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17. Aarg. Nr. 22. Redigeret af C. M. CHRISTENSEN. li. November 1917.

Lokomotivet Sprogene. 
Fra 'l'1·sk{ed Otto Hendixen . .

"Det engelske Locomotion har Begrebet for
Sted.forandring, og det deraf dannede Tillægs
ord locomotiv (stedforandrende) bliver lildel l 
enhver Ting, som ved Selvstændighed er i '
Stand t il at foranc.h·e Sted, og i nyere Tid 
er det i England Yed Jernbanevæsnet kom- 1 

men i foretrukken Brug for Begrebet Damp- 1 

vogn, hvorfor del ogsaa gik over i det tyske 
Sprog. Tilhængerne af Læ ·emaaden "die Lo
comotive" forlanger af Læsere11, herved at
tænke sig en Maskine, og begruncler derpaa 
Brugen af Hunkønskendeordet, (det hedder 
d i e  Masehine); der bestaar dog i det tyske !
Sprog ingen Sprogbrug, ved hverl Tillægs
ord brugt som r avneord at maatte tænke sig 
til et tilhør,einde Navneord. Var det sa:-1ledes, : 
da maatte d e r  Locomotiv og d a s  Locomo� ' 
tiv være lige rigtigt med d i e  Locomotiv1e, 
naar man den ene Gang tænkte si.g Damp
vogn (der Dampfwagen) og den anden Gang :
Damphest (das Dampfros) hørende til. Hvor
ledes ser del efter en saadan Brug ud mied 
dett yske Sprogs Bestem hed. Det er dog fuld
stændig rigtig sagt: ,.Tue das Gute und meide
das Bose", (Gør del Gode og undgaa det Onde), 
skønt der til de som Navneord brugte Til
lægsord g u  t e  og b ø s e  ikke er tænkt noget
andet Navneord ·hørende end die Handl ung I (Handling). Det vilde af denne Grund være 
fuldstændig latterligt at sige: ,,Tue die Gute I
und meide die Bose." 

Forskellige Regler for Benyttelsen af In
tetkøn i den tyske Grammatik, som vi dog
ikke i denne Oversættelse skal komme ind paa.
lader ligeledes Betragtningen af Lokomotivet
som Intetkøn synes del ri.gtige. Del hedde1�
videre i det næYnte østrigske Tidsskrift: 

"Efter Grundsætningerne i alle Sprog, som
skelner mellem tre Køn, eller ved Siden aJ 
Hankøn og Hunkøn har et Intetkøn, hører 
Lokomotiv aabenbart det sidste til, saa me
get mere som der til Ordet ikke klæber nogell 
særlig Egenskab, som krævede e l  andet Køn. 
Hvorfor da uden � ød vendighed gøre en ny
l;ndtagelse fra Reglen, det er dog anerkendt
�om rigtigt, naar man siger, das Barometer,
das Thermomeler, das Hygrometer, hvorfor
skal del da ikke være d a s  L oco m o t i v•)'"

,,I en af de ældste og bedste tyske Gramma� 
tiker, Ad el u n g's siges under Tildelingen af 
Ordenes Køn, at alt, hvad som ikke er vir
kelig forskellig i Køn, og kan tildeles et saa
dant, mei1 kommer ind under Begrebet Styrke,
Livlighed, Virkning og Virksomhed tildeles
Hankøn; hvad man tænkte som blidt, behage
.ligt, lidende osv. blev Hunkøn, medens man 
overlod til Intetkøn saadant, som mru1 ikke
•.syntes herhen hø1·ende, eller i det mind te
ikke vilde udlrykkc saaledes. Og nu vil man
billedligt set personificere Lokomotivet, den
ub;ændigste Vildfang, Y erden vel har set, n�ed
Parasol og Tyl og frygtsomt trippende af Sted!
Altsaa endnu en Gang cl a s  Locomotiv.'' 

"Af disse Grunde bekender Redaktionen sig
derfor for Brugen af Intetkønskendeordet
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foran Locomotiv; undtagelsesvis bliver dog i 
nogle fra andre Tidsskrifter laante og paa 
anden Maade benyttede Artikler den .gængse 
Apvendelse af Hunkønskendeordet bibeholdt.' 

Saa vidt altsaa Beretningen i det østrigske· 
Tidsskrift angaaende Striden om, hvorvidt Lo
komotivet skulde være Hunkøn eller Intetkøn., 
hedde d i e  Locomotive eller d a s  Locomo
tiv. Medens man i tysk Sprog har tre Køn., 
Hankøn, Hunkøn og Intetkøn, har vi som 

Locomotiv'' paa 'Banestrækningen Salzburg
Hallein. 

Ikke ganske saa gæstfri som det tyske Sprog 
var de slaviske Sprog overfor Ordet Loko
motiv. I B u 1 g a r s  k hedder det dog endnu 
almindeligt: Locomotiva, ogsaa i R u s s i s  k 
forekommer Ordet Lokomotiv, dog taler de 
videnskabelige Værker mest om: parowos, 
hvilket ordret betyder Damptrækker, Damp
slæber af par = Damp og wosim = trække, 

fig 6. Periontog paa Central Alaska BaneP 

bekendt paa Dansk kun �J, Fælleskøn og 
Intetkøn, og paa Dansk er Lokomotivet det 
sidste, idet man siger: et Lokomotiv. Det sao. 
me gælder for Engelsk. Dog siger Personalet 
baade i England og Amerika s h e (hun) og h e r  
(hende) i Omtalen af deres Lokomotiv. Vi 
skal i en anden Artikel komme ind herpa�. 
Vi gaar nu i det følgende atter over til Metid
tin' s Artikel. 

Men Efterverdenen har dog senere bestemt 
a:nderle<ies og hævet "d i e  Lokomotive" til 
tysk Sprogbrug. Kun sjelden findes en Lev
ning fra gammel Tid som f. �ks. (i det mind
ste endnu for faa Aar siden) ,,Gasthaus zumJ 

slæbe. Det elektriske Lokomotiv hedder: elek
trowos. Bulgareren betegner iøvrigt en Dam
per med: parowos, medens S e r  b e r  en som 
Russeren derved forstaar et Lokomotiv. Og
saa T s c h e c h i s  k har foruden lokomotiva: 
parovuz. Damper hedder paa Tschechisk: 
parolod. 

Un g a r s k  har næsten ikke optaget nyere 
tekniske Fremmedord*), heller ikke Lokomo
tivet, det hedder der: gozmozdony af goz = 

•) F. Eks.: Telegraf = tavir6, Telegram = siirgony,
Telefon = tavteszeto, Elektricitet = villamossag, Elektro

mainetisme = villamdelejesseg, Dynamit = eromiitan

o. m. a.

• 
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Damp, og mozdul = bevæge sig. I Sammen-
. sætninger bliver da goz mesl udelagt, f. Eks.:
gyorsvonatu mozdonya = Iltogslokomotiv, 
fehervonatu mozdonya - Godstogslokomotiv 
0. S. V.

ren stærke italienske Indflydelse i Levanten. 
Men i det tyrldske Omgangssprog hedder Lo- . 
komotiv ogsaa _qara vaporu = Landdamper 
(qara = Land, i Modsætning til Hav: vaporu, 
det franske vapeur). Folkemunde siger ogsaa 

fig. 7. Adler. Den første tyske Jernbanes Dampvogn (Dampfwagen) Niirnbe,6-fiirth,
aabnet 7. Dec. 1835. Bygget af Stcr-,henson. Væit 600 kg., Pris 24000 Mark. 

