt, at det nemmere gøres i den private
sektor, men det må. være muligt at sikre
folk med så. vanskelige arbejdsvilkå.r ret
til altid at få. ferie, så den kan tilbringes
sammen med familien som en 1igtigfarnilieferie. Bå.de hustruens eventuelle arbejde og skolesøgende børns ferie er i
mange tilfælde en hindring herfor.
Som nævnt:jeg ved , det koster penge,
men det er heller ikke gratis, hverken for
statsbanerne eller samfundet, hvis folk
køres helt ned , eller hvis der sker ulykker.

OLSEN og JENSEN
»Olsen. og J ensen «, det fest lige
par fi'a P. S chiid/er-Nie/sen.s
tegneblok forlystede
lokomotivmændene i en
årrække. De herlige tegninger
og den lun e tekst bevirked e, at
»Olsen og J ensen« vandt
mange venn er over hele landet .
I 195 1 lod Dansk
Lokomoti vmands Forening en
del af seriens tegninger samle i
et lille nytårsskrift , som blev
vel modtaget overalt. Her er
nogle smagsprøver på »Olsen
og J ensen «.
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Ugentlig fridag
blev indført for at vi kunne
komme i kirke
Rich. Lillie, formand i
perioden /918-/929, fik
gennemført en ugentlig fridag
for lokomotivmændene.

Maskindirektør A. F/oo,·
accepterede den ugen tlige
fridag. Så kunne
lokomoti vmændene få
lejlighed til at gå i kirke.

- r dag for

tår man det slet ikke,
men ikke desto mindre måtte lokomotivper onalet kæmpe i
mange år for at vinde gehør for
det rimelige i en ugentlig fridag .
Hver 8. dag , nå.r maski nen skulle
have fri , bl.a. for at kedlen kunne
blive vasket ud, kulle det peronale om arbejdede på maskine n til hverdag foretage dette
udvaskningsarbejde! Vi havde
gang på gang fremhævet det naturlige krav , at også mandskabet
sku lle have en ugentlig fridag ,
men der kom før t kred i agerne , da jeg havde et ordskifte med
den daværende ma kinchef A.
Floor. Han var en ivrig kristen,
og da jeg en dag mødte ham
gjorde jeg opmærk om på, at
mange af vore folk var meget
kede af, at de aldrig havde lejlighed til at komme i kirke , fordi de
aldrig havde fri. Det gjorde et
vist indtryk på Floor. Det varede
ikke å længe, inden kravet om
fridag gik igennem!
Rich. Lillie, Dansk Lokomotivmand Forenings formand i
perioden 191 8-1929 smiler smørret ved mind erne.
Rich. Lillie har med glæde
indvilget i at fortælle spredte
træk fra arbejdet i forbundet i
den periode , hvor han var formand. Det ligger nu langt tilbage ,
men Lillies hukommel e er god ,
selvom han nærmer ig de 90 år.
- N år min formandskarriere
kun blev på en halv ne år er
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år agend en, at jeg udoverfagforeningsarbejdet havde en anden
stærk intere se, den politi ke.
Jeg var klar over , at jeg på et eller
andet tidspunkt måtte kvitte det
ene område. Det blev alt å forbundsarbejdet. Jeg var formand i
en tid , hvor der skete en hel delikke blot fordi forbundslede) en
tog hårdt fat på problemerne,
men også fordi det var en tid,
hvor der i almindelighed var en
vældig udvikling i gang .
Da jeg kulle træffe mit valg
om fremtidigt arbejde, spillede
det vel nok ind , at jeg lige om
følte, atjeg havde været med i å
meget inden for organisationsarbejdet, at jeg må ke ville kunne
blive mere tilfred gennem det
politi ke arbejde. Jeg tog i hvert
fald imod et tilbud om at blive
materialeforvalter i DSB og kastede mig for alvor ud i det politiske arbejde.
Jeg var blevet medlem af borgerrepræ entationen i København og senere blev jeg rådmand
for 4. afdeling hos Sundbo og
Joh . Han en. Efter 29 år i
kommunalt arbejde, heraf 12 år
som rådmand , gik jeg af i 1954,
da jeg fyldte 70 år.
- N å, men det var jo ikke det
politiske , vi skulle tale om, men
min tid som lokomotivm and og
organisation mand , iger Lillie.
- Lad mig begynde langt tilbage. Jeg er Nyboderdreng og om
ådan var der vis e traditioner.
Jeg stod nu ikke til søs, men blev

maskinarbejder og virkede på
Orlog værftet indtil jeg var 2 I år.
Jeg interesserede mig en hel
del for lokomotiver. Jeg fa ndt
livet på en sådan ma kine spændende. Jeg søgte derfor ind til
banerne og blev antaget på prøve , senere blev jeg fyrb øder og
kom med i organi ation arbejdet. Lige på det tidspunkt, hvor
jeg blev formand for lokomotivmændene organisation , todjeg
overfor at kulle udnævnes til fører. Jeg blev alt å forbund sformand om fyrbøder , og det var
lidt af en ensation. Selvom lokomotivfyrb ødere og lokomotivførere arbejdede meget snævert
ammen på ma kinen og var afhængige af hinanden , var det
ikke å nemt at blive regnet for
førernes ligemænd .
Ved formand valgeti 1918 stillede jeg op i konku rrence med
den senere borgmester Mortensen fra Esbjerg . Jeg var kun 34 år
og havde en relativ kort tid bag
mig som hovedbestyrelsesmedlem. Jeg vandt af temningen
med kun IO temmer, og det er kan jeg se i dag - nok et pø rgsmål, om man ikke kulle have
valgt Mortensen. Han var en
meget dygtig mand. Nå, men det
blev altså mig, ogjeg kastede mig
straks ud i arbejdet.
Jeg skal skåne læserne for at
gå i detaljer med de opgaver , jeg
fik at kæmpe med , men jeg vil
gerne re umere , hvad der kete
af vigtige ting i min formand stid .

Før t og fremmest lykkedes
det mig og bestyre! en i forbundet at finde en organi ationsform , om gjorde det muligt at
undgå den i givet fald meget ødelæggende prængning af fyrbødere og førere. Vi fik dernæ t
fridag pørg målet løst, og det
lykkedes at komme igennem
med en række forfremmelser af
lokomotivfyrbødere , om kontant kørte som førere , men om
blot ikke fik lønnen.
Jeg var og å med til at klare
uniformerings pørg målet - en
ting , om man vel næppe i dag
kænker mange tanker, men som
var en meget vær ag. I min første tid i organisationen var ynet
af lokomotivper onalet et værre
sy n. Nogle havde rundpullede
hatte , andre kasketter. Nogle
var i skind trøjer og andre i kitler .
Jeg tør nok ige , det var en broget flok. Endelig var jeg med til
at købe og skabe mulighed for at
drive organi ationen ferie- og
rekreation hjem , som dengang
var et virkeligt a ktiv , men om
naturligvi s ikke pillede nogen
stø1Te rolle for medlemmerne i
de senere år, hvor ferie og rej emu lighederne er helt andre .
- Som nævnt vil jeg ikke gå i
detaljer med mit arbejde og mine
oplevel ser fra . formand sperioden . Det kan ikke intere ere
nogen i dag, men jeg vil gerne
fortælle en enkelt epi sode , om
optog os meget den gang, iger
Rich. Lillie.
Det var i 1920 - under regeringskri sen - hvor Christi an den
I0. havde afs kediget mini steriet
Zahle.
Socialdemokratiet erklærede
general strejke , og situationen
var ladet med elektricitet i hele
landet, men naturligvi me t i
hoved taden.
Jernbaneforbundet var medlem af LO og erklærede straks , at
man vi1Je følge parolen. Lokomotivpersonalet var dengang
ikke med i LO , ogjeg blev derfor
ringet op af Stauning.

-De ved, brummede Stauning
i telefonen , at der bliver generalstrejke. Hvordan stiller I jer?
- Vi står naturligvis olidarisk
svarede jeg. Udmærket , sagde
Stauning og vi veks lede et par
bemærkninger mere, inden samtalen luttede. Stauning og jeg
mødtes mange gange enere , og
der opstod et meget fint forhold
mellem o . Vi gik ofte efter et
møde ud og fik et tykke mad .
Han kunne lide mit el kab , men
det er synd at sige, at vi snakkede meget sammen ved disse
lejligheder. Stauning var meget
fåmælt.
Jeg atte pri på ham og vi
havde aldrig politiske problemer , elvom jeg var radikal.
Under general strejken op tod
der problemer for nogle af vore
folk . Der blev givet ordre til at
der skulle føres tropper til København på grund af urolighederne. Fra Ålborg skulle man
have oldater mod Fredericia og
fra Hel ingør til Københ avn. Ingen af vore folk ønskede at ætte
ma kinerne igang. Tropperne
var i toget i Ålborg, ma kinen
holdt forspændt, men man kørte
ikke ud af tedet. Der blev tilkaldt en reservema kine , om
blev koblet på, men den kø rte
heller ikke. Trådene glødede
mellem den officer , som skulle
lede aktionen , til kasernen. Fra
kasernen til København og tilbage igen , men lige meget hjalp
det. De kom ikke af ted .
I nogle forhandlinger ved uroens oph ør havde jeg fået løfte af
tatsminister Friis om , at der intet ville ske folkene på grund af
strejken. Det vid te trafikminister Slep ager imidlertid ikke , og
han kaldte mig op og meddelte ,
at han ville afskedige en række
lokomotivmænd. Jeg svarede , at
det tred imod de aftaler og løfter, jeg havde fået.
- Kender dem ikke, svarede
Slepsager.
Dagen efter fikjeg dog meddele! e om , at sagen var faldet.

En mindelund
for dem
der ydede mest:
livet
r.' '~ .
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re job, er der følgende inskription :

..

ARBEJDE FYLDTE DAGEN.

MEN NATTEN·VAR"TUNG AF DAAD :

. OP IMOD VOLOSMAGTENS TERROR
OG MOD DE LUNKNES RAAD
VOVED I LIVET SOM INDSATS
i.

(

i'.

·1

.'• oG TABTE DET DYRE SPIL·

MENNESKER KAN VEL DRÆBES
MEN DAADEN ER EVIGT TIL.

J ernbanemandens gerning
mellem de blanke skinner,
arbejdets hurtige rytm e,
toge ne da g og nat
kræver af alle en indsats,
af nogle den største: li vet dem til ære og minde
stenen her er sat .

Under Danmarks besætte! e
mi tede46jernbanem ænd livet23 under tjenesten , og andre 23
som sabotører , henrettet af tyDer hvor travle mennesker vir- skerne eller segnet under ophold
ker , og hvor mange hjul ruller , i ty ke fængsler. For di e 23 rej kan der ske ulykker , Derfor har stes en sten med følgende ord:
og å ad killige jernbanemænd
mi tet livet under arbejdet. KriArbejde fy ldte da gen,
m en natten var tung af dåd:
gen år 1940-45, hvortu sinder af
op m od voldsmag /ens terror
jernbanen folk dagligt arbejog m od de lunknes råd,
dede under liv fare , kostede
voved livet som indsats
og å mange døde . For alle di sse
og tabte det dyre spil kolleger og kamme~ater er der i
Fredericia indrettet en mindemennesker kan vel dræbes ,
lund . Så tidligt som i 1923 blev
men dåden er evigt til .
tanken om en mindelund rejst
første gang, men før t femten år Navneplader og minde ten for
senere blev den realiseret.
de, som dræbtes under krigen
Et amarbejde mellem DSBs blev afsløret ved en højtideliglede! e ,
jernbaneorgani atio- hed den 12. august 1947.
nerne og Fredericia by, re ulteUdover nedlæggelse af en derede i en meget smuk mindelund koration hver måned , bliver der
i Fredericia gamle voldterræn. smykket med blomster ved en
På stenen , som er at over de række specielle dage , f.ek . på
mange jernbanemænd ,
om Dansk Lokomotivmands Foredræbtes under udførelsen af de- nings tiftelsesdag den 1. januar.
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Danmarks første, rigtige
jernbanemuseum
I løbet af nogle få måneder åbner
Danmarks første, rigtige jernbanemu eum prængfyldt med rullende materiel , klenodier , som
intet andet mu eum i Europa kan
byde på. Mu eet placeres i
Odense , som hermed får hele to
verden -attraktioner: H.C. Ander enmu eet og Jernbanemuseet.
D 8 og Odense Kommune
nåede for et halvt år iden til
enighed om mu eet efter lange
og træge forhandlinger.
år
Oden e ejrede som hjem ted
for landet jernbanemu eum,
om en række andre byer og å
gerne ville have haft, skylde det
to ting. For det før te har der fra ·
Oden e bys ide været udfoldet
tore an trengel ser for at få museet - iøvrigt og å ø konomi ske
an trengel ser. For det andet har
Odense i virkeligheden haft et
uofficielt jernbanemu eum i en
å rrække.
I et par remiser på jernbaneterrænet i Odense har der i årevis
stået de lokomotiver og det
vognmateriel , som vi l udgøre
rygraden i det nye museum .
Jernbanefolk har gået og hæget
om det og blot ventet på officiel
anerkende) e som museum .
Det kal dog understrege at
mu eet , når det åbner i år, vil
rumme langt mere jernbanemateriel , end remi erne i Odense
hidtil har gemt på. JndenforDSB
går man nu igang med at amle
ting ammen til Odensemuseet ,
å der kan blive tale om et var ieret og spændende museeum.
Allerede nu kan det slås fa t
med yvtommer øm , at Jernbanemuseet i Odense vi l virke om
en magnet på alle fra ind- og ud-

land , om interesserer ig for
jernbaner.
De mest spændende ting i sam)ingen af kørende materiel bliver
et lokomotiv fra forrige århundrede , de to kongelige alonvogne fra hen hold vis 1868 og
1900 amt et eksemplar af de berømte kovvogne i to etager.
Dis e vogne kørte på Klampenborgbanen.
Der har ialt været tre kongevogne udover den, som endnu
benytte ,og om er placeret i Hil lerød. Frederik den 7. og grevinde Danner fik trak , da de første baner var anlagt i Da nmark ,
en vogn af det engelske firm a,
om byggede banerne. Vognen
var for ynet med tre rum : en ryges tue , hvor kongen kunne idde
og ose på sine lange piber , en
alon og et toiletrum med ervante og kammerpotte . Vognen
var Fanta ti k at e på. Der var
ilke og pejle overalt , poleret
træ med forgyldte kanter . Udvendig var den brun med grønne
slyngplanter og på taget var der
anbragt en gylden kongekrone i
træ. Vognen var så imponerende, at den blev kørt til Ty kland
som krigsbytte efter 1864. Senere blev den dog leveret tilbage ,
og i dag stå r den som kolonihavehu i Humlum i J ylland!
Kongevognen fra 1868 transporterede alle Europa kronede
hoveder rundt
de glade
Freden borg-dage , da Christi an
den 9. - også kaldt »hele E uropa svigerfar« - holdt de tore
ammenkom ster for fam ilie og
lægt.
I en af ruderne i vognen ridede de fornemme mennesker
med dere ligeså fornemme dia-

20

mantringe deres navne. Ruden
blev enere pillet ud af vognen og
anbragt på Ro enborg.
Den tredie kongevogn , som
blev bygget 1899-1900, står i
Oden e. Den er mere moderne ,
men virker trod alt gammeldags
i dag i ammenligning med DSB
moderne design. Vognen er udstyret med empiremøbler i ophold ssalonen og har desuden en
ophold - og en toiletafdeling . I
denne vogn foretog Chri tian
den 10. ine mange rej ser ned
gennem Europa , bl. a. til Nice og
Canne .
Netop i disse tider, hvor DSB
moderniserer a lle vogne, å der
næ ten ikke bliver forskel på I.
og 2. klas e , er det pud sigt at e
på vognene i mu eet. Her var der
for kel!
3. klasses vogne var tive ,
med hårde bænke og uden komfort. End ikke et toilet var der.
U oder ophold på banegårde
måtte folk fra 3. kla e ty1te af
ted for at besørge de nødvendige ærinder.
Noget af det nyeste - af det
gam le - som museet byder på, er
et af de røde lyntog fra 1935. For
kun et halvt års tid iden blev de
to id ste af disse røde lyntog taget ud af drift, det ene blev hugget op , det andet endt til Odense , hvor det fortæller lidt om den
revolution , den første Lillebælt bro var med til at kabe inden for jernbanedriften i Danmark.

Chr. d. 9.s f ørste kongevogn
fra /888 er en perle i museet .
Kongevognen er indvendig i
rokokkostil m ed sofa er og
lænestole i grønt og rødt
silkedamask. Sof abordet kan
klapp es ned og spyttebakken
åbn es ved et let tryk på den
opretstående sta ng .
Dronning Louise ridsede med
sin dia mantring sit navn i
vognens rude . Oprindelig stod
der navne på alle de kronede
hoveder på en af vognens
vinduer. Dette vindue
opbevares på Rosenborg slot.

Konge vognen fra 1900, som
har bragt såvel Chr. d. 9. som
Frederik den 8. og Chr. de . 10
fra Københa vn til Cannes og
Nice, er langt mere moderne i
stilen. . Møblerne er i empirestil ,
gardin stænger og
gardinknopper af elfenben og
vægge og loft fo rsynet med
guld og bronze. I toiletrum met
er vandhan ernes håndtag
udført som små kongekroner.
Vognen er bygget på Scandia i
Randers, hvor man har haft
bistand af billedskærere og
kun stsmede.

Lampern e i den ældste
kongevog n er skønn e og
mange ville ut vivlsomt ge rne
have fin gre i dem.

Den herlige to-etages

21 sko vvogn fra

Klamp emborgbanen
forspændt gode, gamle 3 /8 her på sporet foran
museumslokalerne i Odense indgår i samlingen .

Danske lokomotivmænd blev
udsat for mange nervepirrende
ituationer under krigen . De
måtte med ty kepi to ler i ryggen
køre i en række tilfælde , kønt
der var blæst lu ftalarm , de måtte
gang på gang udføre deres job,
kønt de næsten med ikkerhed
vid te, at kinnerne vi lle bLive
prængt bort under dem , de
måtte klare sig med slidt materie! , med d å rligt brændsel , og e ndelig måtte mange finde sig i udtationering gennem flere år
fjernt fra hjemmet - fra kone og
børn, om må ke levede i storbyerne, hvor skyderi og andet
var dagligkost. Det var nogle
hårde bela tninger fysi k og
lokomotivfolkene
p yki k,
måtte døje i perioden 1940-45.
Selvom dette nu er hi storie , og
e lvom de færreste i dag måske
hu ker disse år, er det relevant i
forbinde! e med et jubilæum at
trække nogle af de tildragelser
frem , om kolleger var udsat for i
den å afgjort svære te tid ,
DLF medlemmer har oplevet.
Ligesom mænd , der har deltaget i krigen , kan berette om grufulde oplevelser , men og å om
godt kammeratskab , et fandenivold k hum ør, når man havde
klaret ig heldigt igennem, åda n
kan lokomotivfolk , som oplevede disse bevægede å r, minde
farer, men og å groteske og hyggelige tunder med godt kammerat kab.

Med pistol i nakken
og bomber under skinnerne
Brande til Vejle . Man skulle skerne atte sig traks på Sølvefter forskrifterne blænde vin- gade, og vi må tte ud til Helgoduer og sider i lokomotivet , lige- land. Efter overstået uddannelse
som frontlanternen kun måtte fik jeg ikke rigtig brug for kundly e gennem en smal sprække. skaberne , idet al motorkø rsel
Det hele virkede paradoksalt, var stoppet i fem år . Men man fik
når der op gennem kor tenen iøvrigt brug for alt , hvad man tidtod en flere meter høj ild øj le på ligere havde lært . Der blev mere
grund af det specielle brændsel, og mere at køre med under krien ildsøjle som kunne ses viden gen fordi bilkør el næsten var
om.
stand et og fordi en række nye
- Jeg var, fortæller B.A.K . indu strier gav mange opgaver.
Jensen, på motoruddanne! e da Det gælder såvel tørve- om
krigen kom til Danmark. Ty- brunkul s industrien . Det betød

også mange forfremmelser , og
da min tur kom , blev jeg placeret
i Brande.
Her var d_er ingen lejligheder
at få, og da jeg også gerne enere
vi ll e vende tilbage til København , var der ikke andet for , end
at klare ig på feltfod, pare fridage ammen og rej se hjem til
familien , når man kunne. Disse
ti lstande varede ialt i 3 år og tre
måneder.
I krigen s id ste år var det
nogle hård e rej er. Al opvarmning af togene var forbudt og til
s id st var der kun to per ontog
om ugen. Alle tog var derfor
overfyldt i kupeer og på gange.
Folk tod å tæt, at de måtte ind
og ud ad vinduerne , og ingen
kunne benytte toiletterne . Turen
hjem til familien var dog a ltid anstrengel serne værd, selvom sabotage og uheld ofte var årsag til ,
at rej en fra Brande til København tog næsten et døgn og kønt
man enkelte gange måtte spadsere og løbe de sid ste I0-15 kilometer til København.

Godt kammeratskab og
en dejlig befolkning

Pens. lokomotivfører B.A.K.
Jensen , Vanløse, er en af de lokomotivførere , som prøvede en
hel del usædvanLige og ubehagelige ture under krigen , h vo r man
bl.a. sku lle bruge 10 tons brændsel for at futte de 80 km fra

Det var først og fremmest et dejligt kammeratskab og en dejlig
befolkning, som holdt modet
oppe i dis e år. Egnen var rig på
tørvemoser og brunkulslejer og
derfor var det umuligt at få væ-
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rel er. Statsbanerne indrettede
derfor noglejernbanevogne med
enge i, byggede barakker med
må være! er, hvor der var plad
til en eng, en briks , et bord og to
tole. Vi var å mange , at der
måtte bo to på hvert være! e.
Den æld te fik engen og den
med lave t anciennitet briksen et sådant y tern er altid blevet
hævdet i lokomotivmændenes
rækker!
Der blev også indrettet små
køkkener og badevære! er og
mange fik i di e år de før te
erfaringer udi madlavningen s
kun t.
Sabotage og luftangreb var
noget vi måtte vænne os til. Jeg
husker , at vi ofte ad på frivagterne og di kuterede, hvad der
var bed t, når man blev ud at for
kinne abotage: at kø re hurtigt
og håbe på at hoppe over , eller at
køre lang omt og øge at stande. Mange af kammeraterne blev
der »sprængt under « og ad killige væltede om på s iden eller
endte med hjulene i vejret. Det
dybe te indtryk gjorde det dog
på o , da et tog blev udsat for
luftangreb ved Hampen tation.
Føreren blev dræbt og fyrbøderen året i benene.
En mærkelig galgenhumor
kunne dog og å gribe o . En kollega blev under luftangreb ved

Fredericia å ret i den mest kødfulde del.Han kom på sygehuset
og blev bl.a. yet - Nu håber jeg
fa neme , at del er det rigtige hul ,
de har syet til , var han bemærkning , da han kom tilbage .
I Brande oplevede vi en veritabel luftkamp, om endte med ,
at en engel k maskine tyrtede
ned ikke langt fra o . Den plø-

jede sig vej gennem træerne i en
lund , og alle træer knækkede
som tændstikker. Piloterne var
prunget ud med faldskærm og
blev gemt blandt beboerne.
Skønt ty kerne bevogtede
mange jernbanelinjer meget
grundigt, skete der alligevel
prængninger kun få meter fra
dem. Det betød , at de blev helt
vilde. Del af raseri , dels af
angst. De lagde ikke kjul på , at
de mistænkte jernbanefolkene
for af og til at have en finger med
i spillet.
Denne mistænksomhed gjorde , at man var i konstant livsfare , når vi måtte tandse f.eks. på
grund af uheld med maskinen eller brud på en luftslange. år tyskernes nerver rigtigt var tynd lidte tog de os af og til for abotører , når vi under øge nde gik
langs mask inen. Sådanne reparationer eller spad ereture til
nærme te telefon foregik ofte
med en pid bajonet i bagdelen
og en snerrende ty ker om ledager.
Da generalstrejken bredte sig
til provinsen skulle jeg en dag
køre til Silkeborg med et gods-

og persontog. Da vi erfarede, at
der var general trejke i Silkeborg, ville vi i Kristianshede
have lov til at returnere til Brande , men trafikkontoret gav o
ordre til at køre til Silkeborg,
fordi vi kulle hente kolebørn.
Enden på striden blev , at vi lod
godsvognene stå og kørte med en
personvogn til Silkeborg. Her
var vi ved at få en alvorlig og
varm velkom t af strejkevagter.
Vi forklarede dem dog situationen og fik lov til at passere frem
og tilbage. Det var pinligt for o ,

men nødvendigt at udføre dis e
opgaver , kønt vore sympatier lå
ho de trejkende.
Ty kerne fik på et vi t tid punkt nye ra erianfald, fordi
der kete sabotage inde i elve
remiserne. Der blev at vagt på ,
men vagten nøjedes ikke med at
holde øje med , hvad der kete. I
et tilfælde skulle en af oldaterne
også op på en maskine og pille
ved den. Resultatet var, at en
maskine fræsede ud gennem en
remi evæg i Skanderborg med
en forskrækket tysker ombord.
I lutningen af krigen kom der
iøvrigt ty kere hjemmefra til
bl. a. Brande. Det hed sig, at de
var lokomotivførere , men det
troede vi ikke rigtig på. De gik
også rundt med revolvere i bæltet og å truende ud. Vi enede
en dag om , at vi kulle e, hvor
meget lokofø rer der var i en af
dem . Meden en af førerne afledte ty kerens opmærksomhed
et øjeblik , slog fyrbøderen med
en nøgle et vandstandsglas i
tyk ker. Før te gang man hører
et ådant gla gå i tykker , bliver
man bange, og ty keren blev da
også å panikslagen, at han
havde hoppet ud, hvi ikke ideejlet havde været for.

Som nævnt slog humoren som
regel igennem , skønt der var farer nok. Et af de humori tiske
indslag var , at vi gav togene navne. Togene til Sandfeldt og Ronum blev ka ldt »nærtrafikken «.
Til Blå høj hed det »tørvetrilleren «, Vejletoget hed » Fjordpilen « og til Herning kørte »Fedtpilen «. Dette nav n kom af, at
kollegerne på denne strækning
kulle hente varer til o , bl.a.
fedt på svine lagteriet i Herning.
Krigens sid te må neder gjorde
stør t indtryk på o alle. r di e
måneder kørte vi lazarettog og
tog med flygtninge ydfra. Det
var grufulde syn som regel. Selvom det og å var en ynk at være
med til hjemtran porterne bl.a.
af tyske oldater, så var det dog
for os mere positive opleve! er.

Mindre muntert var det, når
mand kabet på et lokomotiv på
forhånd havde anelse om, at de
ville blive prængt på strækningen om aftenen. Man kunne
B.A .K. Jen en kunne fortælle
have en fornemmelse, når en el- mange a ndre oplevelser fra
ler anden havde lusket omkring å rene i Jylland.
eller direkte purgt , hvorn år vi
- Det bliver dog for lang en
kulle køre . I ådanne ituatio- hi torie. iger han. Der kal nok
ner må tte vi køre hele turen være en og anden kollega, om
igennem med blyanten i munden nikker genkendende til nogle af
for at undgå øre kader.
de ting , der her er nævnt og som
ender en tanke til Brande.
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Lokomotivmand
bygger vagerkutter
til Søfartsmuseet
på Kronborg
Vagerkutteren » Løvenørn « tår
på beddingen . Det er nybygning
nummer 24. Der arbejdes ihærdigt på at gøre skibet færdigt.
Arbejdet har stået på i mange
måneder , og det vil tage måneder
endnu, inden nybygningen er
klar til aflevering. I modsætning
til indstillingen på alverdens
væ1fter og kib byggerier, er der
her ikke tale om, at arbejdet skal
forceres. Hellere må hver enkel
detalje gås igennem en ekstra
gang, end nybygningen afleveres
dage eller uger før beregnet.
Det er forresten ikke første
gang, den gode vagerkutter
» Løvenørn « tår på bygge beddingen. Det kete også i 1845- på
Orlog væ1ftet i København.
i en lille menne kealder tjente
kibet fyr- og vagervæsenet,
men omkring århundredeskiftet
strandede det stolte skib ved Island og gik ned .
Imidlertid fandt ledel se11 for
Søfartsmuseet på Kronborg for
nogle å.r iden på, at kibet sku lle
genop tå., fordi det var en typi k
vagerkutter . Man henvendte sig
til en af landets fornem te model kibsbyggere og bad ham
bygge » Løvenørn «.
Dennegang er det ikke Orlog værftet, men Vestergade 30, 2.
sal i Randers, der danner rammen om byggeriet. Her arbejder
lokomotivfø rer
V.
MøllerPedersen flittigt i sin fritid med at
bygge det stolte skib. »Løve-

nørn « bygges efter originale teg- Stemmejern er lavet af sy- og
ninger , som museet har fået på stoppenåle, en håndboremaOrlogsvæ1ftet. Modelskibet bli- s kine af en gammel el-shaver
ver på næsten en meter. I tusind- o.s. v. På væggene er der tegvis af enkeltting vil til sidst ud- ninger af gamJe sejlskibe og i
kuffer og kabe i hundredevis af
gøre et hele. Originalt træ bruges
til spanter og planker. På dæk og originale tegninger af skibe i alle
andre steder benytte høv lede og størrel ser. På et lille lager er der
pløjede brædder på 2 mm bred- miniatureprofiljern , som indkøde. Der anvende trænagler og bes i Ty kl a nd. Alt-også. fregatdørene til skippers , styrmandens ternes me singkanoner med
og mandskabets ka hytter frem- kunstfærdige forsiringer, laver
stilles af træramme (ca. 3 gange Møller-P. selv.
- Hvorfor er en lokomotiv1,5 cm) og beklædes med finer!
- Alt kal , bort et fra dimensi- mand i den grad blevet bidt af
onerne, være som på original- gamle ejlskibe?
- Miri bed stefar var lærer i Agtegningerne, bemærker MøllerPedersen. Jeg går ikke på akkord gersund, og jeg kom meget på.
på noget punkt. Jeg har ofte været i den s ituation , atjeg har må.ttet kassere flere dages arbejde.
Det ærgrer mig ikke, men det
ville ærgre mig, hvis det ikke
blev perfekt. Jeg kan f.ek . fortælle, at jeg i sin tid arbejdede i
otte dage for at fremstille rattet
til koleskibet »Danmark «, men
å. var det og å., om det kul le
være - ammensat af 37 enkeltdele.
Loft etagen i Ve tergade 30 i
Randers ville få alle raske
drenges tænder til at løbe i vand.
Etagen rummer et kønt og hyggeligt værksted med boremas kiner , drejebænk, ave og andet
værktøj - næsten alt i miniature.
Møller-Pedersen har elv fremtiJlet det meste af værktøjet.
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besøg der, da jeg var barn.
Dengang hørte der en hel lille
ejlskib flå.de hjemme i Aggerund. Jeg ville og å. gerne have
været ud at ejle, men min mor,
som var svagelig, syntes ikke
om at jeg tog så. langt bort. Jeg
kom i tedet i lære om kJeinsmed på »Scandia «.
Som soldat søgte jeg om at
blive overflyttet til marinen , og
det lykkedes. Jeg kom i maskinen på. en u-b å.d og var på. vagt i
København den 9. april, da tyskerne kom masende. Jeg nåede
dog at gøre tjene te i et par år og
har været danske farvande rundt
på. kryd s og tværs under vandet!
Da min aftale med søværnet
hørte op i 1941 søgte jeg ind til
DSB. Jeg blev ud stationeret på.
Fyn og boede i for kellige fyn ke
byer og heldigvi var der alle
steder små. træ kibsvæ1iter.
Dem be øgte jeg flittigt i min fritid. Jeg var a llerede som helt ung
mand begyndt at bygge modelskibe, og det var ganske utroligt,
hvad folkene på væ1iterne kunne
give af fiduser , når blot man ikke
startede
amtalerne med at
»spille klog «. I dag er der næppe
mange fagfolk , om kender mere
til skib byggeri, e nd jeg gør - i
hvert fald i teorien. Jeg har beøgt mus er og også. træ kib værfter i mange la nd e og købt
litteratur om em net overalt.
- Hvad koster et modelskib
med rigning og alt, om hører til?
-Åh , det sv inger lidt, men lad
mig slå. fast, at der ikke for mit
vedkommende er tale om en
»forretning «. Jeg er om regel 1
til 2 årom at bygge et skib, det vil
sige ad killige hundrede timers
arbejde plus udgiften til materialer , og min pri ligger på 10.000
til 15.000 kroner.
Jeg arbejder først og fremme t
med dis e ting, fordi jeg elsker
det. De fleste af mine skibe er
placeret i forskellige dan ke kirker , men der er dog enkelte i privateje og e ndelig kal jeg nu levere »Løvenørn « til Kronborg.

Hatten af for ...

Skiftende konger har m ed
stor interesse f ulgt
udviklingen på
j ernbaneområder i Danmark .
Christian d. 9. var inge n
undtagelse.
Da den fy nske bane blev
indviet den 7. september 1865
- på Dronning Louises
fø dselsda g - delt og
kongeparret trods den private
m ærkedag.
På præsentationsturen
henover Fyn sku{{e Konge n
absolut fø lge med i alt - både
ude og inde.
Ved Nr. Åby stak han
hovedet så langt ud af
vinduet, at den kongelige hat
fløj af
Kongen var en sparsommelig
mand, og han gav straks
ordre til, at toget sku{{e
standse og bakke nogle
kilometer, indtil man fa ndt
hatten.
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Rationalisering
Ved afdelingschef
E. Rolsted Jensen

Rationalisering er et nøgleord som kendes på næsten alle arbejdsplad er, ikke
mindst i den private sektor på arbejdsmarkedet.
Ved DSB har vi om bekendt gennem
mange år været vant til rationali eri ng i
virksomheden. I modsætning til tidligere
har det imidlertid i de seneste år været
karakteri ti k for rationalisering arbejdet, at der ikke blot sker effektivitet ændringer inden for mindre, evt. lokalt
afgræn ede områder, men at det enkelte
rationali eringsprojekt i stadigt højere
grad er blevet virksomhed dækkende.
Herved har det ikke kunnet undgås, at
et større udsnit af medarbejderne ofte på
en og samme tid, i driften såvel som i
administrationen , er blevet berørt af de
ændringer, der besluttes gennemført.
Med den række af rationaliseringsprojekter, der er ført ud i livet de seneste år
er det ret så overraskende, men amtidig
særdele tilfredsstillende, at den nødvendige per onalereduktion har kunnet
ske uden radikale indgreb over for medarbejderne.
Mindre end 1% af medarbejderne ved
DSB var sid te år udsat for ufrivillig geografisk forflyttelse , og afskedigelse er
kun forekommet i enkelte tilfælde , hvor
tilbud om erstatningsjob ved DSB ikke
ønskedes akcepteret af medarbejderen.
Som et af resultaterne af an trengelserne kan vi i dag betegne os om den
mest gennemrationaJi erede tatsvirksomhed - og DSB er i øvrigt den eneste større offentlige virksomhed , der har
et stadigt nedadgående per onaleforbrug
trod øgede aktiviteter.