T y r k e r  e n  har, som let forstaaelig, i Litte
ratur og Tidsskrifter fra Fransk overtaget Ord
det: locomotif, da dette Sprøg jo i Orien
ten er det mest udbredte blandt de dannede 
Klasser. Men i Omgangssproget bruger han 

seitan araba = Djævlevogn. 
Ogsaa Gr æ k e r e n  kender intet Lokomo

tiv, han kalder det: atmamaxa af atmos = 
Damp og hamaxa = Vogn, eller atmomikani 
tu sidirodromu = Jernbanedampmaskine og 

flg. 8. Midlertidig 3,2 km. lang Pælebro over Oalveston Bugten. O�lveston ligger som Venedig paa en Ø •). Broen bliver 
benyttet af 3 Baner. Den oprindelige Jernbane- og Landevejsbro blev den 8. Septbr. 1900 ødelagt af en Springflod. 

Ordet: makina, som falder særlig godt for 
I ham, da i Arabisk "mihanic" betyder alt i 

Forbindelse med Mechanik. Men formodent
lig maa det tyrkiske Ord: makina føres til
bage til det italienske nøjagtig ligedan ud
talte macchina fra den navnlig i Middelalde-

i Omgangssproget kort: mikani = Maskine. 
Endnu skal ogsaa nævnes det F i n s k e. Her 

hedder det foruden lokomotiivi ogsaa veturi 
= Trækker, Slæber, af Udsagnsordet vetaa 
= trække. 

*):I Staten Texas ved den mexikanske Havbugt. 



Dyrtidstillæget. 

I sidste Nr. af "Dansk Lokomolivtidencte· 
har Hr. Lillie skrevet en udførlig og klar Ar
tikel om den tilendebragte Oyrtidstillægskarn
pagne, og jeg kan egentlig kun tilføje, at jeg 
ganske kan tiltræde det fremsalte. Navnlig 
kan jeg understrege, al Lokomolivpersonalct 

. overall lrnr hævdet, al de iansaa Tidspunktet 
for ubelejligt �en al de ikke vilde lade "Dansk 
Jernbaneforhund·' staa alene dersom Kampeu 
udbrød. 

Denne Opfatlelse brød ogsaa paa Deleger:et
mødel saa fuldstændig al Modstand, saaledes 
at Beslutningen om al de'ponere psigelser
ne, dersom F orhandlin'gerne ikke skulde fore 
til et forsvarligt Resultat, vedtoges med alle 
Stemmer mod 1. l· orskellen paa vor og paa 
"Dansk Jernbaneforbnnd"s Beslutning var 
den, al sidstnævnte vedtog at indkalde 
Opsigelserne straks, lydende paa l. Oklober, 
medens vi ikke havde !'astsal nogen Termin 
og ku11de altsaa forhandle uden al-være under
kastet dette bestemte Tryk al skulle være frrr
dige inden 1. Oktober. X aar forskellige af 
,,Dansk .Jernbaneforbund''s, saa,·eJsom forskel
lige af ".lernbaneforeningen"s Medlemmer har 
,·illet paastaa, at del var LokomotivpersonalE:t, 
som er Skyld i, at der ikke opmiae<les sløn-e 
Hesullal, fordi vi ikke havde vore Opsigelser 
inde, saa vil jeg bede i'vlcdlemmerne læse Hr. 
Lillies, Redegørelse endnu en Gang, og jeg er 
overbevisl om, at man hurtig vil komme til 
det Resultat,• at dersom der er n-0get i den 
Paasland, al en hel Or,ganisalion bærer Skvl
den for det mindre gode Hesullal, saa er �lrt 
ikke os . 

. leg tror imidlertid ikke nogel saadanl, og 
lægger heller ingen V ægt paa den fremsa ttc 
Paastand, 1ej, Aarsagen til at vi ikke naaede 
længe1·e frem var nærmest, eller rnaaske ret
lere udelukkende den, al Tidspunktet var os 
imod. 

Tjenestemændene maa i sine Lønkouflik
ter liges,om Arhejderc i p1·ivate Erhverv re,,gne 
med Konjunkturerne. Er disse nedadgaa
cnde, saa kan der selvsagt ikke opnaas saa 
store Lønlillæg. som naar del modsatte er Til
fælclel. 

Nu ved vi jo alle, at Konjunkturerne netop 
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nu er stærkt nedadgaaende, ikke paa· (�rund af 
Overproduktion; men paa Grund ar i\lallgel 
paa Raavarer, og derl'or ser man del Særsyn. 
al Industrien maa indskrænke sin Prncluklion 
trods del. al der µaa' Markccet er :\1[angcl pa:t 
næsten :flt ,og allsaa fol'ls:cttes Prisstigninge11. 

Og eftersom Tiden gaar, ser man dcm1e TiJ
sland udvikle sig nicd s_Lor Hasl Iwer Dag 
bringer sin Forøgelse al' de urbejdsløse, s�ia 
vel som hver Dag bringer sin Prisforhøjelse. 
Delte er et Faklum ·om Organisationen un
der Forhandlingerne maalte regne med. \'i 
kunde ikke gaa i Strejke den t. .Januar ·ror al 
opnaa yderligere et Par Hundrede' Kroner 
samtidig med, al der var Tusinder og aller 
Tusinder af arbejdsløse, og maalte derfor tage 
Lil Takke med nogel mindre end vi l1avde slil
let .Krav om, og megel mindre end Dyrtiden 
berettigede Ui. \'i kunde paa d:iværende Tids
punkt ikke slaa os igennem; men derimod 
havde vi venlel nogen slørre Forstaaelsc hos 
Reger i ng,en. 

.\<fen vi maa tilstaa, al Forstaaelse var ikke 
netop det vi mødte. Del skulde da Yære den 
Foi·staaelse eller om m:rn vil, Fortrøstning 
hos Regeringen, al den var den slærkcslc i 
Øjeblikket, og den vilde Yide al IJcnyllc sig 
dem!'. Nej, l1verken Hegeringen ellei· de polt
liske Partier viste os Forslaaelse eller Imøde
kommenhed, og ejhetler blandt Pressen , 
naa1· man lige undtager den Ferslew'ske -
har et eneste Dagblad laget Ordet for T,icnc
stemændenes Sag. Først da Forhandlingerne 
var sluttede, og Loven korn lil Behandling 
i Rigsdagen; fandt alle vore Venner il\lælcl. 
;\ u, da det l1ele var afgjort. Y�u· der næstejn 
ingen Ende paa _all del gode, mm1 Yilde gøre 
mod os. 

Alle Ordførerne anbenbarede sig nu r;om 
vore sande Venner. og vilde nu _yde os all: 
ja, Højre drev endog sin Kærlighed s:rn Yidl, 
at Partiel vilde han� Lovens BehaJ1dling udsat 
for at faa Lejlighed Lil at vise, hvad del. var 
for nogel godl og slorl, man fra den Kan1 
undte os. Skade kun al al den Sympali og 
\'elvillie navnlig haYdc sin Styrke deri, at 
komme, da det hele va1· forbi. 

Tjeneslemændene har i denne Kampagne 
tærl; al de i Fremtiden rnaa stole paa sig seh. 
paa sine Organisationer og paa sin indbyrdes 

(• 
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Solidaritet. Vi skal ikke bygge vor Fremtid 
paa de rolitiske Partiers Yelvillie; men paa 
vort Sammenhold, underbygget af nogle solide 
Fagforeningskasser. Dersom Tjenestemæn
dene vil forslan dette, saa kan vi meste Gang 
naa nærmere mod Maalel. 

M. Mo r t e n s e n.

Ingen udenfor Lokomotivpersonalets 
Hjælpefond 

Fra Finanslov�debatten. 

Pladsopsigelserne. 

Finanslovens første Behandling begyndte 17. 
Oktober og .sluttede efter mange lange og force
rede Møder den 29. s. M. 