26

Væsentligt i denne forbindelse er, at
de positive re ultater der indtil nu er
opnået, i meget høj grad skylde en aktiv
og forstående ind at fra personaleorganisationernes og medarbejderrepræsentanternes side.
Næ ten samtidig med , at rationaJiseringsvirksomheden for alvor tog fat,
skete der en ændring af samarbejd forholdene mellem ledelse og medarbejdere. I en stadig udbygning af det nye samarbejd forhold er vi i dag nået dertil , at
der ikke gennemføres forandringer af
nogen betydning, uden at per onalets
repræsentanter konsekvent inddrages og om hovedregel på et meget tidligt
stadium af planlægningen. Også det
gruppeorienterede amarbejde på arbejdsområder, hvor større ændringer
kal føres ud i Livet, har været forsøgt og
vil med de indvundne erfaringer blive
videreført i forbindelse med kommende
projekter.
Det er klart, at inddragelsen af medarbejderrepræsentanter m.v.
såvel
planlægnings- om gennemføre I e fasen
i rationaJiseringsprojekter ikke fuldt ud
kan dæmme op for den u ikkerhed der
kan opstå hos den enkelte medarbejder
omkring denne fremtidige arbejd situation. Informationen vil derfor til stadighed blive søgt forbedret samtidig med , at
det fortsat tilstræbe at tage så vidtrækkende hensyn om muligt til enkeltpersoner og grupper af medarbejdere , om
på den ene eller anden måde berøre af
rationaliseringsaktiviteterne.
At rationaJi eringen ved DSB har til
formål at effektivi ere virksomheden for

bedre at kunne imødekomme kravene
fra samfundet om forretningsmæssig drift
- om ikke i økonomisk henseende så i
hvert fald med hensyn til den måde vi
arbejder med opgaverne på - er sagt så
ofte, at dette sammen med kendte ulemper for medarbejderne måske dækker de
fle te medarbejderes opfattet e af begrebet DSB-rationalisering. For at gøre
billedet mere fuldstændigt forekommer
det mig rimeligt, at også ådanne følger
af rationaliseringsvirksomheden , som
gør tilværelsen på arbejdsplad en noget
mere behagelig for den enkelte , engang
imellem bør komme til udtryk. Lad mig
blot nævne, at vi over alt i vor virksomhed kan finde eksempler på, at bl.a. den
tekniske udvikling har gjort det muligt at
mind ke eller evt. helt fjerne farligt,
snav et eller fysisk meget krævende arbejde, f.eks . fyrbøderjobbet; lad mig
og å nævne , at meget rutinearbejde er
omlagt til maskiner, evt. edb , hvorved
medarbejderne har fået et ganske vist
mere krævende , men til gengæld også et
betydeligt mere interessant arbejde.
Endelig er der det mere følel e betonede , men absolut ikke uvæ entlige, at
det i sig selv kan være en tilfredsstillelse
at være medarbejder i en virksomhed ,
hvor arbejdet som helhed er lagt fornuftigt tilrette .
Rationalj eringen må fort ætte - og
inden for alle områder af vor virksomhed.
Herom er der ikke tvivl. Men i et godt
samarbejde mellem medarbejdere og ledelse føler jeg mig oveebevist om , at vi
kan skabe en virkelig rationel og veldrevet virksomhed , der samtidig med at
være en god arbejdsplads er i tand til at
løse de tran portopgaver som det øvrige samfund i forh åbentligt tadig stigende grad vil stille o overfor.

Personalebehov
Personalestyrken ved DSB har bl.a. i
kraft af de gennemførte rationaliseringsforanstaltninger vist en stadig nedadgående tendens . Eksempelvis var styrken i
1964 påca. 28.000 medarbejdere og er nu
nede på ca. 22.000 medarbejdere. Samtidig er trafikpræ tationerne ved DSB
øget, og tager man yderligere i betragtning, at der i nævnte tidsrum er sket
ferieforog
arbejdstidsforko1telse
længelse , kommer man hurtigt til den
konklusion , at arbejdseffektiviteten ved
DSB totalt set er forbedret mere , end
nedgangen i per onaletallet umiddelbart
giver udtryk for.
Selv om rationaliseringen fortsætter ,
må vi i de nærme t kommende år regne
med, at mindskningen af personalestyrken bliver mere be keden. I en gennemrationaliseret virksomhed vil det vel altid være vanskeligt at finde nye besparelsesmuligheder, men hertil kommer,
at arbejd tid forkortelser og andre forestående tjenestetid forbedringer må
forventes at luge hovedparten af de arbejdstimer, der påregnes sparet ved rationalisering.
Tilpasningen af personalestyrkens
størrelse bør selvsagt og å omfatte lederstillinger. Derfor blev der i 1972 foretaget under øgelse af mulighederne for
en reduktion af antal lederstillinger ved
DSB. Undersøgelsen , der er ket på
baggrund af den kendsgerning at antallet af lederstillinger har været stadig stigende , har givet til resultat, at der under
vi e forudsætninger kan foretages en
betydelig reduktion i antal lederstillinger
ved DSB.
Tilpasning i antal lederstillinger har
som forudsætning bl.a. gennemføret e
af en række organisatoriske ændringer.
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Dansk
Lokomotivmands
Forenings
· medlemstal

1914-1973

Denne »medlem søj le« viser
til yneladende et relativt
kon tant medlem stal gennem de
60 år, den spæ nd er over. Sætter
vi den imidlertid i forhold til
beskæftigelse af
lokomotivpersonale i
be ættel e årene 1940-1945 og
de umiddelbart følgende år , ville
øj len i det tidsrum have været
meget bredere , såfremt alt det
ekstrapersonale , der da var
beskæftiget, havde været
tjenestemandsan at. Det er i og
for sig ikke sæ rlig stærkt
depressionsåre ne i tyverne
indvirker på medlem tallet.
Ejheller de valutare triktive i
trediverne . I lutningen af
fyrrene antage en stor del
ekstrahåndværkere som
lokomotivfyrbødera piranter. I
halvtredserne topper
medlemstallet , og der finder en
forholdsvis stærk ti lbagegang
sted på grund af trækkraftens
omlægning fra damp- til
motordrift. Rationali ering i
øvrigt skærer yderligere ned ,
men dette og de nærmest
følgende år vil give nogen
stigning.
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1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1%9
1970
1971
1972
1973

1238
1306
1370
1479
1580
1632
1750
1877
1936
1907
1910
1910
1935
1905
1873
1819
1865
1910
1925
1869
1830
1794
1805
1806
1789
1841
1848
1907
1843
1810
1814
1845
1855
1845
1820
1892
1972
1984
2069
2122
2164
2251
2300
2317
2226
2168
2114
2061
1983
1926
1856
1822
1799
1836
1819
1786
1737
1688
1661
1678

F.eks. medførte områdedriften som gennemførtes i stationstjenesten og søfartstjenesten fra den 1.4.1973 en reduktion i antallet af lederstillinger på ca.
289. Også i generaldirektoratet er der
foretaget omlægninger, som har medført
eller vil medføre betydelig reduktion i
antallet af højere lederstillinger.
Personaletilpasningen har en række
andre konsekvenser. Den naturlige afgang klarer en del af problemerne, men
ikke alle. Afgangen vil bl.a. ikke fordele
sig ligeligt blandt personalekategorierne
eller i harmoni med aktivitetsændringerne. Det vil derfor fortsat være
nødvendigt at foretage omskoling af personale til arbejdsområder, hvor der optår personalemangel.
Således kan det blive ønskeligt at omskole mere togpersonale til elektroførere
i forbindelse med den planlagte overgang
til enmandsbetjening af S-togene.
Den senere tids erfaring viser i øvrigt,
at de fleste medarbejderkategorier ved
DSB efterhånden erhverver sig et sådant
kendskab til virksomhedens drift i sin
helhed , at omskoling lader sig gennemføre med begrænsede midler og tilfredstillende resultat. På en række DSBområder, hvor der ikke skal ske indkrænkninger i personalestyrken , må
man således være indstillet på at modtage omskolede kolleger fra andre arbejdsområder ved DSB som nye arbejdsfæller. Eksempelvis omskoles trafikekspedientpersonale , som bliver ledigt ved landstationernes omdannelse til
trinbræt eller nedlægning, til at gå ind i
trafikassistentgruppen. Dermed glider
de ind i kontorekspeditionsarbejdet på
de større stationer eller i administrationen .
På grund af forskellig udvikling i personalebehovet kan omflytninger af per-

sonale fra området vest for Storebælt til
området øst for Storebælt ikke undgås.
Alle vil formentlig forstå, at virksomheden ikke kan have overtalligt personale
gående ubeskæftiget i vest , hvis der
mangler personale i øst, og at der må være en økonomisk grænse for, hvor længe
problemet kan klares ved udstationering. For tiden sker der en række forflyttelser af denne art blandt kontorpersonalet - i øvrigt i forståelse med de pågældendes personaleorganisationer.
Vi må også indstille os på en mere
alsidig anvendelse af personalestyrken
ved DSB , således at faggrænser ikke bliver en hindring for en økonomisk personaledisponering. Det kan måske være
ønskeligt, at betjeningen af MHrangerloko i visse tilfælde overtages af
stationspersonale, men der må selvsagt
være en virkelig besparelse at opnå, ellers er der ingen mening i, at overlade
arbejdet til en anden kategori.

Personaletilgang
En så stor virksomhed som DSB kan
ikke i det lange løb undvære tilgang af
unge mennesker til virksomheden. Det
kan ikke gå at vi bliver en virksomhed, der udelukkende beskæftiger
ældre mennesker. Det kan medføre
stagnation i vore aktiviteter. Derfor må
vi af og til nyrekruttere , og ind i mellem
flere rekrutteringsstop i de senere år har
vi da også antaget et begrænset antal tjenestemænd på prøve bl.a. til lokomotivførerkategorien, til portørkategorien og
til kontorassistentkategorien. Endvidere er der antaget teknikere , men i beskedent omfang.
Selv om personalestyrken skal reduceres, vil der også i de kommende år
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Et typisk billede af en
loko-fører fra dampens tid.
Med den største aftpågivenh ed
fø lge r føreren signaler og spor.

være behov for rekruttering til visse kategorier, og der vil også være plads dertil
uden at angribe vores hovedmålsætning
om, at af kedigel e så vidt muligt ikke
vil finde sted. Til lokomotivførerkategorien vil der således være behov for at
fort ætte den rekruttering, om har fundet sted det sidste år, og om er planlagt
at fortsætte dette finan år ud . Hvor stor
tilgangen ude fra skal være , må afhænge
af, i hvilket omfang togpersonale til sin
tid ønsker førnævnte omskoling til elektrofører.
Der synes heldigvis i de enere å r at
være en stigende interes e blandt unge
mennesker for at komme ind til DSB.
Det kyldes ikke mindst , hvad vi kan
forstå på interviews med dem, at DSBs
omdømme i befolkningen ynes at være
blevet betydeLig bedre end før. Ikke
mindst blandt teknikere synes der at
være en voksende interesse for at blive
beskæftiget ved DSB, og dette er bemærkelsesværdigt, fordi der indtil for
gan ke få år siden har været næ ten nul
interesse blandt disse for DSB.
DSB må naturligvis være glad for
denne voksende interes e , og å selv om
vort behov for rekruttering ikke er stort.
Enhver virksomhed vil gerne have så
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mange kvalificerede an øgere at vælge
imellem som muligt ved rekruttering af
personale.

Samarbejdsforhold
Samarbejde er et vidt begreb , spændende fra det der er nødvendigt for at
koordinere manges arbejdsindsat for at
løse en opgave , over det formaLi erede
samarbejde efter love og vedtægter i
samarbejdsudvalg , til det gruppeorienterede samarbejde hvor nærdemokratiske principper får lov at udfolde ig.
Samarbejd udvalg blev etableret ved
DSB i 1949 om et organ for samarbejde,
rådgivning og oplysning , og der blev
foruden hovedsamarbejd udvalget etableret 32 lokale samarbejd udvalg. Efter
anmodning fra statstjenestemændenes
centralorganisationer blev der i 1968 nedsat et udvalg til revision af amarbejdsaftalen.
Den nye samarbejdsaftale trådte i
kraft den 15. december 1971. Om mål og
midler siges det i denne aftale at virkomhedens ledelse bø r ud øve på en ådan måde at den i videst mulig udstrækning tilskynder til samarbejde om at
sikre virksomhedens effektivitet og arbejd stilfred heden. Dette kal opnås
ved den videst mulige delegering af a nsvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere således at de ansatte får mulighed for at
være medbe temmende ved udformningen af deres egen arbejdssituation og
for at øve indflydelse i beslutningsproce en i virksomheden.
E n vigtig nyda nnel se er at samarbejd udv alget er tillagt medbe ternmel e med hensyn til visse principper
a ngående arbejds- og personaleforhold.
Dette medfører en forpligte! efor begge

parter til at tilstræbe enighed om dis e
principper og dermed et medansvar for
å.vel ledelse om tillidsrepræ entanter.
Der er ved DSB foruden hoved samarbejdsudvalget nu etableret mere end 100
lokale samarbejd udvalg .

anerkende( e , indhold i arbejdet, ansvar
og mulighed for udvikLing og vækst,
altså gennem jobudvidelse og jobberigelse.
Traditionelt opfattes en virksomhed
og dens arbejd områder om værende
bemandet med enkeltpersoner, ligesom
Demokrati på arbejdspladsen
de fleste ledel e teorier er baseret på
I LO s bet.æ nkning om demokrati på. ledelsen og behandlingen af den enkelte
arbejdsplad en defineres dette udtryk medarbejder. For kningen og prakti ske
erfaringer fra de enere år vi ser, at man i
så.ledes:
»Demokrati på. arbejdsplad en er mange hen eender narere bør anse
lønmodtagernes organ i erede og an var- gruppen om en væsentlig faktor i tylige medindflydelse og medbestemmel e ringsprocessen i kraft af gruppens ind-aleneidere egen kabafl ønmodtagere flydelse på. den enkelte medarbejders
- på ledelsesfunktionerne i den virk- adfærd, ind tilling og mål. Gruppen acomhed, hvori de er ansat. Beføje! erne cept af et givet mål har tenden s til at
udøve igennem lønmodtagernes valgte medfø re at de enkelte medlemmer i hørepræsentanter «.
jere grad går ind for må.I og midler.
Ud fra denne definition må. jeg sige, at
Disse ideer er søgt prakti seret ved destate n virk omheder og dermed også potværkstedet Enghave, og i et for øg DSB har mulighed for at nå et betydeligt projekt for medarbejdernes medvirken
skridt på vejen mod demokrati på ar- ved indføre! e og drift af knudebejd plad en allerede i kraft af amar- punktstrafik i tykgodssektoren , i begge
bejdsaftalen. Det beror imidlertid i væ- tilfælde med en vis succes.
sentlig grad på medarbejderne og di es
Det gruppeorienterede amarbejde i
repræ entanter selv hvor tor praktisk stykgodssektoren videreføres i de nye
betydning samarbejdsudvalgene får for d1iftsområder , der er etableret fra den
denne udvikLing.
1.4.1973. Det ker her på den må.de , at
Ved DSB går vi samtidig andre veje i de enkelte amarbejdsudvalg selv tager
bestræbel erne for at øge medarbejde- initiativ til og tilrettelægger det gruppeoren indflydel e på egen arbejd situati- rienterede samarbejde, som dermed
on. Nye tanker og ideer om samarbejds- kommer til at » ortere « under samarformer er dukket op under fælle beteg- bejdsudvalgene. Det er tanken senere at
nel en' »motivation «.
udbrede y ternet over hele virk omheMotivationsideerne går i korthed ud den hvi der er interes e og behov derpå, at arbejdsmotivering ikke kabes for blandt medarbejderne. Ingen skal
alene ved at bedre de ydre arbejdsvil- tvinge ind i denne amarbejdsform.
kår det vil sige lys , luft, rum anHensigten med nye samarbejdsættelses- bg arbejdsbetingelser samt former er før t og fremme t at skabe et
løn. De kabe og å og må ke endda i bedre klima på arbejd plad erne rundt
første række ved at give motivation fak- om i vor virksomhed og dermed og å
torerne større værdi, det vil sige enga- bedre trivsel for de enkelte medarbejdegere medarbejderen gennem udfordring , re . Kan vi å om et biprodukt heraf

.

'
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måske få større effektivitet i arbejdet,
end vi allerede har i dag, f.eks. gennem
tørre produktion og bedre produktkvalitet,ja, så vil det kun være en yderligere
fordel for vor fælles virksomhed DSB.

.. . og loko motivf øreren i et af
de moderne lo komoti ver.
Stadig opmærksom og
agtpågivende . Fart en i da g er
høj ere, og der er mege t
automatik og teknik i signaler
og sporskifte .

nemførte vi en undersøgelse, ville tendensen nok gå i amme retning.
I en så tor virksomhed om DSB ,
hvor man er i gang med en række aktiviteter for at gøre virksomheden mere effektiv og moderne, vil der nu og da
Kommunikation
kunne op tå kommunikationsv anskeKlima på arbejdsplad en kan ikke dis- ligheder.
kuteres uden at man inddrager komDer søges rådet bod på kommunikatimunikationsprobl ematikken.
onsbristen gennem en udstrakt informaMange trivselsundersøgel ser omkring tion direkte over for medarbejderne om
kommunikationsp roblemet viser en ty- alle DSBs aktiviteter, dels gennem
delig tendens i kommunikation brist DSB-bladet der udsendes til amtlige
navnlig på følgende punkter:
medarbejdere hver måned men også
virksomhedens mål og politik
gennem normal samarbejdsudvalg svirkmedarbejdernes eget arbejde, blandt somhed , kurser, møder o . . v. Der lægandet om dets betydning i helheden og ges fra DSBs ledelses ide større og
medarbejderne egen person, f.eks. større vægt på at deltage i møder med
ros, opmuntring , forflyttelse o.s.v.
medarbejderne, hvor der er lejlighed til
Der er ikke hidtil udført egentlige triv- at drøfte arbejd pladserne problemer,
selsundersøgelser ved DSB, men gen- jfr. generaldirektør Povl Hjelts møder
med samtlige medarbejdere her i foråret.
Et andet vigtigt led i kommunikationsprocessen er medarbejderes og medarbejderrepræ entanters inddragelse i rationaliseringsproje kternes behandling,
som det er nævnt ovenfor i afsnittet om
rationaliseringen ved DSB .
Uanset alle be træbelser for at mindske problemerne kan en udstrakt åbenhed om planer og tanker ind imellem
have den bivirkning , at medarbejderne
ønsker at kende resultatet på et tidspunkt , hvor undersøge( erne endnu
ikke er afsluttet.
Der arbejdes fortsat på at forbedre
»kommunikations kløften «, bl.a. i en arbejdsgruppe der er nedsat med det formål at planlægge virksomheden kommunikationsind at over for medarbejderne.
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Lokomot i vpersona lets
uddannel se - nu og i fremtiden
Lokomotivpersonalets hovedopgave er
at betjene trækkraftmaterielJet. Der må
derfor til enhver tid være overensstemmelse melJem de typer trækkraftmateriel , som den enkelte lokomotivmand skal
betjene , og de~ uddannelse der give
ham. Anskaffet e af nye typer trækkraft
må, som en naturlig følge heraf, medføre
upplerende uddannelse af de medarbejdere, der skal betjene den ny type
trækkraft.
Dette princip om stadig overen stemmelse mellem job og uddannelse
gælder alle personalekategorier ved
DSB. Det var derfor naturligt, at DSB
uddannelseskontoret ved in start i 1969
fik til opgave til tadighed at overvåge ,
at den uddannet e DSB giver ine medarbejdere nøje tilfredsstiller de krav, der
må stilles for anvendelsen af den enkelte
medarbejder , især i betragtning af personaleomko tningerne
størrelse
driftsbudgettet.
For lokomotivpersonalet betød det, at
der blev nedsat et udvalg - Lokomotivmandsudvalget af 1970 - for at få belyst
om de gældende uddannelsesordninger,
der forudsatte en ret omfattende uddannelse af alt lokomotivpersonale , var
tidssvarende. Endvidere skulle udvalget
undersøge , om der var sådanne forskelle
mellem fremførelse af tog i S-togsdriften
og i den øvrige lokomotivtjeneste, at det
kunne komme på tale at forlade princippet om ensartede rekrutterings- og uddannelsesregler for alt lokomotivpersonale.