Denne tilbageve:tJ.dende aarlige Debat var i 
Modsætning til de senere Aars Forhandlinger 
baade livlig og periodevis interessant; man 
mærkede paa samtlige Talere, at iVi nærmer os 
Valget. - Vi skal imidlertid ikke fordybe os 
i politiske Betragtninger, men ganske, kort a.11-
føre det, der .up.der denne Debat havde Adresse 
til Tjenestemændene og forskellige Udtalelser, 
der har særlig Interesse for Lokomotivmæn
dene. 

Tjenestemændenes Stilling ved Dyrtidstil
lægets Behandling blev af Klavs Berntsen gjort 
til Genstand for Omtale. Hr. Berntsens be
kendte Udtalelse om Tjenestemændenes Man

gel paa Opdragelse og Indenrigsministerens 
Svar i Odense, danner det egentlige Grundlag . 
for Hr. Berntsens Spørgsmaal til Regeringen. 
Efter "Rigsdagstidende" udtalte han følg,ende: 

Til Slutning vil jeg omtale et Spør.gsmaal, som ikke 
er blevet berørt af nogen af de foregaaende Talere. 
Det er Spørgsmaalet om Tjenestemændenes Ret til at 
strejke ;dette Spørgsmaal: Kan det forenes med Tjene
stemændenes Stilling i Samfundet at gaa fra deres Em
bede, naa.r de ikke er fornøjede med de Lønninger, der 
gives dem af Lovcgivningsmagten og i,aa overlade Sam
fundet lil dets Skæbne? Det fo'rekommer mig, at jeg 
har haft Ret til at stemple en saadan Optræden som 
et revolutionært Skridt, og det glæder mig at have lagt 
Mærke til, at .jeg ikke staar ene i denne Opfattelse. J eg 
har med Interesse opfrisket i min Erindring, hvad 
et æret Medlem af Regeringspartiet, det ærede Med
lem for Københa_vns 2den Valgkreds (Iva:r Berendsen),

derom udtalte allerede i 1911, og jeg har læst en Af
handling, som det ærede Medlem har :.,krevet om 
dette Spørgsmaal i "Tilskueren" for Aaret 1911, og 
hvori han bruger et endnu stærkere Udtryk, end ]eg 
har brugt, idet han siger, at naar Tjenestemændene vi_l 
strejke, vil nedlægge deres Arbejde ,en bloc, saa er det 
Oprør. Jeg kunde ønske at vid.e, hvor)edes,_Regeringens 
Stilling er til dette store pg vigtige Spørgsmaal. Jeg 
tvivler ikke om, at det ærede Medlem for Københavns 
2den Valgkreds fremdeles fastholder sit Standpunkt, 
ja, jeg ved det af Erfaring, idet det ærede Medlem 
- det har jeg set af "Dansk Toldtidende" - har mod
ta,get fra sin Organisation en Formular, som han blot
kunde sætte sit Navn under ftor at begære sig fritaget
for sin Tjeneste, men har sendt den tilbage med den
Erklæring, at den vilde han ikke tiltræde. Og det
ærede Medlem føjede til, at hvis nogen i hans Etat
spur,gte ham, om man skulde gaa med til e� saadan 
Nedlæggelse af Arbejdet, vilde han advare derimod. 
Ja det ærede Medlem henviste endogsaa til Bestem
m;lserne i Straffelovens §§ 142 og 144. Ministeriet 
har ved sin samlede Optræden <ienne Gang forhindret, 
at den Trusel som var udstedt blev til Alvor. Og det 
kan jeg kun �askømie. Ganske vist kom jeg, medens 
Forhandlingerne stod ·paa, noget i Tvivl om, hvorvidt 
Indenrigsministeren .var enig med sine Kolleger, idet 
jeg til min Forbavselse saa, at han baade i Jylland og 
paa Fyn havde udtalt en varm Ros og Paaskønnelse 
af Tjenestemændenes Sammenhold og Optræden, i:>g 
det paa et Tidspunkt, da han maatte vide, at Ministe
riet og særlig Finansministeern forhandlede med Tje
nestemændene om det, som Ministeriet var blevet enigt 
om at tilbyde. Men jeg ser pgsaa af en Erklæring, 
som Minister uden Portefeuille (Stauning) har afgivet i 
"Social-Demokraten", at Ministeriet var enigt Pm, hvad 
det vilde tilbyde Tjenestemændene og det vilde 
det staa fast pa�, og cla Tjenestem�ndene gav efter 
og frafaldt en Del af tieres Krav, blev denne Fare for 
Samfundet afværget for denne Gang. Men man er jo 
ikke tryg for, at saadanne Spør.gsmaal ikke kan komme 
Igen, og jeg ser, at .Tjenestemændene i et Blad, der 
hedder "Dansk Folketidende", har skrevet følgende: 

Uden Virkning har Aktionen ikke været. Man regner 
�ed, at denne Kraftanstrengelse har bragt os Gehør 
i større Omfang, end vi iellers kunde have ventet, og 
det har sikkert sin store Betydning, at Stats
tjenestemændene har ladet Rigsdagen forstaa, at Mu
Ugheden for en kollektiv Opsigelse ikke er udelukket 
og kan komme til at foreligge, hvis man ikke i Tide 
skænker Organisationernes Henvendelser tilstrækkelig 
Opmærksomhed". Dette er jo en ny Trusel, om end 
i en blidere Form end tidligere. Jeg har den Opfat
telse, at der kun er ;een Myndighed, der giver Lønnings
love, og det er ikke Tjenestemændenes Organisationer, 
men Rigsdagen. J)eg har ogsaa den Fortrøstning, at 
der næppe 'er noget Medlemj i denne Sal, endsige noget 
Parti, der har stillet sig uvilligt til at give et rime-· 
ligt Dyrtidstillæg under disse Forhold, og det har man 
vist i Gerning. Derfor gør Tjenestemændene .bedr'e 
i, i Stedet for at true Rigsdagen, at stille sig paa For-

... 
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handlingens Standpunkt. og vi har jo en Fortid, der 
viser, at Ri,gsda-gen er lydhør og velvillig overfor rime
lige Krav. Men der er Grænser for, hvad Statskassen 
kan bære, og at man under Forhold som de nuværende 
kan tfiaa/ i Sinde at forlade sin Stillin;g i Statstjenesten, 
lade .Jernbaner1�e staa sti Ile_ lade Post- og Telcgral'
væsenel og alle de forsKe]Jige Saml'undsin tilulioner 
hvile, det har undret mig. l en Tilstand som den. vi 
nu le,•�· i, maa vi alle sammen føle Trykket ar Va11-
skehghederne, og ikke en enkelt Klasse eller Organisa
tion har Ret til at sige : Vi vil have akkurat de samme 
Vilka-ar nu, som vi havde, da Kri,gen b�gyndtc. 
Det er Rigsdagens og Regeringe11s Pligt at tage noget 
I-Iensvn til hvad Staten kan bære. 

. , 

Men nu vil jeg gerne sµør-ge den ærede Finansmini
steri der jo særlig har ført disse Forhandlinger, om de 
Opsigelser, der var truet med. var indkaldte til Organi
sationerne og forelaa hos disse som en Trumf i Ba-g
haanden paa det Tidspunkt, da 1.-ina.nsministeern paa 
Regeringens V,eg11c _ indledede Forhandling med Orga
sationerne. Det ved jeg ikke noget om, men det vilde 
have nogen Interesse at vide, om denne Tn1sel Jaa _ i 
Ba,ghaanden, om der fra flere Hundrede, maaske Tu
sinde Tjenestemænd var indsendt Opsigelser, .der laa 
hos Organisationerne parate til at ,deponeres fot' det 
Tilfælde, at Regeringen og Ri-gsdagen ikke skulde 
.give efter for Tjenestemændenes 1(rav. .Vlen pernæst 
vilde jeg ogsaa gerne vi<le for del har sin Betydning 
l'or Samfunde:t i det hele taget - : Hvordan er Rege
ringen;; Stilling til dette store og ,·iglige Sporgsmaal '? 
mener den, al det virkelig gaar an at lade Statsfunk
tionærerne væire i den �1ening, at de kan slre_jke lige- Isom civile Arbejdere? Jeg mener, del vil kavc sin Re-_ 
tydning, om Lov.gi vningsmagten. navnlig Hegeri n
gen. tilkendegav sin Opfattelse af dette Forhold. og 
jeg vil haabe, at Regeringen har den samme ('\pfattelse. 
som 'det ærede ;\[,ed lem for U{r->benhav11s 2den Yalgkreds 
1lvar Berendsen) har gjort .gældende, og som jeg 
ogsa,a har -gjort gældende. 

Ivar Berendsen redegjorde derefter nær
mere for sin SLilling overfor Pladsopsigel
SCJne og sluttede med følgende Udtalelse: 

Det vnr netop Grunden til, at _jeg var uenig . i, hvad 
cler foregik i September. Ikke fordi aet var Strejke, 
ror del var det ikke, idel var Opsigelse af dem, som 
Y:lr ansatte paa Opsigelse. Der var ,deponeert en Op
sigelse paa :-i 1'v[aaneder. hvorefter .de skulde gaa ovt>r 
i det aahne �farked, del !i!r legitimt, selv om det sker 
en måssc. og de rast ansatte vidste vi intet andet om. 
end al de vilde søge eller maaske vilde s11.ge deres 
Afsked pr. 1. Januar n. Al. Hvorvidt det vilde blive 
til Strejke eller ikke · vilde først vise sig naar de fik 
:it vide:, om deres .�fskedsansø-gningrr ,;ar bevilgede ' 
_eller ikke. .'\e_j nnar .feg ei· uenig med de 
rast m1satte Tjenestemænds Ledelse og ofl'entli.g ud
Lalle. -al jeg var det. (sJ.>m det æredr l'v[edlem rigtigt 
fremhævede,· var det fordi jeg fandt, al her blev 

det alvorligste og sidste Middel, som ingen kan fra
skrive sig Ret til al benytte - Ansøgningen om Af
sked og Muligheden for at bringe sig under Straffe
loven derved -, benyttet i tåktisk Øjemed, og jeg 
synes ikke om, at man skal være tapper med den 
Bagtanke, at der ikke bliver Bn.tl'-( .for Tapperheden. 
Det var Grunden. 

Folketingsmand L. Hasmussen (Frederiei<1) 
fik senere Ordet og drog Sammenligningew 
mellem andre Erhvervs Stilling overfor Re
geringen. Han udtalte som Svar til !Klavs Be
rendsen følgende: .,Del er Lovgivningsmagten, 
der tager Bestemmelse om under hvilke Yil
kaar Statens Tjenestemænd skal arbejde og 
hvilket Vederlag de skal have. Men i anden 
Række bliver del dog Tjenestemændene, der 
maa bestemme om de kan arbejde under de 
\'ilkaa!· eller om de maa sø.ge sig anden Be
skæftigelse. .leg synes� der her er to Parter. 
der har Rettigheder Iwer paa sit Omraade''. 

Da Ministrene fik Ordet, udtalte Konsejls
præsidenlen følg·ende: 

Det ærede Medlem fra Assens (Klaus Berntsen) om
talte Statstjenestemændenes Forhold og udbad si-g �<fi-
11isteriets Mening angaaende Spørgsmaalel om, hvor
vidt Statstjenestemændene har Ret til at srejke. .leg 
vil hertil si,ge med Wessel: ,,Den Dommer blader 
, .,in Boi; omhyggelig", men fi111der intet deri, hvoraf 
man kan se, al det er forbudt Tjenestemændene 'll 
si, r_ilfe. Men dermed er ingenlunde r,ivet, at de har 
Ret til at strejke, for det staar helle,· in.tel 
Sted skrevet, al de har denne Ret. 1 den skrevnl' 
Ret kan man derfor ikke læse noget om delte Spørgs
maal. Men der er næppe noget forkert i dette. Del 
er nemHg et- af de Spør-gsmaal, der maa besvaers af 
Livet selv. En teoretisk Unders,gøelse af Berettigel
sen af al foretage Skridt, af hvilke · Hundredetusi
der� Ve og Vel afhænger, har efter min Mening ikke 
stor Værdi. I Sager_ hvor det ti.rejer si.g om saa 
meget, vil Teorien ik,ke have megen Magt. .leg tror 
derfor, at dette Spør-gsmaal er el af dem, som man 
skal være forsi,gti-g med at [ovgive om. for det kunde 
være, at Livet brød sig sin egen Vej forhi Loven. san 
at dens Ord kun blev tomme og betydningsløse. Hvis 
man r. Eks;. havde en Lov, der forbød Tjenestemæn
dene al strejke, men Tjenestemændene !fandt deres 
l<aar aldeles utaaleli•ge og saml� var overbeviste om. 
at de kunde f'aa en fyldestgørende Forbedring, naar 
de gjorde Strejke, al altsaa .en saadan Strejke vilde 
lykkes for dem, og at- der ikke var nogen anden Vej 
for dem til at opnaa .en Forbedring af deres utaal 
lige i�aar, betvivler jeg meget. al en Lov vilde 
være en absolut Hindring For, at en saadan trejkr 
brød ud. Jeg mener ikke, at en saadan Lov Yilde 
være helt betydningsløs, den vilde nok [ægge nogen 
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Dæm per paa saadanne Bestræbelser, men jo utaaleli
gere Tilstanden blev, desto voldsommere vilde Ge
mytterne naturligvis bevroges, og en skonne Dng vilde 
ske, at Strejken alligevel korn. \fan 111m1 regne med, 
at en Lov paa et saadant Ornniade kun har Brl�1clnin.g 
indtil en vis Grænse. 

I del l'oreli,g.gende Till'ælde maa jeg anse del l'or 
en stor Lykke, al Konflikten, som man ikke uclt>n 
stærkt Forbehold kan kalde en Strejke - del hæv
dedes nemJi.g hele Tiden l'ra Tjenesternarndenc, ::it 
de ikke lruede med Strejke -._ blev al'vær-gel_ og 
:il del ved del samlede i\[inisleriums enige Optræden., 
lykkedes at tilvejebringe en Ordning, og jeg tror. al 
alle forstandige Tjeneslemænd ansrr det for en stor 
L,vkke, al man µaa denne roligr \l'aade kom Lil rn 
snaclan Ordning. Paa den direkte Forespor.gst'l herom 
skal jeg svare, at jeg antag<'r, al Opsigelserne med 
3 \1aaneders Varsel fra den lsl"e Oktober 1917 til 
clen lste Januar 1918 i stort Oml'ang var deponerede 
hos Or.ganisationernes Bestyrelse_ men jeg lrnn ikke 
111l'cl Sil,kerl,ed sige i hvor slort Omfang. l'ndcr 
Forhandliniernc med Finansministeren og mig ilai
delte Spør,gsmaal nemlig ikke været fremme til Drol'
Lels<.:, og det korn - lykkeligvis - aldrig derlil, }ti 
Opsi,gelserne blev indgivet til \linisleriel. Hvis Op
sigelserne var blevet indgivet, vilde dermed en .inden 
og hell ny Situation værel indlraadl. :'Iren jeg skal 
under de l'orelig.gende Forhold ikke give mig Lil al 
lllh I kle, ilY ilkc Følger dette sandsynli-gvis ma:.1 l�e 
have hafl. Del trak op til en stor Konflikt mellem 
paa drn enf• Side Tjenestemænd�nes store Or
ganisationer, paa den anden Side Regerin,gen og det 
aldeles overvejende Flertal i Rigsdagen, o.g en saa
rlan Konflikt kunde jo have haft de alvorligste Føl
ger. Det er lykkedes at afværge en Konflikt, og jeg 
�'ilde finde det uklogt, om man nu gav sig Lil al 1·ippe 
op i en bilagt Konflikt. 