I maj 1972 kunne udvalget fremlægge
forslag til nye uddannelses- og rekrutteringsregler, og disse regler er nu taget i
brug.

Fremtiden
I etjubilæumsår vil man ofte se tilbage
på tiden der gik. Jeg vil i stedet benytte
lejligheden til at se frem i tiden ved at
beskæftige os med de nye rekrutteringsog uddannelse regler.

Ekstern rekruttering
af egentligt
lokomotivpersonale
Rekruttering til den egentlige lokomotivtjeneste ker i fremtiden til stilJingen
som lokomotivassistent på prøve. Så
vidt muligt vælges de nye medarbejdere
blandt an øgere, der er faglært inden for
et fag, der berettiger til optagelse i
Dansk Metalarbejder Forbund. Vi stiller
samtidig krav om , at ansøgere skal være
fyldt 24 år, og at de efter afslutning af
deres håndværksmæ sige uddannelse
har haft lejlighed til at »få slidt hjørnerne
lidt af« ved beskæftigelse i passende tid
inden for deres fag. De vil derved få en
del erfaring og blive mere modne . Årsagen til dis e krav er, at ansøgerne efter
de nye uddannelsesregler meget hurtigere end tidligere vil kunne blive sat til
selvstændig lokomotivførertjeneste.
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Af overtrafikassistent
0. G. Knudsen

Skematisk oversigt over uddannelsesordningen
for lokomotivpersonale (Eksternrekruttering til »lange skinner«)
Grunduddannelse
(obligatorisk)

Grunduddannelse

Specialuddannelse
inden lokomotivføreruddannelsen
so-u

so-u

MT

MH

so-u

MO

el.lign.

Lokomotivføreruddannelse

(obligatorisk)

,
,,

.t

,

,, "

Suppl
MHMO
S-tog
Supplerende el.lign.
specialuddannelse

,•

MX
MY

MZ

''

''

''

''

'
MA

efter lokomotivføreruddan nelsen

L O K OMOTI VFØRER
---- ·= efter behov
s o -u = strækningsorienteret uddannelse

Grunduddannelse
Hele lokomotivuddannelsen er bygget
op so m et modulsy stem, hvor enkelte
moduler er obligatoriske, medens andre
kun gennemgås hvis DSB har behov derfor. (fig. 1.)
Det første obligatoriske modul er »grunduddannelse « af den nyansatte lokomotivassistent på prøve. Denne uddannel se
varer ca. 20 uger og omfatter udd annelse , dels på DSB skolen , dels i praksi , i
almene discipliner inden for lokomotivtjenesten , men er ikke en udda nnet e i en
bestemt type trækkraft.
Efter afs luttet grunduddannelse vil lokomotivassistenten altså ikke være i
stand til at udføre selv stændig lokomotivføretjeneste , og ha n må de1for straks
gives specialudda nnel se i den type
trækkraft, som han først skal betjene.
Denne specialuddannelse kan omfatte
litra MH , S-tog, anden type (f.eks. litra
MO) eller litra MX , MY og MZ.
Selvom det åledes er muligt straks at
give specialuddannelse i litra MX , MY
og MZ, må det dog nok forventes , at
nyansat lokomotivpersonale i endnu
nogle år vil få deres første specialuddannelse i litra MH , evt. i S-tog.

Specialuddannelserne
Specialuddannelsen i litra MH er en
praktisk udda nnelse, der varer ca. 8-10
uger og afsluttes med en prakti sk prøve
(attestkørsel).
Specialuddannelsen i S-tog er en praktisk uddannelse , hvori dog indgår et ca.
1½ uges teoretisk kursus på DSB skolen. Hele specialuddannelsen varer ca.
12- 18 uger og afsluttes med attestkørsel.

Såfremt der bliver brug for anden specialuddannel e f.eks. i litra MO eller i
ny type trækkraft, vil der efter behov
blive udarbejdet uddannelsesbestemmelser for dette speciale.
Specialuddannelse i litra MX, MY og
MZ , der er obligatorisk for alt lokomotivpersonale , er en praktisk uddannelse,
hvori der indgår et ca. 6½ uges »lokomotivførerkursus « på DSB koten. Hele
specialuddannelsen varer ca. 20-24 uger
og af lutte med attestkørsel.
I tiden melJem den første specialuddannelse og MX , MY og MZ uddannelsen
kan der efter DSB behov gives specialuddannelse i et eller flere af de øvrige
pecialer. Men - som før nævnt - om
nogle år vil vi måske opleve, at den første specialuddannelse give på de store

lokomotiver, således at den unge lokomotivmand straks kommer til at fremføre dis e maskiner. Skulle der så senere
vise sig behov for at give en eller flere af
de øvrige pecialuddannel e, vi l og å det
kunne lade sig gøre. Det ny uddannelsessystem giver mulighed for mange forskellige kombinationer af specialuddannelse.

Nyordningens start
Samtidig med at de nye regler trådte i
kraft, blev det nødvendigt for DSB at
indføre fuldt rekrutteringsstop for alle
personale kategorier - altså også for lokomotivpersonalet. Det var både uheldigt og amtidig heldigt for uddannelseskontoret. Uheldigt fordi vi ikke gennem
en afprøvning af de nye be temmel35

N y t hold lokomotivmænd er

startet på teoriundervisning .

ser fik mulighed for straks at rette
fejl eller mangler. Heldigt fordi vi derved fik tid til at få beskrevet uddannelsesmålene meget nøje , således at vi - når
teorien skal omsættes i praksis - i højere
grad , end det ellers ville have været muligt, kan kontrollere om den enkelte lokomotivmand får et godt udbytte af kursus , hhv. at hans uddannelse er effektiv .
Det har samtidig betydet, at der har været god tid til at underkaste hele in truktionsstoffet en kriti k revision , sålede
at det hurtigere end forventet vil kunne
fremstå i en ny skikkelse tilpa et tiJ
den uddannelse , hvori det skal bruge .
Et stort ønske fra mange sider vil dermed være opfyldt.
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... senere går man igang med
den m ere prakti k betonede del
af underv isningen . Bi/lederne
viser de vordende loko-fø rere i
fæ rd med at studere
materiellet.
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På lidt længere sigt
Hvi DSB får nye trækkrafttyper i nær
fremtid, er der å ikke tale om skønne
pildte kræfter?
Nej det mener jeg ikke. Det er netop
det nye uddannelses y tems stærke side, at det er fremadrettet. Det tager i
hele sin opbygning sigte på fremtiden.
En enkelt del af systemet kan isoleret
tage op til revision og kan eventuelt
bortfalde, uden at helheden forstyrres
end ige ødelægges . Lige å smertefrit
kan nye dele føjes til sy ternet.
Man kan f .eks. forestille ig, at man på
den skemati ke oversigt fig. 1 anbragte
en ny »ka e « under »ka sen« mærket
»S-tog«. Denne nye »ka e « kunne man
tænke sig benævnt » Y-tog«, hvis indførelse ved DSB af de fra privatbanerne
kendte »lynette-tog « sk uUe komme på
tale. En dag i fremtiden kan man vel og å
tænke sig nye specialuddannel ser (ka er) med navne om »gasturbine« »ellok «, »luftpude «, eUer hv ad fremtiden
vil byde på af togtyper ved DSB .
Uddanne t essystemet, som det er
be krevet kan rumme det hele, netop
fordi de enkelte specialudda nnelser forud e at sku Ue gives som eparate uddannelser efter behov og ikke om led i
en am let obligatorisk uddannelse.

Førere af S-tog
Jeg har indtil nu omtalt det egentlige
lokomotivper onale. Lokomotivmandsudvalget af 1970 fik imidlertid også til
opgave at be kæftige sig med problemerne omkring tillingen som fører af
S-tog.
Da S-togene blev taget i brug i 1934 ,
an å man det ikke for særligt påkrævet,
at førerne af di e tog havde en faglig
uddannelse , idet de elektri ke motor-

vogne var forholdsvis lette at betje ne.
De første elektroførere var da også ufaglærte benzinvognsførere , om blev overtallige ved nærtrafikkens elektrificering.
Senere foretrak ma n af praktiske årsager
at lade S-tog tjenesten bestride udelukkende af lokomotivpersonale.
Med Køgebugtbane ns ibrugtagning
den 1. oktober 1972 ville DSB få behov
for at kulle a ntage nyt lokomotivpersonale. Efter de hidtil gældende be temmelser, kulle dette nye personale give
en udda nnelse der var både længere og
mere kostbar end nødve ndigt for at
fremføre S-tog. Det blev derfor pålagt
lokomotivmandsudvalget af 1970 at
undersøge om sådanne kostbare nya nsættelser kunne undgås f.eks. gennem
intern eller evt. extern rekruttering direkte til tillingen som fører af S-tog. Da
der inden for visse andre personalekategorier a mtidig var, eller kunne forventes at blive overtallighed, var det naturligt, at lokomotivma nd udv alget og å
blev pålagt at undersøge , om ådant perso na le eventuelt kunne komme på tale
gennem om keling.
Som tidligere nævnt tillede udvalget
forslag om , at egentligt lokomotivper onale fortsat skuUe kunne gives
S-tog uddannelse som specialudd an nete, såfremt der er behov herfor. Mere
interessant og mindre traditionelt var
imidlertid udvalgets for lag om intern
rekruttering direkte til elektroførerstillingen. Man foreslog nemlig, at der kan
ske intern rekruttering i tilfælde af, at det
ikke er muligt at klare rekrutteringen til
tjenesten ved S-tog blandt lokomoti vføreruddannet per onale, eller i det omfang DSB har ønske om og behov for at
omskole overtalligt personale, og å selv
om det internt rekrutterede per onale
ikke har en håndvæ rk mæssig uddan37

Sammenlignende oversigt over uddannelse af
nyansat lokomotivpersonale
Oversigten viser det tidsmæssige forløb for uddannelse til fører af /oko MH

uger

1

Ordreserie A-ordning

13

4

Udvalgets forslag
uger 1 Orientering

Orientering

½
2

Repara tionstje neste

In truktionskor I

7½

Uddannelse i depotværksted

5

Lokomotivassistentkursus I. de l

}

Systematisk gennemgang ar mindre dicsellok .

2

2. mand på MX. MY og MZ

Uddannelse - økonomisk set
Lokomotivassistentkursus 2. del

Håndværkertjeneste

2
Lokomotivmedhjælperkursu

2
4
(-6)

8

ln strukti onskorsel

4

5
4

Lokal introduktion

S træk ningsorientering og
instruktionskorse!

Udda nne lse i depotværksted

Allestkorsel loko M H

Håndvæ rkertjeneste

I alt 28½ (-30½) uge

8

1

Motorkursus I

Allestkorscl loko M H

I alt 46½ uge
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nelse som krævet for det egentlige lokomotivpersonale.
Det personale, der udtages til omskoling , gennemgår en ca. 19-25 uger
elektroføreruddannelse. Den omfatter l
uges orienteringskursus på DSB skolen ,
1 uges in struktion på depotværk ted
Enghave/Tå. trup, 4 uger instruktionskørsel hos 2 for kellige elektroførere
(kø relærere) og derefter igen på DSB
skolen til et 5 ugers omskolingskursus til
elektroførere. Uddannelsen afsluttes
med 8-14 ugers praktisk indøve! e og en
afs luttende prøve (attestkørsel).
Siden april måned 1972 har 4 hold togbetjente gennemført denne omskoljng.

Et veluddannet personale er en af
grundpillerne i en moderne virksomhed ,
og det er derfor naturligt, at DSB tilstræber at give sit personale en så effektiv uddannelse som mulig. Det vil sige,
at indholdet og varigheden af uddannelsen er nøje afstemt efter DSB's krav og
medarbejderne s forudsætninger.
Ofte kræver medarbejderne mere uddannel se - end egentlig er nødvendigt ud fra betragtninger som »det skader ikke «, »det er nu meget rart «, »det kunne
jo være man fik brug for det « og Lignende. Disse betragtninger vidner om interesse hos medarbejderen for at blive uddannet, og det er i sig selv noget meget
positivt. På den anden side vil det ikke
være i nogens interesse og slet ikke i
medarbejderens at skulle trækkes gennem en uddannelse , som praksis viser,
at der ikke er brug for.
Forud for alt, DSB foretager sig, må
ligge ø konomi ske overvejelser, også nå.r
det drejer sig om uddannel se. Uddannelse, der ikke er sagligt begrundet, er

overflødig og vil derfor være ensbetydende med spild af penge. De1for er der
med de nye uddannelsesbestemmelser
tilstræbt ikke alene at effektivisere uddannelsen for lokomotivpersonalet men
også at billiggøre den.
Som figur 2 og 3 viser er der opnået
betydelige tidsgevinster i forhold til de
gamle uddannelsesbestemmelser. I
penge betyder det, at der - som et eksempel - blot for at uddanne en ny lokomotivmand til at køre loko MH er sparet
ca. 10.000 kr.
At der skal spares, hvor det er muligt,
er ingen i tvivl om, men det skal samtidigt siges, at DSB i høj grad er indstiUet
på at ofre , hvad der er nødvendigt på den
enkelte medarbejders uddannelse. Kun
gennem veluddannede medarbejdere vil
DSB kunne løse sin transpo1topgave i
fremtidens Danmark.

Til DLF og dens medlemmer
Vi , der har med uddannelse af DSBs
personale at gøre, ønsker Dansk Lokomotivmands Forening tillykke med jubilæet og udtrykker håbet om, at det gode
samarbejde, der hidtil har været rådende
på uddannelsesområdet, også må bestå
fremover.
Og til den enkelte lokomotivmand!
Vel mødt til uddannelse i fremtiden!

Oversigt over tidsforløbet for uddannelse af en fører af S-tog
Hidtidige ordning
ORDRESERIE A

•

_ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _ _ •

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ •
Att MO

Udd i MH og MO. Att MH.

Tidligst efter 3 år
attest til S-tog

Udd i S-tog

Udvalgets forslag
LKAS P P

•

Grundudd .

•

Tidligst efter 7½ måned attest til S-tog

Udd i S-tog

OMSKOLING

•

Efter ca. 6 måneder attes t til S-tog

Udd i S-tog

0

½

I år

I½

2 år

2½

39

3 år

Tek nolo gi
og brop roje kter
afgøre nde for
DSB s
materiale køb

V ed afdelingsche f
E. Risbjerg Thomsen,
maskinafd elingen,
DSB

Afgørende for, hvilket rullende materiel
- d.v .s. trækkraft og vognmateriel eller
kombinatio ner heraf-der fremtidig skal
anvendes ved DSB, bliver især den udvikling der sker på det teknologiske område, på hele det trafikpolitiske område
og på det miljømæssige område set i videste forstand. Endelig vil de senere års
nyanskaffe lser have virkning langt ud i
fremtiden , idet levetiden for rullende
jernbanem ateriel er forholdsvi lang.
DSBs i da g nyeste
lokomoti vtype er den sidste
serie MZ-lokomoti ver på 3900
hk, fo rberedt til levering af
elektrisk energi til
togop varmning og andre
hjælpefunktio ner.
MZ-loko moti vet vil præge
DSBs trafik langt ind i
f remtiden.
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Det eksistere nde materiels
fremtid

Hvis man betragter en tidshorison t på
25 år, hvilket må være en rimelig afgrænsning ved en fremtidsbetragtning ,
vil det materiel , vi allerede kender ved
DSB , spille en stor rolle indenfor 25-års
perioden.
I årene 1954-1970 er hele DSBs
lokomotiv- og lyntogspark blevet fuldstændig fornyet ved anskaffelse afMX- ,

MY- og MZ-dieseUokomotiver samt
MA-lyntog og rangermateriel. Med ankaffeisen af de 20 MZ-lokomotiver, der
levere s 1972-1974, samt med elektrificeringen af Hareskovbanen vil endvidere
en væ entlig del af den eks i terende motorvognspark af MO-vogne blive udrangeret.
For personvognsmaterieilet gælder,
at 35-40% af det samlede antal er vogne
af ny type , der er leveret i årene
1959-1973. Disse vogne er dels fjerntogsmateriel (litra A, AB , B, BD og BF) ,
dels lokaltogsmateriel (litra An og Bn)
og har alle effektiv lydisolering og gode
løbeegenskaber. Fjerntog materieltyperne bliver nu moderni eret i centralværkstederne med 3-pladssofaer,
forbedrede indstigningsforhold m.v. ,
medens yderligere leveringer af lokaltogsmateriel vil ske de kommende år.
Endelig er den væsentligste del af
S-togsparken i årene 1967-1973 fornyet
med tilkomsten af de nye S-tog, hvoraf
yderligere leveringer er igang til 1977.

Man har før i tiden regnet med en levetid for rullende jernbanemateriel på 40
år, og hvis denne betragtning fortsat
skulle være gældende, vil man forstå, at
omtrent alt det foran nævnte materiel
ville være i drift om 25 å r.
Med de stadig stigende krav til komfort og rejsehastighed og med den hurtige tekni ke udvikling, der er i gang, må
der imidlertid regnes med en fortløbende
ned ættel e af den hen sigtsmæssige levealder, og det vil være rimeligt i dag at
regne med en levetid på 25-30 år samt at
levetiden for materiellet efterhånden vil
falde til ca. 20 år indenfor den periode
der betragte .
For de omtalte lokomotiv- og vogntyper gælder, at de er egnede til at opfylde
støn-e krav end de i dag ved DSB gældende. Lokomotiverne er bygget til at
kunne køre med mak imalhastighed 160
km/time eller kan let omgeare hertil ,
elv om de i dag kun anvendes op til
hastighed 120 km/time. MA-lyntogene ,
der nu anvendes ved hastighed op til 140
Bns-sryrevogne vil i de
komme11de år spille en
vokse11de rolle i DSB s trafik i
pen dulkørsel, h vor
diesellokomotivet befinder sig i
de11 anden togende. Et
modem e styringssystem ,
komfortabel indretni11g af både
fø rerrum og passageraptering
og store muligheder for
personalebespare/ser i tog og
på statio11er kendetegner
Bns- tyrevognsdriften.
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km/time, er bygget til maksimalhastig- tidige muligheder for DSBs transporthed 160 km/time , og det samme gælder arbejde undersøges. Af særlig betydde nævnte personvogne, hvoraf visse i ning for materielan kaffeisen er andre
internationale løb allerede anvendes ved projekter, der vedrører de tekniske muhøjere hastigheder end her i landet. En- ligheder for videre udvikling af bane- og
delig er hele den nyere del af gods- sikringsanlæg, den indflydelse, hastigvognsmaterieilet » kundevenlige « spe- heden har på rejsetiden , de køreplanstycialgodsvogne.
per, der kan være hensigtsmæssige og
Der er derfor »indbygget fremtid « i den service, der skal gives pa sagererdet eksisterende materiel , og det vil sta- ne.
dig kunne præge DSBs drift i de komDenne liste over projekter viser nogle
mende år, men med den påregnede ned- af de mange forhold , der har indflydel e
satte levealder vil andre materieltyper på materielanskaffelsen, men desuden
komme til at dominere , efterhånden som vil løbende projekter over design- og
25-års perioden skrider frem.
komfortforhold øve væsentlig indflydele.

Langtidsplanlægning
som baggrund
for materielanskaffelser
Hvilke materieltyper vil fremtiden så
bringe for DSB?
Hele dette spørgsmål er for tiden
under behandling i en tværorgani atorisk projektgruppe, benævnt »Materieltyper«, der indgår sammen med en
række andre projekter i en projekt ammenhæng, der under et benævnes «Persontran portmodel «. Materielanskaffelse af godsvogne indgår på tilsvarende
måde i en projektsammenhæng, der kaldes »Godstran portmodel «.
Di e modeller vil sammen med en
ærlig model for København nærtrafik
udgøre en væsentlig del af DSB s langtidsplanlægning, der sigter mod tiden
frem til 1990, og dis e planer kat bl.a.
give det nødvendige be lutning grundlag for de kommende materielan kaffe!ser.
Blandt projekterne , der hører til perso ntransportmodellen , kan nævne et
meget omfattende prognoseprojekt,
hvor det fremtidige marked og de frem42

Den teknologiske udvikling
og virkningen heraf
på DSB 's materiel
Det væsentlig te grundlag for såvel
valget af materieltyper som for valget af
kon truktioner, der har betydning for
passagererne komfort, bliver imidlertid
en analyse af den teknologiske udvikling
i verdensmålestok på de områder, der
kan have betydning for DSB 's fremtidige trafik.
Der sker i dag en meget hurtig udvikling af den a nvendte teknik , ikke
mindst fordi datateknikken flyteknikken og rumfor kningen teknik i stadig
større grad virker ind på jernbaneteknikken. Det er derfor bydende nødvendigt, at udviklingen af nyt jernbanemateriel analyseres og følges , så alle muligheder kan udnyttes.
Et vigtigt spørgsmål, der skal tages
tilling til bliver, om det med teknikken forventede stade vil være hensigtsmæssigt at indføre elektrisk drift
udenfor København S-tog område, eller om der fort at kat anve ndes træk-

kraft med varmekraftmotorer (d ieselmotorer og gasturbiner) på alle fjernbaner.
Et særligt elektrificeringsprojekt med
konsulenthjælp udefra vil tage de grundlæggende forhold på dette område op til
undersøgelse.
Her må alle muligheder for tekriiske
fremskridt tages i betragtning. Det må
overvejes, hvilke fordele den stærkt
fremtrængende tyristorstyring frembyder for den elektriske trækkraft, og på
varmekraftmotorernes område må der
bl.a. tages hensyn til de fordele , anvendelsen af gasturbiner synes at frembyde.
Brugen af gasturbiner muliggør indbygning af meget stor effekt i lette tog og
giver derved store muligheder for hastighedsforøgelser. Det kan nævnes , at
franske baner allerede har større serier
af gasturbinelyntog (R TG-typen) under
bygning til de ikke elektrificerede baner,
hvorved toghastigheden på disse kan
bringes op på 160-200 km/time , altså på
højde med hastigheden på de elektrificerede hovedbaner. Endvidere planlægger
de franske baner en ny hovedbane mellem Paris og Lyon , der ikke agtes elektrificeret, men betjent med gasturbine-

lyntog af en helt ny type (TGV) med
moderne design og avanceret udstyr,
der for tiden prøvekøres ved hastigheder
omkring 300 km/time.
Forsøgskørsler er i gang i mange andre lande . I England foregår der interessante forsøg med det såkaldte APT-tog
(Advanced Passenger Train) , der vil
fremkomme både som gasturbinetog og
som elektrisk drevet tog, hvilket vil give
gode muligheder for sammenligning mellem de to driftsformer. Også i USA,
USSR , Japan og Vesttyskland er der
forsøg i gang med gasturbinetog.
Den seneste udvikling på energiområdet giver dog anledning til visse betænkeligheder med hensyn til brugen af gasturbinetog, idet disse er mere energikrævende end dieseltog. Det er derfor
stor interesse også for moderne dieseltog der udvikles bl.a. i England og Canada med anvendelse af mere gængs
teknik , men dog i moderne udførelse og
beregnet til større hastigheder end hidtil.
Forsøg med nye typer elektrisk
trækkraft er også i gang adskillige steder.
Fra DSBs side vil man nu følge disse
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Ved franske ban er, SNCF, kan
en. af fr emtidens togtyper i da g
ses på skin.nem e i modern e
design og m ed avanceret
teknisk udrustnin.g. Der er
tredje generation af fran ske
gasturbinetog, TVG-toget, der
er prøvekørt ved ha tigheder
over 300 km/tim e . TGV-toger
er er 5- vognsrog med ro
motorvogne med gasturbin er.
Der er fæ llesbogie mellem
vognene, og der er elektrisk
kraftove,fø ring til
banemotorer på togets 12
aksler. Den samlede udviklede
effekt fra togets 4 gasturbiner
er 5000 hk med mulighed fo r
fo røgelse til 6000 hk.

mange forsøg, se på mulighederne for at
tilpasse re ultaterne til DSBs forhold og
studere driftsøkonomi og værksted mæssige forhold , medens det endelig
bliver ret afgørende for valget mellem
elektrisk drift og drift med varmekraftmotorer , om de faste forbindelser ved
vandvejene bliver broer eller tunneler.
En teknologisk landvinding , hvor
DSB selv har været førende , nemlig den
såkaldte multiplex- tyring mellem lokomotiver og styrevogne , vil få øget betydning for fremtidens materiel. Med
dette styringssy tern , der nu indføres på
Kystbanen og efterhånden i øvrig lokaltrafik omkring København, kan enhver
personvogn indgå i styrevognstog, blot
vognen har det normale kabel med højttalerledninger m.v.
Dette system kan også tænkes overført på fjerntrafikken, hvis der bygges
specielle styrevogne hertil, idet togene
da kan sammensættes af »byggeklodser«, bestående af lokomotiv, vogne og
styrevogn, der kan skilles og samles på
Britiske baner, BR , har det
f ørste APT-forsøgstog færdigt.
Det er el 4- vogns
gasturbin etog, der er bygget
eft er de mest avan cerede
principper for teknik, komfort
og design . Toget har 2
motorvogne, hver med 5
gasturbin er, h voraf den ene
an vendes ri/
hjælpeforsyninge r.
Toge t kan
m ed go d komfo rt fo r de
rejsende befare 160 km/tim e
strækninger m ed hastighed 250
km/time uden ændring af ban eeller sikringssystem i kraft af
specielle bremsesys tem er og
kurvestyrin g.
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knudestationer. Denne togtype er anvendelig til at passere færgeoverfarter ,
og den giver mulighed for at anvende
lokomotiverne til godstrafik uden for de
aktuelle rej setider, idet trækkraften ikke
er bundet til passagerdelen af toget som
den er i et lyntog.
Endelig må nævnes at multiplexstyringen kan opfatte som begyndelsen
til det »automatiske tog«, idet denne tyring , der er af samme karakter om datatransmission , kan udnyttes til alle ordrer og indikeringer, der ønskes mellem
førerplads og vogne og vice versa.
Til lokaltrafik ud over den allerede
planlagte styrevognstrafik kan tænkes
anvendt enten styrevogns tog af Kystbanetypen eller specielle letbyggede motorvognstog. Sådanne tog , der opfylder
samme styrkekrav som normalt hovedbanemateriel og der for egner sig til at
bruge på et større net som DSB , er
under udvikling bl.a. i Vesttyskland. På
dette område muliggør den nye teknologi , at togene kan bygges meget lette og

dog amtidig gives både høj effekt og
tor styrke, og disse forhold må selvsagt
og å følge med opmærksomhed.
Det samme gælder de foreliggende
mulig heder for letbygning af det normale
lokomotiv- og vognmateriel.
Såvel fjerntog som lokaltog vil altså
med fremtiden teknik kunne bygge lette , stærke og effektive , og da den tilladte
hastighed på en banestrækning er stærkt
afhængig af akseltrykkene, åbner de n
nye teknologiske ud vik ling mulighed fo r
fo røgelse af toghastighederne på de eksi tere nde strækninger.
Problemet om fo rh øje! e af has tighede n i kurver øges løst ved en automatisk kurve tyring , hvoraf ad skillige
varianter er under afprøvning, idet
denne styring ved tvungen hældning i
kurverne frigø r pas agererne fra ubehag
ved at passere kurver i høj fart.
De foran omtalte muligheder for fremtidig teknik , der tegner sig for kommende DSB-materiel , er allerede tilde!
reali erede og vil i hvert fald i løbet

af kort tid være så vidt, at valgmulighed foreligger. Materieltyper som de beskrevne vil altså kunne komme frem på
DSBs område allerede om få år. Det
samme gælder en række komfortforbedringer som forbedrede varme- og ventilationsanlæg (klimaanlæg) , forbedret
service , nye belysningstyper o.s. v.
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Fremtidsvision af et såka ldt
Transrap idtog, h vis vogne er
magnetisk løftet over en
betonbane på piller gennem
landskabet og magnetisk styret
i fo rhold til banen. Basis fo r
planerne er en fo rsøgsbane ved
firmaet Krauss-l\1ajfei i
Miinchen . Omkring 1976
ventes en fo rsøgsbane på 72
km længde indretiet i nærh eden
af Augsburg, hvor hastigheder
på 500 km/time skal kunne
opnås.

hvor en overgang til elektri k energiforsyning af togenes hjælpeud tyr, der vil
komme uafhængigt af traktionsformen ,
vil give forøgede muligheder.
Ved slutningen af en 25-års periode
må det imidlertid forventes , at helt nye
tekniske ideer trænger ind på jernbaneområdet. Nogle af dis e kan nok slet
ikke forudses , men andre vi er sig allerede nu på forsøgsbaner i form af luftpudekøretøjer (Hovertrain , Aerotrain) eller i form af magnetløftede og magnetstyrede køretøjer (Transrapid) . Som
drivkraft kan tænkes enten laminarmotorer , der dækker hele banelinjen, eller
gasturbiner.
Hvorvidt der vil blive øko nomisk
baggrund for sådanne ukonventionelle
baner i Danmark , og hvorvidt en del af
godstrafikken i forbindel e hermed eller
i forbindelse med andre trækkraftformer
vil overgå til specialbefordring, så såvel
passagerer som gods vil blive fremført
omtrent med flyhastighed , evt. om en
del af et integreret europæisk jernbaney tern, kan der ikke iges noget om i
dag.

Trafikpolitik og miljøhensyn
Hvis DSB skal følge med i den stærke
teknologiske udvikling , må der være
baggrund herfor i form af et marked for
DSBs trafikudbud og i form af bevillinger til investeringer i de nye materieltyper .
Der syne imidlertid at måtte være
gode muligheder herfor. Allerede i dag
blæser der en gunstig vind for den kollektive trafik. Med den stigende trafik ,
der kan ventes, samt med den forventede øgede intere se for at bekæmpe
forurening og undgå rovdrift af energi-
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forrådene, kan det forudses , at fremtiden vil stille den kollektive trafik og
dermed også DSBs trafik gunstigere end
i dag.
For både passager- og godstrafik gælder , at jernbanebefordring på de områder, der egner sig hertil, er mindre pladskrævende i byer og landskaber,-fo rbruger mindre energi forurener mindre , giver større sikkerhed og generelt set mindre personaleforbrug end øvrige transportformer. Jernbanens sporbundne trafik er den bedst egnede til automatisering og fuld udnyttelse af alle kybernetikkens muligheder. Alle disse forhold
vil ikke kunne undgå at måtte stige i
betydning i fremtiden.
For København nærtrafik er det allerede helt klart, at S-togsnettet vil udvi,
des stærkt i de kommende å r :_ ud til
fjernere byer end nu , forbindende byerne i en »Købstadsring « uden om København og evt. med nye tunnellinjer
gennem København så S-banesystemet
får bedre ammenhæng og bliver mindre
sårbart. Fo røget effekt af materiellet vi l
kunne fremskynde rejsehastigheden ,
forøget komfort i materiellet vil gøre rejsen behageligere og en automatisering af
sikringsanlæg og togkontrol, der allerede er under indførelse, vil forøge sikkerhed og regularitet.
For den øvrige dan ke jernbanetrafik ,
vil der med etablering af faste forbindelser over vandvejene, med forøgede hastigheder med forøget automatisering af
sikringsanlæg og togkontrol og med moderne de ign og komfort også være skabt
gode muligheder, og det må være i amfundet interesse, at der føre en trafikpolitik, der giver baggrund for, at di e
muligheder udnyttes.

Pension 1. april 1974
Skalatrin

Egenpension

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

33. 190,92
33.862,80
34.552,68
35 .261 , 16
35 .989 ,92
36.737 ,76
37.506,84
38.296 ,80
39. 108 85
39.942,72

Skalatri n

Ege npension

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

40.799,88
4 1.680 ,08
42 .585 ,24
43 .514,88
44.469 ,96
45 .056 ,52
45.863 ,40
46.692 ,36
47.543 ,76
48.419 52
49 .318 ,80

Skalatri n

Ægtefællepension

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

26.505 12
26 .952 ,84
27.412 ,80
27 .885 ,24
28 .37 1 12
28 .869 ,60
29.382,24
29.908 ,92
30.450,36
31.006 ,20

Skalatri n

Ægtefællepension

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3 1.577,64
32. 164,44
32.767,80
33 .387 ,72
34.024 ,44
34.415 ,40
34.953 ,36
35.505 ,96
36 .073 ,68
36.657,36
37.256,88
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HOVEDBESTYRELSEN

Fra v. siddende: lokomotivførerne
N. P. JUNKER
K. B. KNUDSEN (næstformand og sekretær)
E. GREVE PETERSEN (formand)
G. A. RASMUSSEN (hovedkasserer)
E. C. L. CHRISTIANSEN

Bagved fra v. lokomotivførerne
A. K. JOHANSEN
V. DORNER
M. W. PEDERSEN
F. C. CHRISTENSEN
S. JUUL MADSEN
P. J. J. BUSK

ÅLBORG AFDELING

FREDERIKSHAVN AFDELING

Fra v. lokomotivførerne
S. A. A. HANSEN (formand)
H. LU NO (kasserer)
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Fra v. siddende: lokomotivførerne
F. C. CHRISTENSEN (formand)
N. E. AN DERSON (kasserer)

Bagved Ira v. lokomotivforerne
TH . MADSEN
I. D. FJELLERAD

HERNING AFDELING

Fra v. lokomotivførerne
0. BRUNO (kasserer)
A. LAURIDSEN (formand)
S. A. 0 . BIGUM

VIBORG AFDELING

Fra v. lokomotivforerne

AA. THOMSEN
E. E. JENSEN (formand)
C. J. NISSEN (kasserer)

ÅRHUS AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivførerne
K. D. CHRISTENSEN
M. HANSEN
M. B. PEDERSEN
Bagved fra v.
E. G. APPEL (formand)
H. C. DAM
E. A. LØNNOUIST (kasserer)
H. A. H. THOMSEN
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STRUER AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivførerne
H. SAHL
B. S. KRISTENSEN (formand)
K. R. CHRISTENSEN (kasserer)