Selvfølgelig gav Konsejlsgræsiden1ens l'cl
lalelser Anledning til yderligere Diskussion., 
og baade Klavs Berntsen, L. Rasmussen_ In
denrigsminislercn, Finansministeren, Kon
sejlspræsidenlen, Ellinger, Abraluunsen o. fl. 
havde Ordel l'or nærmere at pr,ccise1-e deres 
Slilling Lil Spørgsmaalet. � Hesultalet af' Dis
kussionen var, at H.egeringsparticrne (Radikale. 
og S·ocialdemokraler) bestemt tog Afstand fm 
Kl.aus Berntsens Ønske om ncltagclscs
lovc for Statens Tjenestemænd. \'i kan af' 
Pladshensyn ikke belyse <ienne Sag t1ærmerc; 
vi skal i næs le N umme1· aflrykke de l' cl
lalclser enkelte Folketingsmænd under Dcl>al
ten fremførte om 'Hangermaskinespørgsm;-in
cll saml Ministerens Svar. 

C::::,C>C>c::=<:)<:>c:x::>C::,c:::,,c:x:::>cx::::,@c:::::>�c::> 

Støt vor Organisation i Ord og Gerning 

Regler for Timebetaling. 

I Dagspressen ser v1 1 denne Tid ofte Ar
tilder angaaende Opsigelse ::if bestaaende Over
enskomsler mellem Arbejdernes og Arbejds
givernes Organisationer. Disse Overenskom
ster indeholder bl. a. Størrelsen .af Betalingen 
for udført Arbejde indenfor en bestemt dag
lig Arbejdstid; for Arbejde udover d,e,n or
dinære Tid saml Nat- og Helligdagsarbejde. 
Med andre Ord, den timelønnede Arbejder har 
efter Overenskomstens Ordlyd Krav paa at faa 
alt Arbejde udover den planmæssige �rbejds
tid betalt og endda med 50-100 pCt.s For
højelse. Meningen har antagelig altid været 
at sætte Bom for mere eller mindre hensyns
løs Udbytning af Arbejdskraften. . Saaledes 
har det været, og anderledes er det ikke i 
rutiden; tværtimod er de nugældende Over

enskomster endnu mere klart affattede end i 
Fortiden; dette bevirker, al der sjældent med 
Held kan gøres Forsøg paa Fortolkning i 
denne eller anden Parts Disfavør. K�ds
gerningerne har vist, at det er en absolut 
Nødvendighed at have lovfæstede Regler, som 
ingen af Parterne maa overtræde. 

Ovenslaaende lille Beretning er skrevet for 
efter ringe Evne at give en kortfattet Frem
stilling af, .lworeldes Arbejclsvi.lkaarene er for 
de timelønnede Arbejdere og mange Steder 
for de maanedstønnede kommunale Tjeneste
mænd. Intet Arbejde over Tiden uden Be
taling derfor. 

Helt anderledes er de Regler, der er gæl
dende for vor Arbejdsgiver . - Statsbanerne, 
og Arbejderne - vi Tjenestemænd: thi for 
det førset e-r vor Overenskomst - de gældende 
Lø1rningsbestemmelser - saa forældede og 
saa daårligt tilpassede paa de nuværende Ar
bejdsforhold ved Statsbanerne, at der aabnes 
en vid Mark for Fortolkninger, og hvad tlcl 
vil sige, kender mange af os af Erf ruing. 

Hvad har det ikke at betyde for Tjeneste
mænd med en efter Nutidsforhold knapt til
maalt Arbejdsløn w1dertiden at skulle vente 
Maaneder eller Aar paa tilgodehavende Emo
lumenter, der formenes tjente i Henhold til 
Reglerne for Timepengebetaling. Tidsrum
met er ikke overdrevet, men Kendsgerninger, 
og Anledningen er- intet andet end Fortolk-
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ning af den eller hin Paragraf: del kræver Tid 
at cirkulere gennem de forskellige Instanser. 
- Afgørelsen resulterer enten i Udbetaling af
det paakrævede Beløb, maaske en Del deraf -
eller slet intet, i saa Fald ofte ledsaget af en
Skrivelse affattet i den for offentlige Kon-

' 

torer ejendommelige Kancelistil, der som be-
kendt mange Gange giver en meget vag, men
diplomatisk affattet Motivering til Afgørelsen.

For det andet indeholder vore Bestemmel
ser ingen Regler om Betal_ing for Overaxbcjde 
i Lokomotiv- og Togtjenesten, naar dette ikke 
skyldes S n e, I s e 11 e r  a n d r e D r i  f t s h i n -
d r i n g e r, og saa er det endda kun delvis; 
thi der skal som bekendt ydes 3 Timers Over
arbejde, inden der maa beregnes Godtgørelse 
efter Reglerne for Timebetalin.g. 

N aar kan disse komme til �nvcndelse·/ .In, 
'Ogsaa her er der mange Muligheder eller ret
tere Umuligheder. 

Hvis,f. Eks. en mere end 3 Timer forsinket 
Ankomst ti Aarhus! �kyldes førnævnte Aar
sager ovre paa Sjælland, saa er det ret tvivl
somt, at Personalet, der indgaar til denne Sta
tion, har nogen Anelse om disse, r(}gner deri:for 
med almindelig F orsin.kelse og ingen Godtgø
relse. Jeg synes, at saadanne Regler taler for 
sig selv; de er næsten værre end intel; thi de 
avier megen Misforstaaelse og deraf følgende 
Bitterhed. 

Hvorfor bibeholde saadanne Hestemmelser, 
der stadig skal underforstaas og jævnlig brin
ges t il Anvendelse· ved Hjælp af Resolutioner 
og Decisioner, med et Ord: Fortolkninger. 
Afgørelser, der indirekte afslører Reglerne for 
Timepengebetalingen som det rene Makvæ_rk. 

Hvorfor dog ikke fremskynde en Revision af 
al denne !Sammensurium og ved Hjælp af prak
tisk Sagkundskab udforme et nyt Lønnings
regulativ, der svarer til Nutiden, nemlig Be
taling for alt Overarbejde i Lokomotiv- ,)g 
Togtjeneseten, uanset hvad Grunden til Togets 
Forsinkelse er. 

Ligeledes Godtgørelse for Udkommando, 
hvad enten en Tur er forud planlagt 
eller ej. Personalets Udgifter er i begge 
Tilfælde lige store. • 

Da Loven om Statsbanernes Reorganisation 
blev vedtaget, ventede Personalet, at hele det 
Sammensurium vilde forsvinde; men des-

værre, alt er værre og sværere nu end nogen 
Sinde før, og det var vist ikke Hensigten med 
Vedtagelsen af en Lov, der tog Sigte paa Sim
plificering aI den gamle Ordning. 

,,Pe r·'. . 

Den ærede Indsenders Betragtninger over 
den Maade de gældende Lønningshestemmel
ser fortolkes paa, falaer gaJ1ske sammen med 
vore. Vi tror ogsaa at turde sige, at de fal

de:- sammen med de af det af HovedbestyreJ
sen nedsatte Udvalg til Behandling af alle 
Slags Lønsager anstillede Betragtni,nger. -
Det er vist ganske rigtigt, at det er blev-en 
værre siden Distriktsordningens Gennemf ø
relse Man tror i hvert Fald at have sporet 
Tendenser til at undlade f. Eks. Udbetaling 
af Godterørelse for midlertidig Udstationering, 

0 

hvdr saadant tidligere har fundet Sted, hvor 
man tidligere har stillet sig mere forstaaende 
overfor Personalets Ret til at faa Udgifter 
dækkede, som f a kti s k  paaføres Tjeneste
mænd, der maa forrette Tj-eneste udenfor 
deres Hjemsted. - Hvad Aarsagen hertil kan 
være, er det jo vanskeligt at udtale sig om; 

i men der menes. at en af Aars3:gerne er den, 
at der Distrikterne imellem er nogen Kon
kurrence om, hvem af disse der kan _præ
stere det største Arbejde for. den mindste Sum, 
Denne Konkurrence burde imidlertid være 
Tjenestemændene ganske uvedkommende, i 
hvert Pald burde Besnar,elserne ikke .- vi 
e� næsten tilbøjelig til. at sige s�m ellers -
gaa ud over Personalets P,engepung. .--- Men '
<let synes næsten at skulde blive en Regel,
hvor man paa nogen Maade kan! forsvare det,
at undlade Udbetaling til Personalet af Be
løb dette mener at have retmæssigt Krav paa.

' 

- Vi vil gerne, idet vi skriver dette, sige, at
det efter vor M,ening er gansk,e i Strid med
Lovens Forudsætninger, nied den Aand som
prægede Givelsen af Lov.en, idet det af den
daværende Finansminister - saavidt vi hu
sker - blev udtrykkeligt pointeret, at hvor
der var Tvivlstilfælde, der skulde man a 1-
t i d  afgøre Spørgsmaalet - fortolke det -
derhen at Personalet høstede Udbyttet og,ikkc

' 

som nu hvor man med megen Omhu vaager
over a/ der intet udbetales til Personalet, hvor
der blot er mindste Smule ouridisk Grundlag

.. 
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for alt kunne undlade detle. \'i skal ikke 
komme ind paa, om. Spørgsmaa let er mere 
aktuelt end nogen, Sinde paa (;rund af den her
skende Dyrtid; men se-Ivfølgelig er dette en 
medvirkende Aarsag til, at Personalet i højere 
Grad fø·ler sig forurettet end ellers, ,fordi Pen
gene Personal-el har mellem Hænder i For
vejen er for smaa, meget værre bliver del na
turligvis, naar man under saadanne Forhold 
forlanger,· at Personalet s e l v  skal dække Mer
udgifter 50m Følge af Tjenestens Udførelse, 
Merudgifter, som de tidligere har kunnet faa 
dækket paa (�rund af en mindre haardhændet 
Fortolkning. 

De nu gældende Lønningsbestemmelse1· er 
som skabte og skrevne med det 1� ormaal for 
Øje, al de skal fortolkes. Hvad var naturli
gere end al de var skrevne med del for Øje, 
at selv den daadigst begavede Tjenestemand 
kunne begribe, naar han havde Krav paa em. 
eller anden Godtgørelse eller ikke � Der er 
i saa Henseende af Organisationerne gjort et 
Stykke Arbejde for at skabe fornøden Klarhed 
i Bestemmelsernes Affattelse og det paa en 
saadan Maade, at disse Regler hjemler Perso
nalet Ret til Godtgørelse, hvor Krav om en 
saadan har Berettigelse. Dette er Aar og Dag 
siden, ja, flere Aar siden, og endnu venter man 
i Spænding paa de ny Bestemmelsers Ordlyd, 
men vi tror dog ikke, at man skal stille for 
slore Forhaabninger til disse, de har ganske 
sikkert, paa deres lange Vandring gennem Ma
skintjenesten, Trafiktj,enesten og alle de andre 
Kontorer, faaet et nelt andet Udseende end der 
fra Organisationens Side var tænkt. -c- En Ting 
e1· imidlertid sikkert, at Overvejelsen10s Tid 
snart burde være endt; vi maa have KlaThed 
i dette Spørgsmaal og indtil 'da synes vi, at 
man burde helde S\g til de gamle humane For
tolkninger, da man dog af og til gav Personalet 
Ret mod nu, lwor ·man er mest tilbøjelig til 
at s a v ne H j e m m e  l til saavel det ene som 
det andet. 

Re d. 

=====@=� 

Den, der ønsker at styrke Sa�menslutningen 

mellem Lokomotivmændene, er Medlem af 

H,TÆLPEFONDEN 

Holmsvedsulykkens retslige 
Efterspil. 

li 

En saadan Ulykke opstaar som Følge _af Uregelmæs
sigheder, af en eller anden Art. Enten er disse af 
reglementarisk Natur, nemlig Mangler i eller Afvi
gelser fra gældende Reg[ementsforskrifter, eller det 
er af teknisk Natur, nemlig Mangler i eller Afvigel
ser fra Normalerne for Materiellets Beskaffenhed, 
eller de er Følgen af !Naturtildrageiser, Hæ:r:-værk eller 
anden forsætlig Ødelæggelse. Med Reglementsforskrif
ter forstaar jeg alle Slags staaende Ordre og Bestem
melser. 

Dersom ikke Hærværk eller anden SkadegøreJse 
foreligger - noget man i ·denne Sammenhæng kan se 
helt bort fra - har man ved Undersøgelsen angaa
ende det retslige Ansvar for en .Jernbaneulykke først 
at klarlægge, hvilken eller hvilke Uregelmæssigheder, 
,der har foraarsaget Uheldet. Foruden saadanne op
da,ges ofte ved Undersøgelsen �dre Uregelmæssig
heder uden virkelig retslig Betydning. Alligevel har 
disse, ligesom Uregelmæssigheder i Almindelighed, set 
fra et Fagsynspunkt, Interesse og Betydning. Retslig 
set maa imidlertid ikke blot den strengeste Adskillelse 
gøres mellem Aarsag og medvirkende Omstændigheder, 
men blandt de første bør man skænke direkte Regle
mentsovertrædelser særli,g Opmærksomhed. 

Har nu en bestemt Tjenestemand medvirket i For
løbet af et Uheld, uden at der dog foreligger nogen 
uregelmæssig Tjenesteudførelse fra hans Side er han 
aabenbart ikke retslig ansvarlig for Uheldet. Derimod 
kan Ansvarligheden muligvis foreligge ved en uregel- • 
mæssig Fremgangsmaade i omhandlede Henseende. I 
l-\lmindelighed er dette dog kun Tilfældet i den 
Grad hans nysberorte Tjenesteudforelse bevislig inde
holder en Uregelm�ssighed og i den Grad ,amme 
danner et f o r a a r s a -g e n d e Led i Hændelsesfor
løbet. Retslig set maa ogsaa andre Omst�ncligheder 
tage i Betragtning. Det Tilfælde kunde nemlig fore
komme, at en allerede indtruffen Uregelmæssighed 
direkte nødvendiggør forsætlig at frembringe en eller 
flere saadanne til Forhindring af Trafikforstyrrelser 
eller Uheld eller for at begrænse Omfanget af en 
uundgaaelig Ulykkehændelse. Det Tilfælde kan ogsaa 
forekomme, at ved indtrufne Uheld en vis Uregel
mæssighed vel indgaar som et Aarsagsled i Hændel
sesforløbet, men endda reglementarisk og retslig 
set endog ligger udenfor eller dog i ringe Grad hæn
ger sammen med 'cien Aarsagskæde til hvilken l hel
det hører. 

Den almindeli,ge Grundregel, man derfor har a L 
fø1ge, synes mig, naar man ser bort fra Uheld for
anrsa-gede ved Hærværk eller anden forsætlig Øde
æggelse eller saadanne tekniske Forhold,' som ikke 

kan komme ind under de udfærdigede Forskrifter, 
kort kan udtrykkes saaledes · 

En Tjenestemand bør ikke gøres retslig ansvarlig 
for el indtruffet Jernbaneuheld med mindre 

• 
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a) hans Tjenesteudførelse indeholder en for,rnr
aarsa,gende Uregelmæssighed til Uheldet,

b) denne Uregelmæssighed er enten en ubestridelig
Reglementsovertrædelse - ikke blot en saadan
Afvigelse fra vedtaget Skik, som lader sig rum
me indenfor Reglementsforskrifterne -- eller og
saa ellers viser sig at medføre Tilsidesæl
telse af en soleklar og almindelig kendt 'i jr:nesie
pligt.