RANDERS AFDELING

Bagved fra v. lokomotivførerne
K. H. OLESEN
E. J . HANSEN
H. NIELSEN
C. V. VANG

ESBJERG AFDELING

Fra v. lokomotivførerne
P. S. HENRIKSEN (kasserer)
J . P. M. NIELSEN
N. LARSEN (formand)
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Fra v. siddende: lokomotivførerne
H. BARLO (kasserer)
V. DORNER (formand)
H. T. HANSEN

Bagved fra v. lokomotivførerne
C. C. ANDERSEN
V. P. G. THOMSEN

TØNDER AFDELING

Fra v. lokomotivførerne
E. JENSEN
P. BEH R (formand)

PADBORG AFDELING

Fra v. lokomotivførerne
A. RUNDOUIST
C. KRAUSHAAR (kasserer)
TH. NIELSEN (formand)
C. P. BUCHWALDT
C. JENSEN

FREDERICIA AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivførerne
O. H. HANSEN
N. P. JUNCKER (formand)
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Bagved fra v.
H. E. LARSEN
A. VILHELMSEN(kasserer)
H. K. PETERSEN

ODENSE AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivførerne
P. A. L. JØRGENSEN(formand)
N. E. K. LARSEN (kasserer)
Bagved fra v. lokomotivførerne
B. A. SJØSTRAND
F. J. HANSEN
A. C. HENRIKSEN

NYBORG AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivførerne
A.SKOVGAARD
A. K. JOHANSEN (formand)
K. B. RASMUSSEN (kasserer)
Bagved fra v.
C. W. E. B. JØRGENSEN
C. V. RASMUSSEN

KORS ØR AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivførerne
0 . P. S. JØRGENSEN
S. JUUL MADSEN (formand )
B. R. HANSEN (kasserer)

Bagved fra v. lokomotivførerne
H. E. JØRG ENS EN
K. NIELSEN

KALUNDBORG AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivforerne
E. T. V. HØT0FT (formand)
A. SØGAARD
Bagved fra v. lokomotivførerne
K. 0 . JENSEN (kasserer)
B.A. F. LASSEN
L. C. HANSEN

RØDBY FÆRGE AFDELING

GEDSER AFDELING

Fra v. lokomotivførerne
P. 0 . FISCHER
J. 0 . JENSEN (fo rm and)

Fra v. lo komotivføre rne
H. E.H0LST
K. E. JENSEN(kasserer)
S. G. L. PEDERSEN (formand)
lokomotivassistent 8 . R. A. RASMUSSEN
lokomotivfører L. B. FREDERIKSEN
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NÆSTVED AFDELING

Fra v. lokomotivførerne
J. VOLTZMANN
B. J. SØRENSEN (formand)
J. OURØ JENSEN (kasserer)

HELSINGØR AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivfører
E. SØRENSEN (kasserer)
lokomotivassistent M. B. RASMUSSEN
og bagved fra v. lokomotivfører
A. SCHMIDT (formand)
lokomotivassistent K. L. HANSEN

HELGOLAND AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivførerne
S. 0 . STEN
E. C. L. CHRISTIANSEN (formand)
A. C. OUMDE (kasserer)
og bagved fra v.
K. L. JENSEN
R. W. KRISTIANSEN
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ENGHAVE AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivfører
K. E. KRISTENSEN (kasserer)
lokomotivassistent V. E. NIELSEN
og bagved fra v. lokomotivassistent
A. ODGAARD
elektrofører B. 0 . CHRISTENSEN (formand)
lokomotivassistent 0 . J. SVENSSON

GODSBANEGÅRDENS AFDELING

ROSK ILDE AFDELING

Fra v. siddende: lokomotivførerne
P. K. KRISTENSEN (kasserer)
POUL BUSK (formand)
J. A. D. THILLEMANN
Bagved fra v. lokomotivassistent
P. CLAUSEN
Lokomotivfører
E. VESTENBÆK

Fra v. lokomotivassistent
J. A. LARSEN
lokomotivforerne K. JUUL RASMUSSEN
(formand)
AA. PREISLER
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Norsk Lokom otivmandsforbund

Hilsener
på 75-års
dagen
Vi opplever rett ofte at det blir
jubilert in nen fagforbundssektoren. Akkurat nå er det Dan k
Lokomotivmand Forening om
vil markere en milepel i in virkomhet. Det har nå gått 75 år siden Foreningen ble stiftet, og det
vi er at lokomotivmennene i
Danmark tid li g ble klar over
sam holdets betydning. Med
grunnlag i dette har Foreningen
trutt og må lbevisst medvirket til
at de danske lokomotivmenn er
blitt delaktig i den alminnelige
utvikling i samfunnet. Troligvi
har arbeidet for medlemmene
oppvi t både seier og nederlag.
Slik er det nå engang i organi asjonsarbeidet. Men både seire og
nederlag ble om regel en spore
til økt innsat , og med årene ble
arbeid oppgavene utvidet og
man ervervet seg en tørre erfaring på flere områder. Denne erfaring har våre dan ke venner
bragt med seg i amarbeidet med
kolleger utenfor landets grenser ,
og da særlig i det nordiske samarbeide. Her har Foreningens
medlemmer gjennom årene på en
dyktig måte bidratt til å belyse de
mange problemer om fra tid til
annen melder eg for de om arbeider i jernbanesektoren. !den
enere tid har ærlig de sterke
endringer ved jernbanene vært
gjen tand for bred drøfting og
med Danmarks spe ieUe beliggenhet i fo rhold ti I det øvrige Eu-
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rope ha r våre dan ke kolleger sterk og anerkjent organi a Jo n
kunnet gi mer utfy llende bi- innen Land organi a jonen i
drag når probl emerne var under Danmark .
drøfting.
Norsk Jernbaneforbund har i
EJi ers har vi gjennom mange hele etterkri gstid en hatt et meget
år halt et meget godt sa marbeide godt samarbeid med D. L.F. ved
med Dansk Loko motivmand
gjensidig representasjo n i våre
Fo rening. Vi har da tru ffet kongresser. [ Nordi ske Jernbamange av Foreninge ns dyktige ne menns Unions ekretariat,
og målbeviste ti llitsmenn, og vi representant kap og kursu virkhar lett ku nnet for tå at dens
om het har det blilt knyttet
medlemmer har tillit til og tro på
terke bånd mellom våre organiamholdet betydning. Jubilan- sasjoner og medlemmer.
ten kan godt fast lå at den har
På vegne av Norsk Jernbanegjort god nytte for eg og at de n forbunds 15 5 JO medlemmer er
fortsatt er beredt til å gå lø på de det megen giede og ære og ønske
oppgaver om vil melde seg i ti- Loko motivmandsforeningen til
den fremover.
lykke med 75-år jubileet. Jeg
Med takk for et mangeårig knytter og å de aller be te øngodt samarbeide vil jeg på vegne sker for foreningen og dens medav de nor ke lokomotivmenn lemmer i årene som kommer.
gratulere Dansk LokomotivEgil Halvorsen
mand Forening hjerteligst med
75 års jubileet og ønske Fore- Finsk Lokomotivmandsforb1111d
ningen fortsalt fremgang i årene
om kommer.
0. Anfinsen.
Nor k Jernbaneforbund

Basta kamrater!

Vi er inne i fagbevegelsens jubileum periode i de nordi ke land .
I tur og omgang feire og markere de storejubileer. Denne gang
er det våre venner i Dansk Lokomotivmands Forening som feirer itt 75-år jubileum .
Fra å være en svak og be kjeden organisasjon ved århundrekiftet , er Dansk Lokomotivmands Forening i dag en meget

Lokmannen i hela Norden har
red an tidigt fårstått den tora betydelse, som fackforeningsrorelen medfor i detta yrke. Redan år
1876 hade de finlanska lokmannen for av ikt att grundlagga en
gemensam forening, men på
grund av kriget mellan Rys land
och Turkiet blev delta bara ett
for ok. Fin ka Lokmannaforbundet grundlades sedan år
1898, alltså ungefar samma tid
som våra danska broder borjade
in verk amhet. Detta betyder ,
att lokmannen i hela Norden har

gått i spetsen i den fackliga organiseringen. Or aken till detta ar
kaske det, att lokmannen utgor
en sluten yrkesgrupp, som samtidigt har varit och fortfarande ar
mycket yrkesmedvetna. Och det
ar alldeles ratt.
På amma att har det nordika amarbetet utvacklat ig
kraftigt från for ta borjan och
senare skapat
nordiska Jarnvag mannaunionen.
Denna
union mellan alla nordiska jarnvagsman har sin kan ke i den internationella fackforeningsrorel en icke så tor men viktig roU
att uppfylla. I ITF har vi genom
NJU nått re ultat, men i forsta
hand har NJU skapat amhorighet och solidaritet mellan de
nordiska organisationerna. Nar
vi har amma linje och samma
syften i vår fackliga verksamhet,
då kan vi vara sakra på att vi
tillsamman kan skapa battre
levnadsforhållanden och arbetsvillkor for hela nordi kt jarnvagsfolk.
Å de finska lokmannens vagnar ber jag harmed att framfora
mina varmaste hal ningar.
Pekka Oivio

international
Tran sportarb ejde,forbund

pæl i sin historie. I dette tilfælde
er det Dan k Lokomotivmands
Forening, jeg sender mine bedste lykønskninger i anledning af
foreningens 75 års jubilæum. De
dan ke og øvrige kandinaviske
transportorganisationer indtager en ærlig plad inden for ITF
på grund af den tore loyalitet,
om de altid vi er, når det gælder
internationalt kammerat kab og
olidaritet. Jeres forbund har
gennem mange år været et højt
værdsat medlem af ITF og har
med de ældre !TF-medlemmer
delt vanskelighederne, fremgang
og modgang , om den internationale transportarbejderbevægelse har været ude for de seneste årtier. Vi indenfor ITF er
meget stolte over de fremskridt,
som de dan ke lokomotivmænd har nået siden foreningens
oprettelse for 75 år siden , og vi er
også dybt taknemmelige for de
bidrag I i Danmark har ydet til at
forbedre
verdens jernbanemænds og andre transportarbejdere vilkår. Når I nu fejrer jeres
75 år jubilæum , ønsker vi foreningen et langt liv og alt godt nu
og i fremtiden.
Charles Blyth
general ekretær

Nordisk J ernbanemands Union

om en viktig period . Vi har upplevt en standig utveckling, så val
teknologiskt om socialt och politiskt. Ett nytt amha11e med nya
levnadsbetingel er, men ock å
nya problem , har vuxit fram.
Fackforening rorelsen
har
haft att hela tiden anpa a ig till
de andrade forhållandena och
standigt fora kampen for alt
flytta fram po itionerna. Striden
har ibland blivit hård , vilket ar
naturligt nar motsattningarna
varit tora. Vid en tillbakablick
kan slå fast utan att narmare gå
in på en preci ering, att kampen
inte varit forgå.ve .
Nar Dansk Lokomotivmands
Forening går att fira sitt 75år Jubileum kan den gora detta i
forvis ningen om , att foreningen
på ett fornamligt satt klarat de
många och våra uppgifter man
sta.Jlt infor och utgor idag en
markant profil i dan kt fackforening liv .
Stat anstallda i Sverige har
alltid med torsta intresse foljt
det gagnerika arbete som Dan k
Lokomotivmands Forening med
framgång utfort.
I det internationella amarbetet har de danska lokmannen alltid spelat en framtradande roll.
Utbytet med de nordi ka jarnvag mannaorgani ationerna
under todjes också starkt och
hålle tandigt levande.
De a kontakter over granerna bygger på en långvarig tradition och vi vet, att ett fortsatt
fruktbarande amarbete mellan
forbunden i Norden år ett i hogsta grad gemen amt intre se såval i Danmark om ovriga lander.
Till 75-årsjubileet fra mfores
våra gratulationer och lyckon kningar for framtiden.
Stig Petter on

En afde glædelig te opgaver, jeg
har om ITF ' s general ekretær , 75 år ar hi tori kt sett ingen lång
er at gratulere vore medlemsor- tid. For dan k och nordisk arbegani ationer, om har jubilæum , tarrorel e kommer emellertid
el.ler som har nået en vigtig mile- 1900-talet alltid att framstå å-
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Landsorganisationen

Her ved Dansk Lokomotivmands Forenings 75 årsJubilæum
føler jeg trang til at lykøn ke med
jubilæet og takke for et mangeårigt godt amarbejde mellem jere faglige organisation og Landsorgani ation. Samtidig øn kes I
en god og vellykket kongre her i
jubilæumsåret.
Dansk Lokomotivmands Forening har gennem årene været
solidari k med den øvrige fagbevægelse , som et aktivt medlem af Land organi ationen. De
skel, der så ofte trække mellem
den private og den offentlige ektor, gælder ikke inden for fagbevægelsen , hvor fagorganisationer fra begge dele af arbejdsmarkedet gennem årene har haft en
nært amarbejde til gavn for danske lønmodtagere.
Den mangeårige hetz mod den
offentlige sektor er blevet fortærket efter at PPI- og PP2planerne er blevet udarbejdet.
Samtidig med , at befolkningen
kræver en tadig bedre service
inden for såvel den private som
offentlige sektor, klager man
over konsekvenserne heraf: at
regningen skal betales. Denne
manglende for tåel e var en af
år agerne til , at et kattenægterparti kunne opnå å tor til lutning som tilfældet var, ved det
id te folketing valg.
Fagbevægelsen må klart markere ig i denne debat. Det må
være vor holdning, at der i am-

fundet planlægning må tage
hensyn til begge sektorer - både
den private og offentlige del af
arbejd markedet - ingen af dem
kan undvære eller kan undvære
hinanden.
Dette krav om hen yntagen og
retfærdighed går igen i fagbevægelsens aktuelle forhandlinger i
dyrtidskommissionen , om en ny
for
dyrtidsreguleringsordning
hele arbejdsmarkedet. Det vil altid være LO ' s syn punkt , at der
ikke må gennemføre nyordninger - om hvad angårdyrtidsreguleringen - der ker på bekostning af en enkeltgruppe.
Målet må være en ordning, der
forbedrer forholdene for begge
sektorer og samtidig skaber en
mere retfærdig ligestilling mellem disse i løn- og arbejdsvilkår.
Hvad arbejdsvilkår angår, er
det ligesom man har glemt i den
offentlige debat , at det ikke blot
er på fabrikker og andre steder i
det private erhvervsliv , at medarbejderne mærker det stigende
arbejd pres og et ofte for dårligt
arbejd miljø. Inden for mange
offentlige virksomheder, om
f.eks. Stat banerne , har en tadig øget effektivisering med deraf følgende ned kæring af
mand kabsstyrken , forår aget et
betydeligt arbejdspres på den
enkelte medarbejder.
Der gennemføres i disse år en
række undersøgelser af arbejd miljøet i det private erhverv liv. Det ville ikkert være
gavnligt om lignende under øge! er blev gennemført også inden for f.ek . lokomotivmændene arbejd om.råde, og resultatet
heraf skulle naturligvis udmøntes i forbedringer af de pågældende arbejdsmiljø.
I det hele taget er det som om
man i den aktuelle debat glemmer, at der findes meget store
lønmodtagergrupper inden for
den offentlige sektor, der både
arbejd - og Iønmæ igt er akket
bagud , i forhold til vilkårene i
dele af den private sektor.

Her kan LO og den jubilerende organisation være enige i
at tage - endnu - et fælle tag de
kommende år for at forbedre
lønmodtagerne daglige vilkår,
og jeg tilsiger 75 års jubilaren
LO's fulde tøtte i lokomotivfremtidige
mandsforeningens
virksomhed tiJ gavn for sine
medlemmer.
Thomas Nielsen
Formand for LO

Jernbaneforeningen

I anledning af at Dan k Lokomotivmands Forening i maj 1974
fejrer it 75 års jubilæum , vil
Jernbaneforeningen benytte lejligheden til at hylde og takke en
jubilar. Hylde jubilaren for den
respekt, der tår omkring foreningen på grund af et gennem
mange år agligt og dygtigt arbejde og takke jubilaren for et
godt, stort og loyalt amarbejde
til gavn for såvel Dan k Lokoom
Forenings
motivmand
medlemJernbaneforeningen
mer.
Samtidig er det et bemærkelamarbejde
se værdigt langt
Dansk Lokomotivmands Forening og Jernbaneforeningen har
haft. Det må vel siges at være ret
imponerende at kunne takke en
75-årig for 74 år godt samarbejde.
Før te gang vi finder lokomotivmandsforeningen omtalt i forbindet e med samarbejde til fælles bedste er i november 1900.
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Den 11. november 1900 blev i
Fredericia afholdt møde , hvor
man besluttede at tage pørg målet om oprettet e af en Centralorgani ation op.
Der blev rettet officiel henvende! e til 12 organisationer
bl.a. Dansk Lokomotivfører- og
Dan k
Fyrbøder-Forening,
. Jernbaneforbund og Jernbaneforeningen. Henvendelsen fik
bl.a. følgende bemærkninger
med på vejen fra Jernbaneforeningen:
»Skulle der tales om sammenslutning i øjeblikket , ville
det snarere være øn keligt, at
Jernbaneetatens tre store foreninger nærmede sig hinanden og
i forskellige store spørg mål arbejdede sammen - en tanke om
ledende mænd i vore foreninger
iøvrigt allerede havde drøftet
med tor intere se.
Men ved en ådan ammenlutning burde hver enkelt forening bevare fuld handlefrihed og
ikke mi te noget af sit særpræg
eller sit program. «
resulterede
Henvendelsen
iøvrigt i, at 13 foreninger rettede
fore pørg el til folketingskandidaterne om lønforhøjelse. De tre
jernbaneorganisationer temte i
fælle kab om de forskellige resolutioner.
Siden da er amarbejdet mellem vore 2 organisationer udbygget og inten iveret. Om noget af organisationernes ærpræg
i de forløbne år er vundet væk ,
kan betragtes fra flere syn punkter, men under alle omstændigheder har organisationerne
program i de forløbne år takket
være samarbejdet nærmet ig hinanden ud fra den målsætning, at
kal der opnås bedst mulige
an ættelses- og arbejdsvilkår for
alle organi ationernes medlemmer, må det ske ved samarbejde.
Vi vil slutte denne hil en til
Dansk Lokomotivmand Forening med at lykønske til jubilæet
og øn ke held og lykke fremoKeld Jensen
ver.

Fællesorg. DSB

Fra Fællesorganisationen sender
vi en hjertelig lykønskning med
jubilæet.
Trod det at D.L.F. er »lillebror« i jernbanefamilien har den
kunnet hævde sig på allerbedste
måde , ja, vel mere end på lige
fod .
Salget af transport fra
ide kunne jo heller
D.S.B.'
ikke finde sted , hvir ikke lokomotivmændene var der og førte
togene. Som selve arbejdet indenfor D.S.B. kræver samarbejde og koordination , sålede
og å indenfor de firejernbaneorganisationer.
Jernbaneorgani ationerne
Fælle udvaJg er vel et barn af,
eller rettere et forslag fra O.L. F.
for at få yderligere samarbejde
organisationerne imellem thi
ikke alene giver det større tyrke , men det er også en forenkling
af forhandlings ystemet.
D.L.F. har været en igennem
årene fremsynet organisation ,
der vel i dag er talerør for en
begyndende karteldanne! e indenfor jernbaneorganisationerne, der er med andre ord langtid perspektiv i tankegangen.
Dan k Lokomotiv Tidende,
der er det udadvendte ansigt for
foreningen til stadighed , er et
blad med et tiltalende ydre om
sikkert mange glæder ig til at
modtage og læ e. Bladet er typografisk set perfekt og dets indhold læseværdigt , ærligt kal

dog fre mhæve bl adets spid sartikel , der på en vedvarende
e nergi k måde ri ser og roser
jernbaneproblemer og selvfølgelig først og fremmest egne interesser.
Organi sationen kan roses for
den ind ats, der ydes for medlemmerne. En varetagelse af
medlemmernes interesser med
så stor energi, har sikkert givet
resul tater.
I
FæUesorgani sationen
D.S.B's lykønskning udtrykkes
hermed håbet om , at D.L.F. fortsat må få tyrke til at varetage
ine medlemmers intere e, men
og å a t D.L.F. må være et stærkt
og positivt medle m af jernbanefamilien til hele fa mi liens gavn.
E n god fremtid ø n kes for
D.L.F.
Hans Jen sen
Dansk
Lokomotivmands-Forbund

I a nled ning af 75 årsdage n for
Dansk Lokomotivmands Forenings virke viJ vi som »lillebror«
være bl andt de mange gratulanter. Vi kender jo hinandens organi atori ske for hold ret godt,
da vi genne m årene , og ikke
mindst gennem de id te 25 år
har haft lejlighed til at kn ytte
di sse bånd tættere , dels genne m
kurser og iøv rigt ved samvær af
forskellig art.
De sid te 25 år virke har medført tore ændringer i lokomotivmandens daglige virke , næ-

sten så store , at man har glemt
mennesket bag frontruden .
Vel har der været mangeartede problemer at skulle løse for
foreningen , men det er vort håb ,
at denne mærkedag må give foreningen styrke til fortsat at
markere sig til gavn for dens
medlemmer.
Dansk
Lokomotivmand Forbund ø nsker:
Hjertelig tillykke!
Georg Larsen

Gennem ti lslutning til Statstjenestemændenes Centralorganisation I har Dansk Lokomotivmands Forening også i en meget lang årrække medvirket ved
løs ningen af de generelle tjenestemandsspørgsmål. På CO I's
vegne takker jeg for dette samarbejde i forvi sning om , at samarbejdet kan videreføre ti l
gavn
for
hele
tjenestemandssta nde n.
De tjenestemandsorganisationer, der blev stiftet omkring årCO I og Dansk J ernbaneforbund hundredskiftet havde alle det
måJ at søge indflydel e på medlemmerne løn- og ansættelsesvi lkår. I de første vanskelige år
var det dog så som så med medindflydelsen, men iden den førte fælles tjenestemands lov i
1919 er det gået tøt frem ad , og
mon ikke udviklingen i de forløbne 75 år har overgået tifterne me t dri stigste forventninger?
Der er dog stadig problemer
nok at tage fat på. I det daglige er
det naturligvis de mere nære
ting, so m optager organisationerne mest , men organisationerLokomotivmændene hører til nes mål ætning på længere sigt
blandt de første tjeneste- må hele tiden ti lpasse den hamandsgrupper, so m forstod stige samfundsud vikling, hvis
sam menholdets betydning, og tjene temændene ikke skal
Dansk Lokomotivmands Fore- sakke bagud i forhold til andre
amfundsgrupper.
ning er derfor og åe n af de første
land somfattende tjene temandsEn ådan stadi g tilpasning
organi ationer , der kan fej re 75 kræver ammenhold , ogjeg konstaterer med glæde, at sammenårs jubilæu m.
Det siger sig selv , at der i år e- holdet mellem lokomotivmænnes løb på vor fælles ar- dene er usvækket gennem de forbejdsplads DSB er opstået en løbne 75 år.
lang række problemer, om har
Held og lykke med jubilæet.
berørt de ansatte uanset det orBørge Aanæ
gani ationsmæssige tilhørsfo rhold . Jeg benytter derfor gerne
denne lejlighed til at takke for
samarbejdet mellem Dansk Lokomoti vmands Forening og
Dansk Jernbaneforbund om lø ningen af mange specielle
spørgs mål og udtrykker forventning om , at vi også ka n møde de
fremtidige probl emer i fælle skab.
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Betragtninger

Den 28. marts dette år overværede jeg, ammen med mange
andre, hr. generaldirektør P.
Hjelts foredrag »D.S.B. nu og i
fremtiden « og som også formede
ig som en art orientering af peronalet, bl.a. om K74 . Generaldirektøren blev ved denne lejlighed stilJet over for spørgsmål a ngående mangel på lokomotivpersonale, netop med henblik på
K74. Trods generaldirektørens
optimisti ke
fremstilling
af
tingene, kunne man alligevel
spore en vi ængstelse for, at
K74 mås ke ikke kunne køre så
glat endda.
Man kan så spørge , hvad jeg
bygger denne udtalelse på?
Svaret er dette: Generaldirektøren roste os i høje toner for det
store arbejde vi havde udført i
årene der var gået, a mt for den
samarbejdsvi lje vi altid havde
udvist, og som vi også nok ville
udvise i fremtiden. Og å ved
overgangen til K74 . Generaldirektøren udta lte også , at han
overhovedet ikke kunne tænke
sig andet.
Vi har hørt denne rosende
sang før , bl.a. under og lige efter
anden verdenskrig. Men roserne
blegnede desværre, og det vil de
nok også gøre denne gang.
Der var også , i generaldirektørens fremstilling af vore dyder,
en vis ængstelig undertone af, at
han ikke helt troede på ine egne
ord om at lokomotivpersonalet
stadig ville samarbejde på de vilkår, som D.S.B . ' s ledelse byder
på.
Vi har, som sagt, før fået ros
for vor indsats , men mest når det

kniber for ledelsen at få tingene
til at glide, på grund af dens egne
fejlvurderinger. En sådan ros får
nogle fæle falske klange når den
gives på denne måde , og det
skæpper så lidt i kassen.Det er
menneskeligt at fejle, det gør vi
alle. Man skal bare have mod til
at indrøme sine fejl , og det har
ledelsen , efter vor mening, ikke
haft.
Nok om det: Det korte og det
lange er at generaldirektøren
lagde megen vægt på at lokopersonalet er et dygtigt og samarbejdsvilligt folkefærd.
Den 6. april afholdt D.L.F.
Århu afd. jubilæumsfe t i anledning af75 året for foreningens
stiftelse .
Festtalen blev holdt af foren.ingen hovedformand E. Greve
Petersen , som først og sidst
nævnte at talen i og for sig ikke
var nogen fe ttale, men blot
nogle betragtninger over, hvordan foreningens arbejde havde
udformet sig i årene, der var gået, og hvordan det ville udforme
sig i fremtiden.
Greve Peter en udtalte bl.a. , at
hovedbestyrelse
foreningens
ikke er en uduelig eller en sovende hovedbestyrelse . (Det vil
vi heller ikke gerne tro).
Greve Petersen sagde videre ,
at D.L.F. er en lille men stærk
organisation , og danske lokomotivmænds ord har tor vægt og
betydning, både uden for , såvel
om inden for Danmarks grænser.
Greve Petersen sagde at han
troede på, at lokomotivmændenes kår ville blive høj"net i årene
der kommer.
Er der egentlig ikke gode
grunde til at spørge? Er der reaLiteter bag di e ord , eller er det
bare kongresrekla me? Vi vi.I
helst tro på realiteterne , selv om
vi mange gange er blevet skuffede .
Der blev formuleret et leve for
D .L.F. og for Århus afdeling
medlemmer. Det var sikkert
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velment, men også tankevækkende, når mange af lokomotivpersonalet bliver syge og risikerer at dø af kredsløbssygdomme
på grund af for hårde tjene ter.
Det ynes at kunne stoppe .
For hvi der er den velvilje til
tede i D.S.B. 's lede) e som generaldirektøren gav udtryk for
den 28 . marts i Århus , og der er
den styrke til stede i D.L.F. 's
hovedbestyre) e , som Greve Petersen gav udtryk for den 6. april , også i Århus , så er der jo nu
basis for en forhandling der kan
og må give et godt resultat. Med
et godt resultat mener vi, at lokomotivpersonalet må have tjene tetidsregler der er helt deres
egne , og som tager hensyn til lokomotivførergerningens karakter.
Vi må have skabt et bedre arbejdsmiljø. Hermed mener vi
bedre forhold i førerrummene på
vore lokomotiver , bedre opholdsvære) er, og mere demokrati og
forståel e mellem ledelse , organisation og personale. Endelig
kunne vi øn ke en oprykning til
20. lønramme, hvor vi rettelig
hører hjemme.
Hvis ikke bedre miljø og nye
tjenestetid sregler bliver gennemført, risikerer vi i D.S.B. at
blive anklaget for falsk reklame.
D.S .B. reklamerer jo med , at det
kal være mere ikkert at tage
toget. Hvi s disse udtalelser fra
generaldirektøren og Greve Peter en , jeg her har opridset , kun
er smukke ord , risikerer man ,
både i ledelse og organisation , at
lokomotivpersonalet mister den
sidste rest af tillid til begge parter.
Jeg vil gengive fhv. generaldirektør P. E . N . Skov ord til lokomotivmændene på et kursus
for ca. 5 å.r siden. Han udtalte:
Det går bedst når en chef har
med et til fred personale at gøre.
Hvis Greve Peterse ns ord om
højnelse af lokomotivmændenes
kår skal blive til virkelighed, må
vi ønske at hovedbestyrelsen ,

med Greve Peter en i spidsen ,
må komme til den for tåelse , at
LO har været D.L.F . et dyrt bekendtskab , og at ti lslutning til
denne ikke har betydet de store
fremskridt i årene der er gået. Vi
kan vel sige det amme om CO I .
Resultatet af dette må være
udmeldelse af LO , og indmeldelse i FTF som muligvi s har
øjne og ører for lokomotivmændenes løn og arbejdsvilkår.
K. D. Chri tensen
Lkf, Århus

Nyt fra
jernbanemuseet
H.M.Kong Frederik IX 's store
interesse for jernbanevæsen i
almindelighed og for damplokomotiver i særdele hed er velkendt.
I kongen besiddelse fandtes
en del indrammede billeder af
damplokomotiver med og uden
tog .
Billederne hører til Rosenborg-samlingen , men er , ved
H.M.Dronning Ingrid velvilje
udlånt til jernbanemu eet , som
har taget anledning til at udstille
de interessante billeder i mu seets lokaler i stat banernes administrationsbygning, Sølvgade 40
opgang F.5.
Særudstillingen skulle være en
e_k stra lejlighed til at besøge
jernbanemuseet, hvi s øvrige
samlinger af jernbanehistori ke
modeller og gen tande nok er
værd at stifte bekendtskab med .
De er hjertelig velkommen.
Jernbanemu eet er åbent alJe
onsdage fra kJ . 12-16 , i tiden
april-oktober (incl.).
Endvidere vil mu seet forsøgsvis være åbent for besøgende på
alle lørdage fra kJ . 12-15.
Adgangen er gratis alJe dage .

Aftale

om
godtgørelse af merudgifter
ved tjenesterejser i Danmark
(bortset fra Grønland)
og på Færøerne
KAPITEL I

Indledning
§ I . J forbindelse med tjeneste-

rejser i Da nmark (bortset fra
Grø nland) og på Færøerne godtgøre ud over befordring udgifter merudgifter til ko t m.v . og
overnatning efter be temmelserne i denne aftale. Aftalen
gælder ikke for rej er, for hvilke
der ydes køre- og sej lpenge
ko ttil kud m.v . eller udkommandogodtgørel se i henhold til
henholdsv i § 109,§ 113og § 115
i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om
lønninger og pen sioner m.v. til
talens tjenestemæ nd eller aftaler i henhold til tjene temand lovens § 45 der afl ø er di se beste mmel er, amt for rej er, for
hvilke merudgifter anse for
godtgjort gennem a ndre særlige
tillæg ordninger.
Stk. 2. Aftalen gælder tillige for
tjenesterejser,_ der medfører
kortvarige grænseover kridel er
til nabolande uden at nødvendiggøre overnatning i udlandet.
Stk. 3. E ndvidere godtgøre
eventuelt fornødne udgifter til
tjenstlige breve , telegrammer og
telefon a mtaler etc. efter regning , ligesom udgiften til indskrivning af tjenstlig bagage og
til lokal befordring ved ankomten til og afrejsen fra bestemmelsesstedet god tgøres særskilt
mod fornøden dokumentation ,
når udgiften af tjenstlige grunde
har været nødvendig.

KAPITEL II
Dagpenge og timepenge
§ 2. Til dækning af merudgifter til

mrutider ,
små.fornødenheder
etc. ydes dagpenge og timepenge
med de i § 5 anførte beløb.

Stk . 2. Dagpenge yde for hver
fulde 24 timers fravær fra tjenestestedet. For over kydende timer samt for fravær, der ikke varer 24 timer, ydes timepenge pr.
påbegyndt time , dog ikke ud
over dagpenge.
Stk. 3. For den I. , 2., 3. og 4.
dag ophold samme ted yde et
tillæg til dagpengene, herunder
til dagpenge konverterede timepenge. Tillægget beregne ålede , at der fra en rejses samlede
varighed træ kkes de tider,
hvormed opholdet på hvert enkelt sted måtte have over teget
96 timer, hvorefter tillægget beregne for å ma nge dage, som
den resterende fraværet e giver
dagpenge.
Stk. 4. Fraværet regnes fra det
tid punkt, da tjenestemanden
forlader tjene testeder eller det
a nde t sted hvor tjene terejsen
påbegyndes, til det tid spunkt da
tjenestemanden vender tilbage
til tjenestestedet eller det andet
ted, hvor tjenesterej sen afsluttes.
Foretage rej en med offentligt befordringsmiddel regnes
fravæ ret fra befordring midlet
planmæssige afgang tid punkt
til dets fakti ke hjemkom sttid spunkt.
§ 3. Der ydes ikke dagpenge og

timepenge i følgende tilfælde:
a. For rej er , der ikke strækker
ig ud over 8 km fra tjenestetedet.
b. For rejser , der ikke har en varighed af mind t 5 timer.
c. For rej er inden for et område bestående af Københav n og Frederiksberg kommuner.
d. Hvor tjenestema nderi har
mere end et fast tjene te ted
og rejsen mellem tjene testederne ikke medfører overnatning uden for hjemmet.
e. Hvor tjenestemanden har et
nærmere afgrænset di trikt
som tjenestested , og rejsen
inden for di triktet ikke med-

fører overnatning uden for
hjemmet.
§ 4. Hvi s tjenestemanden får
forplejning vederlag frit i forbindet e med tjenesterejser , reduceres dagpengene til en fjerdedel til dæ kning af de øvrige
med opholdet forbundne udgifter. Modtager tjenestemanden
kun enkelte måltider skal dagpengene og timepengene reduceres tilsvarende, hvorved morgenmåltid beregne til 15 pct. ,
froko st til 30 pct. og middag til 30
pct. af dagpengebeløbet.
§ 5. Dagpengenes grundbeløb

udgør
A. for tjenestemænd i lø nrammerne 23-40 • • • .. 50,00 kr.
B. for tjenestemænd i lønrammerne 1-22 . ..... 42 ,50 kr .

Stk. 2. Tillægget for I. , 2. , 3. og
4. dag samme sted udgør i
grundbeløb 2,00 kr. pr. dag for
såvel gruppe A som gruppe B.

KAPITEL JIJ
Nattillæg
§ 7. Til dækning af udgifter til

overnatning uden for hjemmet
ydes nattillæg enten efter dokumentation for afholdte udgifter
inden for et maksimumsbeløb,
jfr. § 9, eller med et fast beløb,
jfr. § I 0.
Stk. 2. Nattillæg kan kun ydes,
såfremt der er tilbragt mindst 4
timer af tidsrummet mellem kl .
22 og kJ. 8 uden for tjene te ledet.
Stk. 3. Til tjenestemæ nd , der på
tjene terej sen di sponerer over
det benyttede befordringsmiddel , og som påbegynder eller afslutter rej sen inden for det i tk. 2
nævnte tid srum , amt til ådanne
tjenestemænds eventuelle led agere kan nattillæg i forbindelse
med henhold vis udrej sen og
hjemrej en alene ydes efter bestemme) erne i § 9.