Med Anvendelse af denne almindeJi6e Gru ndreg-.::1 
paa det foreliggende Tilfælde har jeg, n)ed Slotte 
af de for mig hidtil tilgængelige Oplysninger an
gaaende Signalmandens (Togindslipperens) retslige An
svar draget følgende Slutninger: 

Paa mange• Stationer savnes fuldstændig enl;ver 
Slags Aflaasningsordning. Sikkerheden f6r et Tog, h v;:id 
angaar Togvejens Klarholdelse, hviler saaledes paa 
disse Stationer udelukkende paa den va,gthavende Sta
tionsforstanders Iagttagelse af de for alle Stationer 
gældende Bestemme!lser i Sikkerhedsordningens Para
graf 43, Stkl. 2 og i Instruktionen for Stationsrorstan
dere § 45 samt_ 1paa Si,gnahmU1clens Jagtlagelse
af den almengyldi,ge Bestemmelse i Sikkerhedsordnin
gens Paragraf 43, Stk. 3. Dette er den regh!mentariske. 
den ,grundlæggende Sikkerhed. En Aflaasningsanorcl
ning er alene et derudover forstærket ;\foment, hvis 
Tilstedeværelse å.og ikke berettiger til Afvigelser rra 
de nysberørte reglementariske Sikkerhedsmomenter. 

Havde der nu ingen Aflaasning været ved Holmsved 
og havde Si-gnalmanden paa vagthavende Stationsfor
standers Ordre i \tilbørlig Orden stillet Semaforvingen 
til Kør, var Hændelsesforløbet under iovri,gt Uge For
hold blevet det samme, som der i Virkeligheden 
skete. U 1 y k k e n v a r s .a a l e d e s a 11 i g e v e l i n d -
t r u  f f e  n. Heraf fremg::tar, at Si,gnalmandes Adl"ærd 
ikke i og for sig kan indeholde nogen f o r a a r s a .
.ge n d e  Uregelmæssighed. Paa den anden Side kunde 
Signalmanden, ved at hente Nø.glen til Semaforen. 
have forhindret Dlykken. Hans Tjenesteudførelse 
indgaar saaledes som et Aarsa-gsled i Hændel
sesforløbet. Men den er kun en· Aarsag i anden 
Række, det vil sige saadan, at den ikke alene men kun 
i i-orening med en forud indtraadt Uregelmæ5sighed .u 
grundlæggende Betydning har kunnet medfør'} Uhelde,. 

Omend Signalmandens T,ienesteudl"orelse saaledes 
har indeholdt en til Uheldet i .anden Række medvir
kende Omstændi,"hed og endskønt samme paa sin 
Vis er en Uregelmæssigjhed, at tlen ikke er overens-· 
stemmende med Aflaasningsanordningens Regler og 
almindelige dførelse er som forud paavist, ikke der
med det retslige An�va12 klarla.glj. Det har nemlig 
saa vidt jeg ved ikke vist sig, at den omhandlede Ure
gelmæssighed er en Reglementsovertrædelse eller at 
den ellers indeholder Tilsidesættelse af en 
soleklar og almindelig kendt Tjenestepligt. 

Den Mening t urde være almindelig pg med Føje, at 
det er urigtigt at vise IK.ørsignal ved at fire Semafor
ly,gten ned. Men alene paa Grund heraf kan en 
saadan Fremgangsmaade ikke betragtes som regle
mentsstridi,g, saa længe der ikke findes nogen Regle-

mentsbestemmelse, der forbyder dette 01s saa længe de 
grur.dlæggende Forskrifter om Signals Afgivelse (Sig
nalordningens § 13) kun indeholder, at Signal skal 
vises "Om Natten: med grønt Lys fra Semaforen eller 
Skivesignals Ly.gte eller Lygter". 

I hvilken Grad Signalmandens Fremgangsmaade lian 
anses .at indeho!-db Tilsidesættelse af en solekl,ar og 
·!mindeHg kendt Tjenestepligt,· derom kan ,et enkelt
�le1::1eske naturligvis ikke af.give nogen vægtig Bedom
melse. Imidlertid mener jeg at burde hævde, at en
hver To,gindslippers Tjeneste er af en sa-adan Art, at
i et Tilfælde, hvor den vagthavende Stationsforstander
har ,givet behøri,g Ordre om Signalets Stilling, at d<'t
da lig.ger temmelig nær for Signalmanden at betragte
Kørsignalets Stilling som den hoYedsageli.ge Tjene
stepligt og Ma,aden for dets Tilvejebrin,gelse mere som
en Bisag."

Det er paa de nu anførte Omstændigheder _jeg har 
grundet mln Bedømmelse, der er fremsat i min forud 
6engiwie L'dtalelse, der betegner Signa1mandens �lcd
virken ved Ulykken som en Biomslændi,ghed. 

Vort Brodero1,ga;:i i Sveri-ge knytter hertil l"olgcnde 
:ommentar: 
Som man ser er Hr. Allanders Gdtalelsc en baadc 

skarpsindi,g og iogisk Bevisførelse for den romerske 
Rets System, hvilket som bekendt [igger til Grund 
for vor borgerlige Lovgivrtinig og i Henhold til hYilken 
alt, .som ikke er forbudt i FøJ.ge Lov og Forord
ning er tilladt i den Forstand, at det er juridisk set 
ustrafbart. Paa Grund ar de i\•[uligheder denne be-

, grænsede Fortolkning efter Lovens B o g s t a v  )Jereder 
til et sagesløst Brud med Lovens l\.f e n  i n g, har det 
imidlertid fra forskellig Side været stærkt fremhævet, 
om ikke en friere Fortolkning var mere til Gavn end 
Skade for Retsplejen. 

Naturligvis �an stærke Betænkeli-gheder gøre sig 
gældende saa.vel i denne som ijen anden Retning, 
hvorfor det ikke vil være tilra.adeligt eller nødvendigt 
:1er nærmere at indlade sig paa dette Spør-gsmaal. 

Imidlertid har Udtalelsen vakt megen Opmærksom
i F:- _;mandskredse og disk11 teres :\[and og l\[and imel
lem. 

For vor Pa.rl har vi særli,g fæstnet os Yed den De
talje deri, som omhandler og strafretlig bedømmer 
Signalmandens Manipulationer med .Signallygten. 

fod Hensyn hertil har vi en anden Opf:1ttelse end 
Hr Allander ihvorvel vi mener at Signalmanden, i 
dette Tilfælde og under de for;nitclende Omstændig
heder, der er kommen for Da.gens Lys, helt turde 
frikendes for Ansvar. Thi vi mener - og heri tror vi 
at Flerlallet af Jejrnba.nemænd er enig med os-, at den 
af Hr. A. citerede Bestemmelse (Si.gnalolnd\ § 13) ,, Un'de.r 
Natten: med ,grønt Lys fra Semaforen eller Skive
si,gnals Lygte eller Lygter" - indeholder en sole
klar og almindelig kendt Anvisning om den rette 
Maade for Signals Afgivelse, at vi maa anse og og
saa paa det bestemteste understrege, a_t en saadan 
Fremgangsmaad.e som den Si.gnalmanden i forelig
gende Tilfælde har anvend/, ikke alene er utilstedelig, 
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men absolut fejlagtig, selv om man med de nugæl- I 
dende Bestemmelser ikke lrnn anse den forbryderisk 

Bestyrelsen be la.ar af:
Generaldirektør A n d  e r s e n  A 1 s t r u  p. 
Togføre D u e l  u n d, København, i juridisk Forstand. 

Glem ikke at sende nødvendige M�ddelelser 

til Hovedbestyrelsen og Bladet 

Lokomotivførernes Kitler. 