§ B. Nattillæg kan ikke ydes i følStk. 3. Timepengene grundbe- gende tilfælde:
løb udgør
a. Når de r af styre) en sti lle
A. for tjenestemæ nd lø nramsoverum til rådighed for tjemerne 23-40 . ... .. 2,50 kr.
nestemanden , eller der under
B. for tjenestemæ nd i lønramrejse med offentligt beformerne 1-22 ...... . 2, 13 kr.
dringsmiddel er mulighed for
Stk. 4. De i stk. J, 2 og 3 nævnte
at få dækket udgiften til sovegrundbeløb regu leres som anført
plad i sovevogn eller skibsi § 20.
kahyt . Ved overum forstås
være) e med seng ( ovesofa
§ 6. Til dæ kning af nødvendige
el.lign .) og sengeklæder a mt
merudgifter til forplejning under
adgang til bad og toilet.
tjeneste uden for tjenestestedet i b. Når
tjenestemanden
er
tilfælde, hvor der efter§ 3.a, bog
tje nstgørende under hele frac ikke tilkommer tjene ternanværet fra tjene te tedet den dagpenge eller timepenge,
bortset fra en kortere pas akan der ydes en godtgørelse på
gerrejse ud og hjem - samt
indtil 8,50 kr. i grundbeløb pr.
når der vel har været tjenedag. Der kan dog ikke ydes
stefri ophold under fraværet,
større beløb end timepenge svamen hvert af dis e har været
rende til det antal timer tjeneaf en varighed af ikke over
ternanden har været fraværende
2½ time.
fra tjene te ledet. En til sva- Stk . 2. Hvorvidt tjene ten på det
rende godtgørelse kan ydes i de i fremmede sted skal be trides
§ 3.d og e nævnte tilfælde , så- ved daglige hen- og tilbagerej ser
fremt forholdene taler derfor.
elJer ved overnatning på det
Stk. 2. Det i stk. I nævnte grund- fremmede sted , afgøre af vedbeløb reguleres som anført i § 20. kommende styrel se under hen-
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syntagen til tjenestemandens
ønsker.
Overnatning på det fremmede
sted bør normalt ikke finde sted,
såfremt rej etiden mellem tjenetestedet og det fremmede sted
er under I time.
Såfremt tjene ten på det
fremmede sted bestrides ved
daglige hen- og tilbagerejser ,
medregne rejsetiden som tjeneste i overensstemme) e med regJerne herom i de for statens tjenestemænd gældende arbejd tidsregler.
§ 9. Nattillæg til dækning af do-

kumenterede udgifter til hotelværelse, herunder betjening afgift vedrørende være) et og
eventuelle
sædvanemæ ige
drikkepenge til hotelkarl og portier, yde med følgendegrundbeløb om maksimum:

A . Tjenestemænd
lønrammerne 23-40:
hoved tadsområdet ( tedtillæg område VI) samt på Færøerne . . . . . . . . . . . . . . 98 kr.
I den øvrige del af landet 67 kr.
B . Tjenestemænd
løn ramm em e 1-22:
hovedstad området (stedtillægsområde VI) amt på Færøerne .. ... .. .. . . ... 84 kr.
I den øvrige del af landet 57 kr.
Stk. 2. De i stk. I nævnte grundbeløb regulere om anført i§ 20.
Stk. 3. Såfremt der i pri en for
været et er inkluderet betaling
for morgenmåltid , reducere
regning beløbet for værelset
med et hertil varende beløb.
Hvis ikke andet er oplyst af tjenestemanden , an ætte pri en
for morgenmåltidet til 15 pct. af
det i § 5, jfr. § 20, fastsatte dagpengebeløb.
§ JO. Såfremt en tjenestemand ,

der har krav på nattillæg , vælger
ikke at forelægge den i § 9
nævnte dokumentation for af-

hold te
overnatningsudgifter ,
ydes et fast nattillæg på 39 kr. i
grundbeløb.
Stk. 2. Det i stk. I nævnte grundbeløb regulere om anført i§ 20.

tjenestemand foretager tjene te- § 17. Tjenestemænd , der opretrej er fra ud stationeringsstedet, holder husførelse på eller ved
der medfører overnatning uden tjene te tedet kan der for hver
for udstationering tedet, ydes fulde 2 ugers fravær få godtgjort
der ham nattillæg efter reglerne i dokumenterede udgifter til ofkapitel III. Hvi tjenestemanden fentlige befordringsmidler - dog
under
udstationeringen oppebæ- ikke fly - til en hen- og tilbageKAPITEL IV
rer dagpenge samt tillæg for 1.-4. rej e til hjemmet under forudUdstationering
dag samme sted, tilkommer der sætning af, at rejsen ikke medfø§ li. Ved ud tationering forstås i ham ikke time- og dagpenge for rer gener for tjenestens tilrettedenne aftale:
tjenesterejsen. I andre tilfælde lægget e og udførelse.
a. at en tjenestemand beordres ydes der som tillæg til dagpenge- Stk. 2. Ved de i tk. I nævnte
til at gøre midlertidig tjeneste ne, herunder dagpenge reduce- hjemrejser ydes ikke godtgøre) e
et andet sted end tjene teste- ret i henhold til § 12, stk. I , time- for benyttelse af eget motorkøredet,
penge, dog åledes at der i alt for tøj , men der kan ydes godtgøb. at det ved den midlertidige hvert påbegyndt døgn regnet fra relse for udgifter til færgebillettjene te påbegyndelse eller tidspunktet
for
udstatione- ter for Fører og motorkøretøj,
senere er tilkendegivet tjene- ringens påbegyndelse højst kan forud at at di e udgifter bliver
stemanden , at den midlerti- oppebæres dagpenge uden re- mindre, end hvi der ved rejsen
dige tjene te vil vare mindst duktion og med tillæg for 1.-4. udelukkende var anvendt offent28 dage samme ted regnet dag samme ted.
lige befordring midler (ikke fly) .
fra den midlertidige tjeneste
KAPITEL VI
KAPITEL V
påbegyndel e eller fra tid Afvigels er fra de almindelige
punktet for en senere tilkenSærlig e bestemmels er for
regler
tjenesterejser og udstationering
degivelse,
c. at den midlertidige tjene te § 15. Under tjenesterej er , der
Godtgørelse eft er regning
medfører overnatning uden medfører overnatning uden for
§ 18 . Tjenestemænd i lønramfor hjemmet.
hjemmet, amt under udstatio- merne 37-40 kan vælge at få
nering yde ingen godtgørelse i godtgjort rimelige merudgifter
§ 12. Under ud tationering ydes følgende
tilfælde:
under tjene terej er og ved udgodtgørelse i henhold ti l kapitel
stationering
efter regning i tedet
IIogIII , idetdogdei§§5 9ogl0 a. Under midlertidig tjeneste på
for godtgørelse efter be temmeltjene
testedet.
fastsatte tak ter og mak imum erne i kapitel II-V.
beløb ned ætte med 1/J fra og b. Under ferie samt på sådanne
Stk. 2. Et i medfør af tk. I truffridage
,
arbejdsfrie
dage
og
med den 29. dag efter den midlerunder ådan anden tjeneste- fet valg er bindende i 5 år. Er der
tidige tjenestes påbegynde) e elfrihed
, som gives i direkte til- ikke inden udløbet af 5-år periler det senere tidspunkt, hvor
oden fremsat ønske om en ændlutning
til ferie.
udstationering måtte være konring, er valget bindende for en ny
c.
Under
ophold
på
ho
pital
,
tateret.
5-å.r
periode.
rekreationshjem
el.lign.
og
Under udstationering på FærStk.
3.
Enhver tjenestemand i
sygeophold
i
hjemmet.
øerne ned ættes dog de i §§ 5 og
lønrammerne
37-40 kan indtil
1
10 fa t atte takster kun med /6 . § 16. Såfremt en tjenestemand
I år efter nærværende aftale
Stk . 2. Fraværets længde bereg- under tjenesterejse fra det midikrafttræden træffe nyt valg i
nes på amme måde som anført i lertidige ophold ted eller i de i §
medfør af tk. I , gældende for
§ 2 , tk. 4.
15 nævnte tilfælde har løbende
5 år.
udgifter til logi m.v. på det midLedsagerreglen
§ 13. Fravær fra udstatione- lertidige ophold ted , dækkes
ringsstedet af de i §§ 14 og 15 disse efter regning, åfremt det § 19. I tilfælde , hvor en tjenesteanførte grunde bevirker ikke, at må anses for en økonomisk rime- mand i satsgruppe B (lønramudstationeringen ophører. For lig di po ition fortsat at afholde merne 1-22) på tjenesterejse i
hvert fulde døgn , fraværet varer, sådanne udgifter.
samme tjenstlige anledning ledudskyde dog det i § 12 , tk . I, Stk. 2. Ved tilbagevenden til det sager en tjenestemand i sat anførte tid punkt for nedsæt- midlertidige opholds ted efter gruppe A (lønrammerne 23-40) ,
te) e tilsvarende.
fravær af de i§§ 14 og 15 anførte og det som følge af per onlig
grunde, ydes ikke tillæg for 1.-4. tjenstlig amvirken findes på§ 14 . Såfremt en ud tationeret dag amme sted.
krævet at de bor på amme
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hotel, kan der yde tjene ternanden i den lavere satsgruppe nattillæg efter de for gruppe A gældende regler.
Stk. 2. Indtager de pågældende
tjenestemænd måltider sammen,
vil der till.ige kunne ydes tjenetemanden i den lavere sat gruppe dagpenge og timepenge
efter den højere sats.
Stk. 3. Be temmelserne i stk. l
og 2 vi l ikke kunne bevirke, at en
tjenestemand bliver berettiget til
rejsegodtgørelse efter regning,
jfr. § 18.
KAPITEL

vn

Dyrtidsregulering
§ 20. For hver fulde tre points

står i rime)jgt forhold herti l, kan
reglerne ligeledes fraviges ved
aftale som angivet i stk. I.
Aftalen træder i kraft
den l-4-1974
ålede at der
for det døgn under tjenesterejen, henholdsvis udstationeringen , som er påbegyndt inden
tidspunktet for ændrede satsers
ikrafttræden , ydes godtgørelse
efter de tidligere regler og satser.
Stk. 2. Samtidig ophæves
lønnings- og pension loven af
1958 § 98 , samt økonomi- og
budgetministeriets cirku lære af
21. september 1973 om time- og
dagpenge m.v.

§ 22.

udsving i regulering pristallet ud
over 100 forhøje eller nedsætte
de i §§ 5, 6, 9 og 10 fast atte
grundbeløb med tre procent.
Eventuelle overskydende points
henstår til næste regulering.
Stk. 2. Regulering i henhold til
tk. I sker på grundlag af reguleringspristallet for januar og juli
for tid rummene henholdsvis 1.
april-30. eptember og I . okto- Kørepenge
Det fremgår af foranstående aftaber-3 I. mart .
les § 1, at aftalen ikke omfatter
kørepenge. Dette pørgsmål skal
KAPITEL V III
forhandles med generaldirektoratet. Så længe forhandling finder
Afsluttende bestemmelser
ted og indtil en aftale kan træf§ 21. Nærmere regler for ydelse
fes udbetales kørepenge efter de
af godtgørelse efter§ 6 fastsættes gamle regler. Det betyder , at køved aftale mellem pågældende repengebeløbet pr. time udgør
minister efter bemyndigelse fra 1,79 kr. for7. , 8., JO. og 13. lrm .,
finansministeren og vedkom- medens beløbet er 2, 15 kr. for
15., 17 . og 19. lrm .
mende centralorganisation .
Stk. 2. For grupper af tjene temænd, for hvem ganske særlige
forhold gør sig gældende under Time- og dagpenge
Satser 1-4-74
tjenesterejser, kan der ved aftale
1.-22. lrm .
som angivet i stk. 1 fastsættes
Til og
Fra og
med
med
supplerende regler om ydelse af
28. dag 29. dag
godtgøre) e i henh old til denne
Timepenge . . . . . . . . . 2,70
1,80
aftale.
Dagpenge ..... . .... 54,00 36 ,00
Stk. 3. I ganske særl ige tilfælde ,
T illæg 1.-4. dag . . . . 2,55
hvor det er åbenbart , at anven- Hotelbeløb
delsen af reglerne i denne aftale København ... .. ... 107 00 71 ,00
medfører ydelse af time- og dag- Hotelbeløb
penge m.v., uden at der er påført øvrige land ......... 72,00 48,00
tjene ternanden merudgifter, der Fast nattillæg . .. . . . . 49,50 33 ,00

Personalia
Ansat på prøve pr. 11-2-1974

Navneændring pr. 22-11-1973

Lokomotivassistenterne (7. lrm .)
R. Nielsen , ddt Gb
D . Nielsen , ddt Gb
J. L. Han en , ddt Gb

Elf. ( 13. lrm .) T . U. Nielsen til T. U.
Skjald

Omstationeret pr. 1-2-1974

Lki. (21. lrm.) N. K. Jensen (Steff) ,
Lkd Ar i Lkd (Ar)
Ansat som lokomotivassistent
(8. lrm .) pr. 1-3-1974

Lokomotivmedhjælperne på prøve
(7. lrm. ):
S . E. K. La rsen , ddt Gb i ddt Gb
P. Jensen , ddt Gb i ddt Gb
A. Cleemann, ddt Hg i ddt Hg
S . Møller, ddt Hg i ddt Hg
H. E . Sloth , ddt Gb i ddt Gb
S . A. Nordfang , ddt Gb i ddt Gb
J. Hyldal , ddt Hg i ddt Hg
J . Hyre-Jen en , ddt Rf i ddt Rf
F. Kong aa, ddt Gb i ddt Gb
L. G. Jacobsen , ddt Rf i ddt Rf
F. C. Nielsen , ddt Gb i ddt Gb
P. T. Hansen, ddt Gb i ddt Gb
B. Berggreen , ddt Gb i ddt Gb
J. E. Petersen , ddt Hg i ddt Hg
D. A. S. Bjurner, ddt Gb i ddt Gb
0. Gert en , ddt Gb i ddt Gb
E . B. Ander en, ddt Hg i ddt Hg
P. G . Bjørneboe , ddt Gb i ddt Gb
E. Svend en , ddt Hg i ddt Hg
Forfremmelse til elektrofører
(7. lrm. ) efter ansøgning
pr. 1-10-1972
Tbtj. (6. Lrm. ) A.M. W . Han en , ddt
Kh i ddt Kh
Tbtj . (5. lrm.) K . Laurid en, ddt Kh i
ddt Kh
Forfremmelse til lokomotivfører
(17. lrm .) efter ansøgning
pr. 1-3-1974

Afsked efter ansøgning pr. 31-5-1974
Lkf. (15. lrm .) T. N. Boy en , ddt
Tdr, gr. a ld er.
Afsked pr. 28-2-1974
Lkf. ( 17. lrrn.) S . Hansen, ddt Fa, gr.
svagelighed .
DØdsfald

Pens. lokomotivfører E. H. Sørensen, Esbjerg, er afgået ved døden
den 26-11-1973.
Pen . lokomotivfører K. H. E. K.
Kroner , Glo trup , er afgået ved døden den 2-12- I973.
Pens. lokomotivfører J . A. Hechmann , Slagelse, er afgået ved døden
den 29-12-1973.
Pens . lokomotivfører E. M. J . Grave en, Århu , er afgået ved døden
den 16-1-1974.
Pens. lokomotivfører B . S . H. Jenen, Horsens , er afgået ved døden
den 6- 1-1974.
Pens . lokomotivfører H. C. Mathiasen , Roskilde , er afgået ved døden
den 2-2-1974 .
Pens. lokomotivfører C. F . E. P.
Ra mussen , Fruens Bøge, er afgået
ved døden den 3-2- 1974.
Pens. lokomotivfører J . Zeilberger,
Esbjerg, er afgået ved døden den
18-3-1974.
Pens. lokomotivfører B. Holm ,
Struer, er afgået ved dø den den 313-1974.
Pens. lokomotivfører G. Steffen en,
Tønder, er afgået ved døden den
1-4-1974.

Lokomotivførerne (13. lrm .):

Opmærksomhed frabedes

J . B. Ballegaard , ddt Ar i ddt Ar

Eventuel opmærksomhed i anledning af mit jubilæum d. 1-6-1974 frabedes ven ligst.

0. Petersen , ddt Ar i ddt Ar

Forfremmelse til lokomotivfører
(17. lrm.)
efter ansøgning pr. 1-4-1974

E. Elb erg

Lkf. ( 13. lrrn .) F. S. Sørensen , ddt Ar
i ddt Ar
Forfremmelse til lokomotivfører
(13. lrm.) pr. 1-2-1974

Lokomotivassistenterne (IO. lrm .):
B. Svare , ddt Kh i ddt Kh
J. S . Jen sen, ddt Gb i ddt Gb
L. Dagsberg, ddt Ro i ddt Ro
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lokomotivfører Helgoland.
Al opmærk om hed i an ledning af mit
jubilæum frabedes venlig t.
J . W. Deleuran
lokomotivfører, Fa.
Al opmærksom hed i an led ning af mit
jubilæum frabedes venligst.

B. W. Gutte

lokomotivfører , Gb.
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Foreningens 75-årige historie i 3 afsnit
Seks formænd på 75 år
Der blæser milde vinde mod den
kollektive trafik i dag
Vi ønsker større organisation senhedermen vi vil ikke opsluges
Mere system i skifteholdsa rbejdet og
individuelle feriehensyn ville give bedre
tilværelse og mere arbejdsglæd e
Ugentlig fridag blev indført,
for at vi kunne komme i kirke
En mindelund for dem der ydede mest:
livet
Danmarks første , rigtige jernbanemu seum
Med pi tol i nakken og bomber
under skinnerne
Lokomotivm and bygger vagerkutter til
Søfartsmuse et i Kronborg
Rationaliser ing
Lokomotivp ersonalets uddanne! e nu og i fremtiden
Teknologi og broprojekte r afgørende
for DSB's materialekø b
Pension I. april 1974
Hilsener på 75-år dagen
Fra medlemskre d en - betragtninge r
Aftale om time- og dagpenge
Per onalia

Redaktører:
E. Greve Peter en (an varshavende )
K. B. Knud en
Redaktion og ek pedition:
Hellerupvej 44, Hellerup Telefon Heil. (Ol
43) 7269
Kontortid 9-16. Lørdag lukket
Frederiksbe rg Bogtrykkeri , Howitzvej 49
Typografi: Carl Jen sen