Hr. Redaktor! 

Priserne paa Klæder er i stadig Stigen og Laget 
af Snavs paa Maskinerne er c,gsaa i Stigen' Som 
Fol-gc herar skal man være meget fo1·siglig med sine 
Klæder ror ikke al faa disse odelagl, og af den Grund 
\'ilde jeg .gerne forespø1·ge: Hvornaar l'aar vi Kitlerne 
udleveret? 

\' a 11 i s. 

\'i h:1r i Anlednin.g ar ovenmcvnte Forespo,·gsel he11-
vendl o!s i Dislriklel og der faaet al vide, at Kitlerne 
rorstr Gan.g skal udleveres li[ Foniarel 1918. og at disse 
fremtidig vil· blive leveret samtidig med, al Lokomo
li\'l'yrb. t'aar Overtræksløj udleveret. 

�len man tilføjede: forsaavidl det vil være Statsba
nerne muligt at J'remsl�arre det Stor, der skal anvendes. 
Vi ,·il haabe det maa blive muligt at fremskaffe dette 
Stor, inden alt ror meget af Personalets Klæder er 
hle\'e11 oclela,gl ar Snavs og Fedtstoffer, og saaledes, at 
Leyeringen ror en Gangs Skyld kan f'oregaa rettidig. 

Re cl. 

Legat. 

AJ Kon,g Christian den Niendes nderstøltelscsfond 
ved de danske Statsbaner vil der den 29de Januar 1918 
kunne uddeles 800 Kroner i Portioner :1 100 
Kroner. Ans�gninger om at })live delagtig i Cddelin
gen maa for at kpmme i Betragtning indgives inden 
Udgangen af indeværende Aar til et af Bestyrelsens 
Medlemmer. Blanket til Ansøgning kan erholdes ved 
Henvendelse til et Bestyrelsesmedlem eller 
Generalsekretariatet. 

Legatet uddeles fil ·ansatte, som uforskyldt ere komne 
i Trang, og til ansattes trængende efterladte, hvilke 
sidste i Henhold til iFundatsen komme i fortrinsvis 
Betragtning ved Uddelingen. 

Søfartschef H e i s e  København 
Værkmester O. L a 1'. s e n  København 
Værkmester P. i\( i k k e  l s e n, Aarht;s, 
Telegrafmester I. J. C. T h o m s  e n, Kbhvn. 
Assistent Frk. W e s  t e r  g a a r d, Kbh vn. 
Distriktschef W i s e n  b a c h, Struer, og 
Baneingeniør W o l  f h age n, f. t. København 

Dieselmotoren. 

l de sidste Aar har man i Japan anvendt Turbinema
�kineriet saa vel i Rxi,gs- som Hanclelsf1aaden, medens 

1 man derimod ikke har vovet sig ilag med Dieselmoto
ren, vel sa_<stens fordi hele ;\fotorindustrien var !'rem-· 
med for Landets Fabriksvirksomhed. Nu under Kri
.gen, hvor det er 11.llnuligt at skaffe sig nrlervands
baade, er der by-g:get en Del Værksteder i Kobe, hvor 
Bygningen ar Dieselmotorer til Undervandsbaade skal 
udføres i større Stil. De forste japanske 1-Baade skal 
nemlig have en Overvandsfart paa ikke mindre end 20 
Knob, hvad der nøclvendi,g:gør !Motorer paa 5000 l. li. K. 
At denne nye Krigsindustri, Jworved Landet nu vil 
gøre si,g ua:fhængigl af Europa, ogsaa vil røre til

By,guing af Dieselmotorer til Handelsflaaden, er utvivl
somt. 

Til Medlemsiisten. 

Overført fra D. S. & M. f.
H. P. Laursen, Skanderborg. 

Afskediget, 

Lokomotivfyrbøder J. L. 0. Helmert, Struer, paa Grund 
af Svagelighe fra 28. febr. 1918. 

Død: 

Lokomotivfører C. f. f. Mortensen, Aarhus 0., den 3 
Novbr. 1917. 

,, 

I' 

l ' 
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I. November 1917. forflyttet efter Ansøgning: 

Forfremmet til Lokomotivfører: 
Lokfyrbøder H. P. Christensen, Brande, til Aarhus H.

Lokfyrbøc\er J. Hansen, Aarhus H. i Struer • S. G. Pedersen, Struer, til Esbjerg.
J. Pedersen Slagelse, K. M. Nikolajsen, Struer, til

E. H. Nielsen, Kbhvn. ddslig. til Slagelse.

forfremmet til Lokomotivfyrbøder: 1. Januar 1918,

Skibsfyrbøder f. Hansen, Gedser-Warne- forflyttet efter Ansøgning:
miindeoverfarten Gedser. Lokfører C. V. A. Rasmussen, Struer, til Aarhus I-I. 

Haandv. A. V. Nilsson, Værkstd., Nyborg i Kbhavns Persbg.
• H. A. Christiansen, " " " Godsbg.
• A. R. 8.Jørgensen, Kbhvn. Gdsbg. i Brande.
• A. L. Gregersen, Nyborg, i
• J. A. Hansen, Struer, i Struer.
• K. K. Pedersen, Korsør, i Gedser.
• P. N. Rønaa, Centralvrkst., Aarhus i Brande.

ORG OG A.IRØNDUM & SØNS 
.AK.V.&"8:m:ER 

Adressefortegnelse. 

Hoved- og Kredsbestyrelse: 

Formand: Chr. Christensen, finsensgade 40, Esbjerg.
Kasserer: Chr. Larsen, Dybbølsgade 14 ', København 8.
Sekretær og Redaktør: C. M. Christensen, Vesterbrogade 98 a •. - Telf. Vester 2895 v.
Expe�itør: Alf. Olsen, Gedser.

· lokjører Kredsens Formand: M. Mortensen, Rosenvænge!, Esbjerg.
lok.fyrb. Kredsens Formand: Rich. Lillie, Classensgade 49 ", København Ø. - Tlf. Øbro 3219 x.
lok.fører Kredsens Kasserer: H. Kann, Dybbølsgade 26 2, 

lok.fyrb. Kredsens Kasserer: Soph. Jensen, Biilowsgade 57 1
, Aarhus.

HAFNIA 
Samlet f0rsikringsbestand I 

over 275 Milt. Kr.

Samledn Garantimidler 
over 75 Mill. Kr. I

Godt økonomisk Nyt! 
Kliru;1ry Sæbespaaner. 
Den mest økonomisk og let

teste Maade at bruge Hushold
ningssæbe paa. faas overalt.

r. Stig /\ndersen \)inhandel
R 10 Hyskenstrædcz 10 V9

DANSK CALORIC PUNSCH mrk. P. S. A. 

forlang den - Faas overalt.

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69, 

Konsultation fra 10-7 Tlf. Vester 905 x
Hele Tandsæt fra 20Kr. 
Ældre Tænder omsættes billigt. Plom
bering og Tandudtrækning, Moderate

Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2,

Reparation udføres paa faa Timer,
Jernbanefunktio nærer indr. 5 pCt.

•.••••••••••....•.....••.......••... 

; Yester�ms �toffijs�ns 
: 15, Absalonsgade 15,
: bør være D!res FODTØJ: Leverandør 1 
! Forretningen grundlag.t 1879.
••••.•.•.•........•••............... 

Udiiaar ! Oan2e maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn 8. fif. Vester 2895 v.
Abonnementapri1: 2 Kr. 50 Øre aarlig, Te2nes paa alle Postlcontorer i Skandinavien.

11 { for Kjøbenbavn: C. Ha■Hn, Sommontedrade 221, Telefon Vester ,011.A1111•11ee-l!lnlT'• ftfo1ter: for Provinsen: L. Rasmussen, Hans Tan�cnsg-acle 14. Odense. Telefon 2?S'l.
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